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Kedves Barátaim, 
 
A Szakszervezeti Fórum nevében szeretnénk mélységes aggodalmunkat kifejezni a munkaügyi 
és szakszervezeti jogok magyarországi megsértésével kapcsolatos információk hallatával. 
Ugyanakkor szeretnénk biztosítani Önöket a szolidaritásunkról, mert tökéletesen megértjük 
azokat a veszélyeket, amelyekkel ma szembesülnek. 
 
Sajnos nehéz körülmények között találta magát minden ország. Különösképpen aggasztó, hogy a 
hatalmon lévők kihasználják a járvány hozta helyzetet. Próbálják korlátozni a polgári jogokat, a 
munkavállalók és a szakszervezetek jogait. 
 
Hasonló jelenség van Magyarországon is. A járvány hatásainak leküzdése céljából, rendeletek 
formájában bevezetett jogszabályok, amelyeknek nincs egyértelmű összefüggésük a gazdaság és 
a mély válság elleni védelemmel. Ilyen új törvény például az, amely lehetőséget ad, a 
vállalkozónak a 24 hónapos munkaidő kiszámítására.  Ezt egy másik rendelettel kell kombinálni, 
amely a vészhelyzet és a kollektív szerződések működésének idején felfüggeszti a Munka 
Törvénykönyv rendelkezéseit. 
 
Ugyanakkor nehéz kifejezni mérhetetlen felháborodásunkat, hogy a magyar kormány 
kezdeményezésére a közintézmények, pl.múzeumok, könyvtárak, levéltárak, szocio-kulturális 
központok, színházak vagy zenekarok alkalmazottaitól megvonták a "közalkalmazott" statuszt. 
Mindez a szociális partnerekkel folytatott konzultáció nélkül történik, ami további bizonyítékot 
jelent a civilizált munkajogi normák megsértésére. 
 
A magyar kormány későbbi döntései is komoly aggodalomra adnak okot. Sajnálatos módon 
megtudtuk, hogy a FIDESZ párttal koalícióban lévő Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) 
három képviselőjének kezdeményezésére a magyar parlament május 5-én politikai nyilatkozatot 
fogadott el a nők és gyermekek jogainak védelme és az Isztambuli Egyezmény elutasításának 
fontosságáról. Ennek a döntésnek az az oka, hogy az egyezmény elősegíti a „pusztító nemi 
ideológiát és támogatja az illegális bevándorlást”. 
 
Egyetértünk magyar szakszervezeti barátaink véleményével, hogy ez a döntés a demokrácia 
megsemmisítésének részét képezi, és emellett abban az időben született, amikor a családon 
belüli erőszak jelensége egyértelműen növekszik az otthoni elszigeteltség miatt. 
Tisztában vagyunk a jelenlegi óriási egészségügyi és gazdasági problémákkal. Megértjük, hogy 
szükség lehet olyan intézkedésekre, amelyek megkövetelik a szabványos megoldásokat, de 
mindegyiket a társadalmi párbeszéd során kell kidolgozni, tiszteletben tartva a nemzeti jogot és 
a nemzetközi egyezményeket, amelyek meghatározzák, azokat a be nem járható korlátokat, 
amelyek között mozoghatunk a válság leküzdésének erdekeben. 
 
Reméljük, hogy országotok vezetői visszatérnek a tárgyalóasztalhoz, hogy nem fogják továbbra 
is a rendkívüli helyzetet kihasználni, a munkavállalói jogok megsértésére. Számíthattok a 
mindigis támogatásunkra és szolidaritásunkra. 
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