
A KKDSZ felhívása a Magyar Kultúra Napján a kulturális dolgozók védelmében!

A Magyar Kultúra Napján,  hagyományainkat,  ezer éves európai kultúránkat ünnepeljük és
jogos büszkeséggel gondolunk ezen a napon az elődeink által létrehozott kulturális-szellemi
értékekre.

A kulturális kormányzat állítja: a magyarság a nyugat-európai népeknél jobban őrzi európai
kulturális értékeit.  Álláspontja szerint ez azért alakult  így, mert az elmúlt években komoly
előrelépés  történt  a  kulturális  alapellátásban,  amely  a  legkisebb  falvakba  is  eljuttatja  a
műveltséget, a kultúrát. 

Mi ezt másként látjuk.

Úgy  látjuk,  hogy  a  kulturális  kormányzat  elsősorban  látványberuházásokkal  bizonyítja
elkötelezettségét  az  európai  kultúra  megőrzése  iránt  egy  olyan  korszakban,  amikor  a
közösségek erősítése, a helyi és a globális kulturális értékek egymás mellett élése, egymáshoz
kapcsolódása áll szerte Európában a közkultúráról történő gondolkodás középpontjában. 

A nemzeti közművelődés alapintézményeinek helyzete, a könyvtárak, múzeumok, művelődési
otthonok működési feltételei szinte semmit sem javultak az elmúlt években, sőt nem egyszer
romlott  a  helyezt  a  „vidéki  Magyarországon”.  No  persze  nem mintha  a  kiemelt  nemzeti
intézményeink esetében nem tapasztalnánk azt, hogy a támogatásokat inkább csak egyes, az
adott intézményekhez telepített projektek, nem pedig az maga az intézmény kap. Egyre több
kulturális Kht működik az országban, ami a legtöbbször valójában csak a fenntartó és nem a
kulturális közszolgáltatás szempontjából kedvező működtetési forma!

A kulturális ágazatban dolgozók bére még az állami-önkormányzati költségvetésből fizetett
többi  munkavállaló  egyébként  sem  magas  átlagbérét  sem  éri  el.  A  kormányzat
bérpolitikájának eredményeként pedig 2017-től a közgyűjteményi és közművelődési területen
foglalkoztatottak  háromnegyede  már  minimálbérért,  illetve  garantált  bérminimumért
dolgozik!

Valóban  elhiszi  valaki,  hogy  alulfinanszírozott  intézményekkel,  éhbéren  tartott
munkavállalókkal  meg  lehet  őrizni  és  tovább  lehet  fejleszteni  nemzeti  kultúránkat?  Itt,
-Európában?

A KKDSZ ma veszélyeztetve látja a nemzet nagy többsége, a „nép” számára a művelődéshez
történő  hozzáférés  egyenlő  esélyét.  Azt  pedig  a  történelemből  tudjuk:  akik  elveszítjük
képességünket, lehetőségünket a művelődéshez, elveszíthetik az önálló gondolkodásra való
képességüket, elveszíthetik szabadságukat is!

Követeljük,  hogy  látványberuházások,  és  futball  stadionok  helyett  vidéki  könyvtárak,
művelődési  házak,  múzeumok  legyenek  a  kiemelt  beruházások  kedvezményezettjei!  Az
országos intézmények, a nemzeti örökség őrzői: az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar
Nemzeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, stb. ne projektfeladatokat lásson el, hanem
folyamatos, kiszámítható működési keretek között az alapfeladatát lássa el, ehhez kapja meg a
szükséges forrásokat, nem utolsó sorban a tisztességes megélhetést garantáló bér fedezetét!

Hisszük, hogy okkal és joggal követeljük e napon a Himnusz szavaival: „Balsors akit régen
tép, hozz reá víg esztendőt; Megbűnhődte már e nép, a múltat s jövendőt.”


