Nyomtasd, másold, terjeszd!

DIÁKOK! FIATALOK! TALÁLJUNK EGYMÁSRA!
CSATLAKOZZATOK!
www.facebook.com/Fiatalok-a-Demokráciáért-983458908521541
Diákok, civilek vagyunk, hasonló gondolkodású fiatalokat keresünk, akik
készek tenni a jövőnkért! Egy jövőért, amelyben
1. a kormány segíti a civilszervezeteket, nem ellehetetleníti azok munkáját;
2. nem a tanárnak kell krétát vennie, ha tanítani akar;
3. a szociális törvények a rászorulókat segítik, nem pedig az utcára kényszerítik
és kilakoltatják őket;
4. az átlagember meg tud élni a fizetéséből, és nincs arra kényszerítve, hogy
külföldön vállaljon munkát;
5. a családok éve a családokról szól, a kormány a családi összetartozást erősíti,
és nem 400 óra túlórát, 3 éves időkerettel kényszerít rájuk;
6. nem egy korrupcióból meggazdagodott gázszerelő lesz Magyarország
leggazdagabb embere;
7. nem annyit érsz, amennyi pénzed van, hanem a tetteid számítanak;
8. nem űznek el egyetemeket és szabadon gondolkodó, értelmiségi fiatalokat az
országból.
RÓLAD VAN SZÓ, TE SEM MARADHATSZ CSENDBEN! VÁRUNK!

Február 11-én folytatjuk!
Keressétek a Facebookon az „Álljon le Budapest hétköznap!”
és a „Tettek mezeje” eseményt.

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ TÁMOGATÓJA VAGY ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!
A Nyomtass te is! pártoktól független mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt településekre
szeretné eljuttatni a valódi híreket.
Támogasson minket sokszorosítással, önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzadománnyal!
Számlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank 16200223-10026139-00000000
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez
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Semmibe veszi a kormány
a szakszervezeti követeléseket
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Sztrájkok jöhetnek az országos demonstrációk után
Kétszáz helyen demonstrálnak országszerte útlezárásokkal, gyűlésekkel
és felvonulásokkal a kormány pökhendi magatartása miatt január 19-én,
amiért semmibe veszi a szakszervezetek követeléseit.
Január 19-én az egész országra kiterjedő demonstrációt tartanak, miközben a
különböző szakszervezeti szövetségek
sorban jelentik be a sztrájkbizottságok
megalakulását. A dolgozók négypontos
követeléseit egységesen támogatják az
ellenzéki pártok és rengeteg civil szervezet is.
A szakszervezetek négy pontja mellett a pártok tovább harcolnak a saját
ötpontos követelésükért, köztük, hogy
legyenek függetlenek a bíróságok és a
közmédia, ill. csatlakozzunk az Európai
Ügyészséghez
1. Módosítsák a munka törvénykönyvét,
hogy az a mostaninál sokkal jobban

vegye figyelembe a munkavállalók
érdekeit, a rabszolgatörvényt pedig
vonja vissza a kormány.
2. Tisztességes megélhetést biztosító
béreket, a cafeteria visszaállítását, a
közszféra béreinek rendezését.
3. A sztrájkjog újraszabályozását, érdemi párbeszédet, előzetes egyeztetést a dolgozókat érintő törvények
módosításánál.
4. Rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer kidolgozását, a korengedményes nyugdíjak korszerűbb
formában történő visszahozását, a
megváltozott munkaképességű dolgozók tisztességes támogatását.

Így is tiltakozhat
Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

Az aHang nevű internetes oldalon bárki aláírásával is kifejezheti felháborodását. A petíció így
hangzik: „Magyar állampolgárként támogatom

az Országos Sztrájkelőkészítő és Demonstrációszervező Bizottságba (OSZD) tömörült
szakszervezetek 4 pontos követelését.”
Forrás: www.terjed.ahang.hu/campaigns/sztrajk
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letünk jelentős részét a munkahelyen
töltjük, ezért egyáltalán nem mindegy,
hogy milyen körülmények között dolgozunk. Mindannyian szeretnénk biztonságban
és jól érezni magunkat munka közben, mindezt
úgy, hogy közben jó fizetést is kapunk. A rossz
hír az, hogy külső beavatkozás nélkül ezen tényezők együttállása meglehetősen ritka. Általában valami hiányzik a képletből. A jó hír viszont az, hogy
mint az életben mindenre, erre is van megoldás, amit úgy hívnak, hogy
szakszervezet.
Ne tévesszen meg a név! Ez már nem az a szervezet, amiről a történelemkönyvekben olvastál. A szakszervezet manapság egy olyan támogató
közösséget jelent, amelynek tagjai közösen dolgoznak azért, hogy jobb
munkakörülményeket és magasabb béreket érjenek el.
Érdemes azonban tudnod, hogy ez a közösség csak akkor lesz hatékony, ha nagy létszámú, aktív tagság áll a háta mögött. Éppen ezért fontos,
hogy te is részt vegyél a közös munkában!
Járj utána, hogy van-e a munkahelyeden szakszervezet! Ha van, nem
érdemes tétovázni, lépj be! Beszélgess a többi taggal arról, hogy milyen
célokat tűztek ki, vagy hogy neked milyen ötleteid vannak és azokat hogyan lehetne megvalósítani.
Ha még nincsen szakszervezet, keresd a MASZSZ Ifit! Mi segítünk, hogy
társaiddal közösen létrehozzátok a saját érdekképviseleti szervezeteteket.
Hogy mi a jó ebben?
Azonfelül, hogy jelentősen javul a munkakörülményed, számtalan új
lehetőséggel is találkozol majd. Új embereket ismersz meg, folyamatosan
fejlesztheted magad, ami a mai világban kulcsfontosságú eleme a sikernek és, ami talán az egyik legfontosabb, hogy nem kell egyedül megoldanod munkahelyi problémáidat, a szakszervezet melletted áll!
Kelj hát fel, bízz önmagadban, tegyél magadért és a közösségedért,
hogy ez a világ jobb hely legyen!

Fogjunk össze!
Hagyjunk fel azzal, hogy folyton arról beszélünk,
hogy mit nem akarunk!
Beszéljünk arról, hogy mi az, amit szeretnénk!
Képzeljük el együtt a közös jövőnket, és tegyünk
érte!
www.facebook.com/Magyar-Szakszervezeti-Szövetség-IfjúságiTagozata-686767601450666

Európai Ügyészség
– Folytatódik
az aláírásgyűjtés

Kampányguru:

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő az új
évben is folytatja az aláírásgyűjtési akciót, amivel
szeretné rábírni a kormányt, hogy eddigi ellenállását feladva csatlakozzon Magyarország is az Európai Ügyészséghez, amely független szervezetként
jogosult bármelyik országban nyomozni korrupciós
ügyekben. Az Európai Unió 28 tagállamából 22 már
csatlakozott.
A gyűjtés tavaly szeptember végén kezdődött, a
pártok október közepén csatlakoztak, tehát több mint
3 hónap kellett a jelenlegi 400 ezer aláíráshoz, viszont
az akciók második fele mindig nehezebb. Decemberig csak kitelepülten gyűjtöttek, ez év januárjától viszont elkezdődtek a kopogtatások.
Hadházy szerint, ha nem csatlakozunk, elapadhat
az uniós pénz, ha pedig nem jön a pénz, a kormánynak nem lesz érdeke az EU-ban maradás. Egymillió
aláírást szeretnének összegyűjteni.

Egy svájci lapnak adott
döbbenetes interjúból
derült ki, hogy tényleg
nem létezik semmiféle
Soros-terv, jól megfizetett
kampánytanácsadók
javasolták Orbán
Viktornak, hogy tegye
meg fő ellenséggé
Soros Györgyöt. Ötletük
bejött, a megfélemlítésre
alapozott kampányban
ez is segítette a Fidesz
győzelmét.

www.europaiugyeszseget.hu

MMM – a szabadság
kis köreit szervezik
Hivatalosan is elindult a Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármestere által kezdeményezett Mindenki Magyarországa Mozgalom
(MMM). Egyik legfontosabb céljuk, hogy a 2019-es
önkormányzati választásokra minden településen
hiteles polgármesterjelöltet és képviselőjelölteket
találjanak. Kezdeményezik, hogy valamennyi magyar
településen alakuljanak Kossuth-körök, amelyekkel
hatékony önszerveződő hálózatot hozhatnak létre.
Forrás: mindenkimagyarorszaga.hu, www.kossuthkorok.hu
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„Sorost
javasoltuk
ellenségnek”

A Magazin nevű svájci lapnak
az egyik ötletgazda, George
Birnbaum mesélte el, hogyan alkották meg Arthur
Finkelsteinnel közösen a tökéletes ellenségképet a Fidesz számára. Elméletük az
volt, hogy ki kell jelölni a kampányban egy ellenséget, akit
folyamatosan támadni lehet
és akire minden, a választók
által rossznak vélt dolgot
rá lehet vetíteni. Finkelstein
úgy gondolta, hogy a legjobb
eredményt a választók egymás ellen fordításával tudja
elérni, méghozzá a félelem
segítségével. Olyan témákat
kell felhozni, amelyektől félnek az emberek.
Forrás: www.24.hu
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