Magyarországon felszámolásra került a kormányzó
demokratikus fékek és ellensúlyok rendszere.

hatalom

ámokfutását

korlátozó

Ma - 27 évvel a rendszerváltás után - egy Moszkva által dróton rángatott diktatúra van. Mert
hogyan lehet másként magyarázni a csapból is ömlő kormánypropagandát, az újabb és újabb
ellenségkép kreálását, a kollektív gyűlöletkeltést, a minden ellentétes vélemény nemhogy meg
nem hallgatását, de sárba tiprását, a véleményüket kimondók ellen irányuló ellehetetlenítő
akciókat, a megalázást, a fenyegetést?
Gyakran kérdezik tőlem, hogy félek-e? Nem felháborító már maga a tény is, hogy ez a kérdés
egyáltalán felvetődik a XXI. században itt, Közép-Európában?
Hogyan fordulhat az elő, hogy egy kormány szembefordulva a társadalom érdekeivel szétverje
az oktatási rendszert ellehetetlenítve így gyermekeink, a fiatalok és az ország jövőjét?
Az Orbán-kormány Hoffmann Rózsa nevével fémjelzett oktatáspolitikája megbukott. De a
bukás nyilvánvalóvá válása és kénytelen beismerése óta sem tettek semmi előremutatót, sőt,
azóta is folytatják a rombolást:
• Lerombolták a szakképzést.
• Meg sem próbálják megakadályozni a hátrányos helyzetűek lecsúszását.
• A fogyatékkal élő diákok nem jutnak hozzá a szükséges ellátáshoz.
• Szegregációban viszont a világ élmezőnyében vagyunk.
• Folyik egy még centralizáltabb NAT előkészítése, ami még a pedagógiai módszereket is
előírja majd, mint a szocializmus legsötétebb éveiben a központi utasítás.
• Kötelező lesz a középiskolai felvételi, és keretszámokkal csökkentik a gimnáziumokba
felvehető gyerekek számát, hogy a szétbarmolt szakképzés felé tereljék őket, ahonnan
nincs esély a továbbtanulásra.
• És akkor egyetemeket fognak bezárni, úgy ahogy most a CEU-t akarják…
Mindez nem véletlen, hanem a kormányzó elit hatalmának bebetonozása érdekében zajlik,
mert a megtévesztő propagandának csak az alulműveltség, a tudatlanság, a korlátolt szellem
lehet táptalaja.
A kormány újabb törvénytervezete a civil szervezeteket akarja megbélyegezni. Azokat a
szervezeteket, amelyek az itt élő emberek és az ország számára alapvető fontosságú
feladatokat látnak el: segítik az időseket, az elesetteket, a hajlék nélküli embereket, védik a
környezetet, a természetet, ellátják az emberek érdekképviseletét, kulturális, oktatási,
egészségügyi területen tevékenykednek, és még sorolhatnánk tovább. Munkájukat eddig is
tisztán, átláthatóan és befolyásolástól mentesen végezték. A kormány szerint mégis
megbélyegzést érdemelnek. Ez ellen is fel kell emelni a szavunkat!
De most tartsunk önvizsgálatot! Be kell vallanunk, hogy ezt eddig hagytuk. Sokszor
fordítottuk el a fejünket, hogy ne lássunk, dugtuk be a fülünket, hogy ne halljunk és szorítottuk
össze a fogunkat, hogy ne szóljunk. A hamis békesség kedvéért sokszor választottuk a hamis
csendet!
És túl sokáig hittünk. Hittük, hogy a NER azt jelenti, hogy számít a véleményünk. Pedig mára
kiderült, hogy ez a betűszó a Nemzet Ellenes Rombolást rövidíti.
Ha nem akarunk továbbra is így élni, ha változásokat akarunk, akkor először is saját
magunknak kell megváltozni!

Mert ha volt jogunk választani, akkor van jogunk számon kérni is!
• Nem maradhatunk olyan ország, ahol a jólétről és a sikerekről csakis óriásplakátokról
értesülhetünk!
• Nem maradhatunk olyan ország, ahol százmilliárdokat költenek hazugsággyártásra,
miközben emberek éheznek vagy fagynak meg télen - akár a saját otthonukban!
• Nem maradhatunk olyan ország, ahol a gyógykezelés a kiváltságosoké, a többieké pedig
a hosszú szenvedés!
• Nem maradhatunk olyan ország, ahol a hatalom saját konzultációs kérdéseire önmaga
adja meg a válaszokat!
• Nem maradhatunk olyan ország, amely nem mindenkié, hanem csak a haveroké!
• Nem maradhatunk olyan ország, ahol nem a tudás, a tehetség, a szorgalom, hanem a
hatalom közelsége számít az egyéni boldogulásban!
• Nem maradhatunk olyan ország, ahol minden hatodik magyar gyermeknek külföldön kell
megszületnie!
• És nem maradhatunk olyan ország, ahol a kormány nem orvosa a problémáknak, hanem
ő maga az előidézője azoknak!
Állítsuk meg a diktatúrát! Állítsuk meg az oktatás lezüllesztését! Állítsuk meg a propagandát!
Állítsunk meg minden írott rendeletet, mely a lelkiismeret íratlan törvényeinek mond ellent!
És nem nekünk kell félnünk! Félni azoknak van oka, akik most Sorosoznak pedig sorospénzen tanultak, akik most Simicskáznak, pedig simicska-pénzen lettek politikusok, akik most
a civil szervezeteket akarják ellehetetleníteni, pedig civil szervezeteket toltak maguk előtt és
pénzelnek azóta is, hogy látszat-tüntetésekkel támogassák őket, mikor megrendül a hatalmuk.
Féljenek csak ők, mert egyszer el kell számolniuk!
Legyünk hát mi magunk - civilek, akár egyének akár szervezetek - a fékek és ellensúlyok!
Cselekednünk kell!
Állampolgárok vagyunk, és nem alattvalók. Mi vagyunk a mindenkori kormány megbízói,
nekünk tartoznak elszámolással. Sokfelől indultunk, de egy irányba tartunk. Gyermekeink, és
saját jövőnket magunknak kell a kezünkbe venni!
A jövő záloga pedig az autonóm, szabad és színvonalas köz- és felsőoktatás!
Szabad országot! Szabad oktatást!
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