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HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 121 . §-a alapján interpellációt
kívánok benyújtani Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter úrnak

Nem inkább segíteni kellene, mint megosztani az otthonápolókon?

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Nem hiába küzdöttem és küzdöttünk azért az otthonápolókkal, hogy végre megemeljék az
otthonápolási díjat. A küzdelmünk nem maradt hatástalan, de az emelés eléggé népmeseire
sikerült. Népmesei, mert emeltek is, meg nem is. Emeltek azoknak, akik a beteg gyermeküket
ápolják és nem emeltek azoknak, akiknek a beteg hozzátartozójuk már nagykorú. Önök most
is azt csinálták, mint mindig, amikor hamar kiderülne, hogy alkalmatlanok egy európai ország
kormányzására: az oszd meg és uralkodj elve alapján megosztották az otthonápolókat, hogy
visszavessék a jogos tiltakozás erejét. Önök azt gondolják, hogy ha elhallgattatják az
otthonápolók egy részét, akkor el tudják hallgattatni az egészét. Súlyos tévedésben vannak,
képviselőtársaim. Ahelyett, hogy belemennék, milyen alapon tesz különbséget az ország beteg
ember és beteg ember között életkor alapján, inkább feltennék Önöknek egy kérdést.
Mondják, mennyi nyugdíja lesz annak, aki a gyerekét ápolja a hét minden napján, reggeltől
estig? És mennyi nyugdíja lesz annak, aki a már nem kiskorú hozzátartozóját ápolja a nap
minden órájában? Megmondom én Önöknek: semmilyen nyugdíjuk nem lesz, mert az
otthonápolás Önök szerint nem számít munkának. Nem véletlen, hogy mi, európai magyarok
kezdettől fogva azt követeljük, hogy az otthonápolást, mint jogviszonyt a munka
törvénykönyve rögzítse. Mert a munka törvénykönyve nem tesz különbséget ember és ember,
élet és élet között. Csak a munka törvénykönyvének a módosítása garantálná, hogy ne
szúrhassák ki az otthonápolók szemét propagandacélú bejelentésekkel; gombokkal és
üveggyöngyökkel, amit az otthonápolók elé dobtak.
Ellentétben Önökkel én meglátogattam olyan családokat, ahol otthon ápolják a beteg
hozzátartozót. Ellentétben Önökkel én meghallgattam őket, sőt tüntettem velük. Ellentétben
Önökkel én tudom, hogy az otthonápolás fizikailag és lelkileg is megterhelő munka,
méghozzá attól függetlenül, hogy az ápolt kiskorú vagy nagykorú. Ha Önök is abban a
helyzetben lennének, mint sok otthonápoló, hogy a felnőtt gyereküket kellene naponta
többször pelenkázniuk, bizonyára értenék, hogy miről beszélek és nem bámulnának most
maguk elé ilyen ostoba arckifejezéssel.



Értem én, hogy az Orbán-csomagba gyűjtött megszorítások közepette Önök nem akarják,
hogy ez az ország az otthonápolást is munkaként kezelje. De ez nem döntés kérdése, hanem a
kötelességük.

Kérdezem ezért Miniszter urat:

1. Mikor nyomják át két nap alatt a parlamenten, hogy az otthonápolás is munkának
számítson?

2. Vagy ez nem olyan fontos Önöknek, mint a megszorító intézkedések?

Budapest, 2018. október 24.

Tisztelettel:

Varju László
Demokratikus Koalíció
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