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TISZTELT MEGJELENTEK!
Köszönöm mindenkinek, hogy a Pedagógusok Szakszervezete hívására eljött közénk, hogy így együtt, lélekben is összekapaszkodva
megmutassuk mindenkinek, létezik még szolidaritás, hiszünk az összefogás erejében!
Ma november 22-e van, a Magyar Közoktatás Napja.
Akár ünnep is lehetne, de nincs okunk az ünneplésre.
Nincs okunk, mert ha a parlament a jelenlegi formájában fogadja el a kormány által beterjesztett jövő évi költségvetési törvényjavaslatot, benne a köznevelést is hátrányosan érintő változtatásokat, visszafordíthatatlanul teszi tönkre gyermekeink, tanítványaink és az
ország jövőjét.
– A szakképzés átalakításával,
– a gimnáziumi férőhelyek számának a csökkentésével,
– a kisiskolák bezárásával,
– az alapítványi és magániskolák támogatásának szűkítésével
gyermekeink tanuláshoz való jogát fogja korlátozni.
Az egyetlen esélyét veszi el a szegény családban élő gyerekektől, hogy a megszerzett tudás segítségével kitörjenek a szegénységből!
Három év óta, a közoktatás rendszerében történt változásokból azt látjuk, hogy a kormánynak nem fontos az oktatás, vagy nem
tudja, vagy nem akarja tudni, hogy az oktatásügyről való gondoskodás a nemzet jövőjéről való gondoskodást jelenti!
Nincs nagyobb ostobaság, nincs nagyobb felelőtlenség annál, amikor egy ország vezetői szándékosan és tudatosan teszik tönkre egy
nemzet jövőjét!
A hatalom azt állította, az oktatási rendszer átalakítására, az intézmények állami fenntartásba vételére azért van szükség, hogy az
ország minden lakosa – függetlenül attól, hogy melyik településen él – hozzájusson az állam által garantált, magas színvonalú oktatáshoz.
De mi tudjuk: a közoktatás államosításának nem az esélyteremtés volt az igazi célja, hanem az, hogy az állam dönthessen arról,
– hol lehessen iskola,
– mit és milyen tankönyvből tanítsanak az iskolában,
– ki tanítson az iskolában,
– ki legyen az iskola igazgatója.
A hatalom azt állította, ha kezébe veszi az oktatás irányítását, megszűnnek a különbségek az iskolák között.
De mi tudjuk: a közoktatás államosításnak nem az esélyteremtés volt az igazi célja, hanem éppen ellenkezőleg, a tanuláshoz való jog
szűkítése.
A hatalom azt állította, az állam garantálni fogja, hogy a tanulás lehető legjobb feltételeit mindenki számára megteremti.
De mi tudjuk: az államosításának nem az esélyteremtés volt az igazi célja, hanem az, hogy az állam dönthesse el, kiből mi lehet. Ki
tanulhat tovább. Ki juthat el az érettségiig, a felsőoktatásba, kinek jut a közmunkások sorsa.
A köznevelési rendszer átalakítása az utolsó állomásához érkezett!
Azért vagyunk itt, hogy ne hagyjuk!
Azért vagyunk itt, mert mi tudjuk, hogy mi az igazság!
Azért vagyunk itt, hogy még egyszer figyelmeztessük a kormányt, nem hagyjuk gyermekeink, az ország jövőjét tönkretenni!
Azért vagyunk itt, hogy felszólítsuk a kormányt, merjen végre szembenézni azzal, hogyan élnek ma Magyarországon az emberek!
Ne bújjon el a tömeges munkanélküliség, a szegénység problémája elől, hanem oldja meg!
Mert ez a dolga!
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Ha nem hisz a statisztikai adatoknak, ha túlzásnak tartja a szegénységről szóló híreket, javaslom, győződjön meg róla személyesen.
Azt kérem, keressen egy olyan középiskolás gyereket – talál bőven –, aki a tanulás mellett munkát vállal, mert a szülei vagy
munkanélküliek, vagy közmunkások, és amit kapnak, abból nem lehet megélni, ezért a gyereknek is dolgozni kell! Nézzen a szemébe, és
mondjon valami biztatót és hihetőt ennek a gyereknek, vagy mondja az igazságot a szemébe: azt, hogy te nem kellesz nekünk, fiam!
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Azt kérem, keressen egy dadust vagy egy iskolatitkárt, aki munkájáért minimálbért kap, ebből tartja el a családját, és mondjon neki is
valami biztatót, vagy mondja az igazat, amit egyik minisztere mondott: „Mindenki annyit ér, amennyije van”!
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Azt kérem, keressen egy olyan fiatalt, aki az egyetem elvégzése után külföldre megy dolgozni, mert a Magyarországon kapott
keresetéből nem tud megélni! Vigasztalja meg ennek a fiatalnak az édesanyját, hogy bár nagyon ritkán fogja látni a gyerekét, de bízhat
abban, hogy a temetésre biztos hazajön, és megadja neki a végtisztességet. Mert neki valószínűleg lesz pénze arra, hogy eltemettesse,
nem úgy, mint azoknak, akiknek erre sincs pénze, és majd maguknak kell kiásni elhunyt hozzátartozójuk sírját.
Tisztelt Miniszterelnök úr!
Azt kérem öntől, álljon oda egy szegény éhes kisgyerek elé, nézzen a szemébe, és bátran merje kimondani: te nem kellesz nekünk!
Nekünk a stadionépítések, a szobrok, a terek átépítése fontosabb, mint a te jövőd.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Ha e fárasztó nap után hazamegy, és leül vacsorázni, azt kérem Öntől, miközben az első falatot lenyeli, gondolatban idézze fel annak
a kisgyereknek a tekintetét…
(A PSZ elnökének, Galló Istvánnénak a beszéde a szakszervezet demonstrációján, november 22-én, a Magyar Közoktatás Napján
hangzott el a Szalay utcában.)

