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HAJLÉKTALANSÁG
– NŐI TÖRTÉNETEK
(PhD - Összefoglalás)
A doktori értekezés témája a hajléktalanság jellemzőinek megismerése, a nők történetein keresztül.
Hajléktalanságról az elmúlt két évtizedben számos, a jelenséget több
dimenzióban értelmező munka született hazánkban, azonban a fedél
nélküli helyzet makro-társadalmi
tényezőin túlmutató, a mikroközösségben rejlő, mélyebb okokat és folyamatokat feltáró munka hiányzik
a hazai szociálpolitikában.
Kutatásomban elsődlegesen kvalitatív vizsgálati módszereket alkalmaztam, amelyek lehetőséget adtak a személyes életutak megismerésére, és segítettek rávilágítani a
nők sajátos helyzetére a hajléktalanná válásban és a hajléktalan életmódban. Mint ismeretes a hajléktalansághoz vezető okok egyfelől a társadalmi – gazdasági viszonyok között strukturális eredetűek
(pl. alacsony fokú iskolázottság,
munkanélküliség, lakáshiány), másfelől a nukleáris család köré épülnek (pl. válás, a jövedelem hiánya
vagy a megélhetést veszélyeztető
mértéke). A nők hajléktalanságának vizsgálatával célom volt a mikro-társadalmi tényezők megismerése, az okok közötti összefüggések
megértése, a hajléktalanná válás
folyamatának feltérképezése a fedél nélküli helyzethez vezető utak
elemzésével, valamint megtalálni
azokat a veszélyeztető tényezőket,
amelyek jelentősen hozzájárulnak
a lakhatás elvesztéséhez a nőknél.
A hazai hajléktalan-vizsgálatokban
a hajléktalanság strukturális és egyéni okainak feltárása, a hajléktalan csoportok és az életmód jellegzetességek ismertetése a nemek
felől nézve inkább semleges, azonban ha figyelembe vesszük, hogy
csupán minden ötödik személy nő
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a hajléktalan populációban, akkor
jellemzően a férfiak hajléktalanságról szólnak az eredmények. A hajléktalanság és hajléktalan-ellátás
hazai jellegzetességeire rávilágító
kutatásokban és tanulmányokban
elvétve találunk nőkre vonatkozó adatokat, elemzéseket.
Éppen emiatt hazánkban nem sokat tudunk még a nők hajléktalanságának összetevőiről, az okok természetéről, a hajléktalan nők történeteiről, és ezért a vizsgálatban alapkérdéseknek tekinthetők az alábbi kérdések:






Melyik életszakaszban alakulhat ki a hajléktalanság veszélye, és melyek a főbb rizikótényezők?
Melyek a hajléktalansághoz
vezető főbb okok a nők életében?
Melyek a tipikus utak a hajléktalanságba a nőknél?

Az adatgyűjtéshez kvalitatív módszereket alkalmaztam. A felmérési
módszer kiválasztásakor az interjú
mellett döntöttem, mivel a személyes életút és hajléktalanság megismerése nyitott kérdésekkel mélyrehatóbb, mint a kérdőíves adatfelvétel. Félig strukturált kérdésekből
álló mélyinterjúval dolgoztam, amiben két területen építettem fel a
kérdéseket: az interjú első fókusza
a személyes életút megismerése
volt, kisgyermekkortól kezdve a hajléktalanná válásig; az interjú második részében pedig arra voltam kíváncsi, hogy hogyan élik meg a nők
a hajléktalanságot.

Az interjúkat Budapesten és Nyíregyházán készítettem, összesen
21-et, 2008-ban. A két város kiválasztásában az elérhetőség és az
előzetes szakmai ismeret egyaránt
szerepet játszott. Szociális munkásként és kutatóként voltak tapasztalataim a hajléktalanok világáról.
Az interjúk elkészítését követően az
interjúk elemzését tartalomelemzéssel végeztem el két területen:
(1.) Az életút főbb szakaszaiban azokat az eseményeket kerestem, amelyek megváltoztatták az egyén
addigi életét. A vizsgált életesemények a családi életben és a nemi
szerepben természetes változások:
házasságkötés,
gyermekszülés,
munkavállalás; és azok a töréspontok, krízisek, amelyek traumatikus
események voltak és kizökkentették az egyént addig megszokott életéből: válás, bántalmazás, betegség, halál, kilakoltatás.
(2.) A hajléktalanságot kiváltó életesemények, lakhatási helyzet, támogató szolgáltatások és személyek kapcsolata. Az egyén életútjában feltérképeztem e három terület
oksági kapcsolatát és az elkészült
„Hajléktalanság térkép” elemzésével feltártam a hajléktalanság okait, és a hajléktalan utakat.
utakat
Az interjúkban megismert történetekből elkészítettem az alanyok
„Hajléktalanság
„Hajléktalanságléktalanság-út” térképét,
térképét ahol
felvázoltam, milyen folyamatokon
mentek keresztül és miképpen váltak hajléktalanná a nők. A térkép
megmutatja:












a pszichoszociális fejlődést
meghatározó életeseményeket
az egyes életút-szakaszokban;
az életeseményekben bekövetkezett fordulópontokat, amelyek a hajléktalanság felé sodorták az egyént;
a függőségi kapcsolatok mentén működő lakhatást, ami krízis esetén megváltozhat, és
hajléktalanság rizikója lehet;
a hajléktalanság elkerülésére
használt alternatív szálláshelyeket;
természetes kapcsolatokat,
amelyek krízis esetén nem nyújtanak megfelelő támaszt;
mesterséges támaszok hajléktalan szolgáltatásokban való
realitását.
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HAJLÉKTALANSÁGÚT TÉRKÉP:
AZ ÉLETESEMÉNYEK, LAKHATÁSI HELYZET, KAPCSOLATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK ÁBRÁZOLÁSA

XY … éves, hajléktalan útja
(A nyilak jelzik az oksági kapcsolatot)

„Illeszkedni kell tudni.”
Életszakasz
Csecsemıkor és
kisgyermekkor

Életesemények

Lakhatási helyzet

Szüleivel és testvéreivel él.
Születése óta egészségkárosodása van

Szülıi ház

Sokszor beteg, több alkalommal kezelik kórházban

Állami gondozásba kerül,
betegsége miatt 6 évesen

Kapcsolat
szolgáltatással/személlyel
Szülık,
6 testvér

Kórház

Nevelıotthon(ok)

Gyámhatóság
GYIVI
Nevelıotthon(ok)

Szülıi ház

Szülık, testvérek

Kamaszkor

Átmenetileg visszakerül
a családba

Részlet az egyik interjú alapján készült hajléktalanságút térképrıl

A hajléktalanságutak magyarázattal szolgálnak annak megértésére,
hogy melyek lehetnek a hajléktalanság irányába mutató, válsághelyzetet okozó tényezők az életútban, miképpen változott a válsághelyzetekben a nők lakhatási helyzete, és kinek a segítségére támaszkodhattak a sorsfordító életesemények idején. A térképek elemzésekor interjúrészletekkel szemléltettem a sorsfordító és traumatizáló életeseményeket a nők történeteiben.
A felvázolt hajléktalanságút térképeken látható, ahogyan az individuum életútjában bekövetkezett
krízisesemény következtében a
lakhatás átalakult a kezdetben
függőségi viszonyt jelentő helyzetből átmeneti lakhatási formába,
majd lakásnélküli szituációba. A
nők hajléktalanná válásában meghatározó tényezőként játszott szerepet több helyen, a saját jogon
szerzett lakhatás hiánya, ami lehetett volna bérlakás, tulajdonrész a
családi otthonban vagy örökölt la-

kás, de ezekre elvétve találtam
példát.
Sok esetben a saját lakás és intimszféra hiányának oka egyfelől makro-társadalmi eredetű (pl. lakáshiány, lakás-kiutalási rendszer a városban, többgenerációs együttélés
hagyománya a falvakban), másfelől
a nők hatalomnak való kiszolgáltatott helyzetét mutatja a családban.
Megfigyelhető még - a kríziseseményeket követően - a lakhatás egyre
bizonytalanabb formája, ami egy
újabb válsághelyzetben a lakhatás
elvesztésének veszélyét hordozta
magában (pl. válás után albérlet, amit a bekövetkezett munkanélküliség miatt nem tudott fenntartani,
vagy férj halála után szállodába
költözött, és miután elköltötte minden pénzét, a hajléktalan szálló
volt a következő állomás, stb.).
A hajléktalanság folyamatában a
válsághelyzetek kihatása nemcsak
a lakhatásból való kicsúszásban érhető tetten, hanem a támogató
kapcsolatok működésében is. A
nők történeteiben a környezeti tá-

mogatórendszer roppant kevés
kapcsolatot foglal magába. A hajléktalan nők felnőtt családtagokkal
való kapcsolata a nukleáris családban jellemzően konfliktussal terhelt, instabil és labilis az életútban,
az ilyen viszonyok következménye
a kapcsolat felbontása vagy elhagyása volt a nők részéről. A természetes támogató rendszer mellett
működő vagy azt kiegészítő szolgáltatásokat elvétve találtam a hajléktalanná válást megelőzően. A szolgáltatások hiányát az életútban
visszatérő krízisesemények, és a
megküzdéshez szükséges erőforrások elégtelensége jelzi. A szociálpolitika primer szolgáltatásai rendszerint nem érik el a lakhatásból kicsúszókat.

SZOBOSZLAI
ZOBOSZLAI KATALIN
ATALIN
< szkati@deszkati@de-efk.hu >
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1/b
DROGÉRINTETTSÉG ÉS
POSZTADOLESZCENCIA
FELNŐTTEK KÖRÉBEN
( PhD kutatási terv )
PROBLÉMAFELVETÉS, A KUTATÁS CÉLJA

Az új évezredben egy újfajta kultúra, civilizáció bontakozott ki (vagy
még kibontakozóban van), amelyet
posztmodern vagy fogyasztói civilizációnak neveznek. A posztmodernizmus időbeli behatárolása nem
egyértelmű, e tekintetben megoszlanak a vélemények: van aki az
1968-as lázadásokhoz, van aki a
hetvenes évek gazdasági változásaihoz köti. A posztmodern civilizáció egy sajátos érték- és magatartásvilágot teremt, amely markánsan eltér a hagyományos európai
civilizáció alapértékeitől, magatartásformájától, eszméjétől. „A hagyományos normák együttese arra
ösztönözte az embert, s ösztönöz
még ma is sokakat, hogy esendőségének tudatában lévő, felelősségteljes, törvénytisztelő, önfeláldozó közösségi lényként éljen és ilyenné alakítsa személyiségét. A
domináns normák ezzel szemben
önközpontú, dinamikus, önkiteljesítő, hedonista vagy epikureánus
lénnyé formálják az embert, aki
meg van győződve arról, hogy ártatlan, s hogy joga van az élet teljességére.” (Hankiss 2005, 362.o).
Az 1.sz. táblázat a két modell értékeit, magatartásformáit, céljait mutatja.
Az új évezred társadalmában ezen
két egymással markánsan szembenálló modell normái vannak jelen, amelyek eltérő embertípust,
viselkedési formákat teremtenek.
Azonban a két modell nem feltétlenül zárja ki egymást, lehetnek átfedések a kettő között: élethelyzettől
függően, hol az egyik modell normái dominálják, hol a másik modell
normái identifikálják az egyént. A
konkrét, szituatív értékválasztások
során tehát nem feltétlenül a két
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Hagyományos
Szeresd
felebarátod!
Áldozd föl
magad!
Korlátozd
vágyaidat!
Légy becsületes!
Engedelmeskedj!
Dolgozz!
Takarékoskodj!
Becsüld meg
azt, amid van!
Teljesítsd
kötelességed!
Bűnös vagy!

Posztmodern
Szeresd
önmagad!
Valósítsd meg
önmagad!
Éld ki szabadon
vágyaidat!
Légy sikeres!
Te vagy a világ ura!
Élvezd az életet!
Fogyassz!
Szerezz
minél többet!
Védd
jogaidat!
Ártatlan vagy!
Mindenki a maga
Törődj az
szerencséjének
elesettekkel!
a kovácsa!
Az élet
Az élet gyönyörűszenvedés
séges kaland
Az élet célja
Az élet célja
az üdvösség
a boldogság
Az ember halandó Sose halunk meg
1.sz. táblázat (Hankiss, id.mű 363.o.)

modell markáns szembenállása
jelenik meg, hanem hangsúlyeltolódások, átrendeződések figyelhetők
meg. Ez a jelenség a deviancia
szakirodalomban az 1970-80-as
években megjelenő angol „újhullám” képviselőinek elméleteiben is
megfigyelhető, mely szerint - a korábbi kultúraelméletek determinisztikus szemléletével szemben - a deviáns és a konvencionális társadalom közötti kötések hangsúlyossá
válnak a szubterrán2 (Young 2001),
„búvópatakként” (Matza 2001) jelenlévő értékek révén.
A kibontakozott vagy kibontakozóban lévő posztmodern kultúra „terméke” egy olyan ifjúság, amely életstílus, értékrend, magatartásforma, mentalitás, személyiségtípus
tekintetében eltér a hagyományos
civilizáció fiataljaitól: a nemi különbségek elmosódnak (lányok farmert, rövid hajat viselnek, a fiúk
hosszú hajat, fülbevalót), hamarabb létesítenek szexuális kapcsolatot, hamarabb próbálják ki a drogokat, a materiális értékek (pénz,
karrier) helyett a poszmateriális értékeket (lelki béke, önmegvalósítás) tartják fontosnak, hosszabb ideig járnak iskolába, hosszabb ideig szorulnak rá a szülői anyagi támogatásra, nincs állandó hivatásuk, később létesítenek házastársi,

élettársi viszonyt stb. (Somlai
2007) A posztmodern kultúra fiataljai körében már nem „trendi” az
életpálya szekvenciális modellje,
azaz egyre kevesebben járják be a
hagyományos
életútszakaszokat
(iskola - munkavállalás - házasodás
- gyermekvállalás). Mindezen változások megjelenése a tanulás, a
munka világában, a nemi szerepekben, a párkapcsolatokban, a szexuális magatartásban, illetve a mentalitásban azt mutatja, hogy egy újfajta ifjú nemzedék kialakulása van
folyamatban, amelyet „új ifjúságnak” „posztadoleszcensek”-nek neveznek. (Somlai 2007)
A posztadoleszcens életszakasz azonban nem feltétlen határolható
be korral, hanem inkább egy állapotot jelöl. A szakirodalom különböző dimenziókat definiál, amelyek
mentén a posztadoleszcens állapotot identifikálni lehet (Vaskovics
2003). Jellemzői, hogy az ide tartozók egyes dimenziók mentén még
a fiatalkorhoz, más dimenziók mentén pedig már a felnőttkorhoz tartoznak. Ezen dimenziók csoportosíthatók egyrészt pszichológiai (intellektuális és szociális képességek, az egyéni felelősségtudat, az
érték és normarendszer stabilizálódása), másrészt szociológiai szempontból (jogi értelemben vett leválás; közös fedél alól történő leválás; anyagi-pénzügyi leválás; önálló
döntést eredményező leválás;
szubjektív leválás (öntudatosulás)).
(Vaskovics 2003) E kritériumoknak
való részleges, teljes megfelelés
vagy meg nem felelés szerint határozható meg, hogy kik tartoznak az
újfajta ifjú nemzedék tagjaihoz.
Ennek az „új ifjúságnak” számos bizonytalan tényezővel kell szembesülnie. A hagyományos civilizáció fiataljai számára kiszámíthatóbb volt
a jövő, amely ugyan „korlátozta az
egyén szabadságát, hiszen akadályozta a helyesbítéseket és változtatásokat, de az állandóság ígéretét hordozta, és irányt adott a fiatalok előrelátásának.” (Somlai 2007,
39.o) A posztadoleszcensek körében jelenlévő bizonytalanság viszont rizikótényezőként jelenhet
meg a különböző deviáns magatartásformák - alkohol-, kábítószerhasználat, kóros játékszenvedély,
evési zavar, testedzés addikció,
kényszeres vásárlás, munkafüggőség - tekintetében.
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A hazai és nemzetközi drogepidemiológiai vizsgálatok alapján a
droghasználat trendjei, életkori
mintázata, illetve szociológiai jellemzői ezt a kockázatot megerősítik. A posztmodern kultúra kibontakozásával egy időben - a hatvanas
évek végén - jelent meg Magyarországon (is) a kábítószer-használat.
Ugyancsak ebben az időszakban –
különböző társadalomi/politikai okok folytán – Magyarországon még
nem definiálódott (nem definiálódhatott) mertoni értelemben társadalmi problémaként a drogjelenség
(Andorka et al 1974; Elekes 1993),
mindazonáltal mind a korai tudósítások3, illetve az ezredforduló tájékán készült – már a nemzetközi
módszertani standardoknak megfelelő4 – drogepidemiológiai vizsgálatok (Paksi, 2003; Elekes, Paksi,
2004) múltbeli tendenciákról informáló adatai (a korosztályos kumulált prevalenciagörbék segítségével
betekintést nyerhetünk az elmúlt
évtizedekben lezajlott változásokba
is) egyrészt megerősítik a drogjelenség korai megjelenését, majd
növekvő tendenciáját, továbbá informálnak a fiatal felnőtt korosztályok fokozott kitettségéről, az
érintettek társadalmi mintázódásáról (Paksi, 2007b, 2007c).

Mindezen trendek illetve életkori
és társadalmi mintázatok arra utalnak, hogy - a posztadoleszcencia
jelenséghez hasonlóan – kapcsolatot tételezhetünk a droghasználat
és a kibontakozott vagy kibontakozóban lévő posztmodern kultúra
között, azaz láthatóvá válik, hogy
posztmodern megjelenése, illetve a
posztadoleszcens kor, miként jár együtt a droghasználattal.

zentatív drogepidemilógiai adatfelvételen, és az azt kiegészítő saját
mélyinterjús kutatás elsődleges elemzésén alapszik. Mindegyik elemzés esetében a fiatal felnőttekre (18-34 évesek) fókuszálok, egyrészt, mert ezen korosztály nagyobb drogérintettséggel bír, másrészt, mert a kutatás célul tűzi ki a
posztadoleszcens jelenség vizsgálatát.

A PhD kutatás célja a drogfogyasztás illetve a posztadoleszcencia elelterjedtségének vizsgálata a fiatal
felnőtt (18(18-34 éves) populáció körében. Továbbá a kutatás célul tűzi
ki annak vizsgálatát, hogy mennyiben figyelhetők meg hasonlóságok
vagy különbségek értékrend, életstílus, pszichopszicho-szociális jellemzők
tekintetében
tekintetében a fiatal felnőttek körében a posztadoleszcens korba tartozó drogfogyasztók, és a posztado
posztadoadoleszcens korba nem tartozó drogot
nem fogyasztók között.

MÁSODELEMZÉS

A KUTATÁS MÓDSZERE

A PhD kutatás a 2001 (Paksi
2003), 2003 (Elekes, Paksi 2004)
és 2007 (Paksi, Arnold 2007) országos kutatások másodelemzésén, illetve a várhatóan 2011-ben
megvalósulandó, országos repre-

kumulált prevalencia

1. sz. ábra
A drogfogyasztás kumulált prevalenciaértéke különböző
életkorokban korcsoportonként, 2003-ban, országosan (az egyes korcsoportokba tartozó válaszolók százalékában) 5
Forrás: Paksi 2007b 262.o.
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Rokeach alapérték teszt6 (Hankiss
et al 1982), illetve mindhárom vizsgálatban – ha eltérő terjedelemben
is – szerepeltek szabadidő eltöltésére vonatkozó kérdések.
(Lakossági vizsgálatok módszertani
jellemzői , lásd: 2.sz. táblázat )
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Lakossági vizsgálatok módszertani jellemzői
(Forrás: Paksi 2007b 258.o, Paksi, Arnold 2007)
ADE 2001

ADE 2003

OLAAP 2007

2001

2003

2007

országos

országos

országos

18–64 év közötti ma- 17–53 év közötti magyar lakónépesség
gyar lakónépesség
894 fő

18–64 év közötti magyar lakónépesség

1200 fő

1024 fő

régió, településméret és régió, településméret és
régiók és település- életkor szerint rétegzett életkor szerint rétegzett
méret szerint rétegvéletlen mintavétel
véletlen mintavétel
zett véletlen mintavé- (nagyvárosi 17–33 éves (nagyvárosi 18–34 éves
tel
népesség felülreprezen- népesség felülreprezentálásával)
tálásával)

kvantitatív vizsgálat mintájában szereplő fiatal felnőttek
közül fogom kiválasztani.
Mindemellett problémás drogfogyasztókkal is készítek interjúkat, azonban - tekintettel arra, hogy a populációs vizsgálatban nehéz mérni a rendszeres fogyasztókon belül a problémás drogfogyasztás elterjedtségét9 - a problémás droghasználó interjúalanyokat a
magyarországi drog-kezelőhelyekben megforduló kliensek
köréből fogom kiválasztani.
Összesen 100 interjú felvételét tervezem.
VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

A kutatás révén a drogfogyasztás és más hasonló típusú magatartások modern társadalmakban növekvő trendjei, illetbruttó: 2.500 fő
bruttó: 4.012 fő
bruttó: 3.000 fő
ve markáns életkori mintázata
nettó: 2.359 fő
nettó: 3.675 fő
nettó: 2.710 fő
mögött meghúzódó társadalmi
Személyes megkere- Személyes megkeresés- Személyes megkeresés- tényezők megértéshez juthatunk közelebb.
séssel (háttérváltozók
sel (háttérváltozók
sel (háttérváltozók
A vizsgálatnak gyakorlati hasz„face to face”; drogfo- „face to face”; drogfo- „face to face”; drogfona is lehet abban a tekintetgyasztásra vonatkozó gyasztásra vonatkozó gyasztásra vonatkozó
ben, hogy a prevenciós progkérdések önkitöltős
kérdések önkitöltős
kérdések önkitöltős
ramtartalmak10 között megtamódszerrel)
módszerrel)
módszerrel)
lálhatók azok a programok,
EMCDDA, WHO, IRGGA, EMCDDA, WHO, IRGGA,
EMCDDA, WHO,
IRGGA vizsgálatok- ill. az ADE 2001-es vizs- ill. az ADE 2003-as vizs- melyek tartalmukat tekintve az
értékek tisztázására irányulgálatokkal kompatibilis gálatokkal kompatibilis
kal kompatibilis8
nak. E programok számára korcsoport, nem,
korcsoport, régió,
mint minden beavatkozás esekorcsoport, régió, telefőváros-vidék
településméret,
tén - fontos lehet egyrészt anpülésméret szerint
dimenziók szerint
nem szerint
nak ismerete, hogy a befolyásolni szándékozott életdimenOLAAP 2011
ziók (jelen esetben az értékek) milyen kapcsolatban állnak a droghasználattal, illetve az, hogy a
befolyásolni szándékozott dimenziókban milyen
2011
az intervencióval megcélzott populáció kiinduló
helyzete.
országos
18–64 év közötti magyar lakónépesség
1200 fő
régió, településméret és életkor szerint rétegzett
véletlen mintavétel (nagyvárosi 18–34 éves
népesség felülreprezentálásával)
nettó minta: 3200 fő
személyes megkérdezéssel:
- háttérváltozók „face to face”
- drogfogyasztásra vonatkozó kérdések
önkitöltős módszerrel
EMCDDA, WHO, IRGGA és az OLAAP 2007-es
vizsgálatokkal kompatibilis
korcsoport, régió, településméret szerint
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Szubterrán értékek alatt a következők
értendők: rövid távú hedonizmus; spontaneitás; autonómia: viselkedés irányítása részleteiben és irányelveiben; új tapasztalatok, izgalom; a cselekvések
önmagukban hordozzák céljaikat; a
munkával szembeni megvetés (Young
2001 in Rácz 2001, 96.o).
3 Egy-egy esetről szóló híradások, illetve
a hetvenes években készült, módszertani okok miatt a trendbecslések során
alacsony értékű, de a probléma létezését jelző kutatások.
4 Az EMCDDA (European Monitoring
Centre for Drugs and Drug addiction)
ajánlásokat fogalmazott meg az országos epidemiológiai vizsgálatok módszertanára vonatkozóan (EMCDDA 1997,
1999, 2002), ennek keretében került
kidolgozásra egy „Európai Modell Kérdőív”, fogalmi apparátus, illetve a helyzetleíráshoz szükséges jelzőszámokra vonatkozó útmutató.
5 Az egyes korcsoportokra vonatkozó
görbék meredeksége a drogokkal való
kapcsolatba
kerülés,
azaz
az
életprevalencia-érték növekedésének
kockázatát mutatja különböző életkorokban.
6 Rokeach 18 célértékből (a létezés
preferált végállapotaira vonatkozó értékek) és 18 eszközértékből (a viselkedés
preferált módjára vonatkozó értékek)
álló listát dolgozott ki az értékek empirikus vizsgálatára. A válaszadónak ezen
értékeket kellett fontossági sorrendbe
rendezni. Rokeach munkásságának az
empirikus értékkutatásra gyakorolt hatását igazolja, hogy a 70-es évektől a magyarországi értékvizsgálatok meghatározó eleme az általa kidolgozott teszt.
7 A 2001-es, 2003-as és 2007-es kutatás kérdőív témakörei alapvetően megegyeznek, csupán egy-egy témakör változott a nemzetközi illetve hazai viszonylatoknak megfelelően.
8 EMCDDA=European Monitoring Centre for Drugs and Drug addiction;
WHO=World
Health
Organization;
IRGGA= International Research Group
on Gender and Alcohol
9 Az EMCDDA populációs vizsgálatok
szakértő találkozóján évek óta folyamatban van egy skála kidolgozása, amely
alkalmas a problémás drogfogyasztás
elterjedtségének becslésére populációs
országos kutatásokban.
10 A következő programtartalmak vannak: Információs program; Döntéshozatali készséget befolyásoló program;
Értékeket tisztázó program; Célok felállítását elősegítő program; Stresszkezelési program; Elkötelezettséget
fejlesztő program; Önértékelést fejlesztő
program; Ellenálló készségeket fejlesztő
program; Ellenálló készségeket fejlesztő
program; Életvezetéshez szükséges
készségeket fejlesztő; Normák megalapozásának programja; Kortárssegítő
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1/c
ADALÉKOK A DUALIZMUSKORI
MAGYAR SZEGÉNYPOLITIKA
TÖRTÉNETÉHEZ

Az ELTE TÁTK Szociológia Doktori
Iskola Szociálpolitika Doktori Programjának keretében a dualizmuskori magyar szegénypolitika történetének kutatásával foglalkozom.
Disszertációmat A koldulás kezelése Magyarországon a dualizmus
korában (1867(1867-1914) címmel írom.
Ebben azt a kérdést járom körül,
hogy a dualizmuskori magyar társadalom milyen válaszokat adott a
koldulás jelenségére. Egyrészről azt
elemzem, hogy a koldulás milyen
kontextusban jelent meg a szegényügyről folytatott korabeli politikai és
szakpolitikai vitákban, milyen kezelési javaslatokat fogalmaztak meg
ezzel kapcsolatban a politikusok és
a szegényügy területén tevékenykedő szakemberek. Másrészről azt kutatom, hogy az államigazgatás különböző szervei, illetve a társadalmi
önszerveződés egyes szervezetei
milyen jogszabályokkal, gyakorlati
intézkedésekkel reagáltak a problémára, azaz a korabeli szegényügyi
intézményrendszer hogyan kezelte
a koldulást országos és helyi szinten.
A koldulás jelenségét nem pusztán
az adott korszakban és adott országban vizsgálom, hanem megpróbálom az elemzést tágabb gazdasági-társadalmi összefüggésrendszerbe helyezni. Ezért kitérek olyan történelmi folyamatok tárgyalására is,
melyek társadalom- és gazdaságtörténeti adalékokkal szolgálnak a
dualizmuskori magyar szegénypolitika vizsgálatához. Elemzem a Nyugat-Európában a XIV-XVI. században
megindult gazdasági és társadalmi
változásokat, melyek általánosságban a feudális társadalom dekonverziója, a modernizáció, a városfejlődés fogalmaival írhatók le, a szegénypolitika területén pedig a koldulással szembeni represszív eszközök előtérbe kerülésével fémjelezhetők.
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Szegény - HÁLÓ
A magyarországi előzmények kapcsán röviden vázolom a XVIII. század előtti magyar szegényügy működését, az e téren megvalósuló
állami és társadalmi beavatkozások
jellegét, valamint írok a XVIII. század első harmadától kezdve a birodalmi központosítással, a modernizációs folyamatokkal, majd a felvilágosult abszolutizmussal jelentkező növekvő állami szociális szerepvállalásról, a koldulással szembeni új típusú hatósági
intézkedésekről is.
A dualizmus korszakának közvetlen gazdasági és társadalmi
előzményeiről szólva számba
veszem a XIX. század közepétől
Magyarországon is meghatározóvá váló kapitalista átalakulással és az ezzel együtt járó modernizációs folyamatokkal párhuzamosan kibontakozó társadalmi-gazdasági változásokat, azoknak a szegénység mértékére és jellegére gyakorolt hatásait.
Vázolom azt a közeget, melyben
tömegessé válik a koldulás.
Az ebben az időszakban végbemenő tömeges elszegényedésre és a
koldulás problémájának súlyosbodására adott szervezett társadalmi
válaszok ismertetése adja disszertációm gerincét. Ez felöleli a korabeli közéletben meghatározó politikai áramlatok által a koldulás kezelésével kapcsolatban képviselt koncepciók, az ezek talaján kimunkált,
koldulásra vonatkozó állami szabályozás bemutatását, valamint a
társadalmi önszerveződés különféle
formái útján létrejövő válaszreakciók ismertetését.
A disszertációban végigvitt elemzést az 1914-es évvel zárom, a világháború éveit nem vizsgálom, mivel a radikálisan megváltozott társadalmi és gazdasági körülmények
között a tömeges szegénység problémája a korábbiaktól eltérő formában jelentkezett. Ebben az időben a
szegénypolitika súlypontjai máshova tevődtek át. Ami a tárgyalt időszakot illeti, a koldulás állami szabályozása kapcsán, a szegényügyi
jogszabályokról folytatott képviselőházi viták és a szegényüggyel foglalkozó szakemberek által írt értekezések elemzése révén bemutatom az adott problémával kapcsolatos uralkodó megközelítéseket,
megoldási javaslatokat. Ismertetem
a koldulás kezelésére hozott jog-

8

szabályokat, azok gyakorlati aspektusait, a toloncolás, a dologházak,
szegényházak, valamint a közsegélyezés intézményének működését
a korabeli szegényügy egész rendszerével összefüggésben és azt,
hogy az ezekkel kapcsolatos gyakorlati feladatok hogyan oszlanak
meg a központi állam, a be-

lügyminisztérium, a törvényhatóságok és a községek, valamint a filantróp/karitatív kezdeményezések
között. A disszertáció tehát a koldulás jelentette problémára adott
társadalmi válaszokkal foglalkozik,
nem célja a koldusok társadalomtörténetének megírása vagy szociológiai jellemzőinek feltérképezése.
Az említett témák feldolgozásával
végső soron az állam és a társadalom közötti történelmi dinamikát akarom megragadni, adott korszakban, adott helyen. Az államnak a
társadalmi szerkezet változásával,
a gazdasági rendszer átalakulásával a mindenkori társadalmi feszültségek kezelésére kellett az adott viszonyoknak és a társadalomban uralkodó erőviszonyoknak
megfelelő megoldást találnia –
disszertációban e folyamat egyik
történelmi állomását járom körül.
Ezzel összefüggésben kutatásom
fő kérdései a következők:
( 1. ) A vizsgált kérdést tekintve,
melyek a nyugat-európai országokban már a XIV-XVI. századtól kezdődően lezajlott változásokkal való
magyarországi párhuzamok, illetve
melyek azok a fejlemények, amelyek csak Magyarországra jellemzőek? A szegénységgel szembeni represszív politika itt mennyiben
szolgálja a modernizációval kiéleződő társadalmi feszültségek kezelését, és mennyiben tekinthető a
modern munkaerőpiac létrehozá-

sára irányuló kísérletnek, vagy épp
ellenkezőleg, a hagyományos munkaszervezet megerősítését célzó
gyakorlatnak?
( 2. ) A XIX. századi Magyarország
esetében melyek azok a konkrét
gazdasági, társadalmi mozgatórugók, amelyek a koldulásnak a diszszertációban bemutatandó módon való társadalmi kezelésére
ösztönöznek? Kik ennek a politikának az alanyai?
( 3. ) A koldulás kezelésére irányuló társadalmi intézkedések
során – a vonatkozó képviselőházi vitákban, a szakemberek
megnyilatkozásaiban, a jogszabályok megfogalmazásaiban –
hogyan jön létre az a társadalmi konstrukció, ami semmirekellőkként, a társadalomra veszélyes elemekként festi le a
koldusokat?
( 4. ) Végső soron, történeti léptékben tekintve, mik ennek a politikának a funkciói? Mennyiben játszik
szerepet a társadalmi integráció
fenntartása, a piaci erők kifejlődésének lefékezése, a munkafegyelem kialakítása, az eredeti tőkefelhalmozás, az olcsón megszerezhető munkaerő kihasználása az elemzett politika gyakorlati alkalmazása
során?
A megfogalmazott kérdések megválaszolása érdekében disszertációm a vonatkozó szakirodalom, a
korabeli jogszabályok, statisztikák,
levéltári források, valamint a jogszabályokhoz kapcsolódó képviselőházi felszólalások feldolgozására,
ismertetésére és azok elemzésére
épül. Emellett megpróbál olyan átfogó képet adni a korszakról, melyben megjelennek a szegénypolitika
alanyai, a kor társadalmi, gazdasági viszonyai is.
Az említett források feldolgozásától
azt remélem, hogy a korábbiaknál
jobban fogjuk ismerni a koldulással
kapcsolatos dualizmuskori társadalmi válaszok történetét, azok társadalmi, gazdasági és politikai hátterét. Egyrészt a disszertáció a
szakirodalomból és a korabeli anyagokból származó adatok rendszerezése mellett a dualizmuskori
szegényügyi jogszabályok kapcsán
lezajlott képviselőházi viták anya-
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gait is feldolgozza, így elsőként ismerteti az azokban megjelenő nézeteket. Másrészt eddig ismeretlen
levéltári anyagok felhasználása révén az egyes települések szegényügyi tevékenységével kapcsolatban
is szolgál néhány újabb adalékkal.
Mindezek mellett a dualizmuskori
magyar és a kora újkori nyugat-európai szegénypolitika néhány elemének összehasonlítására is kísérletet tesz. Megpróbál rávilágítani
arra, hogy különböző időszakokban
milyen társadalmi és gazdasági tényezők kényszerítik ki egy adott
szegénypolitikai gyakorlat megváltoztatását. Így remélhetőleg általában véve is többet fogunk tudni
a gazdaság, a társadalom és az
állam közötti dinamikáról.

KOCSIS ATTILA
TTILA
< k.attesz@gmail.com >
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SZERETNÉM,
HA TŐLEM HALLANÁTOK...
Csupaszívek Társasága
Beszámoló barátaimnak
(2009. július 1.)
A Csupaszívek Társasága közhasznú egyesület 2008. március óta fokozatosan egyre nehezebb, most
már kritikus pénzügyi helyzetbe került.
2006-ban sikerrel pályáztunk a
HEFOP pályázatokon. Nyertes projektünk 2008. március 31.-ével hivatalosan is véget ért. A Csupaszívek Társasága a projektet sikerrel
végrehajtotta, a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtotta.
Mivel a projekt – részletekben ugyan,
de – utófinanszírozott, így számítottunk rá, hogy néhány hónappal
késve kapjuk meg (különösen) az
utolsó 4,5 milliónyi összeget. Nem
számítottunk azonban arra, hogy
egy álló éven keresztül sem kapjuk
meg.

2009. áprilisában – egy kerek esztendővel a projekt lezárása után –
azonban még ennél is rosszabb
történt. A HEFOP pályázatokat
kezelő ESZA Kht. munkatársai soksok ellenőrzés során formai – és
általunk azóta is vitatott – hibát találtak konzorciumi partnerünk (tehát nem a főpályázó!) elszámolásában. Ezért a projekt konzorciumi
partnerét egy már 2007-ben hivatalosan elismert és kifizetett képzés összegének (2,8 millió forintnak) a levonásával, illetve visszafizetésével terhelték meg. Mivel a
főpályázó a Csupaszívek Társasága, így a törvény szerint minden
felelősség végső fokon a főpályázót terheli.
2009. március 30.-án, azaz egy egész év késéssel, megkaptuk a
HEFOP pályázat végső, utófinanszírozott összegét: 4,5 millió helyett
1,7 millió forintot. Azaz tőlünk mint
főpályázótól vonták le partnerünk
„adósságát”. Ezt a hiányt már nem
képes elviselni az Egyesület.
Ugyanakkor a HEFOP-finanszírozás
egyéves késése (a 4,5 millió forint
hiánya) miatt a 2008. januárjában
nyert „Tréninglakás” projektünket
sem tudtuk teljes egészében végrehajtani. Az önálló életvitelre
felkészítő „Tréninglakás” programunk beszámolóját sem fogadták
el, és nemcsak a tréninglakás projekt támogatása teljes összegének,
azaz 4,5 millió forint visszafizetésére kötelezték az Egyesületet,
hanem annak kamatos kamatának
(azaz további több mint 1 millió
forint) kifizetésére is, valamint további 7 %-nyi kamattal növeli ezt
az összeget mindaddig, amíg viszsza nem tudjuk fizetni.
De még ez sem elég. Az Államkincstár 2007. évi normatív támogatásainkat 2008. márciusában
ellenőrizte. Tény, hogy bizonyára
akadtak kisebb hibák, mint mindenkinél, aki dolgozik és először
ellenőrzik. Azonban az ellenőrzés
során az általuk kért dokumentumok egy részét nem tudtuk bemutatni, mivel a 2008. január elsejétől szolgáltatásainkat teljes egészében átadtuk, a jogutód munkatársai a náluk lévő szerződéseket,
engedélyeket, az ellenőrzés előtt –
a hivatalos előírásra hivatkozva
lelakatolták, így nem tudtuk bemu-

tatni. Az ehhez kapcsolódó jegyzőkönyv egy évvel később, 2009. áprilisában érkezett meg, 17, 8 millió
forintnyi normatívát követelnek viszsza a Csupaszívek Társaságától.
Megírtuk a jegyzőkönyv kapcsán
észrevételeinket, amire reagálva az
Államkincstár új ellenőrzést rendelt
el.
Kiszámíthatatlan, hogyan változik
döntésük. Ami kiszámítható, az az,
hogy az eljárás még évekig tarthat
és egy államigazgatási határozat után inkasszó kerülhet a Csupaszívek Társasága bankszámláira és
immár egyetlen vagyontárgyára, a
kétszobás lakására is.
Kétségbeejtő helyzetbe kerültünk,
mert már az eredeti összeget, a 4,5
milliós visszafizetendőt is csak kölcsönnel tudtuk volna visszafizetni.
Gyakorlatilag minden értelmi sérült
embert szolgáló tevékenységünket
be kell szüntetni, és a 74 nm-es lakásunkat, minden tevékenység
színterét, el kell adnunk. Az egyesület ebbe „belehal”.
Az a tény, hogy ebben a kétségbeejtő helyzetben még türelmi időt sem
kaptunk, azt jelenti, hogy messzemessze áron alul kell eladnunk a
lakást és minden lehetőségét elveszítjük a talpraállásnak.
2009. január elseje óta akkreditált
munkahelyként működünk és értelmi sérült fiatalok termelő tevékenységet folytatnak nálunk. A Munkaügyi Központ támogatja mind a sé-

rült dolgozók, mind az egyik mentor
bérét (bár 3 hónap késéssel érkezett meg a bértámogatás.) A jelenlegi helyzetben a munkabérek kifizetése is bizonytalanná vált, tartalékaink elfogytak. Inkasszó esetén
nem tudjuk járandóságukat kifizetni. Pályázatok nélkül nem tudjuk
pótolni a munkahely költségeit. A
megnyert pályázatokra is bármikor
inkasszót vethetnek, még a bértámogatásra is. Várhatóan ezt a tevé-
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kenységünket is meg kell szüntetnünk.
Emellett folytatjuk a délutánonkénti
terápiás foglalkozásokat, a táncot,
a festészetet és természetesen a
kézműves tevékenységeket is.
Az önálló életvitelre felkészítés is
folytatódik, egyelőre.
Természetesen a szülőket, családokat segítő, tanácsadó, klubjellegű,
újság és honlap-készítő feladatainkat is folytatjuk, döntően önkéntes
munkával.
Az utóbbi hónapok anyagi nehézségei miatt most mindez megkérdőjeleződött…
Tisztelettel:
CSATÓ
SATÓ ZSUZSA
SUZSA
Csupaszívek Társasága
06(30)274-8578
< downe@t-online.hu >
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10 KÖVETELÉS
Legfontosabb követelések
a következő
Európai Parlamenttel
szemben:
A társadalmi kohézió elősegítése,
valamint
valamint a szegénység és az egyenlőtlenségek terén tapasztalható
szakadék
szakadék megszűntetése abszolút
elsőbbséget
elsőbbséget kell, hogy élvezzenek
az Európai Unióban!
A JELENLEGI EURÓPAI UNIÓS

képtelenek finanszírozni lakhatásukat. Azok, akiknek eddig sem
volt munkájuk, még távolabb kerülnek a munkaerőpiactól, a családok még jobban eladósodnak, a
szegénység határán élők létbiztonságát pedig a szociális juttatások
csökkentése vagy befagyasztása
fenyegeti. A válsághelyzetre válaszolva az Unió tagállamainak kormányai kozmikus méretű segélycsomagokat juttatnak a pénzügyi
intézményeknek. De vajon milyen
áron teszik ezt? Ezek a milliárdos
befektetések
befektetések vajon mennyiben veveszik figyelembe az Unióban élő ememberek
berek igényeit?
A jelenlegi pénzügyi- és gazdasági
modell, amelyet az Unió Lisszaboni
Stratégiája támogatott, a szociális
jogokkal és környezetvédelmi szempontokkal szemben a piacok elsődlegességén nyugszik. Ez a modell túl sokszor súlyosbítja a szegények helyzetét, és ássa alá a szociális célok iránti elköteleződést azzal, hogy mindenáron prioritásként
kezeli a „növekedést és a munkahelyteremtést”. A Stratégia kudarcot vallott abban is, hogy a „közjót”
tegye az Unió tevékenységeinek
motorjává. Az Unió előnyben részesítette a jórészt szabályozatlan
piacok liberalizációját és védelmét,
az Unión belül és globálisan a méltányosságra, a társadalmi igazságosságra valamint a szegénység és
az egyenlőtlenség csökkentésére
irányuló stratégiákkal szemben.

SZEMLÉLET KUDARCA

A versenyre épülő és neoliberális
politika dominanciája következtében az Unió jelenleg az 1930-as évek óta legmélyebb pénzügyi, társadalmi és politikai válsággal néz
szembe. Ennek elkerülhetetlen következménye, hogy növekszik a szegénység, fokozódik a társadalmi kirekesztés. A dolgozók munkanélkülivé válnak, az alacsony jövedelműek pedig elveszítik otthonukat vagy
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AZ EAPN ÚJRAKEZDÉSRE SZÓLÍT FEL
Az Európa összes polgárát képviselő új Európai Parlamentre az az óriási felelősség hárul, hogy előkészítse és végrehajtsa a meglévő Lisszaboni Stratégiát felváltó globális
Európai Uniós stratégiát. Mindezek
megvalósítása közben a Parlamentnek választ kell adnia a polgárok igényeire és a fennálló válságra, de máshogy, mint eddig!

A globalizáció, a klímaváltozás, a
gazdaság talpra állítása és a demográfiai változások a legfőbb kihíváAz Európai Parlament tagjainak
meghatározó, összekötő szerepet
kell játszaniuk az Uniós intézmények és a választópolgárok között.
Az EAPN valamennyi Európai Parlamenti képviselő-jelöltet arra szólítja fel, hogy válaszoljanak a hálózat 10 követelésére. Mind tagállami, mind uniós szinten egyaránt
figyelemmel fogjuk kísérni a kampány során tett kijelentéseket, és
megfogalmazzuk ezekkel kapcsolatos véleményünket.

10 KÖVETELÉS, HOGY A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM
AZ UNIÓS NAPIREND
KÖZPONTI KÉRDÉSÉVÉ VÁLJON:
sok ma az Unió számára. 79 millió
ember él szegénységben az Unióban, e mellett az Unión belül és kívül is növekednek az egyenlőtlenségek – mindezek eredményeként
folyamatosan nő a bizonytalanság
és a szorongás a népesség jelentős
csoportjai körében. Az Uniónak –
válaszul a megalapozott félelmekre
- sürgősen cselekednie kell! A tártársadalmi
sadalmi kohézió elősegítése, beleértve a szegénység és az egyenlőtlenség elleni küzdelem, valamint a
javak igazságosabb elosztása kérdéseit, az Unión belül és kívül, oolyan alapvető kihívások, amelyekre
az Európai Uniónak megfelelő válaszokkal kell rendelkeznie. Az Uniónak elő kell segítenie a szociális
biztonság
biztonság megőrzését és a fenntartható
tartható fejlődést,
fejlődést az Európai Parlamentnek pedig élére kell állnia e
változások véghezvitelének.
(1.) A társadalmi kohézió (összetar
(összetartartozás)
tozás) elősegítése, a szegénység és
az egyenlőtlenségek elleni küzde-
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(társadalmi integrációs célzó) vállalvállalkozásokat, mint a befogadó munkahelyteremtés és a munkaerőpiactól legtávolabbra szorultak
konkrét támogatásának alapvető
forrásait. Meg kell győződni arról,
hogy mindezek a témák megjelennek az Unió foglalkoztatáspolitikájában, és specifikus célkitűzésként
érvényesülnek az Unió Strukturális
Alapjainak felhasználásakor.
lem az Európai Unióban, valamint a
globális méltányosság előmozdítása az Unió politikai prioritásai legyenek
gyenek és fontos pillérei egy integrált 2010 utáni, a szociális biztonságot és a fenntartható fejlődést építő Lisszaboni Stratégiának. A gazdasági stabilizációs csomag alapvetően ezt a prioritást kell, hogy szolgálja.
(2.) Tagállami és uniós szinten ki
kell jelölni a szegénység és az eegyenlőtlenség
gyenlőtlenség elleni küzdelem céljait, és monitorozni kell megvalósításukat a szegénység csökkentését
célzó jól megformált Uniós stratégia részeként. Ennek a stratégiának tartalmaznia kell a szegénység
szélsőséges formáit kezelő konkrét
lépéseket, valamint a relatív szegénység csökkentésére vonatkozó
intézkedéseket is egy igazságosabb társadalom előmozdítása érdekében. A stratégiát egy megújított, a társadalmi összetartozást és
szociális védelmet elősegítő nyitott
koordinációs módszernek kell támogatnia. Ennek keretében gondoskodni kell az Európai Bizottság
„Aktív Befogadás” témájában közzétett ajánlása utánkövetéséről.
(3.) Tagállami és uniós szinten is
meg kell határozni az aktív kormányzás irányvonalait és minimum
standardjait, továbbá biztosítani
kell a szegénység elleni küzdő civil
szervezetek, valamint a szegénységben élő emberek részvételét a
szegénységet és a társadalmi kirekesztést befolyásoló valamennyi
intézkedés kialakításában, megvalósításában és értékelésében.

(4.) Előre kell lépni a magas szintű
szociális sztenderdek megóvását
és valamennyiünk emberi méltóságát garantáló Uniós keretek megalkotása terén. A keretprogram létrehozásában fontos lépés lehetne
egy, a minimum jövedelemi rendszerekre vonatkozó irányelv lefektetése, ami az Európai Bizottság
Aktív Befogadásról közzétett ajánlásához kapcsolódik.
(5.) Minden ember számára elérhetővé kell tenni a megfizethető, jó
minőségű
minőségű szolgáltatásokat, beleértve a szociális, az oktatási, a
gyermekvédelmi és az egészségügyi szolgáltatásokat, a lakhatást,
a közlekedést, az energia-, és vízszolgáltatást. E közérdekű szolgáltatások megkülönböztető sajátosságait tekintetbe kell vennie az
Európai Uniós törvénykezésének.
Különös figyelemmel kell értékelni
ezen szolgáltatások privatizációjának és liberalizációjának a társadalmi összetartozás, a szegénység
és az egyenlőtlenségek alakulására gyakorolt hatását.
(6.) A „tisztességes és minőségi
munka” iránti elkötelezettség újra
az Európai Foglalkoztatási Stratégia középpontjába kell, hogy kerüljön. Mégpedig oly módon, hogy elemezzük a „dolgozó szegények”
számbeli növekedésének okait, valamint a megfelelő megélhetést
biztosító bérek előnyeit, mint a
fenntartható növekedés szükséges
feltételét. Elő kell segíteni „a
környezetvédelmi és a szociális
szempontoknak megfelelő állások”
létrehozását, ezeken keresztül
felvehetjük a harcot a klímaváltozással, kezelhetjük a piaci kudarcokat, előmozdíthatjuk a gazdaság
talpra állását, és sokak számára
nyújthatunk lehetőséget a biztos
és minőségi munkára.

(8.). Meg kell erősíteni a diszkrimidiszkrimináció
náció elleni Uniós törvényhozást kiterjesztve a társadalmi helyzet alapján megvalósuló diszkrimináció
elleni küzdelemre is. Olyan rendszereket kell létrehozni, amelyek képesek a meglévő jogszabályok hatékonyabb alkalmazására, proaktív
(kezdeményező) politikák és intézkedések kialakítására a diszkrimináció valamennyi formájának kezelés érdekében.
(9.) A szegénység elleni küzdelmet
minden politika középpontjába kell
helyezni
helyezni a hathatós, az érintettek
közreműködésén és részvételén alapuló társadalmi hatásértékelések
bevezetésével. Elsőbbséget kell élveznie a vagyon gyarapodására, elosztására és egyenlőtlenségére ható adópolitikák hatásvizsgálata. Ahhoz, hogy az állampolgárok valóban
fel tudják mérni, hogy valós fejlődés
ment-e végbe, olyan társadalmi haladás-mutatót kell kialakítani, amely tükrözi a társadalmi és környezeti jólétet, és amely túlmutat a
GDP által mérhető fejlődésen.
(10.) 20102010-et az Európai Unió a
Szegénység
Szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem évének
nyilvánította
nyilvánította:
vánította az Európai Parlament
tagjai
tagjai az év nagyköveteiként fontos
szerepet
szerepet kell, hogy játszanak, és ezzel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a
szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem kiemelt
helyet kapjon a megújult európai intézmények életének első évében.

EUROPEAN
UROPEAN ANTI
NTI-POVERTI
POVERTI
NETWORK
ETWORK (Európai Szegénységellenes Hálózat)
http://www.eapn.org/

(7.) Támogatni kell a szociális gazdaságot és élénkíteni a befogadó
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3/b
AKI SZEGÉNY, AZ A LEGSZEGÉNYEBB

Ha az Isten íródiák volna
S éjjel nappal mozogna a tolla,
Úgy se gyızné, ı se, följegyezni,
Mennyit kell a szegénynek szenvedni.
Aki szegény, az a legszegényebb,
Fázósságát odadja a télnek,
Melegét meg odadja a nyárnak,
Üres kedvét a puszta határnak.
Köznapokon ott van a dologba,
Várt szombatját száz gond nyomorítja,
S ha vasárnap kedvét megfordítja,
Akkor máris hétfı szomorítja.
Pedig benne laknak a galambok,
Csillagtollú éneklı galambok,
De így végül griffmadarak lesznek,
Hollónépen igaz törvényt tesznek.
JÓZSEF ATTILA (1924)

4
A JÓLÉTI ÁLLAMON TÚL:
A JÓLÉTI PARTNERSÉG FELÉ
(A Baltimore-i Johns Hopkins
Egyetem Politikatudományi Intézete,
Nonprofit Szektor Tanszékén
végzett külföldi hallgatók
2009. június 28 - július 3. között
megtartott 20. nemzetközi
konferenciájának nyilatkozata)
ELŐSZÓ
A szociális, a környezeti, a műszaki
és a demográfiai változások következtében jelentkezett, valamint a
szolgáltatások magasabb minősége iránt megnyilvánuló állampolgári
elvárások, továbbá a társadalmi
problémák egyre összetettebb jellege miatt egyre növekvő igény mutatkozik az állami források iránt.
Mindez, a világ valamennyi országában kikényszerítette a társadalmi szükségletekre adott állami/
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önkormányzati válaszok újragondolását. E kérdések sehol nem olyan
nyilvánvalóak, mint a jóléti politika,
az egészség, az oktatás, a szociális
szolgáltatások és a szegénység
enyhítése terén.
E kihívásokra adott válaszként egy
világméretű vita van kibontakozóban, a legjobb megoldások módját
illetően. (arról, hogy miként lehetne
e kérdéseket a legjobban megválaszolni.) E vitában ezidáig a társadalmi probléma-kezelés három
lehetséges útja rajzolódott ki. Az
egyik, az úgynevezett „mintha
minthaminthapiac”
új
piac (quasi-market) vagy az „új
társadalomtársadalom-irányí
irányítás
nyítás”
tás (new public
management) néven emlegetett
modell szerint a társadalmi problémák enyhítése a piactól való erősebb függőség és a piac-szerű mechanizmusok erősebb jelenlétével
lehetséges1. A második, az úgynevezett „szubszidiaritási
szubszidiaritási”
szubszidiaritási modell
viszont ehelyett az egyénben és az
egyéni önszerveződésben látja a
megoldás kulcsát2. Végül a harmadik, az úgynevezett „új
új kormányzás”
zás modellje az alapvetően együttműködésre építő társadalmi probléma-kezelés és az új igények egyértelmű elismerését akarja elérni, s
mindezt a kormányzatoktól és a
nonprofit szektorbeli szereplőktől
(third party partners) várja, melyek
szolgáltatásait a kormányzatok
egyre inkább igénybe veszik3.
S miközben e megközelítések számos ponton eltérnek egymástól,
mindegyik elfogadja, hogy sehol a
világon nem tudja e problémákat
csupán az egyik szektor – a többitől függetlenül - megoldani, legyen
az akár az állami/önkormányzati,
akár az üzleti/for-profit, akár a civil/non-profit szektor. A „jóléti állam” korábbi domináns koncepciója mára háttérbe szorult. Ez azonban egy cseppet sem jelenti azt,
hogy az állam visszavonulóban
lenne, hanem sokkal inkább jelenti
azt, hogy a kormányzatoknak sokkal inkább kell alkalmazkodniuk az
együttműködés és a kölcsönös függőség új szempontjaihoz: sokkal inkább irányítaniuk kell mintsem kormányozniuk.

Baltimore-i Johns Hopkins Egyetem
P ol i t i k atu d om án yi I n téz ete ,
Nonprofit Szektor Tanszékén végzett külföldi hallgatók 20. alkalommal Milánóban, Olaszországban. A
találkozónak az olasz Lombardia
tartomány önkormányzata adott
helyt, házigazdája pedig a Sussidiarietá Alapítvány volt. A két intézmény együttesen dolgozott a
„szubszidiaritás” koncepciója által
megihletett reformprogramon, mely
a fent vázolt új helyzetre kívánt
választ adni.
Jelen nyilatkozat e konferencia
résztvevőinek a jóléti állam jövőbeli
globális fejlődésével kapcsolatos
álláspontját tükrözi. Jóllehet e nyilatkozat megszületését a lombardiai „kísérlet” eredményeinek számbavétele ösztönözte, mégsem összpontosít kifejezetten magára a kísérletre. Ehelyett inkább áttekinti a
klasszikus „jóléti állam” modelljét
újragondoló szakmai álláspontokat.
Áttekinti továbbá, hogy miként segíthet az együttműködésre építő
kormány a problémák megfogalmazásában, különös hangsúllyal a civil
társadalmi szervezeteknek és az
állami/kormányzati szektor ezen
együttműködésben betöltött szerepére. Végezetül eljut azon változásokhoz, melyek mind a kormányok,
mind a civil szervezetek számára
szükségesek ahhoz, hogy hatékony
és gazdaságos kormányzati struktúrát állíthassanak elő, mely valamennyi szereplő számára hatékony
kormányzási struktúrát biztosít a jövőben.
100-nál is több civil szervezet képviselője és szakembere vett részt a
tanácskozáson - Olaszországból és
a világ valamennyi kontinensének
30-nál is több országából - a jelen
Nyilatkozat elkészítésének szándékával. E dokumentumot mindazon
megfontolások első megfogalmazásaként ajánljuk, melyeket tapasztalataink szerint másoknak is figyelembe kell venni annak érdekében,
hogy megtalálják a múltból kivezető, és a társadalmi problémamegoldás új korszaka felé vezető
utat, szerte a világon.
( I. ) HÁTTÉR: A PROBLÉMA

A kihívások megértése és a kínálkozó lehetőségek kimunkálása
érdekében gyűltek össze a

A modern jóléti állam kialakulása
jelentős pozitív hatást gyakorolt az
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emberek milliói számára: nagy mértékben csökkentette az egyének
személyes bizonytalanság-érzését,
a források és szolgáltatások szociális hálóját biztosította a családoknak és egyéneknek a kiszámíthatatlan gazdasági recesszió idején,
illetve átmeneti munkanélküliség,
betegség, baleset esetén valamint
idős korban. Meg kell említenünk
továbbá azt is, hogy a jóléti állam
polgárait védő mechanizmusai jelentős előnyökkel jártak, többek
között például az alábbiakban:

• bármely egyéb társadalmi intézménynél nagyobb hozzáférést
biztosított a szociális erőforrások esetében;
• elterjedt a földkerekség szinte
valamennyi országában;
• beavatkozási lehetőséget kínált
a jogérvényesítésre és a személyes jogok védelmére ott, ahol
ezek helyi szinten csorbulni látszottak;
• privilégiumok helyett egyenlő jogokat biztosított a szolgáltatások igénybevételéhez.
Mindezen előnyök mellett azonban
a jóléti állam komoly korlátokkal is
szembesült az utóbbi évtizedekben, melyek egyúttal kihívást jelentettek további új utak keresésére,
és a társadalmi problémákkal való
szembesülésre, a jóléti állam keretein kívül. E problémák négy nagyobb típusba sorolhatók:

• Költségnövekedés. Elsősorban
a szociális ellátások állami
juttatásai terén tapasztalhattuk
a költségek szakadatlan növekedését. Ez leginkább az egészségügyben volt észlelhető, ahol
a jelentős demográfiai változások, a technológiai változások
felgyorsulása és az egyre kontrollálhatatlanabb költségvisszatérítési rendszer egymást
erősítő hatása egyre tarthatatlanabb terheket rótt az állami/
önkormányzati költségvetésekre. De hasonló problémák merültek fel az oktatás területén, a
szegénység felszámolásában és
a szociális ellátások terén is.

• Bürokratikus merevség. A jóléti
állam sok helyen egyre mere-

vebb és egyre bürokratikusabb
rendszereket hozott létre. A
komplex, de hasznavehetetlen
adminisztráció, a támogatók
felé meggyengült felelősség, a
darabokra hullott programstruktúrák, az újítások ellen
megnyilvánuló ellenállás, az
alacsony munkaerkölcs a közalkalmazottak körében - mindez
csak néhány, az ide tartozó
problémák megnyilvánulási formái közül. Természetesen az
általános elégedetlenség néhány megnyilvánulási formája
legalább annyira a társadalmi
elvárások megállíthatatlan növekedése, mint a kormányok
egyre gyengülő hatékonysága
miatt alakult ki. De a rés az ígéretek és a jóléti állam valósága
között egyre inkább tágult.

• Növekvő függőség. Sokak véleménye szerint a kormányok
szociális jóléti programjai hozzájárultak az ártalmas függőség
kialakulásához, valamint a személyes felelősség-vállalás gyengüléséhez. A kormányok egyre
több kockázatot vállaltak magukra, erősítették a személyek
egyre kockázatosabb magatartásformáit, a végletes hitelfelvételektől kezdve az kockázatos
(átláthatatlan) munkavállaláson
keresztül, az önpusztító drogfogyasztásig.

• Átpolitizálódás és korrupció.
Legalább is néhány országban
széles körben elterjedt a kormányzati forrásokra való támaszkodás, és ez megnövelte a
korrupciót és átpolitizálta a közszolgáltatásokat. Ezzel a polgárok biztonsági hálója az állami
intézmények működésétől vált
függővé, és ezen intézmények
irányítói több hatalomra és befolyásra tehetnek szert, mint
amennyit az egészséges és valóban biztonságos működés
indokolna.
( II. ) MEGOLDÁSOK?
AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ KORMÁNYZAT
ÉS A CIVIL TÁRSADALOM SZEREPE

Szerencsére akár az új társadalomirányítás
modellje,
akár
a
szubszidiaritás koncepciója, akár
az új irányítás szellemébe történő

bepillantás inspirálására, a kormányok az utóbbi években világszerte
egyre inkább az együttműködés
felé mozdulnak, a közügyek megoldásában. A közösségi akció módszereit és eszközeit egyre szélesebb körben alkalmazzák. A közvetett beavatkozási formákat alkalmazó számos új vagy újonnan bővített eszköz a központi kormányokat a helyi- és a regionális önkormányzatokkal, valamint a for- és
non-profit szervezetekkel együttműködő, legváltozatosabb formájú
pozíciókba rendezi. E fejlemények
nem tekinthetőek teljesen új jelenségeknek, viszont alkalmazási területük és változatosságuk figyelemre
méltóan megnőtt.
A civil szervezetek különösen fontos
szerepet
játszanak
az
együttműködésre épülő problémamegoldások kibontakozásában. Ez
a civil társadalom problémamegközelítése négy alapelvének
köszönhető:

• Innováció. Elsősorban a viszonylag kis méretű és egyszerűbb
struktúrájuknak köszönhetően
a civil szervezetek nagyon fogékonyak az innovációra és a kreatív probléma-megoldásra. Számos non-profit szervezet csak
azért jött létre, mert a meglévő
intézmények nem voltak képesek bizonyos problémák észlelésére, és az új működési módok
felismerésére. Éppen ezért a
non-profit szervezetek gyakran
már régen a „földön járnak”,
amikor a kormányok még csak
szembesülnek az új problémákkal. A rendelkezésre álló nonprofit szolgáltatási rendszer
sokszor nem helyettesíti, de időt
és erőforrásokat takarít meg az
egész rendszerben, amely nélküle új, állami apparátus létrehozását kényszerítené ki.

• Válaszkészség. Másodsorban a
civil társadalom szervezeteit
sokkal inkább a részvételi típusú megközelítés jellemzi, mint a
kormányzati oldalét. Ezen túl,
közvetlen kapcsolatban vannak
a fogyasztókkal. Következésképpen gyakran jobban és teljesebben értik a polgárok szükségleteit, és gyorsabban reagálnak azokra, mint az állami/
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önkormányzati szektor bürokratikus apparátusa. A civil szervezetek nagyobb válaszkészségét
magyarázza még a szervezetek
tagságának erkölcsi elkötelezettsége is. A civil szervezetek
számára ugyanis az identitás, a
küldetés és a motiváció játszanak elsődleges szerepet, melyek nagyban hozzájárulnak a
célcsoport iránti szolgálatkészség kultúrájához. A non-profit
szervezetek - úgy tűnik - könynyebben alakítanak ki és tartanak fenn olyan közös identitást,
közös célokat és küldetéseket,
amelyek szavatolják a magas
motivációt, rugalmasságot és az
innovációkra való nyitottságot.
Ugyanakkor a non-profitok holisztikusabban közelítik meg a
problémákat, integrálják – vagy
legalább is megpróbálják integrálni – a probléma-megoldások
különböző irányzatait, melyeket
a hagyományos közszolgáltatási
szektor éppenséggel elválaszt
egymástól. Ezek korántsem a
non-profit szervezetek univerzális vonásai, és - a szervezetek
méretének megnövekedésével
egyidejűleg - sokszor el is tűnnek, de mégis a non-profit szektor megkülönböztető jellegzetessége, a problémák megközelítésében.

• Szociális érzékenység. Harmadsorban, a non-profit szervezetek
kulcsforrása a szociális érzékenység. A célcsoportokkal való
szoros kapcsolatnak köszönhetően jóval előbb képesek a
problémák felismerésére, minthogy azok a kormányzati intézmények jelzőrendszerében megjelennének. Kiváltképpen világosan látják, hogy „mi működik”
és mi nem. Fontos közvetítő
szerepüknek köszönhetően,
képesek felhívni a kormányzati
szervek figyelmét akkor is, amikor az utóbbiaknak a problémákról nincs is tudomásuk.

• Kihasználatlan/felfedetlen erőforrások. Végül is a nonprofit
szervezetek hozzáférhetnek
eddig ki nem használt társadalmi erőforrásokhoz és energiákhoz, melyeket mozgósítanak és
így bevonják a társadalom szereplőit: azokat akik bizonyos
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társadalmi problémák megoldását tűzik ki küldetési céljukként.
A civil szervezetek által mozgósított önkéntesek tömegei a
társadalmi problémák megoldásában kifogyhatatlan és megújuló erőforrást jelentenek azáltal, hogy az egyének jótékony
támogatásának ösztönzésével
további többlet-erőforrásokat
hoznak működésbe.
( III. ) AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ
TÁRSADALMI PROBLÉMA-MEGOLDÁS
FACILITÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
KORMÁNYZATI MŰKÖDÉSMÓDOK
MEGVÁLTOZTATÁSA

Bár a kormányok már eddig is eredményesen kísérleteztek az együttműködésre épülő működésmódok
kidolgozásában, számos esetben
mégsem sikerült az új megoldások
követelményeinek
megfelelniük.
Sokan közülük azt hiszik, hogy az
együttműködés új formái majd felmentik a kormányokat a saját felelősségeik alól, és hogy a piac mechanizmusai át fogják venni tőlük
ezt a felelősséget. Más esetekben
a kormányok még mindig a
„parancs és kontrol” típusú mentalitásukat hozzák magukkal az
együttműködési folyamatokba, s ez
magyarázza az alkudozáson és
rábeszélésen (megbeszélés helyett) alapuló magatartásukat. Ahhoz, hogy az együttműködésre épülő megközelítés igazán hatékony
lehessen, kiváltképp nagy figyelmet
kell fordítani számos jelentős, az
együttműködést lehetővé tévő feltételre. Ezek közül a legjelentősebbek az alábbiak:

• A kormány folyamatos bevo
bevonó
vonónódottsága.
dottsága. Elsősorban azt fontos
felismerni, hogy az együttműködésen alapuló (kollaboratív)
probléma-megoldás korántsem
jelenti a kormány szerepének
gyengülését. Ellenkezőleg, a
közvetett működésmódra és az
együttműködésre építő kormányzás megvalósítása sok
tekintetben nehezebb feladatokat jelent, mint a közvetlen működésmódú kormányzásé. Amikor ugyanis egy kormány például utalvány-rendszert (voucher)
működtet, vagy a kormányzás
egyéb, közvetett formáit alkal-

mazza, akkor bár továbbra is
megmarad a közszolgálatok fő
finanszírozója szerepében, mégis csökken közhatalmi szerepe
és veszít a közpénzek felhasználását felügyelő szerepéből. E
helyzetben - a közérdek megőrzése érdekében - a kormányoknak olyan hatékony eszközöket
kell kidolgozniuk a non-profit
partner-szervezetek tevékenységének monitorozása céljából,
mint például az akkreditációs
eljárások és a teljesítmény-indikátorok szabályozott kereteit.
Ugyanakkor szorosan oda kell
figyelni a piac működésére is,
melynek szavatolnia kell, hogy
miközben az átruházott felelősségvállalás erősbödik, a versenyszellem megmarad, és képes azokat az előnyöket nyújtani, melyek mentén a kormányzat bizton számíthat rájuk. Végezetül a kormánynak fenn kell
tartania az eszközök és módszerek sokszínűségét, mellyel a
közvetett kormányzás működik
(kölcsönök, kölcsöngaranciák,
adományok, szerződések, utalványok, biztosítások, szabályok,
és egyebek). Ezek összességében az akciók komplex rendszerét alkotják, sajátságos előnyökkel és szereplőkkel, ugyanakkor
sajátságos kockázatvállalásokkal is.

• Az új típusú kormányzati menedzsment szükségessége.
Az együttműködésre épülő kormányzati-nonprofit kapcsolatok
fontos szerepet ruháznak a kormányzatra, ám e szerep természetének szignifikánsan különböznie kell a közvetlen kormányzási helyzetek mindennapos gyakorlatában tapasztalttól.
Különösen az „új kormányzás”4
esetében, amely azt ismeri fel,
hogy a társadalmi problémamegoldás egy olyan együttműködő folyamat, mely a non-profit
szektor sokszínű partnereire támaszkodik, és ez az, ami új kihívásokat injekcióz a társadalmi
programok végrehajtásába. Az
„új kormányzás” tehát új közigazgatást követel, mely sokkal
inkább az egyeztetést és a meggyőzést mint az utasítást és a
számonkérést hangsúlyozza. Az
ilyen értelemben vett közigazga-
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tás aktív és képes hálózatok felélesztésére és menedzselésére,
valamint a kiszabható szankciók és ösztönzők folyamatos formálására.

• A nonnon-profit szektor intézményesült bevonása
bevonása a fejlesztési irányok meghatározásába. A nonprofit és for-profit szereplőknek
a közügyek, közprogramok működtetésébe és közvetítésébe
történő bevonása a kormányok
részéről is alapos előkészületeket tesz szükségessé azáltal,
hogy már a kormányzati programok kialakításába is bevonják
őket. E tevékenység néhány országban már régóta beépült a
közszektor működésébe. Németország 1961-es szociális
törvénye pl. törvényes kötelezettségként írja elő, hogy a
„közintézmények szociális szolgáltatással kapcsolatos felelőssége az is”, hogy „együttműködjenek az államilag elismert
egyházakkal, vallási közösségekkel és a független, jóléti célú
szervezetekkel - mind az államilag finanszírozott feladatok kialakításában, mind pedig azok ellátásában.” Más országokban
elkezdték a „Compact” (Egyezség) típusú működési elvek kiépítését az állami - nonprofit relációban, vagy hivatalos állami civil relációban működő összekötő irodákat állítanak fel5. De
sok országban a nonprofit szervezetek megszenvedik a politika
kialakításához való tényleges
hozzáférés hiányát. Ahhoz, hogy
az együttműködésre épülő társadalmi problémamegoldás működjön, ennek kell megváltoznia. Ez gyakran nagyobb nyitottságot és átláthatóságot követel a
kormányzatok részéről, és azt,
hogy a közfeladatoknak ne csak
a végrehajtását bízzák a magánszektorra (= magán non-profit
és magán for-profit - a ford.), hanem azok előzetes megtervezését is. Ahhoz, hogy egyenrangú
együttműködés jöhessen létre a
kormánnyal, a non-profit és egyéb szolgáltatók kiválasztási
eljárásában is rendszeresebb
átláthatósági feltételrendszer
bevezetése szükséges.

• A civil szektorbeli kapacitásokba beruházás szükségessége.
Ahogyan a kormányok a társadalmi problémák politikai kezelése terén a direkt módok felől
egyre inkább a közvetettebbek
felé mozdulnak, mind nagyobb
érdekük fűződik a non-profit
szektorbeli partnereik hatékony
és eredményes működéséhez.
Ahhoz azonban, hogy e kölcsönös érdekeltség fennmaradjon,
a kormánynak aktív befektetésekkel kell e partnerek alapvető
életképességét és alkalmasságát támogatnia. Ez megoldható
az igénybe vehető szolgáltatások költségeinek teljes fedezésével (beleértve a járulékos költségeket is); a non-profit szervezetek számára előnyösen és
ösztönzően kialakított jogi környezet megteremtésével (beleértve a társadalmi szervezetek
helyzetével történő visszaélések
kontrollját is); (kifejezetten a
társadalmi problémák mellett
elkötelezett szervezetek számára juttatott) jótékony adományozás ösztönzésével; a nonprofit
szervezetek munkatársai és önkéntesei számára kialakított
képzési- és menedzsment rendszerek kialakítását célzó támogatásokkal, és olyan ösztönzők
felajánlásával, amelyek kiegyensúlyozzák azt az egyenlőtlen
helyzetet, amelyben a non-profit
szervezetek nap mint nap működnek, céljaik megvalósítása,
és a szükséges beszerzésekhez
rendelhető tőke összegyűjtése
során.

• A „civil társadalom” különbözőségének megőrzése. Végezetül,
ahogy a kormány egyre jobban
rá van utalva a non-profit szervezetekre és más szolgáltatókra, vigyáznia kell arra, hogy ne
rombolja le azt a jellegzetes rugalmasságot és kezdeményezőkészséget, küldetéstudatot, és
magas erkölcsiséget, amelyek a
non-profit szervezeteket első
számú kormányzati partnerré
teszik. Ez rugalmas teljesítmény-mutatók alkalmazását
igényli, a merev tervezési
sztenderdek helyett; megállapodáson alapuló teljesítési feltételeket, az előírásszerűen „fentrőllefelé” kialakított sztenderdek
helyett; és olyan más módszere-

ket, amelyekkel elkerülhető,
hogy a nonprofit szervezetek idővel - ugyanolyan közömbös,
bürokrata hivatalos szervekké
váljanak.
(IV.) MILYEN VÁLTOZÁSOKRA VAN SZÜKSÉG A NON-PROFIT MŰKÖDÉSBEN, AMELYEK FACILITÁLJÁK
FACILITÁLJÁK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ TÁRSADALMI PROBLÉMAMEGOLDÁST?
Az együttműködésen alapuló társadalmi probléma-megoldásba való
hathatós non-profit bekapcsolódáshoz a non-profit szervezetek működésében is változásra van szükség.
Legalább öt, ilyen változásra váró
területet kell kijelölni, bár ez országonként és civil szervezetenként
változó - attól függően, hogy az egyéni jellegzetességek alapján hol,
milyen területre fordítottak már nagyobb figyelmet.

• Bizalomépítés. A civil társadalom szervezetei a világ sok részén a legjobb esetben is láthatatlanok, a legrosszabb esetben
pedig gyanúsak és bizalmatlanság övezi őket. Ahhoz, hogy a
kormányzatok megbízzanak a
civil szervezetekben, azoknak
képeseknek kell maradniuk arra, hogy hosszú távon is fenn
tudják tartani a maguk iránti
bizalmat. Az ide vezető lépések
használható formában az alábbiakat foglalják magukba:
⇒ A szektor láthatóságának fejlesztése empirikus kutatások segítségével, amelyek a
non-profit szektor méreteit,
feladatait, pénzügyi helyzetét és hozzájárulását veszik
górcső alá.
⇒ Az önszabályozó pénzügyigazdasági– és belső menedzsmentre is kiterjedő kódex kialakítása.
⇒ Az átláthatóság növelése.

• Befektetés a menedzsment
fejlesztésébe. Az átláthatóság
fejlesztésén túl, a nonprofit
szervezeteknek komolyan összpontosítaniuk kell a belső menedzsmentjükre. Egy közvetett
kormányzású rendszerben a jó
szándék nem feltétlenül eredményezi a jó eredmény elérését,
a kimeneti oldalon. Szilárd menedzsment rendszerek, megbíz-
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ható pénzügyi elszámolás és
gondos stratégia tervezés kell
jellemezze a non-profit működést.

mogatások rendszerét és olyan
bevétel-növelő eljárásokat találjon, amelyek nem térítik el túlzottan alapvető szervezeti céljaiktól.

• A kormány(ok) törvényes teljesítménysítmény-elszámolási igényének
elfogadása. Azért, hogy a hivatalos állami szervek is jól tudjanak
működni, a nonprofit szervezeteknek el kell fogadniuk a közintézmények törvényes teljesítmény-elvárásait, igényeit. Ideális esetben ezen elvárásoknak a
közhivatalokkal és szervekkel
nyilvánosan megtárgyalhatóaknak kell lenniük, ugyanakkor a
non-profit szervezeteknek el kell
fogadniuk azt az alapelvet, hogy
teljesítményük és felmutatott
értékeik alapján mérik meg őket.

• Hatékony képviseleti szervek
felállítása. Ahhoz, hogy az együttműködésen alapuló kapcsolatok hatékonyan működhessenek, a non-profit szervezeteknek önszerveződőeknek kell
lenniük, mind szektor, mind
pedig ágazati szinten, s így tudják képviselni magukat a kormányszervek előtt. A nyitott és
átlátható kormány nem tudja
biztosítani a tervezésben és
végrehajtásban történő részvételt, ha a nonprofitok nem állnak készen a nyitottság kihasználására. Ez a szektoron belüli,
egymás támogatására épülő együttműködést kívánja meg, amely kölcsönös előnyökkel jár, s
amelyek hozadékából az együttműködés felépíthető.

KONKLÚZIÓ
A társadalmi problémamegoldás új
hajnalra virrad szerte a világon, ahogy az országok világszerte szembesülnek a folyamatos szegénység,
a demográfiai problémák, a környezetkárosítás és a technológiai fejlődés rendkívüli kihívásaival. Ennek
az új korszaknak a központi jellegzetessége a váltás: kormányzatról
a kormányzásra, a legfőbb biztonságot adó, a szociális szolgáltatásokat finanszírozó és nyújtó államtól egy új együttműködési mintán
alapuló, összefogásra építő szerveződésre, amely a non-profit szektor
tömeges részvételét és a cselekvés
különféle eszközeit alkalmazza.
A non-profit szervezeteknek számos előnyük van e kollaboratív viszonyok tető alá hozatala során. De
mind az államnak, mint a non-profit
szervezeteknek jelentős változásokat kell végrehajtaniuk, ha élvezni
akarják e partnerség előnyeit és,
hogy kitarthassanak azon problémák felszámolásában, amelyekkel
az országok szembesülnek. Reméljük, hogy az itt kifejtett gondolatok
legalább a legfontosabb változási irányokat kijelölik, s amelyeket követve a változások elérhetők.
Jegyzetek:
1
2
3
4

• A független bevételforrások
fenntartása.
fenntartása. Végezetül, a
nonprofit a szektor tagjai mindaddig képesek lesznek jelentőségteljes mértékű függetlenséget felmutatni, amíg együttműködésben állnak az állami szervekkel, de csak akkor, ha képesek lesznek megtartani és növelni a nem állami forrásból
származó bevételeiket. A helyes
fenntarthatósági modell ezért
nélkülözhetetlen a non-profit
szervezetek számára, s ez a
modell nem épít kifejezetten állami forrásokra vagy tengerentúli adományokra. Ez folyamatos odafigyelést kíván, hogy
felépítse a belföldi filantróp tá-
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Lásd például: J. Le Grand és Batlett (1993)
Lásd pld.: A.Brugnoli és G.Vittadini (2009)
Salamon (2002)
Érvelésünk nagyban támaszkodik Lester M.
Salamon: “Kormányzati eszközök - Az új kormányzás kézikönyve” (The Tools of Government: A Guide to the New Governance, New
York: Oxford University Press, 2002), és Lester
M. Salamon: “Professzionális állampolgárok
képzése - Hogy juthatunk el a jó válaszhoz a
rossz kérdéstől, a közügyek oktatásában?” (“Training Professional Citizens: Getting
Beyond the Right Answer to the Wrong Question
in Public Affairs Education,” Journal of Public Affairs Education, 11, 15 (2005): pp. 7-19.) című
könyveire.
Őfelsége Kormánya, A Kormány és a Nonprofit Szektor közötti Egyezség (Her Majesty’s Government, “The Government-Voluntary Sector Compact,” 1998. november). A
franciaországi intézmény neve: Délégation
a l’économie sociale. Japánban a kormányzati kabinetiroda kebelén belül működik a
Civil tevékenységek Irodája (Civil Activities
Division of the Cabinet Office). A CENOC
hasonló szerepet tölt be Argentínában, míg
a kormányzat és a non-profit szektor közötti együttműködés támogatásának felelőssége mind Chilében, mind pedig Indiában a
Tervezési Főosztályra van ruházva.

MEDIÁTORKÉPZÉS
(Összefoglaló a mediátorképzés
minimum sztenderdjeinek törvénybe
iktatásáról szóló szakmai műhelymunkáról)
2009. június 5-én, a Partners Hungary Alapítvány, valamint a Miskolci
Egyetem tanárai és okleveles
mediátorai kezdeményezésére, a
mediátorok képzésével foglalkozó
szervezetek szakemberei konszenzusteremtő műhelymunkára gyűltek össze az Igazságügyi Hivatal
tanácstermében. A műhelymunka
célja a szakmai konszenzusteremtés volt, melynek során a
mediátorképzéssel foglalkozó szervezetek a közös erőfeszítés eredményeképpen megszületendő – törvénybe iktatandó – képzési minimummum-sztenderdek megalkotásával
lefektetik a mediátorok minőségi
képzésének alapjait, és ezzel hozzájárulnak a mediáció szakmai
minőségének javulásához.
A műhelymunkát Dr. Hatvani Erzsébet,
bet az Igazságügyi Hivatal (=IH)
főigazgatója nyitotta meg, és az IHnak az igazságügyi mediáció terén
szerzett tapasztalatait osztotta meg
a résztvevőkkel. Elmondta, hogy az
ügyek számában 20%-os emelkedés történt (az induló, 2007. évhez
képest). Ez mutatja, hogy javult a
mediáció megítélése mind az ügyészek és bírák, mind pedig a közvélemény körében. Mindemellett a
lehetségesnél jóval kevesebb az
ügyszám, melyet az is mutat, hogy
a megkérdezett ügyészek és bírák
becslése alapján a mediációra utalható ügyekből 10%-ot valóban oda
is utalnak, míg a valóságban ez a
szám csupán 1,5%.
Továbbra is jelentős a megyénkénti
eltérés. A legkevesebb ügyszámú
megyékben kimutatható, szignifikáns emelkedés következett be,
miután a bíróságokon gyakorlati
bemutatót tartottak.
A törvény értelmében igazságügyi
mediációt képzett pártfogók vagy
ügyvédek végezhetnek.

Mediációs - HÁLÓ
A pártfogókat a Partners Hungary
képezte ki. Az ő - most már több,
mint 2 éves - szakmai tapasztalatuk az, hogy az IH-n belül működő
és a Partners Hungary által kívülről
támogatott mentori rendszer elengedhetetlen a minőségi munkához,
a 60 órás képzés önmagában nem
lett volna elég.
A képzésen megtanulták a technikákat, de azok hatékony alkalmazása a gyakorlatban a mediátorok
és a mentorok folyamatos és közös munkájának az eredménye.
Deák Éva,
Éva a Pertners Hungary vezetője folytatta a megbeszélést: azokat az okokat és célokat bemutatva, melyek a műhelymunka megszervezését időszerűvé tették.
Rámutatott, hogy a résztvevők számát és sokszínűségét látva a fórum
megszervezésére valóban szükség
volt, s mindenki egyaránt örült ennek a kezdeményezésnek attól függetlenül, hogy non-profit cég, kft,
egyesület, egyetem vagy bármilyen
más formában működő képzésről
van is szó.
Színes a szakmai paletta, s folyamatosan indulnak mediátorképzések már a felsőoktatásban is.
Ez is mutatja, hogy a 2002. évi közvetítői törvény elavult, hiszen hiányzik belőle a képzési előírás. A szakma küzd ennek hiányával, többek
között ez is gátja a mediáció széles
körű elterjedésének. A képzési előírás szükségességét illetően már
van szakmai konszenzus.
A szakmának igenis szüksége van
képzett mediátorokra, ill. képzett
mediátorokra van szüksége.
Emiatt, ill. az EU állásfoglalásai alapján a törvényalkotók - már eredeti szándékaiknak is megfelelően
- előkészítették a közvetítői törvény
ez irányú módosítását.
A képzési előírásokról, azok időtartamáról végrehajtási rendelet szól
majd, mely előreláthatólag ez év
novemberében kerül kihirdetésre.
A szakmának lehetősége nyílhatna
arra, hogy befolyása legyen annak
tartalmát illetően, ehhez azonban
szakmai konszenzusra lenne szükség.
A műhelymunka – szűkebb körben
– 2008. decemberében kezdődött,
a Miskolci Egyetem mediátorképzésének oktatói, hallgatói és a Partners Hungary közös munkájaként.
Ezzel párhuzamosan kezdődött

meg a törvénymódosítás, mely lendületet adott a munkának.
A célok kitűzése és a képző intézmények feltérképezése már múlt
év decemberében megtörtént.
Ez év februárjában rögzítésre kerültek a javasolt szakmai minimum
kritériumok.
Ezután az OME (Krémer András)
bevonására, majd a törvényalkotó
képviselőjével Németh Szabolccsal
(IRM) került sor.
A most, június 5.5.-én induló, a medimediátorképzéssel
torképzéssel foglalkozó szervezeteket széles körben bevonó műhelymunka elsődleges célja a szakmai konszenzuson alapuló képzési
minimum sztenderdek meghatározása és törvénybe iktatása.
A konszenzuson túli cél a szakma
minőségének,
minőségének, presztízsének, hitelének
lének javítása, illetve a mediáció
népszerűsítése
népszerűsítése és elterjesztése.
Ami biztosan nem cél, az a képzési
versenyhelyzet korlátozása. Bárki
képezhessen mediátorokat, aki a
konszenzuson alapuló képzési minőséget biztosítja. Minden iskolának megvan a „saját arca”, őrizze
is meg. Legyen széles a választék.
A műhelymunka során felmerültek
még olyan területek, melyeken a
szakma együttműködése szükséges:
 Etikai Kódex (ezt az OME már
elkezdte)
 Minőségbiztosítás kidolgozása
(képzésekre és mediátorokra
egyaránt)
 Információcsere (projektek, események, tapasztalatcsere)
A következőkben Németh Szabolcs
(IRM) főtanácsos - akihez a polgári
mediáció tartozik - beszélt arról,
hogy a 2002-es törvényt a gyakorlat felülírta, a polgári mediáció törvényi hátterének módosítása szükségessé vált.
A képzési előírást mind a minisztérium, mind a szakma egyaránt akarta, egyébként ez EU-s elvárás is.
Ez feltétlenül szükséges a mediáció
hiteléhez, s ahhoz is, hogy önálló
szakma legyen. Az előterjesztés
részletes vitája már megtörtént,
módosító javaslat nem érkezett.
A szavazás a 26. héten történik
majd. A törvény 2009. október 1-től
lesz hatályos, a képzési kötelezettség pedig 2010. január 1-től.

Az alapképzés - a mostani feltételeken kívül - szükséges lesz ahhoz,
hogy valaki bekerüljön vagy ott maradhasson a közvetítői névjegyzékben. A bent maradáshoz a későbbiekben továbbképzés is kell majd. A
névjegyzékbe bejegyzettek száma
kb. 1.300. Ez amellett, hogy túl sok
adminisztrációt jelent, rontja a
szakma hitelét is, hiszen kb. 80%
nem vett részt képzésben. A polgári
mediációk száma kb. 1.700-1.800
eset/év.
A képzési kötelezettség 2010. január 1-től jó szakmai szűrő lesz.
Annak, aki már szerepel a közvetítői névjegyzékben, 2 év áll rendelkezésre ahhoz, hogy teljesítse a
képzési előírásokat, ellenkező esetben a névjegyzékből törlik.
A törvény csak alap, ill. továbbképzési kötelezettséget említ. A minimum képzési kritériumokat végrehajtási rendelet szabályozza majd.
Ennek a minimumnak a kidolgozásához jó ez a széleskörű szakmai egyeztetés, ahol mindenki szempontjai érvényesülhetnek.
A tervek szerint egy lista szerepel
majd a végrehajtási rendeletben azokról a képző intézményekről, amelyek megfelelnek a minőségi követelményeknek.
A végrehajtási rendelet ez év október végén, november elején kerül
kihirdetésre.
A megbeszélést Kertész Tibor (Partners Hungary) vitaindítója folyatta.
Elmondta, hogy korábban is felmerült már a mediátor képzésre vonatkozó szakmai sztenderd kérdése.
Most a törvénymódosítás jó alkalom arra, hogy a szakma közösen
határozza ezt meg. Szerencsére a
Minisztérium is fogadókészséget
mutat, így modern törvény jöhet
létre, első Európában, mely szakmai konszenzuson alapszik.
A képzésre vonatkozó kérdések:
1. Mi legyen a képzés elnevezése
2. Kik képezzenek?
3. Milyen legyen a képzés minimum szakmai tartalma
(1.) Mediációs vagy mediátor képzés legyen?
A Partners Hungary véleménye szerint a mediációs képzés azt jelenti,
hogy magáról a mediációról ad képet a képzés. Ez esetben nem cél,
hogy a hallgatóból mediátor legyen.
A mediátor képzés elmélet és gya-
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korlat együttese, ahol a gyakorlaton
van a hangsúly.
(2.) Kik képezzenek?
A Partners Hungary szerint gyakorló
mediátorok, akiknek van saját élményük a mediációról. (igazolt szakmai
gyakorlat), ill. akik biztosítják a szakmai konszenzuson alapuló sztenderdeket.
(3.) Minimum szakmai tartalom
 konfliktuselméleti alapismeret
 tárgyalási alapismeret
 mediációs technikák, módszertan
 folyamatvezetési, dinamikai ismeretek
 kérdezés-technika
 különféle konfliktus-szintekhez
kapcsolódó mediációs technikák
 nehéz szereplők
 önismeret/pszichológia
Ennél lehet több is és más is, de a
Partners Hungary szerint, hogy ez a
minimum.
A Partners Hungary szerint a képzési struktúra a következő legyen:
 60-90 órás, tréning jellegű, de
gyakorlati szemléletű (30 óra
gyakorlat)
 előző tartalmaknak megfelelő
 kontrollált gyakorlatszerzés
 gyakorlat 30 óra (polgári mediációban is szükség van co-mediációra, mentori rendszerre lásd. Dr. Hatvani Erzsébet beszédét)
 5 évente továbbképzés
(törvényi előírás lesz)
A képzési struktúrában szereplő
kontrollált gyakorlatszerzés:
 képző intézmények a képzés
részeként biztosítanák
 tanulójelölt feladata lenne az
esetszerzés – ez két szinten is
hozna eredményt:
⇒ az egyén részére: gyakorlatszerzés
⇒ a szakma részére: esetszám
növekedés
 hospitálás, co-mediáció
 tanúsítvány gyakorlatszerzést
követően
Kertész Tibor vitaindítója után a
résztvevők elmondták kérdéseiket
ill. javaslataikat. A vita az alábbi témák köré csoportosítható:
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Legyen „képzők listája” a végrehajtási rendeletben vagy ne?

Azzal a felvetéssel sokan egyetértettek, hogy a képzők listájának a
végrehajtási rendeletben történő
felsorolása nehézkessé tenné az új
képzők számára képzés indítását,
hiszen az rendeletmódosítást igényelne. A rendeletnek nem listát
kellene tartalmaznia, hanem elérhetőséget, ahol megtalálható.
Az is felvetődött, hogy kizárólag
képzési minimumot tartalmazzon a
rendelet.
A listával kapcsolatban nem született konszenzus, ezért a következő
fórumon ismét napirendre tűzzük.
Milyen objektív szakmai kritériumok alapján és ki döntse el,
mely szervezetek képezhetnek
az IRM jóváhagyásával?
A Minisztériumnak csak a kritériumokat kéne meghatároznia, de valamilyen szakmai minősítésre szükség van. Felmerült, hogy a mostani
konszenzusteremtés során meghatározott minimum-sztenderdek
meglétén felül a minisztérium vegye figyelembe a szakmai továbbképzések rendszerében, illetve a
felnőttképzésben akkreditált képzéseket. Elhangzott, hogy mindezek együttes megléte sem garantálja a szakmailag minden szempontból magas minőségű kimenetet biztosító mediátorképzést. Ezért
szakmai minőségbiztosítási rendszer felállítása is szükséges. Vita
volt arról, hogy ki legyen az a szervezet, amelyik ezt végezhetné. Felmerült az OME, mint a mediátorokat tömörítő pártatlan szakmai
szervezet, mely maga nem indít
képzéseket. Ez a kérdés is további
szakmai egyeztetést igényel.


A képzés időtartama
A képzés időtartamának meghatározásánál az alábbi szempontok
merültek fel:
⇒ a tartalmi sztenderdek minimum időigénye
⇒ a képzés árának és hosszának racionálisan tartása
⇒ nemzetközi és hazai példák
figyelembe vétele.


A képzés időtartamáról való konszenzus megteremtése a következő műhely feladata.
 KépzésKépzés-továbbképzés
Fogalmi meghatározás szükséges,
ezután következhet a tartalmi krité-

riumok meghatározása. Ez is a következő műhely(ek) feladata.
 Egyéb fontos kérdések
⇒ Felmerült, hogy fogalmi tisztázás szükséges a „3. fél” szerepekre (facilitátor, mediátor
stb.) és tisztázni kellene az alternatív vitarendezési eljárások helyét és szerepét a törvényi szabályozásban.
⇒ Tisztázást igényel a polgári
mediáción belül a családi és
párkapcsolati mediáció kérdése. Erről az OME szakmai fórumot szervez. A családon belüli
erőszak eseteiben
alkalmazandó mediációval kapcsolatban a
Patent Egyesület által
kiadott anyagot csatoltuk. Az egyesület
várja az anyaggal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat.
A találkozó végén a résztvevők elfogadták a képzésre
vonatkozó, Partners Hungary által javasolt minimum szakmai
tartalmat:
⇒ konfliktuselméleti alapismeret
⇒ tárgyalási alapismeret
⇒ mediációs technikák,
módszertan
⇒ folyamatvezetési, dinamikai ismeretek
⇒ kérdezés technika
⇒ különféle konfliktus
szintekhez kapcsolódó
mediációs technikák
⇒ nehéz szereplők
⇒ önismeret/pszichológia
A következő műhelymunka
témái:
• A képzés időtartama
• A képzés struktúrája, a
gyakorlatszerzés részletei
• Alapképzés, továbbképzés
• A végrehajtási rendelet
és a „lista” kérdése,
minőségbiztosítási
szempontok
A soron következő szakmai
műhelyt július 10.-én tartották meg, melyről a következő HÁLÓ-ban fogunk beszámolni. A műhely-sorozat nyitott, de regisztráció szükséges az alábbi e-mail címen:
partners@partnershungary.hu

SzocKafé - HÁLÓ
„MÉLYSZEGÉNYSÉG ÉS SZOCIÁLIS MUNKA” címmel szakmai beszélgetést szervezett a Szociális Szakmai Szövetség a DélDunántúli Regionális Forrásközpont Kht. a Nevelők Háza
Egyesület valamint a Magyar Szegénységellenes Hálózat
együttműködésével 2009. május 29-én, 25 fő részvételével.
A szakmai fórumon felkért hozzászólóként Pataki Éva, Kozma
Judit, Kovács Katalin, Kocsis István és Vajda Zsolt vett részt.
A beszélgetést Gyurokné dr. Bódi Csilla moderálta.
A
találkozás célja az együttgondolkodás volt a legszegényebb térséSZOCKAFÉ
gek és a mélyszegénységben élő emberek szociális védelméről és a
segítség lehetőségeiről, valamint arról, hogy a szociális munka mit tud tenni a legszegényebbekért.
Gondolatébresztésként elhangzott, hogy a szociális munka álljon a legkiszolgáltatottabbak és legszegényebbek mellé, de az látható, hogy éppen ott van komoly eszközhiány, ahol a legnagyobb szükség
lenne rá, melynek számos oka van (társadalmi környezet, jogszabályi háttér, intézmény-fenntartók).
A szociális szakma körül számos veszély csoportosul: az egyik, hogy a segítő szerepek mellett olyan
igény és elvárás-rendszer is megfogalmazódik, mely inkább a különböző eljárási- és utasítási rendekre
fekteti a hangsúlyt, melyekkel a szegénységet és a legszegényebbeket kellene kordában tartani. Terepenként ennek módjai és útjai rendkívül változóak. Az tapasztalható, hogy a körülmények „kiszolgálása” sokszor a kliensek rovására megy.
Érdemes feltenni a kérdést, hogy mik az eredendő szándékok egyes intézkedések kapcsán és azok
mennyire egyeznek a szociális szakma szándékaival?
Természetesen sok mindent tudható a szociális szakmáról, de a mindennapi gyakorlat sajátossága az,
hogy nehezen megragadható, sokféle arca van. Azt is lehet látni, hogy terepenként illetve intézményenként eltérő a gyakorlat. Nehéz kívülről megítélni, hogy mi zajlik az adott intézményekben, mert sok
esetben ez az adott településektől is függ. Nehéz megmondani, hogy az adott intézményekben mit
tudnak a mindennapokban tenni a kollégák. Harmadik tényező, hogy a szociális munka sokféle megközelítést alkalmaz. Egyre gyakrabban az az elsődleges szempont, hogy költség-hatékony, eredményes
legyen és becsülni lehessen azt az eszközrendszert, melyekkel dokumentálni lehet a munkatevékenységeket. Az általános keretekben is sok ellentmondás van. Az egyik: mi a munka eredménye? Ha lesz
munka az egyik családnál, de nincs hozzá eszköz, az komoly frusztrációt és tehetetlenséget okozhat a
terepen dolgozó kollégákban. Ez különösen nehéz az elszigeteltebb közösségekben.
A beszélgetés során a jelenlévő kollégák elmondták, hogy ők a mindennapi gyakorlatok során milyen
problémákat látnak, mi hiányzik a munka elvégzéséhez, a praktikum szintjén. Mi kellene ahhoz, hogy a
mélyszegénységben élő klienskör helyzetén, ha javítani, nem is, de azt stabilizálni lehessen.
Elhangzott, hogy itt az ideje, hogy a szociális szakma felépítse a szegénygondozás eszköztárát,
eszköztárát melynek egyes elemei részben már jelen vannak a gyakorlatban (élelmiszerosztás, ruhaosztás, szociális
gazdasági kísérletek), de ehhez szükséges a komplex jól átgondolt jogszabályi háttér.
Problémát jelent a települések jelentős részén a közösségi vezetők és a segélyen élők közötti ellentmondás abban a tekintetben, hogy a szegénység óhatatlan velejárója a közösség pusztulása, az értékek felszívódása, valamint a gettósodás negatív hatása a közösségre. A kollégáknak meg kell értenie
ezeket az indulatokat is. Emellett szembe kell nézni azzal, hogy szegénységnek sajátos kultúrája van,
mely segítségével túlélnek nagyon nehéz helyzeteket, melyekben semmilyen tőke nem áll rendelkezésre (kapcsolatrendszerek, eszközök, elszigeteltség). Ezek a sajátosságok viszont a kirekesztettségüket
növeli és olyan élethelyzetet teremt a szegénységben élők számára, melyből nagyon nehéz a visszaút.
Mára már a szegénység harmadik generációja nő fel úgy, hogy nincs munka, valamint a munkával
kapcsolatos készségek (lelki, fizikai) leépülnek. További nehézségként jelenik meg a szegénység „tár„tárgyiasítása”
gyiasítása” a társadalom, de még a terepen dolgozó szociális munkások szemszögéből is, mely szintén
növelheti a kirekesztésüket.
Felmerült a szegények és a szociális szakma érdekképviseletének becsatornázásának hiánya a törvényhozásba is, hisz nagy előrelépés lenne a szociális szakma számára, ha nem csak politikai megrendelések születnének egyes szociális rendeletek törvények módosításáról, hanem a szociális szakma
termelné ki azt a fajta ellátórendszert, eljárási rendet, amivel jobban működhetne.
A résztvevők arról számoltak be, hogy számos példát láttak arra, hogy egy település minél szegényebb,
annál jobban magára van hagyva a helyi szociális szakember, a helyi egészségügyi és oktatási intézmény együttműködése hiányzik, vagy nem megfelelő. A kistérségi társulások esetében a fenntartó sok
esetben szintén nem partner.
Problémát jelent, hogy nincs presztízse a szociális szakmának, így a közvélemény számára sem egyértelmű, hogy értéket képviselne a szakma.
Szó esett továbbá a szociális földprogramokról, mint aktív szociálpolitikai eszközről, de a szomorú
tapasztalat az, hogy a különböző segélyezési rendszerekre több forrás jut, ezzel szemben a földprogramokra egyre kevesebb, holott számos településen nagyobb segítséget jelentene a rászorulóknak.
További problémát jelent, hogy sok megműveletlen föld van szabadon és kisösszegű pályázati kiírások
nincsenek, hogy gépvásárlásra, földbérletre, ezért sokat kiesnek a termelésből pl. (Ormánság) és az itt
élő szegények ellehetetlenülnek. A szociális munkának itt az lehetne az egyik szerepe, hogy ezeket az
erőforrásokat összefogja és koordinálja.
Elhangzott, hogy a társadalmi szerepvállalást erősíthetné, ha a szociális szakma egységesebb nyelvet
beszélne.
beszélne A média „megnyeréséhez” összetett folyamatokról kellene „szlogenszerűen” beszélni, ami
eszköz lehet a társadalmi előítéletekkel szembeni „küzdelemben” is. Tovább kell a szociális szakmának erősítenie az együttműködést a társszervezetekkel, valamint civil non-profit és akár for-profit szervezetekkel különös tekintettel arra, hogy egyre inkább megfigyelhető az a gyakorlat, mely szerint a
szociális munkásoknak a kontrolláló funkciókban egyre több segítséget, míg a támogató funkciókban
ez egyre kevesebb.
Az emlékeztetőt készítette: KISS BALÁZS, 3Sz
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Három különbözı

▲

SZEMÉLYISÉGEM volt

azon a három helyen,
ahol az elmúlt években
laktam: család, nyári
tábor, kollégium.

▲

Titokban abban reménykedem, hogy az apám is
eljön az esküvımre.
Csak azért, hogy
bebizonyítsa:
NEM HALT MEG

az elmúlt 17 évben.

▲

... TITKOM ...
... TITKOM ...
Annyira kívántam azt a
nıt, amíg meg nem
láttam a lábát ... BOCS.

▲

▲

Ha valaha ki tudnék
szeretni belıled,
MEGTENNÉM.
Amikor Istenhez
fohászkodtál, hogy a
feleséged legyek,
akkor én is épp
Istenhez imádkoztam,
hogy valaki más vegyen
el FELESÉGÜL.
Bocsáss meg, kérlek.

▲

Még mindig ÉRZEM.

▲

... TITKOM ...
... TITKOM ...
A férfi mosdót használom a munkahelyem …
ma ELCSÍPTEK.

▲

▲

Nem mondom el neki,
hogy KÁR a virágért!
...elıször 15 évesen.
Azóta 3-szor láttam.
Most 18 vagyok, de azt
mondom, hogy egy
cseppet se érdekel.
Pedig NAGYON IS.
Minden áldott nap.

▲

ITT vagyok!

... TITKOM ...
... TITKOM ...
Forrás: http://postsecret.blogspot.com

