Sajtóközlemény

A Családok Pártja nagyobb tiszteletre szólítja fel a médiában dolgozó embereket!
Mélységesen elszomorít bennünket, hogy egyes hírportálok napok óta, és a hitelesség teljes
hiánya nélkül írnak és mondanak olyan igaztalan állításokat, melyeknek nincs semmilyen
valóságalapja. Kikérjük magunknak a ,,kamupárt” jelzőt. Hiszen ha csak a 49 jelöltünket és
annak családtagjait vesszük alapul, akik hús-vér emberek, akkor már többen vagyunk, mint
egyes hírportálok teljes stábja.
A színeinkben indult képviselőjelöltek családanyák és családapák, akik munkába járnak,
gyereket nevelnek, háztartást vezetnek. Nem engedhetik meg maguknak a család által rájuk
rótt feladatok mellett, hogy csak a kampánnyal foglalkozzanak, és az agresszíven fellépő
újságírók kénye-kedve szerint a rendelkezésükre álljanak, szemben a parlamenti pártok
képviselőivel, akiknek a Parlamentben van a munkahelyük, akiknek a politika, a kampány
pedig főállásuk, jól fizető munkahelyük. Ugyanakkor nem látjuk, nem halljuk őket sem a tvben sem pedig a rádióban, csak maximum néha–néha egy-egy sajtóreferensen keresztül, és az
utcán és tereken is maximum egy–egy plakát jelzi a jelenlétüket. Hogyan is lehet a mi
képviselőjelöltjeinket a napi munkájuk és családi terheik mellett szembeállítani olyan pártok
jelöltjeivel, akiknek a politika a főtevékenységük, és a napi főállásuk?! Ráadásul mögöttük
egy erős aparátussal, nagy anyagi bázissal rendelkező párt áll.
Mi, a Családok pártja és annak képviselőjelöltjei eddig is sokat tettünk és dolgoztunk azért,
hogy összegyűjtsük az ajánlásokat ahhoz, hogy tudjunk indulni a választásokon, hogy végre a
családanyáknak és családapáknak testközelből lehessen beleszólásuk a politikába, hogy
megméretessék magukat e téren, hogy a jövőben legyen bátorságuk kiállni magukért, a
család igazáért, a család jövőjéért.
Hisszük, hogy a kampány során olyan pozitív tapasztalatokat szerzünk, mely élmények során
arra tudjuk buzdítani a magyar családokat és annak tagjait, hogy menjenek el szavazni április
8-án, így kinyilatkoztatva választópolgári akaratukat.
Sajtóközleményünkben kérünk fel minden édesapát és édesanyát akiknek a gyermekei a
médiában tevékenykednek, hogy intse gyermekét nagyobb tiszteletre azokkal szemben akik
neki a ,,munka alanyai”. Hiszen az újságíró nem akkor ír bravúros dolgot, amikor szennyel
árasztja el a témája alanyát, hanem akkor, amikor hiteles és igaz történetet ír. Ha a
gyermekeinknek hazudunk, mi is hazug szülővé válunk. És a gyermekünk majd szintén
hazudni fog nekünk, mert mi is hazudtunk neki. Így megszűnik a harmónia egy idő után,
megszűnik a bizalom, csak a sértődés és a rossz kedv, a gyűlölet és a harag marad,
megszűnik a család, válás lesz a vége, így csonka családban nő fel a gyermek.
Ne engedjük meg, hogy ez megtörténjen! Hiszen a család a jövője az emberiségnek. Bánjunk
egymással emberséggel, tartsuk tiszteletben a mások döntését, tiszteljük embertársainkat,
hiszen akkor tudunk jövőt teremteni, akkor lesz bizalom, ha van család.

Több jelöltünket érte negatív diszkrimináció, támadás a Családok Pártját illetően megjelent
és megjelenő híresztelések miatt, illetve egy-egy jelöltünknek az állása, megélhetése is
veszélybe került, mert a különböző szenzációt hajszoló újságírók a saját lakásukban, a
magánszférájukban folyamatosan a mindennapi életük végzése közben zaklatták és zaklatják
a munkahelyükig kísérgetve, követve őket, mely egyes munkáltatók számára olyannyira
nem kívánatos volt, hogy elbocsájtások történtek. Ezen esetek kapcsán kezdjük azt érezni,
hogy a demokrácia és a jogállamban való élés az csak az álmainkban volt, vagy lesz.
Hisszük, hogy a szavainkat kiforgató újságíróknak is van édesanyjuk, édesapjuk, akik
tiszteletet érdemelnek azért mert felnevelték őket, és hisszük, hogy a lejárató hírek nem veszik
el a magyar családapák és családanyák kedvét a tenni akarástól, nem zavarják meg őket
abban, hogy a kampányukat tisztességesen lefolytassák a család napi teendői mellett. Így is
nagy áldozatot hoznak amikor nem tudnak a gyermekeikkel lenni vagy mást kell megkérni,
mint történt is az ajánlásgyűjtés időszakában nem egy esetben, hogy elmenjen a gyerekért az
óvodába, iskolába, mert ő az indulásához szükséges ajánlásgyűjtéssel volt elfoglalva.
Mi, a Családok Pártja eddig is kellő tisztelettel és toleranciával voltunk mások irántunk való
negatív megnyilvánulásai iránt. Továbbra sem áll szándékunkban semmilyen konpromitáló és
agresszív hírre, illetve az azokat író újságírók hamis vádaskodásaira, fellépéseire reagálni,
ehelyett inkább tesszük a dolgunkat, azon dolgozunk, hogy a környezetünkben lévő családok
problémáira tudjunk megoldást javasolni. Hisszük, hogy csak az egymás segítése és az
egymás megértése visz Bennünket előre.
Hisszük, hogy az országot formáló jó szándék nagypolitikai állásfoglalás nélkül is
eredményes lehet.
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