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ÜZENET
A Magyar Köztársaság Miniszterelnökéhez
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Ön 2006. június 10-én a szakszervezetek és a munkáltatók előtt az Országos Érdekegyeztető Tanácsban –
többek között – a következőket mondta:
- az ország dolga a társadalmi partnerekkel közös feladat,
- kormányzásunk a társadalmi partnerségre épül,

-

ma csak kezdjük a konzultációt, és gyanítom, hogy sokáig fogjuk folytatni.

Az Ön szavait az elmúlt időszak nem igazolta. Az ország dolgában egyre kevésbé vehetnek részt a
térsadalmi partnerek, az érdemi párbeszéd beszűkült, a kormány döntéseiben ez egyre fogyó értékkel
szerepel. Ha a döntéshozók értékrendjében a piac és a versenyképesség mindenhatósága az első, és legyűrni
igyekszik a szolidaritást és az igazságosságot, akkor baj van. Az erősödő gazdasági lobbik egyre növekvő
mértékben befolyásolják az amúgy igen beszűkült kormányzati döntéseket. Mindemellett képtelen a
kormány olyan jövőképet kialakítani, amiért felelősséget tudna, vagy akarna vállalni.
Akkor Ön úgy vélte, hogy:

-

a következő két és fél évben, 2006 és 2008 között a reáljövedelmek nem, vagy alig fognak növekedni.
Hol vagyunk már ettől! A legfrisebb adatok szerint ebben az évben 5,6 százalékkal csökkentek a
reálkeresetek. Magas az infláció, a munkanélküliség 7 % körül stagnál, ugrásszerűen nőnek a megélhetés
költségei. Meg-megújuló feszültségek alakulnak ki, ami tovább rontja az amúgy is megosztott ország
helyzetét.
Az egészségbiztosítás átalakítása komoly társadalmi ellenállást váltott ki, de a kormány akarnoksága
semmit nem változott.
A 2006-ban bejelentett kormányzati intézkedések és megszorítások kapcsán Ön azt mondta:
“Kis túlzással azt mondanám, hogy nem kell félni, nem fog fájni – de legalábbis nem annyira, mint
amennyire az elmúlt hónapokban nagyon sokan megpróbálták elhitetni, vagy megpróbálták
jósolni.”
Nem jól látta. Az intézkedések a munkavállalóknál, családjaiknál nagy fájdalmat okoztak és okoznak.
Ön úgy gondolja, hogy a kormányzati változtatások végigvitele létkérdés. Önnek. A munkavállalóknak
egészen mást jelent a létkérdés.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Ön a változtatások melletti kiállás erejét hangoztatja, ahányszor megnyilatkozik. De nem ehhez kell a
legnagyobb erő. Az ahhoz szükséges, hogy ne tudja be nyilatkozatait, beszédeit a társadalmi párbeszédbe,
hanem tekintse partnernek a szociális partnereket. Erő ahhoz kell, hogy a társadalmi párbeszéd
eredményeinek ismeretében tudjon korrigálni a kormányzati terveken. Ehhez kell nagy erő. Ezt üzenjük
Önnek.
Budapest, 2007. december 5.
Autonóm Szakszervezetek Szövetsége
6. Kongresszusa

____________________________________________________
KÖZÖSEN A MINDENNAPOKÉRT!

