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Szociális biztonságot! Szűnjön meg a gyermekéhezés!
A Fidesz-kormány ötéves politikai ámokfutásának következménye az igazságtalan egykulcsos adó bevezetése, a
korhatár előtti nyugdíjak megszüntetése, a rokkantnyugdíj rendszerének szétverése, a pénzbeli szociális támogatások
befagyasztása, illetve nagy részük megszüntetése, a hajléktalanság kriminalizálása. A nyugdíjasok jelentős tömege él
rendkívül alacsony összegű ellátásból, annak ellenére, hogy a nyugdíjak emelkedtek (bár nem a nyugdíjas fogyasztói
kosár szerint). A nyugdíjminimum összege hét éve változatlan. A rokkantellátás átalakításával több ezren maradtak
ellátás nélkül, és több tízezer embernek csökkent a juttatása. Az elmúlt időszakban tehát számos olyan kormányzati
döntés született, amely negatívan érintette az egyes társadalmi csoportokat, köztük a leszakadó rétegeket és a
középosztályt is. A kormány azt képviseli, hogy a szegénység bűn, és a szegények bűnösök, ezért büntetni kell őket.
Ma már a teherbírók csoportja sem teherbíró. Akik elvileg egy normális társadalomban a terheket cipelnék, azok a
középréteghez tartoznak. Nálunk ez a réteg vékonyodik, egyik napról a másikra él, nincsenek tartalékai. Eközben a
felül lévők terheit a kormány csökkentette, jövedelmüket növelte, erős hatalmi és jövedelemkoncentráció zajlott le, a
jövedelmek jelentős részét átcsoportosították a magasabb jövedelműekhez. A mobilitás lehetősége keveseknek adatik
meg, aminek egyik fő oka az oktatásban is tapasztalható egyenlőtlenségek újratermelődése.
A társadalmi különbségek nem csak a jövedelemben és az iskolázottságban érhetőek tetten, hanem az egészégi
állapot terén is. A magyar egészségügy egyszerre küzd az orvosok, szakdolgozók elvándorlása okozta
szakemberhiánnyal, a források szűkössége miatti túlterheltséggel, és a magyar társadalom súlyos egészségi
állapotával. A hátrányos helyzetű térségben, szegénységben élők egyre betegebbek, miközben kevesebb és rosszabb
egészségügyi ellátás érhető el számukra.
A Magyar Szocialista Párt célja, hogy csökkentse a meglévő egyenlőtlenségeket, mindenki számára egyenlő
esélyt biztosítson. Célunk, hogy ha az emberek hátrányos élethelyzetbe kerülnek, számíthassanak az állam és
társadalom segítségére, legyen szó a lakhatásról, egészégi állapotról, vagy anyagi biztonságról. Lehetőség szerint
kompenzálni kell az érintetteket és csökkenteni kell a veszteségeiket, segíteni kell őket a talpra állásban. Ez a fajta
szociális biztonság a társadalom egészének az érdeke.
Az anyagi biztonságtól való megfosztottság kockázata ma jelentős: leginkább jellemző ez az alacsonyabb
végzettségűek körében, a kelet-magyarországi régiókban, a kisebb településeken, valamint a munkanélküliek és a
közmunkások között. A magyar lakosság 75%-a nem tud egy váratlan kiadást fedezni, 67%-a nem képes fedezni egy
nyaralást, negyede nem tud megfelelően étkezni. A lakhatási szegénység terén sem jobb a helyzet: félmillió
háztartást nem tudnak megfelelően fűteni, és 250 ezer háztartásban nincs mosógép! Mindezek miatt fontosnak tartjuk
a lakhatási támogatás és az adósságkezelési visszavezetését. Azt is javasoljuk, hogy a kormány különítsen el
forrásokat szociális bérlakásokra. Az MSZP szerint a hajléktalanságot kriminalizáló intézkedéseket meg kell
szüntetni és biztosítani kell az otthontalanná vált emberek megfelelő támogatását.
Különösen súlyos a gyermekek szegénysége és kirekesztettsége. A statisztikák szerint ma Magyarországon a
gyermekek 41,4 %-át fenyegeti a szegénység. Tudományos felmérések igazolják, hogy több százezer gyermek
időszakosan nem jut megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyaghoz, s több tízezer gyermek nap mint nap éhezik.
A gyermekéhezés felszámolása, a gyermekszegénység csökkentése közös nemzeti ügyünk. A Fidesz öt év
kormányzás alatt nem tudta elérni, hogy minden rászoruló gyerek számára biztosított legyen a nyári étkeztetés, az
pedig eszükbe sem jutott, hogy a többi szünidei napon is ellátást nyújtsanak. A kormánypártok a gyermekekért érzett
felelősséget is elárulták.: látszólag támogattak egy civil kezdeményezést, de azóta sem ismerték el a problémát,
megígért intézkedéseik pedig nem adnak teljes körű választ a problémákra. Az MSZP a 2014-es választási
programjában is vállalta, hogy kormányzati megbízásunk esetén felszámoljuk a gyermekéhezést. Az elmúlt másfél
évben több tucat javaslatot adtunk be azért, hogy a rászoruló gyermekek számára az év minden napján biztosítsa az
állam az étkezést, a rászoruló gyermekek középiskolában is 100%-os kedvezményt kapjanak, és hogy a családi
pótlék és a gyermekek után járó egyéb ellátások végre emelkedjenek.
Sok idős is szegénységben él, akik alacsony összegű nyugdíjat kapnak. Az ő érdekükben javasoltuk a
nyugdíjminimum 50 ezer forintra való emelését, hogy ennél kisebb ellátást ne lehessen adni. Elsősorban az időseket
érinti a házi gondozás szigorítása és átalakítása, ami több tízezer ellátott számára lehet hátrányos.
A közmunka rendszere nem ad valódi megoldást arra a tömeges munkanélküliségre, amely a hátrányos helyzetű
térségekben a legjelentősebb. A foglalkoztatási problémák különösen erősen sújtják a roma lakosságot. Végül, de
nem utolsósorban fel kell hívnunk a figyelmet a szociális ágazatban dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsültségére.
A szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók rendkívül keveset keresnek, sokan a létminimum alatti
jövedelemből élnek. Emiatt és általában a dolgozói szegénység miatt is, az egyik legfontosabb javaslatunknak a
fizetésemelési programunkat tartjuk.

