Magyarország az elmúlt években egyértelműen és bizonyíthatóan 'kivándorló országgá' vált. Különösen
aggasztó, hogy döntő részben a fiatal, gyermekvállalási korban lévők hagyják el Magyarországot. A statisztikák
egyértelműen azt mutatják, hogy a kivándorlás az elmúlt években gyorsult fel igazán, jelenleg több mint
félmillió magyar keresi a boldogulását külföldön. Lesújtó, hogy az egyelőre otthon maradt 19-30 év közötti
fiatalok fele, a 30-40 éves korosztály közel egyharmada tervezi, hogy kivándorol; a kintlévőknek pedig alig 6
százaléka tervezi mindössze, hogy mielőbb hazatér. A fiatalok munkanélküliségi rátája régóta kiugróan magas:
jelenleg is közel minden negyedik fiatal hiába keres magának állást Magyarországon.
A kivándorolt magyarok valós érdekképviselet és a szülőföldről érkező segítség nélkül maradtak. A Fidesz
láthatóan lemondott róluk, a jobboldal a kivándorlás igazi okait nem keresi, azokra válaszai nincsenek. Az
Orbán Viktor vezette Fidesz-kormány ifjúságügyi és foglalkoztatás-politikája egyértelműen és látványosan
csődött mondott.
Európai demokrataként megteszem az első tíz pontra vonatkozó javaslatomat,
ennek továbbgondolására, kibővítésére ezúton hívok mindenkit, akinek fontos a közös megoldás!
1. Minden eszközzel törekedni kell a huszonöt év alattiak teljes foglalkoztatottságának elérésére, az
Ifjúsági Garancia-programot ki kell szélesíteni és többletforrást rendelni hozzá!
2. Hazatelepülést és az újrakezdést segítő uniós alapot kell létrehozni, amelyből munkaadók és
önkormányzatok pályázhatnak forrásokra!
3. Mielőbb meg kell szüntetni a minimálbér és a létminimum közötti jelentős különbséget, valós és
azonnali reálbér-növekedési programot kell indítani!
4. Meg kell állítani a forráskivonást a felsőoktatásból, vissza kell adni az intézmények autonómiáját és
vissza kell emelni az államilag támogatott keretszámokat!
5. Célzott programokkal kell segíteni a fiatal vállalkozókat, jelentősen könnyíteni az induló cégalapítás
adminisztratív és pénzügyi terheit, megteremteni a start-up vállalkozások érdekképviseletét!
6. Segítő adópolitikával kell támogatni a pályakezdő fiatalokat: járjon érdemi adókedvezmény a
diákhitel-törlesztőknek!
7. Országos és célzott, regionális bérlakás-programot kell indítani, amely kiemelten segíti a fiatalok
családalapítását és a munkahelyi mobilizációt!
8. Legyen áfamentes a tanulás támogatásában elengedhetetlen lakossági internethasználat, épüljenek
ingyenes wifi-pontok az ifjúság számára frekventált közösségi tereken!
9. Arányos, egyenlő választójogon alapú választási rendszert kell bevezetni Magyarországon, a választási
eljárási törvényben garantálni kell a kivándoroltak könnyített voksolási lehetőségét!
10. Valós érdekképviseletet kell biztosítani a kivándorolt százezreknek, ezért folytatni fogjuk az online
panaszablak működtetését és a megkezdett érdekvédelmi hálózat kiépítését! Széleskörű és nem irányított
konzultációkra van szükség a fiatalok képviselőivel!
Mi, nem hagyjuk magukra a kivándorolt százezreket! Mi, nem hagyjuk magára Magyarországot!
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