Ha szavazok,
Számítok!

Május 25-én kerül sor
az Európa Parlamenti
választásokra
Magyarországon
Mindez a kontinenst is sújtó komoly válság
közepette esedékes, emberek veszítik el állásaikat,
jövedelmüket és reményeiket. Ezeket a körülményeket
néhány politikai párt és mozgalom a maga javára
próbálja fordítani. Látszólag könnyű megoldásokat
ígérnek bonyolult problémákra. A rossz helyzetért
bűnbakokat okolnak szerte Európában: bevándorlókat,
romákat, menekülteket, muszlimokat, zsidókat.
Az úgynevezett megoldásaikkal és bűnbakok
keresésével próbálnak hatalmat és befolyást szerezni,
szavazatokat gyűjteni, majd végül az Európai
Parlamentbe jutni. Extrém nacionalizmus, EU-ellenes
propaganda és roma-ellenes politika jellemzi őket.
Hiszünk a szólásszabadságban. Ez az egyik
fontos alapja a demokráciánknak. De nem hiszünk
olyan elvekben, melyek megfosztanak másokat
alapvető jogaiktól és a szabadságtól, mint az
esélyegyenlőség és a vallásszabadság. Abban sem
hiszünk, hogy ez a szabadság felhasználható mások
megsértésére faji, származási, vagy vallási alapon.

Ellene vagyunk a társadalmainkat megosztó
gyűlölködés és rasszizmus terjesztésének. Nem tudjuk
elfogadni azt, hogy bizonyos pártok a társadalmunkban
embereket származásuk, vallásuk, szexuális
beállítottságuk, vagy bármilyen egyéb jellemző alapján
„kisebb értékű”, vagy „más” tagnak tekintsenek.
És nem hiszünk a társadalom megosztásában sem,
pontosan amit ezek a pártok keresnek. Helyette,
hiszünk egy befogadó európai közösségben, amelyben
mindenki teljes egyenjogúságot és egyenlőséget élvez
és korlátok nélkül vehet aktívan részt annak életében.
Úgy érhetjük el, hogy Európa fejlődőképesebb és
sikeresebb legyen, ha olyan környezetet hozzunk
létre, melyben mindenki a saját egyedi és különböző
tehetségével tud érvényesülni. Minden ötödik évben
dönthetsz az új Európai Parlament tagjairól. A választás
a Te demokratikus és alapvető jogod. Szerintünk
ezek a pártok nem tisztelik ezeket az értékeket, nem
érdemlik meg a szavazatainkat, a szavazatodat.

Figyelj oda kire szavazol! A te szavazatodon is múlik, hogy
egy megosztó vagy egységes Európában fogunk ezentúl élni.

Szavazz olyanra, aki
lakhatást ígér Európa szegényeinek – legyen víz, villany, gáz a roma háztartásokban
garantálja a minőségi oktatást – minden roma gyerek végezze el legalább az általános iskolát
biztosítja az egészségügyi ellátást mindenkinek – legyenek egészségesebbek a romák
munkahelyeket teremt – csökkenjen a nagyon magas munkanélküliség a romák között
fellép a gyűlöletbeszéd ellen – a romák nem bűnözők, senki ne mondja ezt rájuk

ENAR Magyarország
European Network Against Racism
Európai Hálózat A Rasszizmus Ellen
Az Európai Hálózat a Rasszizmus Ellen (ENAR)
egy Európát lefedő, civil hálózat, mely jelen
van minden tagállamban. Az ENAR fellép
a rasszizmus és a diszkrimináció ellen és
szószólója az egyenlőségnek és szolidaritásnak
egész Európában, tekintet nélkül bőrszínre,
származásra, nemre, vallásra, fogyatékosságra,
korra és szexuális beállítottságra.

UNITED for Intercultural Action
UNITED interkulturális akció
Európai hálózat a nacionalizmus, rasszizmus, fasizmus
ellen, és a bevándorlók és menekültek támogatásért
A UNITED egy páneurópai hálózat a nacionalizmus,
rasszizmus, fasizmus ellen, és a bevándorlók és
menekültek támogatásért. Abban hiszünk, hogy a
változás a hálózatépítésben rejlik, alulról felfelé haladva,
1993 óta több, mint 550 szervezet csatlakozott
48 európai országból annak érdekében, hogy
társadalmunkat jobbá tegye – mindenki számára.
Kiállunk a közös érdekekért, közös akciókért és
a sokszínűség értékeibe vetett hitünkért.

További információkért látogass el facebook oldalunkra, facebook.com/ENARHungary
vagy írj a hungary@yourvotecanunite.eu címre

