Tisztelt egybegyűltek, kedves barátaim!
Ma: 2009. Május l-jén, mi magyarok nagy bajban vagyunk.
Hazánkban súlyos politikai, gazdasági, de legfőképpen bizalmi válság dúl. Nap-mint nap
szembesülnünk kell életünk egyre szaporodó nehézségeivel, életminőségünk drasztikus
hanyatlásával. Mélyrepülésünk 2006. Óta tart, amikor a régi-új kormány beismerte, hogy a
tavaszi választási cirkuszban becsapott bennünket, becsapta az országot.
Őszinteségi rohamában - a kormány egy drasztikus, a munkavállalókat sújtó megszorító
intézkedéscsomagot zúdított ránk. Azóta nyögjük ennek a kormányzati gazdaságpolitikának
súlyos következményeit. Akkor még azzal kecsegtették az országot, hogy 2009-ben majd már
javulnak életkörülményeink, jövedelmi helyeztünk. És tessék! Ehelyett nyakunkba szakadt a
tőlünk sokkal erősebb gazdaságú országokat is legázoló pénzügyi, gazdasági világválság. A
már korábban elhibázott gazdaságpolitika miatt ez, a lábadozó beteg állapotában lévő
magyarországon, a válság európaszerte legsúlyosabb változatához vezetett.
 radikálisan tovább csökkennek a keresetek.
 a munkanélküliségi mutató ostromolja a 10%-ot. Rövid idő alatt 120 ezer ember
vesztette el munkahelyét.
 munkájukat sokan csak részmunkaidő vállalásával tudják megtartani, ami újabb
jelentős keresetcsökkenést jelent számukra.
 a forint árfolyama soha nem látott mélységekbe zuhant.
 az otthonteremtésre felvett devizahitelek törlesztő részleteinek drasztikus növekedése
családok ezreit tette fizetőképtelenné.
Az országot államcsőd fenyegette, melyet csak az újabb, súlyos megszorító intézkedésekkel
járó, külföldi hitelek felvételével lehetett
Elkerülni.
Tisztelt kolléganők, kollégák!
Ebből a mély gödörből kellene kivezetni az országot, ami természetesen a jelenlegi
kormányzat feladata volna. Ehelyett a bajnai gordon vezette kabinet sehová nem vezető, a
munkaadók radikális követeléseit teljesítő javaslatokkal állt elő.
Ne legyen kétsége senkinek: a „bajnai program" a tőke szolgálatában áll.
E program a bérből és fizetésből élők, a nyugdíjasok jövedelmeinek jelentős részét a tőke
javára csoportosítja át.
A költségvetési bevételeket apasztó munkaadói terhek csökkentését a kiadási oldal
megnyirbálásával kívánják egyensúlyba hozni.
A kiadáscsökkentés súlyos, már-már teljesíthetetlen áldozatokra kényszeríti:
 a 13. havi fizetésüket elvesztő, bérbefagyasztásra itélt közszolgálati dolgozókat,
köztük:
 az oktatás,
 az egészségügy,
 a fegyveres és rendvédelmi ágazatok munkavállalóit;
 az otthonteremtési támogatások megszüntetését, valamint a gyermek nevelési
támogatás csökkenését elszenvedő családokat;

 az európai összehasonlításban igen alacsony átlagos életkort megélő munkavállalókat,
akik csak 65. Éves korukban mehetnek nyugdíjba;
 a rossz egészségi állapotban lévő, de a táppénz drasztikus csökkenését elszenvedő
dolgozókat.
 a 13. Havi nyugdíjakat, a gázár-támogatást, távfűtési támogatást elvesztő idős, beteg
embereket;
Ezen áldozatokat tetézi a 3-4 %-os áremelkedést okozó áfa- és jövedéki adó emelés.
Ez a válságkezelő program ellentétben deklarált céljaival,
 csökkenti a munkahelyek számát,
 növeli a munkanélküliséget,
 erősen csökkenti a reáljövedelmeket,
 tovább mélyíti a szegénységet, összességében drasztikusan rontja a magyar
társadalom életminőségét.
Ugyanakkor növeli a kétségbe esést, a társadalom fásultságát, ami az öngyilkosságok
gyakoriságának növekedéséhez vezethet. Ezek azok a népnyúzó intézkedések melyeket
vissza kell utasítanunk!
Kedves barátaim!
Mint láthatjátok, a levitézlett neoliberális gazdaságpolitika tovább próbálkozik a bajnai
kormány válságfokozó programján keresztül. Pedig ők is tudják, van másik megoldás.
De ha ők mégsem, mi tudjuk:
Gazdaságpolitikai fordulatra van szükség! Ennek elsődleges célja a munkahelyek tényleges
megőrzése és új, fenntartható munkahelyek létrehozása. Az összeszerelési bérmunkára épülő
gazdaságot, a hazai erőforrásokat hasznosító, a magyar szaktudást felhasználó gazdasággá
kell alakítani.
Meg kell teremteni legfőbb természeti kincseinkre, a földre, a vízre alapozott, a hosszútávú
növekedést biztosító nemzetgazdaságot. Ez biztosíthatja a nagyszámú alacsony-képzettségű
munkanélküli munkába állítását.
Már most, a válságkezelés időszakában a tervezett járulékcsökkentés helyett meg kell kezdeni
az agrár-, a vízgazdálkodási ágazatokban és a környezetvédelemben az állami beruházásokat.
A munkahelyteremtő támogatásokat is ennek a szolgálatába kell állítani. Természetesen az
eu-s források átcsoportosításával is ezt a célt kell előmozdítani.
A válságkezeléshez azonnali forrásokat lehet biztosítani a költségvetési gazdálkodás
szigorításával, az évi 1000 milliárdos korrupció felszámolásával. Középtávon, a szégyenletes
mértékű feketegazdaság visszaszorításával, jelentős, 1000 milliárdos nagyságrendű
költségvetési bevétel érhető el, mely az új gazdaságpolitikát szolgálhatja.
A neoliberálisok úgy tesznek, mintha ezek a lehetőségek nem is léteznének, mert eddig is
legfeljebb csak szólamokban léptek fel az illegális gazdaság ellen.
Valószínűleg érdekeltek ennek fenntartásában!
Pedig a magyar gazdaság legsúlyosabb terhe a korrupció és a feketegazdaság. Tudnunk kell,
hogy visszaszorításával szükségtelenné válnának a népnyúzó megszorítások, a
munkavállalókat megnyomorító intézkedések.

Ennek keretében:
 Gátat kell vetni a közbeszerzési eljárások során a költségvetési pénzek
elszivárgásának.
 Átláthatóvá és szigorúbbá kell tenni a pártok finanszírozási rendszerét. Az adófizető
állampolgárokra érvényes szabályokat kell alkalmazni a parlamenti képviselők
költségelszámolásánál.
 Jelentős mértékben csökkenteni kell az országgyűlés méretét és az önkormányzatok
számát, akár 50 %-kal is.
A röviden most összefoglalt gazdaságpolitika, és a megvalósításra javasolt intézkedések
elérhetővé tennék magyarország számára:
- a foglalkoztatás bővítését,
- a fenntartható gazdasági növekedést,
- az emberek életminőségének javítását,
- a kiáltó társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését,
- az igazságos szociális védelem újjáépítését.
Kedves egybegyűltek!
Május l-e a munkásság ünnepe. Ez lehetőség arra, hogy kimondjuk: nem kérünk többet a
válságból, a megszorításokat egymásra halmozó, a világgazdaságot, így benne a magyar
nemzetgazdaságot is megnyomorító neoliberális gazdaságpolitikából!
Mert mint ahogy láthatjuk: van más, jobb megoldás!
Ezért:
Követeljük az értelmetlen gazdaságromboló ,megszorító intézkedések visszavonását!
Követlejük a hazai erőforrásokat kihasználó, a foglalkoztatást előtérbe helyező új
gazdaságpolitika meghirdetését!
Célunk elérése érdekében minden törvényes eszköz bevetésére készen állunk. Ha lehet,
tárgyalunk, de ha kell, mivel a kormány törvénysértő módon nem tesz eleget tárgyalási
kötelezettségének, hát tüntetünk és sztrájkolunk. Ezt tesszük most is.
Innen, erről a helyről újból felszólítunk minden munkavállalót, szakszervezetet:
csatlakozzanak a liga szakszervezetek által május 8-ra meghirdetett általános sztrájkhoz!
Köszönöm a figyelmet!

