
(A sárgázottat nem kell lefordítani)

Nem az én nevemben!
(I SZÍVECSKE) Magyarország

A Jobbik három képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe. De Morvai Krisztina, Balczó 
Zoltán és Szegedi Csanád engem, magyar állampolgárt nem képviselnek.

Írd alá te is: ők ne beszéljenek a te nevedben! Tiltakozz a gyűlölködés, a kirekesztés ellen. 
Mutasd meg, hogy Magyarország mit gondol a Jobbikról!

Név (szükséges):

E-mail cím (szükséges):

Hozzájárulok, hogy a nevem megjelenjen az oldalon (szükséges):

Add az arcodat a festményhez (választható):

A neved csak akkor jelenik meg az oldalon, ha engedélyezted. Az e-mail címed nem jelenik 
meg az oldalon és nem továbbítjuk harmadik személynek. A fényképedet módosítások nélkül, 
kizárólag a mozaikképhez használjuk fel. Neved és fényképed feltöltése független egymástól. 
Ez az oldal legalább 2014-ig, a következő EP-választásokig élni fog. Ez idő alatt bármikor 
aláírhatod, vagy adhatod az arcodat a mozaikhoz.Ha leiratkoznál, vagy levennéd az arcodat, 
írj nekünk: info@meltosag.net. Az oldalt a politikai pártoktól független Méltóságot 
Mindenkinek Mozgalom üzemelteti. A www.meltosag.net 2009. február 19-én indult. 
Aláírásgyűjtésünk nem az EP választási eredmények hitelességét kérdőjelezi meg. Míg 
azonban a választás titkos és egyéni szavazatokon alapul, a „Nem a mi nevünkben” 
kezdeményezés a nyílt és közös véleménynyilvánítás lehetőségét kívánja megteremteni.

A mozaik 2009. június 16-a óta folyamatosan frissül.
Jelenlegi állapotát 7 napja kezdtétek el létrehozni.
Aktuális kiadás: 2009. június 23. 13:18. Köszönjük.

Nem a mi nevünkben!

A Méltóságot Mindenkinek Mozgalom azért jött létre, hogy küzdjön a megkülönböztetés, az 
intolerancia, a gyűlölet és a politikai szélsőségességek ellen. A legutóbbi, 2006-os 
országgyűlési választások óta Magyarország szélsőjobboldali pártja, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom korábban sosem tapasztalt népszerűségre tett szert: a 2009. 
június 9-i EP választásokon Magyarország harmadik legnagyobb pártjaként a szavazatok 
közel 15 százalékát szerezte meg, ezzel három mandátumhoz jutott az Európai Parlamentben. 
A Jobbik egy szélsőségesen rasszista, cigányellenes, homofób, antiszemita párt, mely 
létrehozta saját félkatonai szervezetét Magyar Gárda néven. A Gárda vonulásaival, rendszeres 
köztéri szerepléseivel tudatosan félemlíti meg mindazokat, akiket ellenségének vél: 
cigányokat, melegeket, zsidókat, másképp gondolkodókat. Mi, az MMM aktivistái végtelenül 
károsnak és szégyenletesnek tartjuk Morvai Krisztina, Balczó Zoltán és Szegedi Csanád 
Európai Parlamentbéli tagságát és minden eszközzel tiltakozunk a Jobbik és az általa 
képviselt gondolatok térnyerése ellen. 



Kedves Aláírók! Nem akarunk olyan neveket látni az aláírók között, mint „Szállasi Ferenc” 
(sic!) és „Vona Gábor”. Szíves türelmeteket kérjük az ocsú és a búza szétválasztásához. Sok a 
provokáció, de nem elég ahhoz, hogy ne éljen tovább az oldalatok! Köszönjük. Az első 5000 
aláíró közül azok, akik hozzájárultak nevük megjelenéséhez (a következő 1000 aláíró nevét a 
6000. aláírás után dolgozzuk fel és tesszük közzé):


