Tisztelt Tagszervezet vezető!
Az „Álljon le az ország!” elnevezésű akciósorozat keretében a szervezők elsősorban a vidéki városokra
koncentrálnak, azonban szeretnénk, hogy azok a budapestiek, akiknek nincsen lehetőségük arra, hogy
vidékre utazzanak, Budapesten is részt vehessenek egy megmozduláson. Ennek jó keretet ad a fiatalok
által kezdeményezett civil összefogás, amelyhez felkérték a MASZSZ Ifjúsági tagozatát is, hogy
tevékenyen vegyen részt a demonstrációban.
Ez egy rendkívül jó lehetőséget biztosít arra, hogy széles körben megjelenítsük a szakszervezeti
értékeket, megismertessük a számunkra fontos, munka világával kapcsolatos kérdéseket és ezt a
tagszervező munkában hasznosítsuk.
Ezért kérünk benneteket, hogy mozgósítsátok azon budapesti tagjaitokat és tisztségviselőiteket, akik
nem tudnak részt venni a vidéki rendezvényeken!

Köszönettel:
Kiss Nikoletta
MASZSZ Ifi vezető
__________________________________________________________________________________
Felhívás
Álljon le az ország! Állítsuk meg Budapestet! Fogjunk össze!
Az „Álljon le az ország!” elnevezésű akciósorozat keretében a szervezők elsősorban a vidéki városokra
koncentrálnak, azonban szeretnénk, hogy azok a budapestiek, akiknek nincsen lehetőségük arra, hogy
vidékre utazzanak, Budapesten is részt vehessenek egy megmozduláson.
Éppen ezért 2019. január 19-én egy új típusú megmozdulást szervezünk Budapesten az országos akciók
részeként. A rendezvényt alapvetően fiatalok szervezik, nem csak fiataloknak.
Célunk az, hogy rávilágítsunk arra, hogy cselekedeteinkkel képesek vagyunk formálni a körülöttünk
levő világot, és ezt az értékrendet szeretnénk átadni a résztvevőknek. A legfontosabb az, hogy
ösztönözzük a fiatalokat arra, hogy aktívan vegyenek részt a közéletben, függetlenül attól, hogy milyen
pártpolitikai nézeteket vallanak!
Emellett kiállunk a szakszervezetek 4 pontja mellett, hogy közösen egy élhetőbb Magyarországot
teremtsünk.
Több helyszínről vonulunk majd a Clark Ádám térre, ahol a megszokott beszédek helyett a fiataloké,
szakszervezeteké, civileké, és noÁré lesz a főszerep.

A demonstráció forgatókönyve
12:30: Indulás a Hősök teréről (12:00 gyülekező)
12:30 : Indulás az Oktogontól (12:00 gyülekező a Starbucks kávézó előtt)
12:30: Indulás a Blaha Lujza térről (12:00 gyülekező a szökőkút körüli díszburkolatos területen
13:00: Indulás a Szabadság hídtól (12:30 gyülekező a Szabadság híd északi hídpillér melletti M4-es
metró lejáratnál)
14:00: Beszédek a Clark Ádám téren
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noÁr
Herbál Realiy (Youtube csatorna)
Nagy Blanka (középiskolás diák)
László Olivér (hallgató, civil)
Molnár Tímea (civil)
Kiss Nikoletta (MASZSZ Ifi)

A rendezvény jelképe a lánc és a lakat, ezért megkérünk minden résztvevőt, hogy hozzon magával egy
lakatot, amelyet a színpadi blokk után felhelyezünk a rabságot szimbolizáló láncra, amit a Kossuth téren
fogunk hagyni hosszabb távú installáció gyanánt.
Az eseményt a Facebook-on az alábbi linken érhetitek el:
https://www.facebook.com/events/208194853355327/?active_tab=about

Köszönettel, a szervezők:
László Olivér (a rendezvény bejelentője)
Kiss Nikoletta (Magyar Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Tagozatának vezetője)

