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Ez a törvényjavaslat teszi napnál is világosabbá, hogy a Fidesz teljesen alkalmatlan
az ország kormányzására.
o Ez a lényegében három szavas törvénymódosítás ugyanis nyilvánvalóan nem
old meg semmit, csupán az elmúlt hónapok ócska propagandájának
folytatását jelenti.
o Önök képtelenek, vagy nem is akarják kezelni a menekülthullámot. Ezt
bizonyítja a 2016. évi költségvetés is. Miközben 1300 millió forintot költenek
el a nemzeti konzultációnak hazudott propagandalevelekre és gyűlölködő
óriásplakátokra, addig a menekülthullám érdemi kezelésére mindössze 50
millió forint többletforrást biztosítását és 31 új munkatárs felvételét tervezik
2016-ban. Ennyit arról, hogy az Orbán-kormány mennyire tartja valódi
problémának a déli határainknál tapasztalható menekülthullámot.



Ne feledjük, miként pörgették fel a kormányzati gyűlöletkampányt:
o A Charlie Hebdo szerkesztősége ellen januárban elkövetett merénylet után
Párizsban Európa vezetői látványosan kiálltak a szabadság, a demokrácia és a
szolidaritás értékei mellet, addig Orbán Viktor meghirdette az úgymond
„megélhetési bevándorlás” elleni küzdelmet.
o Pár nappal a miniszterelnöki nyilatkozat után a Honvédelmi és rendészeti
bizottság rendkívüli ülésén már az országot fenyegető legsúlyosabb
veszélyként állították be a menedékkérők számának megnövekedését.
o Rogán a Keleti-pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón riogatott az vonatokat
és pályaudvarokat ellepő bevándorlókkal.
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o Bár a tényleges problémák orvoslására semmilyen javaslatot nem
terjesztettek elő, februárban mégis parlamenti vitanapon hergelték a
közvéleményt a menedékkérőkkel szemben.
o Néhány hete pedig „nemzeti konzultáció” címén közpénzen folytatott
gyűlöletkampány folytatnak.


Fél év tömény kormányzati propaganda, miközben semmi érdemi kormányzati lépés
nem történt. Fél év után csupán erre a teljesen értelmetlen, három szavas
törvénymódosításra futotta.



Holott a menekülthullám kezelése valódi kihívást jelent, ami valódi kormányzati
cselekvést kíván. Mi már januárban is elmondtuk:
o Közös európai megoldások kellenek. Nyilvánvaló, hogy egyedül egyetlen
uniós tagállam sem képes megbirkózni ezzel a kihívással. Ezzel szemben
Orbán Viktor és kormánya nem motorja, hanem kerékkötője a közös
fellépésnek.
o Addig is a kormány tegye a dolgát, és a hatályos törvények betartásával
garantálja

a

magyar

emberek

biztonságát,

valamint

az

ideérkező

menedékkérők alapvető emberi jogait. Érdemi intézkedések helyett a
kormány azóta is csak a gyűlöletkampány szervezésével van elfoglalva.


Januárban arra is felhívtuk a figyelmet, hogy Magyarország valóban komoly migrációs
válsággal küzd. Csakhogy nem a bevándorlás, hanem éppen ellenkezőleg, az egyre
nagyobb méreteket öltő kivándorlás megfékezése az igazi nemzeti sorskérdés.
Nyilvánvalóan egyszerű propagandaakció a tömeges bevándorlás fenyegetésével
riogatni, miközben az itt született, hazájukhoz ezer szállal kötődő magyar emberek is
százezrével hagyják el Magyarországot.



Sőt, ma már a Fidesz által megélhetési bevándorlónak titulált emberek sem akarnak
Magyarországon dolgozni. Jellemző adat, hogy miközben 2014-ben 21 ezer koszovói
kért menedékjogot Magyarországon, addig ugyanebben az évben az itt dolgozó
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koszovóiak száma 25 %-kal, a kiadott új munkavállalási engedélyek száma pedig 70 %kal csökkent. Mert ugyan milyen „megélhetési” bevándorló akarna éppen
Magyarországon letelepedni, ahol több mint kétszázezer közfoglalkoztatott robotol
havi 51 ezer forintos bérért, ahol a minimálbér a KSH szerinti létminimumot sem éri
el?


A megélhetési bevándorlókkal riogató gyűlöletkampánynak tehát nincs reális alapja.
Egyetlen oka, hogy a Fidesz az őszi kitiltási botrány óta népszerűség-vesztési
spirálba került. Habony Árpád harmadosztályú „Goebbels -imitátorként” ezt a találta
ki, hogy elfedje a valóságot:
o Ebben az országban milliók éhbérért robotolnak, miközben a fideszes haverok
lapátolják haza a közpénzeket.
o Káosz van az egészségügyben és az oktatásban.
o Különösebb következmények nélkül a felügyeleti szervek és a Nemzeti Bank
szeme láttára nyúlhatták le emberek ezreinek megtakarításait és közpénzek
százmillióit a példátlan méreteket öltő brókerbotrányokban.
o Orbán Viktor kedvenc gázszerelője kisvasutat épít, miközben gyerekek tízezrei
éheznek.



Ezzel az idegengyűlöletet szító kampánnyal újabb fokozatba kapcsolt Orbán Viktor az
európai és az alapvető emberi értékek ellen vívott szabadságharca, ami már az elmúlt
években is óriási károkat okozott Magyarországnak. Amit Orbán Viktor, több más
nyugat-európai jobboldali politikussal együtt művel, az az Európai Unió szétverése.
Azonban ennek következménye csalódást fog okozni számukra. A folyamat vége
ugyanis egy kisebb, de erősebb Unió lehet. Magyarország pedig könnyen ezen a
körön kívül találhatja magát, annak minden következményével. Ide vezethet az az út,
amin Orbán Viktor elindította Magyarországot. Ezen az úton azonban mi nem
kívánunk a Fidesszel tartani.
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Ha tényleg a menekülthullám kezelésével akarnak foglalkozni, ha a Magyarországot
sújtó kivándorlást szeretnék megfékezni, és ebbe a munkába az ellenzéket is be
akarják vonni, akkor az MSZP-re eddig is, és a jövőben is számíthatnak.



Azonban nem asszisztálunk ahhoz, hogy a menekülthullámot mocskos politikai
kampány keretében az idegengyűlölet felszítására használják fel. Amit Önök ebben az
ügyben művelnek, az több mint szégyenteljes. Ez a törvényjavaslat pedig nem több,
mint e propaganda-hadjárat újabb eleme. Ezért annak további vitájában és
szavazásában az MSZP nem fog részt venni.
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