
Csak férfiasan 
  
Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy kétharmados parlamenti döntés alá 
vonja a nyugdíjrendszer átalakítását célzó törvényeket. Azt már tudjuk, hogy Orbán 
Viktor megvonná a szerzett jogokat a korengedményes, korkedvezményes nyugdíjasoktól, 
és emberek jogosan megszerzett nyugdíját elvéve úgy akarja visszakényszeríteni őket a 
munkaerő piacra, hogy nem tud számukra munkát biztosítani. Mindeközben férfias h
ozzáállásról beszél. Szeretnénk tudatni Orbán Viktorral, hogy egy férfi nem szegi meg adott
szavát, ha megköt egy szerződést, azt betartja, és nem gyalázza meg saját magát azzal, hogy 
amint számára kedvezőtlenül alakul a helyzet, akkor kihátrál belőle. Egy férfi nem hoz 
lehetetlen helyzetbe rászorultakat, nem veszi el embertársai megtakarításait vagy 
szerzett jogait, hanem megoldja a feladatait, amire vállalkozott. A Korkedvezményes 
Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete szerint ideje lenne végre felelősen 
kormányozni és nem másoktól elvett értékekkel, illetve hangzatos szóvirágokkal 
fenntartani a sikeres kormányzás látszatát. 
  
Az Orbán-kormány jelenleg adminisztrációs, statisztikai trükkökkel próbálja igazolni a 
munkanélküliség csökkenését – amivel ellentétes a valódi állapot -, miközben egyre 
nyilvánvalóbb a hazai munkavállalók számára, hogy nem kapnak a szakmai 
felkészültségüknek, kvalitásaiknak megfelelő munkát, de sok esetben egyáltalán semmilyen 
munkát. Milyen férfi az, aki lehetetlen helyzetbe hozza embertársait, köztük nőket, családokat 
eltartókat? 
  
Orbán Viktor kijelentette, hogy a rendvédelmieknek a rend oldalán kell állniuk. Stimmel. A 
rend azt jelenti, hogy a törvények oldalán kell állniuk, a jogbiztonság oldalán. A hatályos 
törvényeink azt mondják ki, hogy nincs visszamenőleges törvényalkotás. Következésképpen a 
rend őreinek a kormánnyal szemben kellene fellépniük, amikor a kormány szerzett jogokat 
akar megszüntetni.  
  
Amennyiben életstratégiájuk megváltoztatását kéri a kormány, akkor ismét olyan 
megállapodást igyekszik felrúgni, ami garancia volt a rendvédelemben dolgozók biztonságára. 
Vagyis Orbán Viktor veszélyezteti a rend védelmét, ami ellen szintén fel kell lépnie a 
rendvédelmet fenntartóknak. Ebben a tekintetben valóban nem mindegy a tiltakozás, az ügyek 
intézésének stílusa, módja. 
  
A KNOÉ szerint Orbán Viktor tehát azt várja el a rend védelmét őrzőktől, hogy – bár a 
kormány felrúgja a szabályokat, de – fogadják el a szabálysértést és védjék meg a szabályokat 
megsértőket. Ha ezt egy rendőr megtenné, akkor megtagadná az esküjét. 
  
Orbán Viktor jelenleg azzal védekezik, hogy az életüket 60-62-65 éves korukig 
végigdolgozók pártján áll. Ez nyilvánvalóan nem felel meg a valóságnak. Orbán Viktor 
jelenleg a törvényeket megszegők, a szerzett jogokat megvonók, a megállapodásokat 
felrúgók, a hatalmukat gyáván kihasználók oldalán áll. Aki hatalmával visszaélve a nálánál 
gyengébbet támadja, tudván, hogy az képtelen megvédeni magát, az férfi ember módjára 
cselekszik? 
  
Nem csak a KNOÉ tagsága előtt világos, hanem ma már minden ember tudja, hogy a kormány 
tegnapelőtt a dolgozók védelmében kialakított, szakmai indokoláshoz kötött elbocsájtást 
szűntette meg és nyakló nélkül rúgott ki ezreket munkahelyükről – és rúg ki ma is -, tegnap a 



magán-nyugdíjpénztári tagok megtakarításait vette el, ma a korengedményes, korkedvezm®nyes
nyugdíjasok jogait akarja elvenni. Mi történik holnap?  
  
Senki sem lehet biztonságban, amikor egy kormány felrúgja a társadalmi szabályokat, 
megvonja vagy korlátozza az emberek jogait, hatályos, konszenzuson alapuló törvényeket 
semmisít meg, megtagadja adott szavát. Orbán Viktor és pártja ellenzékben a nyugdíjak 
védelméről beszélt. Ma lehetetlen helyzetbe sodorja a nyugdíjasokat. Férfi ilyet nem tesz. 
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