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Népszavazás a Diákvárosról
és a munkanélküli-segélyek
meghosszabbításáról
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Ha sikerülne az év végéig 200 ezer aláírást összegyűjteni, akkor van esély
arra, hogy az áprilisi országgyűlési választással egyidejűleg két olyan kérdésről is szavazhatnánk, amelyek sokak életkörülményein javítanának.
A Karácsony Gergely budapesti főpolgármester által kezdeményezett népszavazás során két kérdésről dönthetünk
majd. Az egyik arra irányul, hogy Európa
legrövidebb álláskeresési járadékának
időtartamát hosszabbítsák meg 90 napról
270 napra. A másik azt
szeretné elérni, hogy ne
az országot eladósító
kínai elitegyetem épüljön meg az eredetileg
tervezett Diákváros helyett. A Diákvárosban vidékről Budapestre kerülő egyetemistáknak
épülne 10 ezer kollégiumi férőhely és több
ezer bérlakás is, amivel
elkezdődne a lakhatási
válság felszámolása.

Ehhez azonban az kell, hogy december 31-éig az országszerte folyó aláírásgyűjtés eredményeként kérdésenként
minimum 200 ezer aláírás meglegyen.
Forrás: www.nyomtassteis.hu

Illusztráció: Pápai Gábor
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Valódi segítséget
a munkanélkülieknek!

Diákvárost a luxusegyetem helyett!
A magyar kormány Kínától venne fel több százmilliárdos kölcsönt azért,
hogy a hitelből a kínaiaknak építsünk egyetemet Budapesten. Éppen
azon a helyen, ahová korábban a Diákvárost álmodták meg 8−12 ezer
kollégiumi férőhellyel.

A koronavírus-járvány ideje alatt sem
változott a magyar kormány politikája, miközben minden európai országban fontos
lett a munkavállalók és a munkáltatók
támogatása a válság során. Ausztriában
például minden bajba jutott munkavállaló alanyi jogon megkapta a kormánytól a
fizetése 70-80 százalékát, hogy túlélje a
válságot.
Az Európai Szakszervezeti Szövetség
főtitkára tavaly tavasszal nyílt levélben
fejezte ki aggodalmát a magyar kormány
intézkedéseivel kapcsolatban.

Mennyi ideig jár munkanélküli-segély?
Ausztria

5 hónap

Csehország

5–11 hónap

Dánia

24 hónap

Lengyelország

12 hónap

Németország

12–24 hónap

Románia
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Forrás: Európai Unió

6 hónap
3 hónap

inkább támogatja
inkább ellenzi
NT/NV

Forrás: Republikon
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Bényi Krisztinát főigazgatónak nevezték ki.
Ez eléggé szokatlan lépés, mivel más felsőoktatási intézményi alapítványoknál nem létező, újonnan létrehozott pozícióról van szó.
A Republikon Intézet felmérése szerint
a lakosság kétharmada nem támogatja a
beruházást, inkább azt szeretnék, ha a területen a Diákváros épülne meg. Ez többek
között 8−12 ezer kollégiumi férőhelyet jelent
az alacsonyabb jövedelmű és a vidéki diákok számára.

Aki nem csak propagandarádiókat akar hallgatni, annak érdemes megtanulnia a netes rádiózást. Ehhez az alábbi helyeken talál segítséget:
www.klubradio.hu/atallas

4–24 hónap

Szlovákia

AZOK ALAPJÁN AMIT EDDIG HALLOTT AZ
ÜGYRŐL, INKÁBB TÁMOGATJA VAGY INKÁBB
ELLENZI, HOGY A KORMÁNY KÍNAI EGYETEMI
KAMPUSZT ÉPÍTSEN BUDAPESTEN?

Hogyan hallgass Klubrádiót interneten?

6–12 hónap

Spanyolország

Magyarország

A kínai Fudan Egyetem ügye idén tavasszal
belpolitikai botránnyá nőtt Magyarországon,
amikor kiderült, hogy a tervezett Diákváros
kárára valósítanák meg a beruházást. Az sem
mellékes, hogy a világszinten ugyan kiemelkedő, de nyíltan kommunista és lehallgatási
botrányokkal terhelt kínai Fudan Egyetem
budapesti beruházásának költsége mintegy
540 milliárd forint lenne. Az előzetes tervek
szerint Kínától vennénk fel több százmilliárdos kölcsönt azért, hogy a hitelből számukra
építsünk egyetemet Budapesten.
Miután a Fudan-beruházás forró politikai témává vált, úgy tűnt, a kormány vis�szavonulót fúj az ügyben, vagy legalábbis
átmenetileg befagyasztja a beruházást.
Ennek ellenkezője történt, a színfalak mögött folytatódott az előkészítés, megalakult
a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány.
A fenntartó alapítványnak egyelőre nincs mit
fenntartania, mivel a kínai egyetem budapesti kampusza nem létezik. Ennek ellenére
kuratóriumi elnöke is van az alapítványnak
Palkovics László innovációs és technológiai
miniszter személyében, aki mellé Bertáné dr.

KLUBRADIO.HU

Facebookon „Az internetes Klubrádió (iKlubrádió) elérését segítő
csoport”-ban.
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Forrás: www.nyomtassteis.hu

Az Orbán-kormány első intézkedéseinek
egyike volt, hogy harmadára csökkentette a munkanélküli-ellátás időtartamát. Az
érintettek mindössze 90 napig kapnak támogatást, az Európai Unió tagországai közül nálunk folyósítják a legrövidebb ideig a
munkanélküli-járadékot. Nem csak a nyugati országokhoz képest vagyunk jelentős
hátrányban, a szomszédos országok szociálpolitikája is sokkal kedvezőbb a hazainál.
Romániában és Lengyelországban akár 12
hónapig is támogatja az állam a munkakeresőket, Szlovéniában pedig 25 hónapig.

Forrás: www.nyomtassteis.hu

Hazánkban legfeljebb 3 hónapig kaphatnak támogatást a munkanélküliek.
Az Európai Unióban mindenhol hosszabb ez az időszak. A népszavazás pontosan arra vonatkozik, hogy a jelenlegi 90 helyett 270 napra hosszabbítsák
meg a segély folyósítását.

