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Felhívás

Mi,  alulírott  magyar  civil  szervezetek  és  társadalmi  mozgalmak,  felhívással  fordulunk  minden  magyar  állampolgárhoz,  hogy
aláírásával  fejezze  ki  arra  irányuló  akaratát,  hogy  az  Európai  Unióban,  így  Magyarországon  vezessék  be  a  Feltétel  Nélküli
Alapjövedelmet, és ezzel mindenkinek biztosítsák az emberhez méltó megélhetéshez szükséges alapjövedelmet.

Mi,  demokratikus  jogállamok  polgárai  nem  nézhetjük  többé  tétlenül, hogy  sok
embertársunk  megalázott  életkörülmények  között  éljen,  ne  biztosítsák  nekik  a
puszta fizikai létezéshez, s a megélhetéshez nélkülözhetetlen jövedelmet.

Meg vagyunk  győződve  arról,  hogy  a  világméretű  műszaki  fejlődés  elérte  azt  a
szintet, amelyen biztosítani lehet minden ember alapszükségleteinek kielégítését.
Meggyőződésünk, hogy változtatni  kell  a  jelenlegi  pénzügyi, gazdasági, politikai
szerkezeten ahhoz, hogy az ember meg tudjon élni.

A  változtatás  érdekében  17  országban  kezdeményeztek  civil  szervezetek
aláírásgyűjtést. Mi ehhez a kezdeményezéshez nem csak a nevünket adjuk, hanem
mozgósítunk  is  arra,  hogy  siker  koronázza.  .El  akarjuk  érni  a  Feltétel  Nélküli
Alapjövedelem (FNA) bevezetését hazánkban és Európában. 27 uniós országban,
köztük hazánkban is gyűlnek már a támogató aláírások. Csatlakozz hozzá Te is!

„Az EU minden egyes állampolgára, minden egyén feltétel nélküli jogosult legyen
a  méltóságteljes  élethez  elengedhetetlen  alapvető  szükségletek  kielégítéséhez
nélkülözhetetlen ALAPJÖVEDELEM-re,! Ezt nem csak a megélhetésért, hanem a
társadalomban  való  szerepvállalás  érdekében  is  feltétel  nélkül  biztosítani  kell

számára”!

A kezdeményezés lényege tehát az, hogy minden embert megillet alanyi jogon egy feltételekhez nem kötött alapjövedelem, amelyből
biztosítani  tudja  létfenntartását,  emberi  méltóságának  megőrzését.  Amint  összegyűlik  1.000.000 (Egy  millió)  aláírás,  az  Európai
Parlamentnek kötelezően napirendre kell tűznie a civil polgári kezdeményezést.

A honlap, melyen magyar állampolgárok támogathatják a kezdeményezést:

http://basicincome2013.eu/ubi/signup-page/

Részletek a központi uniós honlapon kívül még két hazai honlapon találhatók:

http://alapjovedelem.hu/

http://alapjovedelem.org/

A kezdeményezés európai központi honlapja:

http://basicincome2013.eu/ubi/hu/kezdemenyezes/
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Cimkék: társadalmi fejlődés európai-unió emberi jogok
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