
Belföld

Ne húzzátok ki a gyufát, fiúk!

A középkor visszatért Magyarországra. Ez szerepelt abban a felhívásban, amellyel a családon belüli erőszak ellen küzdő
civil szervezetek hívták tüntetésre a Parlament elé szimpatizánsaikat. A Nők lázadása Facebook-csoport által szervezett
akción végül közel ezren fejezték ki nemtetszésüket a Fidesz-KDNP parlamenti többség múlt heti, a felszólalók többsége
szerint felháborító éjszakai szereplése miatt.

A tüntetők a sodrófás asszony fotója mellé azt írták a plakátokra: „Ti már nagyon terhesek vagytok nekünk.” A tüntetést kiváltó esetet így
minősítették: „Fidesz-ökör, vasököl, asszonyra sújt, nem ahova köll.” Meg azt, hogy „nem leszünk alátok valók.”

Az indulatokat az váltotta ki, hogy a parlament hétfőn éjjel tárgyalt az Élet-Érték Alapítvány országos népi kezdeményezéséről, melyben azt
indítványozták (csaknem százezer aláírás összegyűjtésével), hogy az országgyűlés tűzze napirendre a családon belüli erőszak önálló büntetőjogi
törvényi tényállássá minősítését. A kormánypártok lesöpörték a civilek kezdeményezését. Dr. Varga István (Fidesz-KDNP) azt is kijelentette:
„Azzal kellene foglalkozni, hogy ebben a társadalomban ne egy vagy két gyermek szülessen, hanem három, négy vagy öt gyermek. És akkor
lenne értelme annak, hogy jobban megbecsülnénk egymást, és fel sem merülhetne a családon belüli erőszak”. A kijelentéstől – az országos
felháborodás hatására – a Fidesz is elhatárolódott, majd a kormánnyal karöltve magáévá tette a javaslatot, és már idén elfogadhatja a parlament,
hogy a párkapcsolati erőszak önálló tényállás legyen a büntető törvénykönyvben. Ezt a vasárnapi tüntetésen többen úgy értékelték, hogy a Fidesz
hétközben rájöhetett, hogy választói között nagy számban találhatók nők is.

– Nem fogjuk hagyni, hogy „vargaistvánok” mondják meg a nőknek, hogy milyennek kell lenniük – mondta a tüntetést szervező Lovas Nagy
Anna, és hozzátette: – Ne húzzátok ki a gyufát, fiúk! Alföldi Andrea, a Magyar Nőszövetség elnökeként hívott mindenkit jövő tavaszra, március
8-ára a Hősök terére, éspedig azért, hogy a Fidesz-KDNP macsó urainak el lehessen mondani 2014-ben: Oszt jó napot!

Halász Pálma, a százezer aláírást összegyűjtő aktivista arról beszélt, hétfőn éjjel ízelítőt kaphatott abból, hogy azok a politikusok, akik oly
gyorsan döntenek saját képviselői juttatásaik megemeléséről, megtárgyalni sem voltak hajlandók a javaslatot.

Többen szóvá tették, hogy a „hímsoviniszta” parlamenttől, melynek tagjai sorában tízszer annyi férfi van, mint nő, eleve nem lehet nagyobb
együttműködést várni. A kívánatos az lenne, ha a képviselők legalább fele nő lenne.

Ez a böngésző nem támogatja a flash videókat

A felszólalók közül többen felhívták arra a figyelmet, hogy a Fidesz-többség ugyanazzal a módszerrel kezelte az erőszak áldozatainak ügyét,
mint ahogyan a bántalmazók szokták. Kezdetben lenézik partnerüket, majd sértegetni kezdik őket. – Nagyon bízunk benne – mondta egy
aktivista –, hogy nem jutnak el a következő fázisba.


