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NÉPSZAVAZÁS
Tízmilliárdot érõ nem

Hír-NÕK

A népszavazás tétjével kapcsolatban legtöbbször tévedéseket, vagy álhíreket hallani. Fontos azonban tudni, hogy a változásellenes népszavazás éppúgy nem a választások negyedik fordulója,
ahogyan elõrehozott választás sem. Népszavazással ugyanis nem lehet kormányt buktatni – ez jogi képtelenség. Aki ezt állítja, mindenkit becsap. Akinek a referendummal a kormánybuktatás volt
a célja, az már veszített. Ugyanis akármi lesz a népszavazás eredménye, a kormány stabilan a helyén marad.

De akkor mi lehet a népszavazás
következménye?
Elzárhat három új fejlesztési forrást, amely lehetõvé tette volna, hogy az egészségügyben és a
felsõoktatásban végre javuljanak a dolgok. A vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj forintjaiból
összeadódó milliárdok ugyanis az utolsó fillérig
az érintett intézményeknél, a háziorvosi- és szakrendelõkben, kórházakban, illetve az egyetemeknél maradnak – azokból a központi költségvetés
semmit sem vesz el.
Ráadásul olyan tízmilliárdokról van szó, amelyeket a költségvetés egyáltalán nem, vagy csak
igen nagy áldozatok árán tudna pótolni. A radikális ellenzék tartozik Magyarországnak azzal,
hogy még március 9-e elõtt megmondja, kitõl, melyik társadalmi csoporttól venne el több tízmilliárd forintot, hogy pótolja ezt az óriási kiesést. Az ugyanis nem válasz, hogy a kormányra mutogatnak: oldja meg az. A felsõoktatás és az egészségügy népszavazás után várható hirtelen pénzhiányáért a politikai felelõsség egyértelmûen az ellenzéket terheli, hiszen a forráskivonó népszavazás az õ akciójuk. A felelõsség még akkor is kizárólag az övék, ha a kormány természetesen
egyetlen problémát sem söpör a szõnyeg alá, csak azért, mert azt a radikális ellenzék okozta Magyarországnak.

Kedves Nõtársaim!
Mit is akarunk mi, nõk, attól a pillanattól a
legerõteljesebben, amikor világra hozzuk a gyermekünket? Természetesen
egészséget – neki és magunknak,
hogy föl tudjuk nevelni -, anyagi
biztonságot azért, hogy megadhassunk neki mindent, amire fejlõdéséhez, értelme kinyílásához,
kiteljesedéséhez szüksége van.
Ám mindenek elõtt békét akarunk. Békét azért, hogy nyugalomban nõhessen föl, sõt, felnõtt
korában se ismerje meg a fenyegetettséget, és csak a történelemkönyvbõl tudja, mit jelentett egykor az embereknek a terrorizmus, a háború, a holokauszt.

alkalmából meghirdetjük az „Egy csokor békét” nevet viselõ akciónkat. Tesszük ezt azzal a céllal, hogy felhívjuk a nõk - és rajtuk
keresztül az egész társadalom - figyelmét a társadalmi béke viszszaállításának, a demokratikus intézmények és módszerek elõtérbe kerülésének fontosságára, a terrorcselekmények eszkalációjának veszélyeire és a demokratikus politikai párbeszéd elindításának szükségességére.
Mert nem akarunk félelemben élni! Boldogan lemondunk a nõnapi egy szál virágról, ha helyette nemcsak mi, de minden gondolkodó ember sokkal értékesebbet kap az év minden napján:
békét és nyugalmat!
A 2008. március 7-ei utcai rendezvényünkkel az egész országnak üzenjük: senkitõl sem fogadjuk el, hogy az élet bármely területén erõszakkal fenyegetõzzön, hogy legértékesebb kincsünk,
a béke menjen bárki miatt is veszendõbe!

Ennek, a minden nõ szívében gondolataiban elsõ helyen álló kívánságnak adunk hangot most is, amikor a nemzetközi nõnap

országos csendes demonstráció
Minden megyében, és Budapesten egy idõpontban (2008.
március 7-én, pénteken 15,00 és 17,00 óra közötti idõsávban), többségében a megyeszékhely valamelyik forgalmas terén, és a fõvárosban 16,00 órakor a Kéthly Anna
téren, békés kiállást szervezünk elsõsorban a nõk részvételével.

Országos rendezvény helyszínei:
TELEPÜLÉS

HELYSZÍN

Békéscsaba
Miskolc
Gyôr
Eger
Szeged
Szolnok
Szombathely
Pécs
Budapest

Korzó tér
Szinva terasz
Megyeháza elôtti tér
Dobó tér
Dugonics tér
Hild tér
Fô tér
Jókai tér
Kéthly Anna tér
Kossuth tér, Csapó
utca találkozása
Fô tér 10. sz.
Európa Park
Babits Mûvelôdési
Központ elôtt
Posta elôtti tér
Rákóczi tér
József Attila
Mûvelôdési központ
elôtti tér
Kossuth tér

Debrecen
Tatabánya
Kaposvár
Szekszárd
Veszprém
Keszthely

Ezt az egyszerû kérdést kell feltennünk mindazoknak, akik nem csak az indulataikra, hanem a józan eszükre is hallgatnak, amikor közös ügyeinkrõl döntenek.

Salgótarján

Dr. Gurmai Zita és Dér Zsuzsanna a Kéthly Anna téren
Felelõs szerkesztõ: Dr. Gurmai Zita l Grafikai tervezés: Zsiráf Kreatív Ügynökség l Nyomda: Alfadat-Press Kft.

Dr. Gurmai Zita, az MSZP Nõtagozatának elnöke

„Egy csokor békét Nõnapra”

A változásellenes, forráskivonó népszavazással ezért legföljebb a rendelõket, kórházakat, egyetemeket lehet meggyengíteni, nem a kormányt. De valóban ez volna a céljuk azoknak, akik igennel akarnak voksolni?
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Virág helyett egy csokor békét!

Nyíregyháza
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A nemzetközi nõnap történetébõl...

Céljaink megvalósulása
lesz az igazi ajándék
A nemzetközi nõnapot elég komoly harcok és áldozatok árán vívták ki magunknak a lányok, asszonyok.
Egykor a nõk nem voltak egyenrangúak a férfiakkal és sajnos sokszor még ma sem azok -, de a "gyengébb nem" képviselõi között mindig akadtak forradalmi beállítottságúak, akik foggal-körömmel ragaszkodtak ahhoz, hogy a férfitársadalom elismerését, megbecsülését kivívják maguk és társaik számára. Ez a harc nem volt egyszerû, de ma már ott tartunk, hogy ezt a napot nem csak a nõi szervezetek
tartják számon szerte a világon. Az ENSZ is megemlékezik róla, és sok-sok ország nemzeti ünnepként jelöli meg.
A nõnap munkásmozgalmi eredetû, a nõk egyenjogúságával (munkavállalásával) kapcsolatos demonstratív nap volt. A nemzetközi nõnap az egyszerû, de mégis történelmet alakító nõk napja, ami azt
a küzdelmet eleveníti fel, amelyet a nõk immár több
mint 150 esztendeje vívnak azért, hogy a társadalomban egyenlõ jogokkal és lehetõségekkel élhessenek. 1857. március 8.-án emberibb munkafeltételeket és magasabb fizetést követelõ textilipari nõdolgozók tüntettek New York utcáin. 1866. szeptember 3.
és 8. között az I. Internacionálé elsõ kongresszusán
határozatot fogadtak el a nõk hivatásszerû munkavégzésérõl, hogy véget vessenek annak az évezredes
sztereotípiának, amely szerint a nõk helye kizárólag
otthon van.
Az 1899. július 14-én kezdõdõ II. Internacionálé alakuló közgyûlésén ismét napirendre került a téma. Clara
Zetkin beszédében meghirdette a nõk jogát a munkához, az anyák és gyerekek védelmét, és a nõk széleskö-
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rû részvételét az országos és nemzetközi eseményekben.
A II. Internacionálé VIII. kongresszusán - 1910. augusztus 28. és szeptember 3. között - határoztak arról, hogy a nõk választójogának kivívása érdekében
nemzetközi jelleggel nõnapot tartanak. 1911. március 19-én Ausztriában, Dániában, Németországban
és Svájcban tartották meg a világon elõször a nemzetközi nõnapot. 1917. március 8-án (a juliánus
naptár szerint február 23-án, azaz: február utolsó vasárnapján) Oroszországban nõk tüntettek kenyérért
és békéért. Négy nappal késõbb - nem közvetlenül
ennek a tüntetésnek a hatására - II. Miklós cár lemondott, s polgári kormány alakult, mely szavazójogot biztosított a nõknek. Ezzel vált véglegessé a nõnap dátuma is, amely a világ legtöbb országában
március 8-a.
Magyarország 1913-ban csatlakozott elõször a nõnapi felhíváshoz. Azóta minden évben megünnepeljük. Egy idõben politikai esemény volt, hangzatos
szavakkal, ígéretekkel. Ma már inkább szép, virágos
hagyomány. Holott célok még mindig vannak, de
ezekért nem az év egyetlen napján, hanem az esztendõ minden percében küzdenek az elhivatott lányok,
asszonyok.
Szívós kitartásuk eredményeként elõbb-utóbb megszûnik, vagy legalább minimálisra csökken a nõk bántalmazása, megvalósul a diszkrimináció teljes felszámolása, és az egyenlõ munkáért egyenlõ bért elv gyakorlattá válik. Ez lesz az igazi ajándék, s akkor válik majd
igazán virágos ünneppé a nemzetközi nõnap.
Körmendi Zsuzsa

A Nemzetközi Nõnaphoz kapcsolódó
ünnepi program egy olyan kiemelt
eseménye a közel ötezer fõs Nõtagozatuknak, amelyen a megyei, fõvárosi
nõtagozatokat képviselõ négyszáz nõtársunk mellett ismert vezetõ politiku-

sok is és közéleti személyek is részt
vesznek. E jeles alkalomból, a hagyományoknak megfelelõen kerülnek átadásra a Nõtagozat által alapított kitüntetések: A Közéleti Díj, a Szegfû Díj
és a Szegfû Oklevél.

A Nõtagozat 2008. évi díjazottjai:

A díjakat a Nõtagozat Országos Elnöksége,
a nõk közéleti szerepvállalásának erõsítésében, a humánus emberi értékek közvetítésében, valamint a tagozat életében nyújtott kiemelkedõ teljesítmények elismeréseként
adományozta.

Révász Tiborné
Rottenbiller Ferencné

Isaszeg
Budapest

KÖZÉLETI DÍJ
Kálmán Olga
Koncz Gábor
Pécsi Ildikó
Szily Nóra

fõszerkesztõ
színmûvész
színmûvész
újságíró

Nemzetközi díjazott:
Anna Karamanou
Európai Parl. Nõjogi Bizottságának volt elnöke
SZEGFÛ DÍJ
Balla Jánosné
Dr. Juhászné Lévai Katalin

Nyírbátor
Debrecen

SZEGFÛ OKLEVÉL
Andalicsné Joó Zsuzsanna
Zalaegerszeg
Belányiné Csányi Klára
Kisvárda
Hegyesi Zsuzsanna
Szeghalom
Kácsa Irén
Tatabánya
Kovács Erzsi
Budapest
Nagy Viktorné
Ercsi
Surányi Józsefné
Veszprém
Takács Lászlóné
Szikszó
Tarjányi Dezsõné
Kiskunfélegyháza
Wirth Ferencné
Pécs

Figyelünk a nõkre
Nõnapi rózsa a legfontosabb nõi üzenetekkel
Mivel a Nemzetközi Nõnap alkalmából európaszerte
programokat, ünnepségeket szerveznek, ezért nehézkesen megoldható, hogy egy közös rendezvény keretein belül ünnepeljék meg a születésnapot az Európai
Szocialisták Pártja Nõszervezetének tagjai.
Így a tavalyihoz hasonlóan a az ESZP Nõszervezetének tagjai idén is egy színes, látványos brossúrával
hívják fel a figyelmet nõtársaik helyzetére. A rózsaszirmok, mint a nõiesség jelképei a nõkre vonatkozó
adatokkal látják el az érdeklõdõket. Felhívják a figyelmet többek között arra, hogy hiába alkotjuk a
népesség 52%-át, a munkaerõpiacon még mindig
alulreprezentáltak vagyunk. Hiába a többség, az
egyenlõtlenségek még mindig magukért beszélnek.
Ezért is fontos, hogy az üzenetet eljuttatva Európa
összes nõjéhez, világossá váljon számunkra, hogy
jöjjünk Európa bármely szegletébõl, rendelkezzünk
akármilyen háttérrel, a legfontosabb, hogy nõk vagyunk, ugyanazok céljaink, a jogaink, amikért együtt
kell küzdenünk.
Fogadjátok szeretettel a "nõi rózsa" magyar változatát, amely letölthetõ a http://www.pes.org weblapról.

A kiadványban a teljesen kinyílt
rózsa szerepel, ahol minden szirmon egy fontos üzenet található.
l Az európai lakosság 52%-a
nõ, de... a fizetéskülönbség férfiak és nõk között még mindig
15%
l Töröljük el a sztereotípiákat, hogy megvalósuljon
a nemek közti egyenlõség!
l Az európai lakosság 52%-a nõ, míg a nemzeti
parlamentekben a képviselõk 23%-a
ezért hatékonyabb esélyegyenlõségi törvényt európaszerte!
l Az európai lakosság 52%-a nõ, ennek ellenére
még három európai felsõvezetõbõl csak egy nõ
Teremtsük meg a hivatás és a magánélet összeegyeztethetõsége!
l Az egyetemi diplomások 59%-a nõ ezért méltó
munkát a nõknek

Európa nõi Együtt egységben Azonos jogok, azonos küzdelmek
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