IX. (XXV.) ÉVFOLYAM, 37. SZÁM 2014. SZEPTEMBER 13.

200 FORINT

VENEZUELA

IA
R
Í
SZ

UKRAJNA

CSENDŐR-SZIMAT
AZ USA MINDENBE BELEÜTI AZ ORRÁT, AMIBŐL
PICI
P HASZNOT IS REMÉL. NEM ÉRDEKLIK EMBERI
ÉLETEK, KULTÚRÁK, ÉRTÉKEK, CSAK A PROFIT.

2

IX. (XXV.) ÉVFOLYAM, 37. SZÁM
2014. SZEPTEMBER 13.

BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
UTÁLATORSZÁG
Utálom a cigányokat. Azokra szavazok,
akik eltakarítják ezt a népséget – mondja
egy járókelő a Népszínház utca sarkán.
Segélyt kértem az önkormányzattól,
mondja egy anyuka. Két gyermek csüng
rajta. Nem adtak! Azt mondták, nem
vagyok se cigány, se sokgyermekes, nincs
segély! Mi van ebben az országban? Aki
nem cigány, az már nem számít? A férfi
- ruhájáról ítélve - építkezésen dolgozhat,
talán kőműves. A nő takarítani jár. Bár
ez lényegtelen is. Két ember a sok közül,
akik reggelente a villamostól rohannak a
metróba, este meg vissza. Két ember a sok
közül, akiknek nem lett jobb az életük,
akik magyarázatot keresnek kínjaikra.
Utálom a négereket. Mondja meg,
ki engedte ezeket ide? Miből telik
nekik színes ruhákra és fehér nőkre?
– panaszkodik valaki. A kínaiakat se
szeretem, bosszant, hogy mindenütt ott
vannak. De azok legalább dolgoznak, és
nem keverednek velünk. Csináljon már
valaki rendet!
Utálom a sok vidékit! – mutat rá egy
férfi a metróhoz sietőkre. Ide jönnek
Szabolcsból, Borsodból, meg isten tudja,
milyen koszos falvakból. Fillérekért
elvállalnak minden munkát, a mi
bérünket meg leverik. Tudja mit? Aki
nincs állandóra bejelentve, azt mind haza
küldeném!
Utálom az egész erdélyi bandát!
Már mindenütt ezek vannak, az erdélyi
magyarok. Nézze meg, az üzleti világban
ők vannak, a parlament is tele van

MUNKÁSPÁRT

MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK,
AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK
A VILÁGOT, MONDJUK ÚGY, BALSZEMMEL. EZUTÁN MINDEN SZÁMUNKBAN
ELMONDJUK, MIKÉNT IS LÁTJUK AZ ÉPPEN ESEDÉKES ESEMÉNYEKET A SAJÁT
POLITIKAI ÉRTÉKÍTÉLETÜNK ALAPJÁN, BALSZEMMEL.
velük. Orbán meg még lovat ad alájuk.
Most már nincs Ceauşescu, mi a fenéért
jönnek ide? – mondja egy ötvenes éveit
taposó értelmiségi. Még tartja magát,
de láthatóan elindult az úton, ami a
hajléktalanok társadalmába vezet.
Utálom a románokat! Nézze meg,
milyen kocsikkal furikáznak Pesten!
Tele vannak velük a wellness-szállók.
Pénzük van, mi meg hozzájuk járunk
rabszolgamunkára – fakad ki egy
békési ember, aki nem talál munkát a
Viharsarokban. Viharsarok, ugyan már!
– legyint. Naponta vernek át bennünket,
mi mégis csak ülünk a fenekünkön. Tudja
mit, saját magunkat is utálom.
Utálom a hajléktalanokat! Tele van
velük a város! Én dolgozok, ők meg az
utcán lebzselnek? – méltatlankodik egy
üzletasszony. Az Orbán-féle középosztály
női képviselőjét nyugodtan lehetne róla
mintázni. Fehér szoknya fekete felsővel,
a Ralph Lauren nyári kollekciójából.
Utáljuk ezt az egész rohadt világot! –
mondja egy házaspár válaszul arra, hogy
kérem: támogassanak egy aláírással
az
önkormányzati
választásokon.
Bennünket már mindenki átvert. Mi
nem nézünk tévét, nem olvasunk újságot.
Nem érdekel, hogy mit csinálnak.
Utálom ezt az országot! Engem már
semmi nem vonz ide – mondja egy
harminc körüli férfi. Nekem ne írja elő
a kormány, hogy mi a jó és mi a rossz.
Ne jöjjenek ilyen süket dumákkal, mint
a rezsicsökkentés! Ezek az hiszik, hogy
mások nem tudnak számolni? Mit gondol,
miért nem írnak alá az emberek? Azért,

mert félnek és undorodnak az egésztől.
Na, maguknak aláírom, mert legalább
nem hazudnak, mindig ugyanazt
mondják.
Igen, Magyarország az utálat, a
gyűlölet országa lett. Az egyik a
cigányokat utálja, a másik a négereket,
a harmadik az erdélyi magyarokat. És
folytathatnám tovább is, hogy kiket
utálnak még honfitársaink, de nem
akaródzik veszélyes vizekre evezni.
Legyen elég ennyi: mindenki utál
valakit.
Mindenki utál valakit, s közben nem
vesszük észre, hogy az utálat, a gyűlölet
elveszi erőnket. Nem érezzük, hogy a
magyarázataink túl könnyűek. Rosszul
élünk? Igen, de ezért vajon a cigány a
felelős? Ő tehet arról, hogy nincs munkája?
Igaz, sokan vannak, akik akkor sem
dolgoznának, ha lenne munkahely. De ma
nincsen! Miért lehetett a szocializmusban
többé-kevésbé
elfogadható
módon
kezelni a cigányság ügyét? Azért, mert
a szocializmus az emberek érdekében
teremtett munkahelyeket, a kapitalizmus
pedig csak akkor teremt munkahelyet, ha
a pénznek, a tőkének megéri.
Miért válik az ötvenéves értelmiségi
szinte törvényszerűen hajléktalanná, ha
elválik? Azért, mert nem telik másik
lakásra, mert olcsó szociális lakást nem
építenek a magyar kapitalizmusban.
Azért, mert ez a rendszer, a tőkés rendszer
a pénzről szól, és nem az emberről!
Az utálat, a gyűlölet elveszi erőnket.
Darabokra tördeli a társadalmat. Megoszt,
szembeállít egymással bennünket. A
hatalom, a tőke, a pénz tulajdonosai
pedig röhögnek a markukba. Egymást
utáljuk, ahelyett, hogy őket utálnánk.
Egymás ellen harcolunk, ahelyett,
hogy ellenük küzdenénk. Mi ellen kell
küzdenünk? A tőke, a pénz uralma ellen!
Emberek, ébredjünk végre! Ne egymáson
töltsük ki dühünket! Utáljuk, gyűlöljük
könyörtelenül a pénz, a tőke világát!
Semmisítsük meg ezt a világot!
Teremtsük
meg
saját,
emberi
világunkat!
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Budai Gyula, az „Oroszország által elrendelt embargóból
fakadó külgazdasági intézkedésekért felelős miniszteri biztos”
szerint valós veszély, hogy például a lengyel, spanyol, holland
termelők által el nem adott termékek jelentős részét KözépEurópában, így hazánkban kívánják értékesíteni.
Munkáspárt: A hosszúnevű biztosnak igaza van, csakhogy már
nem kell jövő időről beszélnie. A magyar szupermarketek
polcain már ott vannak az eredetileg Oroszországba szánt áruk,
a címkéjükről bárki megismerheti azokat. Ezek a termékek nem
csak azokat a magyar termékeket szorítják ki dömpingáraikkal,
amelyeket eredetileg Oroszországba szántunk, hanem azokat
is, amelyeket a hazai piacra termeltek. A magyar kormány nem
szállt szembe az Európai Unióval időben, a multikat meg nem
tudja rákényszeríteni a magyar termékre. Ennyit a kormány
nemzeti érdekeket, hazai termelőket szolgáló politikájáról.
2. Az orosz kormány eddig is támogatta, és a továbbiakban is
támogatni fogja a nyugati szankciók által sújtott vállalatokat –
mondta Dmitrij Medvegyev miniszterelnök.
Munkáspárt: Ez természetesen az előző hír folytatása, amely
mutatja: így is lehet. Az Orbán-kormány és parlamenti ellenzéke
ehelyett Brüsszeltől remél könyöradományt, s arra hivatkozik,
hogy az EU-tagság miatt nem tudnak segíteni a válságos
helyzetbe került magyar cégeknek. Talán igazuk van ebben –
habár valljuk meg, kiskaput az nem talál, aki nem is akar –, de
akkor miért is jó nekünk ez az Európai Unió? A Munkáspárt
azt mondja: szavazzunk újra a tagságról, lépjünk ki az EU-ból!
3. Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke
szerint Budapest alkalmas lehet arra, hogy 2024-ben nyári
olimpiát rendezzen. Vannak arra mutató jelek, hogy alkalmasak
lehetünk rá – mondta a plagizálás miatt lemondott volt államfő.
Munkáspárt: Schmitt Pál szerint például ilyen jel, hogy egyre
épülnek a stadionok. S ezen nehéz vitatkozni, azonban aki
egyszer próbált végigmenni csúcsidőben a fővároson, aligha
tartja Budapest közlekedését „olimpia-szintűnek”. A számtalan
teljesítetlen kritérium közül ez csak az egyik, amiért talán
érdemes lenne kisebbet álmodni. Vagy tudják mit? Előbb
tegyék rendbe a tömegközlekedést, legyen tiszta, zöld és
élhető Budapest, legyen hely a tömegsportra – és akkor majd
beszélhetünk olimpiáról. Habár, ha a jelenlegi kormánypárti
vagy ellenzékieskedő urak és hölgyek maradnak, nyugodtan
rátehetünk legalább száz évet Schmitt dátumára.
4. Bodnár Zoltán, a Magyar Liberális Párt (MLP) főpolgármesterjelöltje azt állítja szórólapján, hogy megválasztása esetén „nem
politikai hűség alapján oszt zsíros megrendeléseket”.
Munkáspárt: Nyugodtan hihetünk Bodnár úr ígéretének, ugyanis
liberális körökben egyrészt nem túl gyakori a politikai hűség,

másrészt nincs is mihez hűnek lenni. A MLP pár emberes
szervezet, titok, hogy vezetőjüket, Fodor Gábort Gyurcsány
Ferenc miért protezsálta be áprilisban az ellenzéki közös
lista befutó helyére. Még nagyobb kérdés, hogy ez a baráti
kör miképp gyűjthetett össze ötezer ajánlást a fővárosban.
Bodnár ígérete alapján azonban egy valami biztos, ha nyerne,
akkor csak haverjainak és üzlettársainak osztana „zsíros
megrendeléseket”. Mert ugye az nem politikai hűség kérdése…
5. A világsztárok idecsábításában akarta segíteni az állam a Sziget
nevű céget, ezért támogatott 415 millióval négy hazai fesztivált.
Munkáspárt: A kormány a Sziget Fesztivált, a VOLT-ot, a Balaton
Soundot és a Nagyon Balatont támogatta. A Sziget cég neve alatt
futó rendezvények mindegyike magánvállalkozás, méregdrága
jegyekkel, szolgáltatásokkal. Ha a magyar gazdaságban minden
rendben lenne, és tényleg már nem lenne mire költeni – nos,
akkor talán érdemes lenne a turizmus miatt erre is fordítani. De
csak akkor. Ebben a helyzetben azonban ma például Svájc sincs.
Így ez semmi más, mint állami pénzek, konkrét adóforintok
kijátszása magánvállalkozásoknak.
6. A Magyar Nemzeti Bank célja, hogy bekapcsolja a magyar
jegybankot, illetve az abban folyó elemző munkát a tudományos
vérkeringésbe, ezért nyit irodákat a következő hónapban New
Yorkban, Párizsban, Hamburgban, Rómában, Buenos Airesben
és Bejrútban.
Munkáspárt: Újabb kitűnő lehetőség a pénzköltésre és a jó káderek
elhelyezésére. Magyarországon volt már sokféle rendszer
és kormány, azonban a jegybank létrejötte óta ilyesmi még
senkinek sem jutott eszébe. Matolcsy György ámokfutásának
nem csak a milliárdos pazarlás és értelmetlen nagyzás az
eredménye azonban, hanem az évek óta nem látott 317 forintos
euró árfolyam is. A valóságban nem bonyolult a megoldás: a
jegybank elnökét ki kell rúgni, luxus-munkatársaival együtt.
7. Barack Obama szerint Oroszország – a cári időket idézve –
olyan területeket próbál visszaszerezni, amelyeket a XIX.
században vesztett el.
Munkáspárt: Ha hinni lehet Obamának, akkor Amerika most
nagyon nagy bajban van. Oroszország ugyanis a XIX. században
csak egy jelentősebb területéről mondott le: Alaszkáról. Amit
speciel éppen az Amerikai Egyesült Államoknak kótyavetyélt
el a cár. Az amerikai elnöknek tehát nem csak az európai,
hanem a hazai történelemmel is gondjai vannak. No, meg ennyit
Washington szavahihetőségéről, felkészültségéről, másokra
való odafigyeléséről. Rendben, láthatjuk, ez utóbbi jól megy, ha
ellenséget, fegyverpiacot kell keresniük…
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MUNKÁSPÁRT

BEFEJEZŐDÖTT AZ ALÁÍRÁSGYŰJTÉS
Véget ért az idei év egyik legnagyobb megpróbáltatása, az
önkormányzati választásokat megelőző ajánlásgyűjtés. Ezt a
módszert már megtapasztaltuk tavasszal, akkor is aláírásokat
kellett gyűjteni, de a feladat most legalább két szempontból
nehezebb volt. Nehezebb volt azért, mert többféle ajánlást
kellett gyűjtenünk. Az adatokat, a papírokat kezelni kellett, és
ehhez elég kevesen vagyunk. Másrészt, nehezebb volt azért is,
mert az emberek megcsömörlöttek már a politikától, és nehéz
volt egy-egy ajánlást „kiudvarolni”.
Főpolgármester:
Budapest
A szükségesnél jóval több aláírást
gyűjtöttünk össze a főpolgármesteri
ajánláshoz, de tudjuk, elég sok hiba
fordulhat elő. A média ugyan bemondta,
hogy Thürmer Gyula a szavazólap
hányadik helyén lesz, de a döntés még
nem született meg. Várunk és izgulunk.

Az igazsághoz tartozik az is, hogy ez a fajta munka nem
minden párttagunkat „motiválja” eléggé, így aztán aránytalanul
sok munka marad azokra, akik lelkesen vállalják.
E sorok szeptember 9-én, kedden, lapzárta előtt íródtak,
így aztán ne lepődjön meg a kedves olvasó, ha a hét végére az
adatok is változnak. Az ajánlások összeszámlálása, a jelöltek
elfogadása elhúzódhat néhány napig. Reméljük, hogy minden
egyes új nap jó híreket hoz a Munkáspárt számára. Nézzük,
hogy milyen eredményekről számolhatunk be lapzártakor?

Nógrád
Salgótarján: Nagy Attila

Borsod
Miskolc, Tiszaújváros, Ózd (beadva, de
még nincs jóváhagyva)

x

Pest
Tahitótfalu: Pálmai Ferenc
Ráckeve: Fekete László (beadva, de még
nincs jóváhagyva)
Hajdú-Bihar
Debrecen: Varga Imre (beadva, de még
nincs jóváhagyva)
Polgármesterek:
Budapest
Kőbánya: Kerezsi László
Csepel: Kőszeginé Benedek Anna
Békés
Pusztaföldvár: Gál Ferenc
Borsod
Miskolc: Kovács István
Ózd: Kónya Béla
Tiszaújváros: Budai Ferenc
Borsodbóta: Gulyás János
Jász-Nagykun-Szolnok
Szolnok: Turi Kristóf
Tiszabura: Dull Krisztián

Megyei listák:
Fejér megye az elsők között adta be, és
jóvá is hagyták. Lapzártáig beadta, de
még nem volt döntés Békés, Nógrád,
Jász-Nagykun-Szolnok megye esetében.
Települési kompenzációs listák:
Budapest
Csepel: beadva, de még nincs jóváhagyva
Kőbánya: beadva, de még nincs
jóváhagyva
Baranya
Mohács
Békés
Orosháza

Jász-Nagykun-Szolnok
Szolnok (beadva, de még nincs jóváhagyva)
Törökszentmiklós
Karcag (beadva, de még nincs jóváhagyva)
Komárom-Esztergom
Tatabánya
Nógrád
Balassagyarmat, Salgótarján (beadva, de
még nincs jóváhagyva)
***
A bejegyzett jelöltek száma egy hét
alatt 33-ról 364-re növekedett. Ennél
több jelöltet csak a parlamenti pártok
állítottak.
Naprakész
információt
a
www.valasztas.hu internetes oldalon
lehet találni, és lapunk következő
számában is közöljük a végleges adatokat.
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25 ÉVE ÚJ PÁRT SZÜLETETT
Kedves Olvasóink!
Barátaink, tisztelőink!
Az idén december 17-én lesz 25 éve annak, hogy megalakult
a Munkáspárt. A Párt a miénk. Mi alapítottuk, és mi
szervezzük ma is. Mi őrizzük és védjük negyedszázada. Mi
élünk és mi dolgozunk a szervezetekben. A mi tagdíjunkból
és adományainkból él a Párt. Mi írjuk, mi szerkesztjük, mi
terjesztjük A Szabadságot is. A Párt mi vagyunk.
25 éve sok-sok lelkes ember, munkások, tsz-parasztok,
pártmunkások, tanácsi dolgozók, rendőrtisztek, katonák,
szakszervezeti tisztségviselők és sokan mások vállalták a
történelmi küldetést: teremtsük meg a magyar munkások,
a magyar dolgozók pártját, küzdjünk a kapitalizmus ellen,
mutassuk meg az utat egy jobb, emberibb társadalom felé!
A párt története megannyi hőstörténet összessége. A pártot szerveztük falvakban, városi nyugdíjas szervezetekben, sőt, amíg
lehetett, gyárakban és munkahelyeken is. Mindenkinek megvan a maga története.
Sokan az első szervezők közül már nincsenek közöttünk. Sokhelyütt elvesztek az egykori jegyzőkönyvek, dokumentumok. A
párt új nemzedékei, a fiatalabbak nem élték át az első évek küzdelmeit, de kíváncsiak, hogyan is történt. Szükségük is van ezekre
az ismeretekre.
A mi Pártunk a kapitalizmusban harcol, ellenzékben van, nekünk kell felfedezni a legjobb harci módszereket. Mire is
támaszkodhatnánk, ha nem a tagságunk tapasztalataira, közös élményeink kincsestárára?
A Szabadság a következő hónapokban szeretné felidézni az új párt születését. Írjátok meg a Ti történeteket! Ti mit tettetek 25
évvel ezelőtt? Mit jelentett a párt születése? Kik voltak az alapítók? Hogyan küzdöttetek az elmúlt évtizedekben?
Arra gondoltunk, hogy egy-egy történet férjen el egy-másfél Szabadság-oldalon. Ez nagyjából négy-ötezer karaktert jelent
(szóközökkel együtt). Mellékeljetek minél több régi fényképet, dokumentumot. Ezeket a Szabadság-írásoktól függetlenül
összegyűjtjük és kiállítjuk.
Nos, idézzük fel együtt az elmúlt negyedszázadot! Merítsünk erőt a múltunkból a ma és a holnap harcaihoz!
Várjuk írásaitokat, fényképeket, dokumentumokat!
A Szabadság szerkesztősége

„A SZABADSÁG A KÖVETKEZŐ
HÓNAPOKBAN SZERETNÉ FELIDÉZNI AZ
ÚJ PÁRT SZÜLETÉSÉT. ÍRJÁTOK MEG TI
A TÖRTÉNETEKET! TI MIT TETTETEK 25
ÉVVEL EZELŐTT? MIT JELENTETT A PÁRT
SZÜLETÉSE? KIK VOLTAK AZ ALAPÍTÓK?
HOGYAN KÜZDÖTTETEK AZ ELMÚLT
ÉVTIZEDEKBEN?”
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MAGYARORSZÁG

MINDANNYIAN LAKNI AKARUNK
MUNKÁSPÁRT:
LEGALÁBB 40 EZER ÚJ LAKÁS KELLENE ÉVENTE
Az Orbán-kormány első négy évében elmaradt az
otthonteremtési program beindítása. Indokul azt
hozták fel, hogy túl sok az egyéb gazdasági gond, meg
egyébként is meg kell reformálni az országot. Ez év
májusában Rogán Antal jelezte, hogy újraindítják
a lakásprogramot. Júniusban Varga Mihály, aki
a lakásépítésekért is felel a kormányban, szintén
határozott kormányzati lépéseket ígért.
Mi történik a valóságban? A KSH adatai szerint 2014.
I. félévében 3265 db lakás épült Magyarországon,
ami 22 százalékos emelkedést jelent az egy évvel
korábbihoz képest. A kiadott lakásépítési engedélyek
száma 4009 volt, ez 18 százalékos növekedést jelent a
2013. I. féléves adatokhoz képest.
A Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért
Egyesület értékelése szerint amennyiben ez a trend
egész évben kitartana, 2014-ben 11 000 lakás
épülhetne fel. Ez azonban még mindig csak arra lenne
elég, hogy a hazai lakásállomány (4,39 millió) hozzávetőleg 400
évente újuljon meg. A 100 éves megújulási ütemhez évi 43 000
lakást kellene építeni.
Az épített lakások száma a növekedés ellenére ugyanis
alacsony, a válságot megelőző 2008. év első félévében használatba
vett lakások 29 százalékának felel meg. Az új lakások számának
alakulása jelentős területi különbségeket mutat. A 2013. év első
félévével összevetve idén eddig 18 százalékkal kevesebb lakás
épült a megyei jogú városokban és 66, illetve 47 százalékkal
több a kisebb városokban és a községekben. A fővárosban
ugyanekkor 16 százalékkal nőtt az átadott lakások száma.
Az összes lakás több mint fele (1660) Közép-Magyarországon
épült. Ezen kívül csak Győr-Moson-Sopron megyében figyelhető
meg számottevő építési tevékenység, itt meghaladta a 400-at a
használatba vett lakások száma. Észak-Magyarországon és DélAlföldön csökkent a lakásépítés (39, illetve 67 százalékra).
Az év első hat hónapjában kiadott új lakásépítési engedélyek
száma 23 százalékkal meghaladja a használatba vett lakásokét.
A 4009 kiadott építési engedély 18 százalékkal több, mint a
megelőző év azonos időszakában, azonban a 2008. I. félévi
mennyiséghez viszonyítva még mindig alacsony, annak egyötödét
sem teszi ki. Győr-Moson-Sopron megyében 900-nál több lakás
építését tervezik, az új engedélyek közel egynegyedét itt adták
ki. A Közép-Magyarországon kiadott 1500 építési engedély 28
százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.
A lakásépítésekre nem a lakásszám növelése, hanem a
lakásállomány minőségi megújítása miatt van szükség. A
felújítások és a helyettesítő új építések egyaránt fontosak. A
mai magyar lakásállomány nem alkalmas arra, hogy 400 évig
fennmaradjon.
A KSH által kimutatott „nem lakás célra” használt lakások
nem jelentenek megoldást. Ezek részben irodák, részben
üdülő településeken idényszerűen lakott nyaralók. Ebben a
kategóriában szerepelnek a feketén kiadott és „nem lakottnak”

jelentett lakások is. A nem lakott lakások közül 162 ezer 1946
előtt épült, 90 ezer pedig komfort nélküli, vagy ennél is rosszabb
állapotú, jórészt gazdaságosan fel sem újítható. Ez az állomány
nem oldja meg a hazai lakásállomány problémáját.
A lakásállományon belül 583 489 olyan lakás van, amelynek
a falazata vályog vagy sár, ezek minőségéről nincsen közelebbi
adat.
Külföldi példát nézve, lakosságarányosan Ausztriában
több mint hatszor annyi (közel 50 000) lakás épül, mint
Magyarországon.
A lakhatás legyen állampolgári jog!
Nyilvánvaló, hogy a lakásállomány megújításához hosszú
távú lakásprogram szükséges. Ez a lakosság és a hazai építőipar
érdeke is. 10 ezer lakás felépítése hozzávetőleg 44 ezer embernek
ad munkát. Jelenleg legalább évi 30 ezer lakásépítés hiányzik.
Ez több mint 120 ezer megszűnt munkahelyet, egyben ennyi új
munkahely lehetőségét jelenti.
A Munkáspárt úgy véli: a lakásépítkezés felgyorsítása
érdekében állami tervezési és irányítási központot kell
létrehozni. Mindenkinek alkotmányos jogot kell adni a lakáshoz,
és meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy senkit se lehessen
kilakoltatni! Azonnal kilakoltatási moratóriumot kell bevezetni,
mindaddig, amíg e problémára nem születik átfogó megoldás.
El kell érni, hogy a fiatalok az első lakást kedvezményesen
szerezhessék meg!
Szociális bérlakásokat kell építeni. Növelni kell az
önkormányzati bérlakások arányát. Az önkormányzatok vegyék
meg a lakást azoktól, akik nem akarják, vagy nem tudják
fenntartani! Az önkormányzatok kapjanak jogot arra, hogy
csökkentett áron megvásárolják az üresen álló, illetve eladatlan
lakásokat! Fel kell gyorsítani a panelfelújítási programot.
Állampolgárbarát társasházi törvényre van szükség. Az EUforrásokból származó pénzekből többnek kell jutnia a lakásépítés
és lakásfelújítás céljaira. Ez is stratégiai beruházás.
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ORBÁN LEFEKÜDT AZ AMERIKAIAKNAK
MAGYARORSZÁGNAK SZÁZMILLIÁRDOKÉRT KELL
AMERIKAI ÉS NÉMET FEGYVERT VÁSÁROLNIA
Jelentősen növelik Magyarország és
Közép-Európa katonai biztonságát
a NATO-csúcstalálkozó döntései –
közölte Orbán Viktor. Sajnos, nem
igaz! Az igazság az, hogy Európa és
benne Magyarország közelebb került a
háborúhoz.
Jelentősen növelik Magyarország és
Közép-Európa katonai biztonságát a walesi
Newportban csütörtökön és pénteken
tartott NATO-csúcstalálkozó döntései
– közölte Orbán Viktor miniszterelnök
magyar újságírókkal a walesi csúcs után.
Mindenki növelni fogja katonai
kiadásait, új eszközöket is beszerzünk.
NATO-csapatok jelennek meg KözépEurópa térségében – mondta. Kitért arra,
hogy Magyarország jelentősen megerősíti
a stratégiai szállítógépek bázisául szolgáló
pápai repülőteret, valamint magyar katonák
részt fognak venni a balti államok területén
hamarosan megtartandó hadgyakorlaton.
A NATO 28 tagállamának állam- és
kormányfői nyilatkozatban deklarálták,
hogy a védelmi kiadások aránya 2024ig megközelíti a GDP 2 százalékát. Ezen
belül a védelmi költségvetés legalább
20 százalékát a haderő fejlesztésére kell

FELAJÁNLKOZTUNK. ORBÁN VIKTOR ÉS DAVID
CAMERON BRIT MINISZTERELNÖK PAROLÁZIK, BALRÓL
ANDERS FOGH RASMUSSEN NATO-FŐTITKÁR

fordítani. Hazánk idén a GDP 0,72 százalékát fordítja honvédelemre, ez mintegy 220
milliárd forintot jelent. Azaz jövőre majd
620 milliárdot kellene költeni, amelynek
minimum ötöde új fegyvervásárlásra menne
el. Nem titok, hogy ez szinte kizárólag
amerikai, illetve német fegyvereket jelent.
Ráadásul Magyarországnak a honvédség
technikai elmaradottsága miatt szakértők
szerint legalább a dupláját kell vállalnia a
20 százalékos minimumnak. Az „ukrán
kaland” költségeit az Amerikai Egyesült
Államok és Németország a hozzánk hasonló
kis „békeállamokkal” fizetteti meg.

A magyar kormány lefeküdt az
amerikaiaknak. Beleegyezett Oroszország elítélésébe, az Oroszország
elrettentésére irányuló katonai lépésekbe.
Ezen a tényen nem változtat az, hogy
más európai országok is lefeküdtek
az
amerikaiaknak.
Magyarország
számára nagy lehetőség kínálkozott:
megmutatni Magyarország önálló arcát,
erejét, függetlenségét. A Fidesznek
és a kormánynak fontosabb a tőkés
rend léte Magyarországon, aminek
garanciája éppen a NATO, mint az ország
függetlensége.

NÉMET HADIIPAR: AKIK NYERNEK A VÁLSÁGBÓL
Sigmar Gabriel, a német SPD vezére, Merkel alkancellárja és gazdasági minisztere, akit sokak Németország erős
emberének tekintenek, a német hadiipar vezetőivel találkozott. Egy biztos: ők sokat keresnek az ukrajnai válságon, és
általában a háborús feszültségen.
Sigmar Gabriel német gazdasági miniszter pénteken
találkozott a német hadiipar képviselőivel. A megbeszéléseken
elhangzott:
„A
fegyverexport
szigorú
ellenőrzése
gondokat okoz a hadiipari konszerneknek. A szövetségi
kormány a következő hetekben dönt arról, hogy a jelenlegi
válságjelenségek ismeretében mely hadiipari ágazatok
fejlesztésére van szükség. A kormány megvizsgálja, hogy az
ukrán válság okozta fenyegetések elhárítására a Bundeswehrt
milyen új eszközökkel kell ellátni.”
Németország ma a világ harmadik legnagyobb
fegyverexportőre. A német hadiipar termelése 2005 óta évi
5 százalékkal nő, ami nagyjából duplája a német gazdaság
növekedésének. 2005-ben a német hadiipar termelési értéke
16,8 milliárd eurót tett ki, 2011-re ez a szám 22,6 milliárdra nőtt.
A hadiipari termékek mintegy fele exportra megy, ami

2011-ben 12,5 milliárd eurót jelentett. A hadiipar mintegy
100 ezer embernek ad közvetlenül munkát, és a beszállítókon
keresztül további 200 ezer ember megélhetése függ tőle. 2011ben a hadiipar termékeinek 31 százaléka volt innovatív, azaz
új vagy lényegesen megújított termék. A német gazdaság
egészében ez a mutató csak 15 százalék.
2012-ben világszerte mintegy 4,2 százalékkal csökkentek
a katonai kiadások. Ez komolyan érintette a német
nagyvállalatokat is.
Sigmar Gabriel arra törekszik, hogy német irányítás
mellett egységesítse az európai fegyverpiacot. 28 tagállam
28 hadserege együttesen már komoly piacot jelent. A francia
és német harckocsigyártás területén a fúzió már el is indult.
Ez azonban csak akkor fog működni, ha a német hadiipar
exportkorlátozásait megszüntetik.
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AZ IGAZSÁG PILLANATA: A NYUGAT PR
JOHN J. MEARSHEIMER AMERIKAI PROFESSZOR
SZERINT WASHINGTON 5 MILLIÁRD DOLLÁRRAL
TÁMOGATTA A KIJEVI „DEMOKRATÁKAT”

JOHN J. MEARSHEIMERT EGY 2011-ES FELMÉRÉSBEN KOLLÉGÁI A NEGYEDIK LEGBEFOLYÁSOSABB TUDÓSNAK VÁLASZTOTTÁK A
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKÉRTŐI KÖZÖTT (A LISTA HARMADIK HELYEZETTJE, KENNETH WALTZ AZÓTA ELHUNYT).
A Nyugatot terheli a fő felelősség az ukrán válság kialakulásáért, mivel az Egyesült Államok és az Európai Unió „liberális
téveszméiket” követő keleti terjeszkedésükkel Moszkva alapvető stratégiai érdekeit veszélyeztette, és ezzel maguk
provokálták ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kemény válaszát - írta a Foreign Affairs mértékadó amerikai külpolitikai
folyóiratban John J. Mearsheimer, a Chicagói Egyetem tanára, aki szerint csak Ukrajna semleges ütközőállammá
alakításával lehet megfelelő kiutat találni a mostani helyzetből.
Mearsheimer – aki a nemzetközi kapcsolatok tudományága
egyik legelismertebb kutatójának számít – úgy látja, Washington
és európai szövetségesei megpróbálták kiszakítani Ukrajnát az
orosz érdekszférából, dacára annak, hogy Moszkva számos
alkalommal egyértelművé tette, ezt nem hajlandó elfogadni.
A Nyugat a NATO és az Európai Unió keleti bővítésével, illetve
az ukrajnai, magukat sokszor megtévesztően demokratikusnak
nevező mozgalmak támogatásával és a „nyugati értékek”
terjesztésével Oroszország alapvető stratégiai érdekeit
veszélyeztette, anélkül, hogy ennek jelentőségét érzékelte volna.
Amerika és Nyugat-Európa egy liberális téveszmét követve azt
gondolta, hogy a 21. században a hatalmi politika már nem
meghatározó, és a kontinens békéjét a „joguralom”, a kölcsönös

gazdasági függőségek képesek önmagukban is biztosítani.
Nyugaton a hidegháború vége után elterjedt az a nézet, hogy
a nemzetközi politika jellege alapvetően megváltozott, és
Európában egy „posztnacionalista” rend jött létre, amelyben
az Egyesült Államok – saját elképzelése szerint – egy „jóságos
hegemónként” lépett fel, célja pedig az volt, hogy az egész
kontinenst Nyugat-Európa képére formálja. Az európaiak
pedig – az Európai Unió korábbi sikerein felbuzdulva – még
Washingtonnál is mélyebben hittek abban, hogy a geopolitika
már nem számít, és egy liberális rend képes fenntartani a békét.
E felfogás mentén – amely manapság már dogmának számít az
amerikai tisztviselők körében – a Nyugat úgy vélte, hogy nem
jelent fenyegetést Oroszország számára, és hogy megfelelő
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ROVOKÁLTA KI AZ UKRÁN VÁLSÁGOT
módon kezelte a keleti terjeszkedésével kapcsolatos orosz
félelmeket – írta Mearsheimer.
KÍNA MEXIKÓBAN?
Ugyanakkor a Nyugat és Oroszország merőben ellentétes
felfogást követ, és végső soron Moszkva dönti el, hogy mit tekint
fenyegetésnek saját magával szemben - mutatott rá a professzor.
Putyin és honfitársai a liberálissal szemben a realista (azaz geoés hatalompolitikai) elveket követik, és ebből a nézőpontból
vizsgálva lépéseik korántsem meglepőek. A geopolitika logikája
szerint minden nagyhatalom érzékeny a saját területe közelében
felbukkanó potenciális veszélyforrásokra. S bár a NATO azt
gondolja, hogy nem fenyegeti Oroszországot, ám egyetlen orosz
vezető sem fogadná el, hogy egy olyan katonai szövetség, amely
nemrég még Moszkva legádázabb ellensége volt, betegye a lábát
Ukrajnába. Ahogy azt sem, hogy a Nyugat olyan kormányt
állítson Ukrajna élére, amely a nyugati világ részéve akarja
tenni az országot. Az orosz vezetők ezt számos alkalommal
egyértelművé tették, különösen Ukrajna és Grúzia NATOcsatlakozását illetően; a 2008-as, amúgy az azóta nemzetközi
körözés alatt álló Szaakasvili elnök által kezdeményezett grúzorosz háború pedig kristálytisztává tette Moszkva álláspontját.
„Gondoljanak bele az amerikai felháborodásba, ha Kína egy
jelentős katonai szövetséget építene ki, amelybe Kanadát és
Mexikót is megpróbálná bevonni” – jellemezte a helyzetet a
szerző.
Mearsheimer szerint Viktor Janukovics ukrán elnök
idén februári elmozdítása volt az utolsó csepp a pohárban
Putyin számára. Az amerikai professzor – a legtöbb amerikai
elemzővel szemben - törvénytelen puccsnak nevezte Janukovics
elmozdítását. Megjegyezte, hogy bár a színfalak mögötti
amerikai részvétel mértéke nem ismert, az Egyesült Államok
1991 óta ötmilliárd dollárral támogatta az ukrajnai Nyugat-barát
politikai erőket, és kiszivárgott telefonbeszélgetések szerint azt
az Arszenyij Jacenyukot akarta ukrán miniszterelnöknek, aki
végül megkapta a posztot.
HIBA VOLT A NATO-BŐVÍTÉS
Ahogy az sem meglepő, hogy az Ukrajnában folyó nyugati
„társadalommérnökösködést” látván az orosz vezetők attól
tartanak: az ő országuk lesz a következő, ahol hasonló
rezsimváltást akar levezényelni a Nyugat. Mearsheimer a cikkben
felidézte, hogy realista kutatók már korábban is ellenezték a
NATO keleti terjeszkedését. Az amerikai hidegháborús politika
megalapozójaként számon tartott George Kennant idézve a
professzor azt írta: a NATO keleti bővítése tragikus hiba volt.
„Erre semmi szükség nem volt. Senki sem fenyegetett senkit”
– mondta Kennan egy, a cikkben idézett 1998-as interjúban,
nem sokkal azután, hogy az Egyesült Államok jóváhagyta
Magyarország, Lengyelország és Csehország felvételét az
atlanti szövetségbe.
Az Egyesült Államok és európai szövetségesei hibát követtek
el azzal, hogy Oroszország előszobájában akartak egy nyugati
erődöt létrehozni. A helyzetre egyetlen megoldás adódik: az, ha
Ukrajna egy semleges ütközőállam lesz Kelet és Nyugat között.

Ehhez azonban Putyin hibáztatása és kárhoztatása helyett a
Nyugatnak változtatnia kell gondolkodásmódján.
Mearsheimer szerint Ukrajnának Ausztria hidegháborús
helyzetéhez hasonló státust kell adni. A Nyugatnak bele kell
törődnie, hogy Putyin nem hajlandó elfogadni egy oroszellenes
vezetést Kijevben. Mindez azonban nem jelentené azt, hogy a
„semleges” Ukrajna feltétlenül Nyugat-ellenes legyen: a cél egy
olyan szuverén állam, amely sem a nyugati, sem az orosz tábornak
nem tagja. Ugyan sokan úgy vélik, hogy Putyin a Szovjetunió
újjáélesztését tervezi, és a Krím után újabb területeket akar
bekebelezni, de ez az álláspont jobban megvizsgálva nem
helytálló. Ha Putyin terjeszkedésben gondolkodna, annak
minden bizonnyal Janukovics megbuktatása előtt is jelét adta
volna, de még arra sincs bizonyíték, hogy a Krímet meg akarta
szerezni – valójában a félsziget elfoglalása inkább egy spontán
reakciónak tűnik Putyin részéről.
ROSSZ A NYUGATI VÁLASZ
Az orosz elnök Mearsheimer szerint egy elsőrangú stratéga,
akit tisztelni kell, és akitől tartani kell. Ukrajnával kapcsolatos
lépései mindemellett nem offenzív, hanem defenzív jellegűek
voltak realista perspektívából. S mivel Oroszország úgy érzi,
alapvető érdekeit fenyegetik, a vele szembeni fellépés eszközei
is korlátozottak a Nyugat számára: a történelmi példák ugyanis
azt mutatják, hogy az államok hatalmas károkat hajlandóak
elszenvedni stratégiai érdekeik védelmében. Ráadásul igazán
szigorú nyugati gazdasági szankciók bevezetésére már csak
azért sem valószínű, hogy sor kerül, mert Nyugat-Európa,
elsősorban Németország tart az esetleges orosz választól, attól a
gazdasági kártól, amelyet az az EU-nak okozna. Mindenesetre
a Nyugat válasza csak ront az amúgy is rossz helyzeten, mivel
az orosz vezetők minden egyes újabb nyugati lépéstől egyre
inkább fenyegetve érzik magukat. Egyesek szerint egy radikális
irányváltás már túl költséges lenne, és jelentősen rombolná
az Egyesült Államok nemzetközi tekintélyét, de a jelenlegi
elhibázott stratégia követése még nagyobb károkat okozna.
Az Egyesült Államok és szövetségesei választás előtt állnak
Ukrajnában. Ha folytatják jelenlegi, elhibázott politikájukat,
azzal kiélezik a konfliktust Oroszországgal és elpusztítják
Ukrajnát is, így mindenki veszít. Ha azonban egy prosperáló,
de semleges Ukrajna megteremtésén kezdenének munkálkodni,
mindenki nyertesként jöhetne ki a válságból – írta az amerikai
kutató.
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A VÖRÖS RÓKA TOVÁBB KÜZD
Kerek 200 hónapja jelenik meg Németországban a RotFuchs elnevezésű
lap, amely a németországi kommunisták és szocialisták fórumaként
határozza meg helyét a politikai palettán. Az 1990-es években a német
baloldal katasztrofális helyzetbe került – indokolták a lap alapítói. „Az
egykori karrieristák egy éjszaka alatt színt váltottak, opportunisták
lettek, a marxizmus-leninizmust sztálinizmusnak nyilvánították,
feladták az osztályszemléletet.”
A RotFuchs, azaz a Vörös Róka sok más baloldali lapnál
keményebben és következetesebben rántja le a leplet a kapitalizmusról.
A dolgozók, a munkások érdekeit képviseli. A lap
következetesen
védelmezi a Német Demokratikus
köv
Köztársaság
történelmét,
a
németországi
Kö
szocializmus
által elért eredményeket. Leleplezi
sz
és bírálja a német Baloldali Párt tőke-barát
politikáját,
kiegyezését a kapitalizmussal. Fellép az
po
antiszemitizmus,
az idegengyűlölet, a háború ellen,
an
védelmezi
az internacionalizmus eszméjét.
v
A lap 1998 óta jelenik meg havonta. A polgári
újságkereskedelemben
nem kapható, a lapot
ú
aktivistákon
keresztül terjesztik. A lap egyik
a
alapítója
és főszerkesztője Klaus Steiniger kiváló
a
német
újságíró, aki még a szocialista Németország
n
vezető lapjánál, a Neues Deutschlandnál dolgozott.
A „RotFuchs a jövőben is felemeli szavát a
hazugság és a kizsákmányolás, a sovinizmus
és az imperialista háborúk ellen” – ígérik a lap
munkatársai a mostani jubileumi számban.

NŐ A TŐKÉS KIZSÁKMÁNYOLÁS
Az európai munkavállalók több mint fele úgy érzi, hogy a munkafeltételek romlottak az elmúlt öt évben. A tőke ragaszkodik
a profitjához, ezért lefaragja a szociális kiadásokat, és többet dolgoztatja az embereket. Ez a tőkés kizsákmányolás.
Egy közelmúltban közzétett uniós felmérés szerint az európai
munkavállalóknak csupán alig több mint fele érzi úgy, hogy jó
munkafeltételek mellett dolgozik, és többségük úgy véli, hogy
munkakörülményei romlottak az elmúlt öt évben. Számos
megállapítás azt látszik megerősíteni, hogy a munkaintenzitás
nőtt. Az európai munkavállalók 53 százaléka legjelentősebb
munkahelyi veszélynek egyértelműen a munkahelyi
stresszt tekinti. A stresszen túlmenően, európai szinten a
munkaterhelés, a munkatempó és a hosszú (13 órát meghaladó)
munkanapok inkább okoznak elégedetlenséget, összevetve
olyan egyéb tényezőkkel, mint például az elvégzendő feladat

iránti érdeklődés hiánya, avagy a nem megfelelő heti vagy éves
pihenőidők… Az elmúlt 12 hónap során a dolgozók valamivel
több, mint negyede (27%) szenvedett a munkája által okozott,
vagy felfokozott csont-, ízület- vagy izomproblémától, avagy
stressztől, idegességtől, depressziótól.
A tőkés Európát sújtó válságot a tőke úgy igyekszik
megoldani, hogy növeli a kizsákmányolás mértékét. Egyre
többet és egyre intenzívebben kell dolgozni, egyre csökkennek
a dolgozók kényelmét és biztonságos munkavégzését szolgáló
kiadások. A tőke így igyekszik a saját költségeit csökkenteni,
és a profitját megtartani, sőt növelni.

A Magyar Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő: Frankfurter Zsuzsanna
Szerkesztőség: 1082 Budapest, Baross utca 61.; telefon: (1) 787-8621; telefax: (1) 780-8306
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Munkáspárt, a kiadásért felelős: Thürmer Gyula, elnök. ISSN 0865-5146
A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél megrendelhető.
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FRANÇOIS HOLLANDE:
NEM SZERETEM A SZEGÉNYEKET,
FOGATLANOK!
A SZERELMI BOTRÁNYAIRÓL ELHÍRESÜLT FRANCIA
ELNÖK A DOLGOZÓ EMBEREKNEK IS BESZÓLT
Nem szeretem a szegényeket, fogatlanok! – idézi a François Hollande francia köztársasági elnök szavait egykori élettársa,
Valérie Trierweiler a Merci pour ce moment (Köszönet a pillanatért) című könyvében, ami a francia könyvpiac slágere lett
az elmúlt napokban. Hollande példája is bizonyítja az európai szociáldemokrácia mély válságát. Nem ismerik a tömegek
gondjait, nem tudják képviselni a dolgozó tömegeket, és a gazdagoknak tesznek újabb és újabb engedményeket.
A párizsi vezetés szociális érzékenységét nem csak a kormány
liberális összetétele teszi kérdésessé, hanem az a nagy port
kavart leleplező könyv is, amelyben Hollande-ról a volt élettársa,
Valerie Trierweiler szedi le a keresztvizet . A baloldali újságírónő
a legnagyobb titokban írta meg a „Köszönet a pillanatért” című
könyvét, amelyet Németországban nyomtattak ki. A francia
közvéleményt sokkolta, hogy Trierweiler állítása szerint
Hollande kigúnyolta őt szerény családi háttere miatt, ráadásul
baloldali politikus létére a szegényeket „fogatlanoknak” hívja,
és még büszke is erre a „szellemességre”.
A szerző jókat is ír ugyan volt élettársáról, a legnagyobb
visszhangot mégis a „fogatlanok” szó keltette, ami sajátos
fénybe helyezi, hogy Hollande 2012-es választási kampányában
a pénzvilágot nevezte meg igazi ellenségének.
Az elnök a walesi NATO-csúcson nyilatkozva tagadta
Trierweiler vádjait, mondván, a szegények életkörülményeinek
javítása az életcélja, s nem hagyja, hogy árnyék vetüljön az
egész politikai pályáját meghatározó elkötelezettségére.
A Le Monde szerint az újabb botrány pánikot keltett az
Élysée-palotában, egy névtelenül nyilatkozó miniszter szerint
kizárt dolog, hogy „kihúzzák” a 2017-es elnökválasztásig.
Trierweiler könyve mindenesetre 24 óra alatt kétszázezer
példányban kelt el. Leleplezéseinek hitelességét pedig az
olvasók szemében egyelőre az sem csorbítja, hogy a 320 oldalas
művet az után a világraszóló megaláztatás után vetette papírra,
hogy egy pletykalap fotósorozattal dokumentálta, amint a vele
akkor még párkapcsolatban élő Hollande randevúra siet Julie
Gayet színésznőhöz.

Az egykori társ nyilván bosszúból írta meg könyvét. De a
lényeg nem az, hogy hány barátnője van a francia elnöknek.
François Hollande a francia szocialisták programjával lett
köztársasági elnök. Valójában liberális politikát folytat:
csökkenteni az állami kiadásokat, lefaragni a szociális
költségeket. Franciaországban nő a munkanélküliség, és a válság
már a középosztályt is sújtja. Hollande példája is bizonyítja
az európai szociáldemokrácia mély válságát. Nem ismerik a
tömegek gondjait, nem tudják képviselni a dolgozó tömegeket,
és a gazdagoknak tesznek újabb és újabb engedményeket.

