Civil támogatás Szili Katalinnak a kilakoltatások leállításához
Budapest, 2009. augusztus 14. (péntek)
Az Otthonvédő összefogás támogatásáról biztosítja Szili Katalin házelnök
kezdeményezését az országgyűlés rendkívüli ülésszakának összehívására, hogy leállítsák a
kényszer kilakoltatásokat, továbbá Soltész Miklós (KDNP) kezdeményezését a parlament
szociális bizottságának összehívására hasonló célból. Mindkét kezdeményezéstől azt várjuk,
hogy megtiltsák a további kilakoltatásokat, és visszamenőleg átfogó törvényességi ellenőrzés
alá vonják azokat a bankokat és hitelintézeteket, amelyek olyan családok feje fölül vették el
az otthonukat, amelyek jogszerűen birtokolták azt, de önhibájukon kívül nem tudták
törleszteni az adósságukat – közölte Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum szervezője
pénteken.
Csütörtöki egyeztető tanácskozásukról kiadott közleményükben az Otthonvédők azt írják,
hogy az adósok létszámával kapcsolatos „számháború” csak a kormányra vet rossz fényt,
hiszen arra utal, hogy megoldottnak tekinti a megoldatlan problémát, makacsul szembeszegül
a kilakoltatások leállításával, a banki érdekeket tartja szem előtt az emberek lakhatási joga
helyett.
A kilakoltatott, illetve a kilakoltatással fenyegetett személyek között nem csak
devizahitelesek vannak, hanem közüzemi díjhátralékosok is. Ezekről a kormányszóvivő
egyetlen szót sem ejtett. Pedig közülük 470 ezren három hónapot meghaladó tartozást
halmoztak föl, 210 ezren pedig fél millió forintnál is többel tartoznak. Tartozásuk villany-,
gáz-, fűtési-, és bérleti díjhátralékokból tevődik össze. Ez utóbbiak – sok-sok devizahiteleshez
hasonlóan - olyan helyzetbe kerültek, hogy ha törleszteni akarnák, nem maradna miből
táplálkozniuk. Ezek az emberek elvesztették a munkájukat, nem rendelkeznek rendszeres
jövedelemmel, nincs miből megélniük – áll a közleményben.
„Politikai hovatartozásuktól függetlenül szembesíteni akarjuk a honatyákat a társadalom
iránti felelősségükkel. Azt akarjuk, hogy az emberek lássák, ki az, aki az ő oldalukon áll, és ki
az, aki a bankokén” – mondta Simó.
Az Otthonvédők demonstrációt helyeznek kilátásba arra az esetre, ha az országgyűlés nem
intézkedne a kilakoltatások leállításáról. A megmozdulást jelképesen az „öszödi beszéd”
évfordulójához tervezik időzíteni, hogy láttassák, hová vezet, ha a politika megengedi, hogy a
profit maga alá gyűrje a társadalmi érdeket, milliókat fosszon meg emberhez méltó
megélhetésüktől, és mindennek tetejében még az otthonát is elvegye családok ezreitől.
Az Európai Unión belüli jogi diszkrimináció miatt az Otthonvédők Brüsszelhez fordulnak
annak kivizsgáltatásáért, hogyan fordulhat elő, hogy a centrumban törvénytisztelő magatartást
tanúsító külföldi bankok Magyarországon törvényellenes, jogellenes, becstelen magatartást
tanúsítsanak hiteleseikkel szemben.
Arra szólítjuk fel a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (PSZÁF), hogy szintén lépjen
az ügyben, és a Szili Katalin javasolta bankokat vizsgáló bizottsággal egyeztetve cselekedjen
az otthonok védelmében – áll a Magyar Szociális Fórum Kerekasztala által kiadott
közleményben.+++
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