Minden gyerek fontos!
Kerepes, 2007
– a Szociális Szakmai Szövetség állásfoglalása –
Kerepesen, ma 2007. december 14-én este, sok családban attól fognak félni, hogy
származásuk, illetve gyermekeik iskolai problémái miatt, zaklatásnak, esetleg atrocitásnak
lehetnek kitéve.
A média hírei ellentmondásosak, a helyi és országos politikai megnyilvánulások is
homályosak, azaz nagyon keveset tudunk tényszerűen arról, hogy mi történt, és végképp
kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni.
Az azonban bizonyosnak látszik, hogy szociális és pedagógiai (iskolai) problémákat, ezen a
településen, a problémásnak, veszélyesnek tekintett gyerekek és családjaik egyedüli
hibáztatásával, büntetésével és megfélemlítésével akarják indulatos szülők megoldani.
A helyzet súlyosságát fokozza, hogy a szülői felháborodáshoz, vagy a helyi közösség valós
konfliktusaihoz olyan politikai erőket, illetve azok félkatonai szervezeteit hívták segítségül
(mint rendfenntartókat), akik megjelenése nem a problémák kezelésére, hanem a
félelemkeltés, az üldöztetés és a kirekesztés érzésének felkeltésére alkalmas eszköz és üzenet.
Mi szociális szakemberek ismerjük az ilyen jellegű konfliktusok kialakulásának folyamatát,
azokat a helyi szinten megjelenő tehetetlenségeket és rossz gyakorlatokat, amely
eredményeként a felgyülemlő feszültségek aztán olyan robbanáshoz vezetnek, amely fokozza
a közösség legszegényebb tagjaival kapcsolatos ellenszenvet és elutasítást.
Mi szociális szakemberek, akik a gyerekek és családjaik problémáival foglalkozunk, gyakran
látjuk az iskola tehetetlenségét, a pedagógusok eszköztelenségét, a helyi közösségek
képviselőinek részvétlenségét vagy közönyét, és tisztában vagyunk a saját lehetőségeinek
korlátaival is.
Ennek ellenére igyekszünk megértetni, hogy a helyi szociális, oktatási, egészségügyi,
foglalkoztatási problémák összefüggnek, ezért minden érintett dolga a jelentkező problémákat
időben jelezni, azokat a közösség tagjaival, a szakemberek és a döntéshozók
együttműködésével megfelelő módon kezelni.
Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magántanulóság, az egyéni tanrendek oktatás
igazgatási eszköze, a pedagógiai eszközök bizonytalansága, a szakmaközi együttműködések
kidolgozatlansága, a szociális, gyermekjóléti, iskolai, egészségügyi stb. szolgáltatások
forrásainak elégtelensége és a párbeszéd hiánya ilyen konfliktusokhoz vezet.
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Súlyos hiba, az alapvető jogokat, a demokrácia alapelveit sérti, és mellesleg nem vezet
eredményre, ha a közösség bűnbakokat keres a szociális és oktatási problémák miatt. Ahol ez
megtörténhet, ott mindenki félhet attól, hogy majd legközelebb az ő magatartását,
életformáját, értékeit tartják a közösségre nézve károsnak. Minden ilyen konfliktus okainak
elmosása és csúsztatása, mindnyájunk emberi méltóságának és jogainak elismerését
veszélyezteti.
Megértjük a szülőket, álljanak azok bármely oldalon is ebben a helyzetben, hogy féltik és
védelmezni akarják a gyermekeiket. Azonban veszélyesnek tartjuk az olyan szülői hozzáállás,
amely a másik szülő és gyermeke legalapvetőbb emberi jogait kérdőjelezi meg. A kialakult
helyzet azt igényli, hogy a szülők ne csak saját gyermekeik, hanem minden gyermek
védelmében lépjenek fel a jobb oktatási körülményekért. Bízunk abban, hogy Kerepes
polgárai azt képviselik, hogy minden gyermek fontos, és minden gyermeknek szüksége van a
felnőttek segítségére.
Azok a kollégáink, akik a helyi szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokban dolgoznak,
képesek és készek arra, hogy segítsenek, hogy hozzájáruljanak az indulatok enyhítéséhez,
illetve a problémák megoldásához. Tartós eredmény azonban csak együttműködéssel érhető
el.
Ezért reméljük, hogy az iskolai pedagógusok és más helyi szakemberek, valamint a szülők és
a helyi döntéshozók a közösség tagjaiért érzett felelősség tudatában készek a minden érintett
számára elfogadható megoldásokért cselekedni.
A helyi közösség érdekében azt javasoljuk, hogy az érintettek bármiféle befolyásukat a jobb
szolgáltatásokért, a jobban működő iskolákért használják fel, ahol helye van minden
gyereknek, származásától, családjának jövedelmi viszonyaitól függetlenül, ahol elfogadható a
különbözőség.
Fontosnak tartjuk, hogy a kerepesi közösség szakmai megoldásokat keressen és találjon.
Mindehhez a Szociális Szakmai Szövetség felajánlja a segítségét.
Budapest, 2007. december 14.
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