Legyen
KARÁCSONY!

Interjú Karácsony Gergellyel,
a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjével
Kérdező: Kezdjük az elején. A mostani viszonyokat ismerve, Ön szerint Orbán Viktor
legyőzhető?
Karácsony Gergely: Biztos vagyok benne, hogy igen.
K: Miért?
KG: Orbán Viktor és a Fidesz abból él, hogy a saját legyőzhetetlensége látszatát kelti. Ehhez
felépített egy hatalmas propagandagépezetet, és nem riad vissza a manipulációtól, a megfélemlítéstől, a hatalommal való visszaéléstől sem. De ez csak ideig-óráig működhet. Előbb-utóbb
az emberek átlátnak a propagandán, körbenéznek és számba veszik, milyen országban élnek.
És rájönnek arra is, hogy nem ilyen országban szeretnének élni.
K: Miért, milyen Orbán Viktor Magyarországa?
KG: Bár a Fidesz kormányzása a hatalommegtartás szempontjából egy ideig sikeres lehet, a társadalomra nézve romboló. Orbán képes volt ideológiát csinálni a zsarnokok legócskább trükkjéből, az „oszd meg és uralkodj” praktikájából. Elhitette az emberekkel,
hogy a veszekedős, „félázsiai” magyar nép képtelen az együttműködésre, a társadalom szétesett, és csak egy erőskezű vezető képes irányítani. Mindent meg is tesz azért, hogy a társadalom valóban szétessen. Megosztja az ellenzéket, ellehetetleníti a szakszervezeteket,
zaklatja a civileket, szembeállítja egymással a társadalmi csoportokat és igyekszik kiölni
az emberekből a szolidaritást, felerősíteni a jobb módúak önzését. Egy megosztottságában
legyengült társadalommal szemben pedig minden hatalom erősnek érezheti magát. De ez
az érzés hamis, mert miközben egy nagyon szűk réteg egyre jobb helyzetbe kerül, az ország
túlnyomó része lecsúszik, vagy folyamatosan a lecsúszás veszélye okozta bizonytalansággal küzd. Az önfényező propagandára költött milliárdok mellett 2010 után rengeteg pénzt
kivontak az egészségügyből, az oktatásból, a szociális szektorból, és jelentősen megnőtt a létminimum alatt élők aránya. A magyar társadalom sajnos Európa egyik legzártabb társadalma lett,
ahol a legkisebb az esélye annak, hogy valaki előreléphessen a társadalmi ranglétrán.
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K: Mit lehet ezzel szembehelyezni?
KG: Ha le akarjuk győzni Orbánt, akkor le kell győznünk ezt az elnyomó nacionalizmust,
és helyére a szolidaritáson alapuló hazafiságot kell állítani. A magyar társadalom valóban
egy kicsit bizalomhiányos és csalódott. Itt az ideje, hogy elmondjuk a magyaroknak: Európa legboldogabb, legsikeresebb és leggazdagabb országai elsősorban és mindenekelőtt ös�szetartó társadalmak, ahol nincs kettéosztva az ország egy szűk gazdasági- politikai elitre
egyik oldalon, és bizonytalanságban élő milliókra a másik oldalon. Ezek olyan országok, ahol,
ha jól megy a szekér, mindenki részesül a közös javakból. És fordítva, mindenki számíthat
a segítségre, ha baj van. Ami a legfontosabb: minden ember érték. Az állam legfontosabb feladata, hogy az emberekbe fektessen be, hogy a bennük lévő tehetség kibontakoztatásával még
több értéket adhassanak a társadalomnak. Itt az ideje, hogy meggyőzzük a magyarokat arról:

Magyarország is ilyen hellyé tehető.
K: De hogyan?
KG: Ehhez mindenekelőtt egy szemléletváltás kell. Ehhez az kell, hogy a feje tetejéről
a talpára állítsuk az államot, hogy az elnyomás
és a megosztás helyett a felemelkedést és a társadalmi összekapaszkodás erősítését szolgálja.
Mi egy emberközpontú gazdaságban, emberközpontú fejlesztésben gondolkodunk.
A magyar emberek ugyanis még soha nem
tapasztalták meg, hogy az általuk megszavazott kormányok méltónak találták volna őket arra, hogy a gazdaság fejlesztését
a beléjük való befektetésre alapozzák.
Hogy az ő képzettségükbe, az ő fizetésükbe,
az ő egészségükbe, az ő lakhatásukba vagy
legalább az ő gyerekeik jövőjébe ruházzanak
be. Az eddigi kormányok szívesen fektettek
betonba, térkőbe, autópályába, stadionba,
multinacionális vagy éppen hazai nagytőkések támogatásába. Csak éppen a magyar
emberbe nem.
K: Van erre egy konkrét tervük is?
KG: A Párbeszéd Magyarországért nemrég
bemutatott „Mindenki számít!” című választási programjának minden egyes gondolata, minden egyes betűje arról szól, hogy ezt
az új, közös hazát hogyan lehet felépíteni.
Hogyan lehet olyan országot építeni,
ahol nincsenek első- és másodrangú állampolgárok. Hogyan lehet az emberekbe és az emberek közötti kapcsolatokba
befektetni. Hogyan lesz jó az iskola, az egészségügy, hogyan nőnek a bérek, és hogyan
számoljuk fel a nyomort. Orbán Viktor rendszerének leváltása után a megosztás helyett
az összetartozást, a sorsközösség élményét
tesszük az új Magyarország szervezőelvévé. Azt a gondolatot, hogy nincs fontosabb,
mint az ember és emberiesség, hogy nekem nem lehet jó addig, amíg neked rossz.
Azt a gondolatot, hogy össze vagyunk kötve
egymással. Hogy ettől a különös szövedéktől
lesz nemzet a nemzet.
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MINDENKI SZÁMÍT!

A Párbeszéd programja
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Alapjövedelem, alapnyugdíj, ápolási díj: vége a nincstelenségnek
és a kiszolgáltatottságnak
Az Alapjövedelem rendszere garantálja
a létbiztonságot, a méltó időskort, sőt,
a magasabb béreket – de fel fogjuk számolni
a gyermekéhezést és a mélyszegénységet is.
- Havi 30 ezer forint a gyerekeknek, 60 ezer
a felnőtteknek; 90 ezres nyugdíjminimum
- Nettó 150 ezer forintos minimál- és 250
ezres átlagbér
- Munkaviszonyként ismerjük el a beteg
családtagok ápolását
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Élhető otthon mindenkinek
Egészséges és megfizethető otthonokat teremtünk, támogatjuk a rászorulók lakhatását.
- Lakásfelújítási programok
- 100 ezer új szociális bérlakás, 25 ezer új
kollégiumi férőhely
- Lakbérplafon, lakásfenntartási támogatás,
a hajléktalanság felszámolása
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Megugró bérek, igazságos adók
Átfogó béremelési programot indítunk
és igazságossá tesszük az adórendszert: a szegény helyett a gazdag, a kisvállalkozó helyett
az óriásvállalat, a munkás helyett a tőkés fog
több adót fizetni.
- Emeljük az alacsony és közepes jövedelmeket az szja célzott csökkentésével, az Alapjövedelem bevezetésével és bátor bérpolitikával
- Visszaállítjuk a nagyvállalatok magasabb
adókulcsát, eltöröljük az indokolatlan céges
adókedvezményeket
- Adót vetünk ki a nagy vagyonokra, az offshore ügyletekre, a spekulációra és a környezetszennyezésre
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Több munkahely, több pihenés,
jövőbarát gazdaság
A dolgozóknak több pihenésre és nagyobb
biztonságra, a magyar gazdaságnak több valódi, termelékeny és jövőbarát munkahelyre
van szüksége a fejlődéshez.
- Támogatjuk a munkaidő csökkentését
- Új, munkavállaló-barát munka törvénykönyvet dolgozunk ki, megerősítjük a szakszervezeteket
- Kifehérítjük a gazdaságot, jogbiztonságot
és igazságos versenyt teremtünk
- Átállunk a magas hozzáadott értékre alapuló gazdasági modellre, támogatjuk
az innovációt
- Megerősítjük a gyenge helyi gazdaságokat,
felszámoljuk az értelmetlen közmunkát,
segítjük a szociális szövetkezeteket
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Tudástársadalmat, esélyt minden
gyereknek!
Szabad és független kultúrát,
tudományt és civil szférát!
- A tankötelezettséget kiterjesztjük 18 éves
korig, felszámoljuk az iskolai elkülönítést
és a lemorzsolódást
- Csökkentjük az osztálylétszámokat
- Minden gyereknek biztosítjuk az érettségi
lehetőségét és a valódi angoltudást
- Ingyenessé tesszük az első diplomát
- Tanszabadságot és tanári szabadévet adunk,
csökkentjük az óraszámokat, felülvizsgáljuk
a minőségbiztosítási rendszert
- Új közmédiát hozunk létre
- Visszaadjuk a civilek autonómiáját és politikamentesítjük a forráselosztást
- Felszámoljuk a Fidesz-klientúrát
a kultúrában
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Egészséges életet,
európai színvonalú egészségügyet!
Mindenkinek lehetőséget kell kapnia
az egészséges, hosszú életre!
- Megelőzési programok: egészséges környezet, életmód és élelmiszer; kötelező szűrés
mindenkinek
- 50%-os béremelés az ápolóknak
és szakdolgozóknak
- Nagymértékben bővítjük a kórházak
eszközellátását, visszaszorítjuk a kórházi
fertőzéseket
- Színvonalas és elérhető háziorvosi ellátást
biztosítunk mindenhol
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Nők és férfiak: felszámoljuk
az egyenlőtlenségeket!
A nők alárendeltségének egyszer és mindenkorra véget kell vetni.
- Egyenlő munkáért egyenlő bért!
- Nemi kvótát vezetünk be a választásokon
és a tőzsdei cégek vezetésében
- 3 hónapos apai GYED, kismamáknak
részmunkaidő
- Azonos jogok az azonos nemű pároknak
- Drasztikusan visszaszorítjuk a nők és gyerekek elleni erőszakot
Kiirtjuk a burjánzó korrupciót,
igazságot szolgáltatunk
a Fidesz-károsultaknak
A Fidesz bűnözőállamában a kormányzás
a lopásról szól. A kormányváltás után:
- Visszavesszük a közpénzből lopott óriásvagyonokat
- Oligarcha-adót és földesúr-adót vezetünk be
- Felállítjuk a Korrupcióellenes Ügyészséget
és a Közérdekvédelmi Központot
- Kárpótoljuk a Fidesz-rezsim áldozatait
Mindenki szava számít!
Részvételi demokráciát,
digitális állampolgárságot!
Megteremtjük a valódi hozzáférést a demokráciához és az állami szolgáltatásokhoz.
- Új Alkotmány, új Alkotmánybíróság

- Választójog 16 évtől
- Internetes szavazás a választásokon és népszavazásokon, elvárás a választási részvétel
- Ingyenes internetelérés az egész országban
- Megfelezzük az adminisztratív terheket
- Bevonjuk a döntésekbe a helyi közösségeket,
visszaadjuk az önkormányzatiság értelmét
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Egészséges környezet ma:
esély az unokáinknak holnap
Élhető bolygót, tiszta földet, vizet és levegőt
kell hagynunk az utánunk jövő nemzedékekre!
- Paks2 helyett megújuló energia
- Évi 200 milliárdos energiahatékonysági
lakásfelújítási program
- Zöld városok: a közösségi- és kerékpáros
közlekedés fejlesztése, a zöldfelületek bővítése, a rozsdazónák felszámolása
- Megcélozzuk a körkörös gazdaságot és
a karbonsemleges Magyarországot
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Magyarok Európában
és a világban
Átlátható, szociális, fenntartható és erős
Európai Unióért dolgozunk, és azért, hogy
a külföldön élő magyarok is megőrizhessék
nemzeti identitásukat.
- Az Uniót meg kell erősítenünk: közös
adóbevételek, közös szociális rendszer, uniós
ügyészség; európai minimálbér és uniós
alapjövedelem
- Az emberbe kell befektetni: az uniós támogatásokat a pályázatlovagok helyett
az állampolgárok kapják utalványként!
- Visszaadjuk a külföldre költözött magyarok
teljes értékű állampolgárságát
Bővebben: mindenkiszamit.hu
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KARÁCSONY GERGELY
mindennapjai

Fiát, Miskát gyakran viszi magával
egy-egy tüntetésre.

A mozgás fontos szerepet tölt be
az életében. Korábban leginkább
a röplabdapályán fordult meg. Ez
nem meglepő, hiszen 198 cm magas és 49-es a lába.

Imádja Mozartot és rajong
a jazzért (első számú kedvence
Miles Davis).
A hazai kínálatból leginkább a népzenei elemeket is beemelő dalok
állnak a legközelebb hozzá. Korábban gitározott is.

Kedvenc könyve:
Spiró György: Az Ikszek
Kedvenc filmje:
Milos Forman: Amadeus

Bár mindig érdekelte a történelem
és a politika, eredetileg ornitológus
vagy operatőr szeretett volna lenni.

Egy polgármester, aki nem hivatali Audival, hanem biciklivel jár
minden reggel munkába. Sőt, idén
nyáron családjával körbetekerték
a Balatont is.

6

A béke szigete számára még mindig a kert. Édesanyja, aki nyugdíjas kertészmérnök, csodásan bánik
a növényekkel. Gyerekkorát falusi
környezetben töltötte, ahol a kert
volt a középpontban.
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Bálint gazda
„Karácsony Gergely nagyon
szimpatikus számomra, mióta elkezdte
a politizálást. Tiszta és tehetséges
politikus, aki az elmúlt években, akár
mint parlamenti képviselő, akár mint
Zugló polgármestere bebizonyította,
hogy Ő nem csak a partvonalon kívülről
tud bekiabálni.
Miután az Orbán-rendszer kritikusa
vagyok, mindig keresem azt az erőt,
amely képes lesz az Orbán-rendszer
leváltására.
Karácsony Gergelyben látom ezt a képességet és ezt a karizmát.”

„Úgy érzem, hogy az utóbbi években
a kormány egy tévútra kényszerítette
az országot.
Szeretnénk békében, biztonságban élni,
egy olyan országban,
ahol az emberek tisztelik
és megbecsülik egymást.
Szerintem Karácsony Gergely
olyan ember, aki képes lenne okosan,
körültekintően, európai nemzethez
illő módon visszaterelni Magyarországot
erre az útra.”

Hajós András

„Építsünk egy olyan Magyarországot, ahol
MINDENKI SZÁMÍT!”
Ha Te is szeretnél egy ilyen országot,
támogasd Karácsony Gergelyt!
www.karacsonygergely.hu
www.mindenkiszamit.hu
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