A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele
X. évfolyam 4. szám 2004. április
„…NEM LOPTUNK MI, CSAK EGY SZEGET…”
( - BARI KÁROLY - )
„...CHI CHORDAM JEKH KARFIN NUMA…”
( - NAGY GUSZTÁV - )
A roma tematika minden esetben előhívja a szakmai önazonosság alapkérdéseit (ez adja mostani számunk fősodrát): hol a
határa a társadalompolitikának, hol kezdődik a szociálpolitika
és hol a szociális munka? Látható ez némiképp a megindító
szlovákiai „események” kapcsán megszólaló hazai szakemberek hozzáállásán is. Egy kicsit a futballpálya szélén álló szurkoló szerepét öltöttük magunkra. Jól odamondogatunk az ellenfélnek: „Hát mégiscsak, ez a szlovák kormány!”
Ja, hogy mindez még kissé korán jött, hiszen az EU csak 2005
és 2015 közötti tíz évet szánja a roma felzárkóztatás, roma
integráció (roma inclusion?) évtizedének. A Budapesten a múlt
év nyarán megrendezett Romák a bővülő Európában (Roma in
an Expanding Europe, Budapest 2003 jún. 30 - júl. 01.) konferencián az érintett államok képviselői, szakemberei és roma
közösségi reprezentánsai programot fogadtak el a változások fő
irányait megjelölve.
A szlovák hivatalos álláspont nem került be a tanácskozás dokumentumai közé, de egy világbanki felmérés - amiben a Fundation SPACE, az INEKO és a Nyitott Társadalom Intézete is
részvett, s ami Iveta Radikova, Helen Sahhriari és Dena Ringold munkáján alapult - viszonylag objektíven bemutatja, hogy
mi a helyzet északi szomszédainknál.
A szlovákiai esettanulmány egyik legfontosabb megállapítása,
hogy „a romák kirekesztettsége és a peremre szorultsága legnagyobb mértékben a romatelepek szegénységétől függ... A mind
jobban lepusztult, világtól elzárt putrikban élő családok egyre
távolabb vannak a gazdaság főáramába kerülés esélyétől, a társadalmi szolgáltatásokhoz való hozzáféréstől, és még a szociális gondoskodás látómezejéből is kiesnek… Ezzel szemben az
integrációra nyitott környezetben élők gyakrabban kerülnek
kapcsolatba a nem romákkal, tájékozottabbak és képesek kihasználni az adódó lehetőségeket.”
A tanulmány következtetései is világosak: Rendkívül különbözőek azok az életfeltételek, amik szlovákiai romák helyzetét
jellemzik, ami a velük kapcsolatos támogató munka irányaiban
is meg kell, hogy jelenjen. A lakhatási körülmények gyökeres
megváltoztatásához komoly erőfeszítésekre van szükség. Ezek
a programok - mondja a tanulmány - nem folyhatnak a korábbi
szocialista rezsim stílusában, figyelembe kell venni a roma
kulturális identitást és csak olyan projekteket szabad kezdeményezni, ami számol e közösségek tagjainak részvételével (nem
roma és roma tanárok közös osztálytermi munkája, roma pályatanácsadók alkalmazása stb … )

S végezetül megjegyzi: elképesztően keveset tudnak a szlovákok a romákról, s ezen a tudáshiányon lenne a legsürgősebb
változtatni, s ez az út a multikulturalitáson keresztül vezet.
Eddig csak Szlovákiáról beszéltem, de lehet, hogy az ismert és
látott helyzetekkel való azonosság nem a véletlen műve, s a
szerkesztőség nem tartja fenn magának a jogot …
Eszik Zoltán
eszik@ella.hu
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MIRŐL ESETT SZÓ A 3 SZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN?

vagy letette a szociális szakvizsgát.
(2.) Küldöttgyűlés előkészítése
(2.1.) Az Elnökség elfogadta: a 2003. évi szakmai, pénzügyi és közhasznúsági beszámolót, valamint a 2004. évi
munka- és költségvetési tervet.
(2.2.) Alapszabály módosítási javaslatok:
A tagok jogai és kötelezettségei:
(5) Törölni kell a Szövetség tagjainak sorából azt a tagszervezetet, amelyik jogutód nélküli megszűnik, illetve
azt, amelyik tagdíjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére a felszólítástól számított (törölve: az esedékességtől számított) 6 hónapon belül nem tesz eleget.
(6) A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
(az Etikai Kódex elfogadása és módosítása) törölve: ld: d)
7/B § (2) A Szövetség Elnökét és a (törölve: 14) 18 tagú
Elnökség tagjait kétévi időtartamra a Küldöttgyűlés választja meg nyílt szavazással, úgy, hogy az Elnökségben
minden tagszervezetnek két tagja legyen.
(10) Az Elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol
jogszabály minősített többséget ír elő. Szavazati egyenlőség esetén az elnök (távollétében a levezető elnök) szavazata dönt.
8.§ (3) Az Elnökség feladatkörébe tartozik különösen:
(töröl: egyhangú döntéssel) egyszerű többséggel, nyílt szavazással - a tagjai közül alelnököt (töröl: (alelnököket),) és
ügyvivőt (töröl: (ügyvivőket)) választhat
2.§ (2) A Szövetség alapvető feladata: (töröl: kiadványok
szerkesztése és menedzselése) helyett: A közhasznú célok
megvalósítását célzó, rendszeres és nem rendszeres szociális szakmai kiadványok, brossúrák szerkesztése, kiadása, megjelentetése és értékesítése, illetve szerkesztésének,
megjelentetésének támogatása.
(2.3.) Küldöttgyűlés szakmai program
Ferge Zsusza: legyen a téma az EU és az uniós források.
Ea.legyen: Göncz Kinga, Oross Jolán és Kósa Eszter.

= Kivonat a 3SZ 2004. február 27-i
elnökségi ülésének emlékeztetőjéből =

(1.) Magyar Szociális Munkások Kamarája
2004. február 6-án Szabó János és Szöllősi Gábor képviselték a 3Sz-t az ESzCsM-mel folytatott tárgyaláson. Az
ott felvetődött legfontosabb kérdések:
a.) ESzCsM: az OKJ-s szakmákkal rendelkezők is Kamarai tagok lehessenek, mivel így engedhetőek be a szociális asszisztensek.
Kompromisszum született: a Kamara csak a szociális munkásokra vonatkozik.
b.) ESzCsM: amint megalakul a Kamara, attól a pillanattól
kezdve mindenkit vonjon be, ne legyen átmeneti időszak. (Így nem maradhat ki senki, aki szociális munkát
végez.)
A 3Sz elfogadta ezt az álláspontot azzal a feltétellel, hogy
akik nem rendelkeznek szociális alapvégzettséggel, azok számára a szociális szakvizsga letétele jelenti a
megoldást.
c.) ESzCsM: kérdés, hogy csak a szociális ágazatban dolgozókra vonatkozzon a Kamarai tagság vagy más ágazatokra is?
Kompromisszum: más ágazatokban szociális munkásként
dolgozókra is vonatkozik – a 3Sz feladata a többi ágazat képviselőivel történő egyeztetés.

A 3Sz-ben lezajlott szakmai vitát a HÁLÓ 2003. áprilisi, a törvényjavaslat teljes szövegét pedig a 2003. decemberi számának 5-16. oldalán közöltük le

Egyéb változtatások a szövegben:
1.§ (7) c) a dolgozó csak a szociális munka egyes résztevékenységeit végzi, és tevékenységét – a (6) bekezdés előírásainak megfelelő – szociális munkás irányítja.
3.§ (2) d) e) j) – erősebb jogkörök, kikerült a minőségbiztosítási rendszer (mivel még nincsen).
21.§ (5) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel nélkül beléphet a kamarába, illetve fenntarthatja tagságát az
az egyetemi vagy főiskolai oktató, aki felsőfokú szociális
képzésben a szociális munka szakmai tárgyait oktatja;
a köztisztviselő, aki a szociális munkás tevékenység gyakorlásához kapcsolódó igazgatási tevékenységet végez.
A fentiek esetében a tagság önkéntes, nem kötelező.
41.§ A törvény hatályba lépésétől számított hét évig az is
tagja lehet a kamarának, aki nem rendelkezik ugyan a 21.
§ (1) bekezdésben megjelölt szociális felsőfokú végzettséggel, de a törvény hatályba lépésekor szociális munka
végzésével járó munkakörben dolgozik, és rendelkezik a
munkakörére előírt felsőfokú végzettséggel. Az így létrejött tagság a hét év leteltével megszűnik, kivéve, ha a tag
közben megszerezte a szociális felsőfokú végzettséget

(3.) Egyebek
(3.1.) Hallgató Éva tájékoztatója a SZOLID projektről
A strukturális reformok 2006. január 1-től lépnek életbe,
de addig is történnek változások.
(3.2.) Gyorsjelentés a szegényedésről
Szabó János: számos támogató válaszlevél érkezett (parlamenti képviselőktől) a 3Sz nyílt levelére. (Lásd: HÁLÓ
2004. februári szám, 8-9.old.)
(3.3.) Szociális Tanács
Szabó János: napirenden szerepelt a Szociálpolitikai Tanács rendszerének kiépítése, valamint az EU csatlakozással járó jogszabályi változások kérdése.
(3.4.) Magyar Szegénységellenes Hálózat
Márton Iza: február 13-án és 18-án rendeztünk megbeszéléseket, és ezek alapján elkészült a Hálózat létrehozásáról
szóló közös szándéknyilatkozat vázlata ; emellett márciusban regionális megbeszéléseket tervezünk, helyi civil szervezetek bevonásával.
(3.5.) Társadalmi Kirekesztés Elleni Bizottság
Márton Iza: a Bizottság február 10-én tartott meg az alakuló ülését. A Bizottságban valamennyi tárca képviselője
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bent van, a 3Sz állandó meghívottként, tárgyalási joggal lesz
jelen. A Bizottság feladata a június 31-ig elkészítendő
„Nemzeti Akcióterv a Társadalmi Befogadásért” c. dokumentum elkészítésének koordinálása.
(3.6.) NCA Elektori gyűlések – 2004. február 26.
Márton Iza: Bényei Andrásné („Humszolg”) bekerült az
NCA „Civil önszerveződés, szakmai és területi együttműködés kollégiumá”-ba.
(3.7.) Önkéntes munkacsoport
Gönczi Márta: a munkacsoport együttműködött az önkéntes
törvényt elkészítőkkel. Most kerül sor az ágazati szabályozás elkészítésére.
(3.8.) Társadalmi összetartozás – Egy Európai „jó gyakorlat” felé c. konferencia – Osló, 2004. február 5-6.
A részletes konferencia-beszámoló a 3Sz honlapján és a
HÁLÓ júniusi számában lesz olvasható.
(3.9.) „A szegények harmadik európai találkozója” c. rendezvény koordinátorainak megbeszélése – Brüsszel, 2004.
február 14.
Gelsei Gergely: a szervezők 5 fős delegációt várnak Magyarországról. A csoport összetétele: szegény emberek és az
őket kísérő szakember(ek).
Ferge Zs.: a csepeli kutatás során megismert emberek közül
lenne érdemes négyet kiválasztani. Kísérőjük legyen: Gergő.

déséről: többen abban látják a probléma fő okát, hogy a
szociális munka kialakulásakor több társtudományból építkezett, ezért is nehéz meghúzni a szakma határait, ugyanakkor a szakmának így van egyfajta integráló szerepe. E
keretek meghatározása azonban igen aktuális, gondoljunk
csak a közelmúltban a Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék összeállítása kapcsán lezajlott szakmai vitára (a vita azon kérdés kapcsán bontakozott ki, hogy szükséges-e szociális alapvégzettséggel nem rendelkező szakemberek pl.:
teológusok számára lehetővé tenni a Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe történő felvételt), mely szintén e kérdés megvitatására ad okot. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a határok meghúzására szükség van, de élénk
vita bontakozott ki arról, hogy kit tekinthetünk szociális
munkásnak és kit nem? Mi a hangsúlyosabb a szakmai
végzettség vagy a gyakorlat?
Szó esett a szociális szféra érdekképviseletéről is: a
hozzászólók közül néhányan azon a véleményen voltak,
hogy a kereteket maguknak a szociális munkásoknak kell
meghatározni. A probléma leginkább az, hogy milyen legitimáció van a mögött a szakember mögött, aki adott esetben a döntéshozókkal folytatott tárgyalások során a szakma érdekeit képviseli? Többször szóba került, hogy a megfogalmazódott vélemények, a szerzett tapasztalatok alapján kialakuló javaslatok számos esetben nem jutnak el
azokhoz, akik a szakmát képviselik. Néhányan megjegyezték, hogy számukra kérdés, hogy miért nem mozdul a szociális szakma? Miközben a terepen dolgozó szakemberek
rendkívül sokat megtesznek
klienseik érdekeinek érvényre
juttatása érdekében, ez a tevékenységük nem terjed ki önmaguk, illetve a szakmájuk
érdekeinek védelmére. Ebben
szerepe lehet a szakmai oktatásnak is, hiszen szociális munkásként alapkészség az érdekérvényesítés, de a képzés során
ennek gyakorlása sokszor negatívumként jelenik meg –
hivatkoztak egyes résztvevők
korábbi tapasztalataikra.
Az eseményen több kórházi
szociális munkás is részt vett,
ők megosztották a tapasztalataikat a jelenlévőkkel, bemutatták a más szakmák tagjaival adódó konfliktusok forrásait, valamint a szakmai munkavégzésüket hátráltató körülményeket: az intézményben meglévő erőforrások (többek
között az Internet hozzáférés) csak korlátozottan, vagy
egyáltalán nem állnak rendelkezésükre. Ennek kapcsán
felvetődött a kérdés, hogy ki erősítheti meg a szociális
munkásokat? Elhangzott, hogy egymás kölcsönös megerősítésére van szükség, mert így növekedhet a szakma presztízse is. Ebben a folyamatban fontos szerepe van a szakmai szervezeteknek.
Szó esett a jelenleg futó „Sure Start” modellprogramról is,
melynek lényege, hogy a szociális, egészségügyi, oktatási
stb.
Folytatás a 10.oldalon!

„SZOCKAFÉ”
SZOCIÁLIS MUNKA - A „VÉGEKEN”
A Szociális Szakmai Szövetség
február 24-én megrendezett
SzocKaféjának előzetesen meghirdetett témái a szakmai fejlődési és fenntartási lehetőségek, illetve az erőforrások elérhetőségének kérdései voltak.
A rendezvénynek az RS9 Kávézó
adott otthont és reményeink szerint ez a továbbiakban is így lesz.
A vitát Gosztonyi Géza moderálta.
A beszélgetés során szóba kerültek a 2003. november 13-án - a Szociális Munka Napján megrendezett konferencián történtek: amikor a szociális
munkás kitüntetések átadása során egyetlen egyszer sem
hangzott el a szociális munkás kifejezés. (Lásd: HÁLÓ
2004. jan. 10-14. old.)
A témafelvetés kapcsán szóba került a 3Sz „Gyorsjelentés
a szegényedésről” című kiadványa is. (A kötet letölthető a
3Sz honlapjáról: www.3sz.hu, vagy megvásárolható a Liliom utca 8. szám alatti irodában.) A kötet alapját képező
kutatás eredményei szerint a választ adó szociális munkások - azon megkérdezésre, hogy tapasztalataik szerint az
utóbbi három évben javult vagy romlott a klienseik helyzete - inkább negatív tapasztalatokról számoltak be.
A vitában résztvevők szót ejtettek a szakmai identitás kér-
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ÉHSÉG-LÁZADÁS ! ? !
( ? ! SZLOVÁKIÁBAN ! ? )

ismert vádjai szerint a romák munkahely-létesítések esetén sem lennének hajlandóak dolgozni, mint írják, a
BMW gyárak helyett is a családi pótlékot választanák fő
megélhetési forrásul.
Szlovákiában - a többi közép-európai országgal összehasonlítva is - rendkívül rossz a romák helyzete: sokan cigánytelepeken élnek, kevés az integrációt segítő szociális program, a munkanélküli segélyek év eleji radikális
megkurtítása csak az utolsó csepp volt a pohárban.
2003-as hivatalos felmérések szerint a munkanélküliség
a romák között országosan 87,5 %-os, a kisegítő osztályok tanulóinak több mint a fele roma családból származik, de sok iskolában kizárólag roma gyerekek járnak a
kisegítő osztályokba. A szegényebb családok gyerekei a
téli hidegben is szinte meztelenül járnak, a falvakban
nincs vízvezeték, több helyütt csak egyetlen közkút áll a
helyiek rendelkezésére. Itt még a nyolcvanas években is
létesültek cigánytelepek: a termelés leállása után roma
családok tucatjai költöztek elhagyott bányásztelepekre.
Így formálódott pl. Patoracka község mai arculata is. A
település lakosai a hajdani művelődési ház romjaiból
szereznek téglát, ablaküveget, ezekből épülnek az újabb
viskók. Az infrastruktúra és a közszolgáltatások teljes
hiánya: sem távolsági busz, sem posta nem kapcsolja be
a községet az ország vérkeringésébe. Gettók azonban
nem csak a falvakban léteznek. A kilencvenes években
Kassa belvárosából egy "cigány-panelbe" lakoltatták ki
a romákat. Ők a város "Lunik IX" nevű lakótelepére
költözhettek. Miután a korábbi lakóknak ekkor egy új
lakótelepen ajánlottak fel lakásokat, négy évvel ezelőtt
az utolsó nem roma lakos is elköltözött a területről Szlovákia második legnagyobb városában sikerült megvalósítani a teljes etnikai szegregációt. Több település
önkormányzata igyekszik megszabadulni roma lakosaitól: Latanovce községben hatvan embertől tagadták meg
a tavalyi évben az állandó lakcímet, annak ellenére,
hogy valójában már hosszú évek óta a faluban laktak. Az
EU korábban elmarasztalta Szlovákiát a romák integrációját elősegítő lépések hiánya miatt. Az év eleji gazdaságliberalizáció "mellékkövetkezménye" ennek a folyamatnak a betetőzése. A Reuters számításai szerint egy
átlagos négytagú család az elsősorban a hosszú távú
munkanélkülieket sújtó megszorítások után 140 dollárral
keres kevesebbet. A legszegényebb családokban egy
főre naponta mindössze egy-két tucat korona jut.
A belföldi és nemzetközi roma szervezetek - más megoldást nem látván - az Európai Uniótól remélnek segítséget. Egyelőre hiába. A hamburgi székhelyű Roma Nemzeti Kongresszus (RNC) - az ország nem létező romapolitikája miatt - nem tekinti Szlovákiát EU-érettnek. Az
RNC képviselői a csatlakozási tárgyalások idején találkoztak többek között Günter Verheugen bővítési biztossal, aki ígéretet tett a roma-ügy kiemelt kezelésére. A
szlovákiai romák helyzetének elviselhetetlensége - általános deklasszáció, széles körű előítéletek és diszkrimináció, az emberi jogok folyamatos megsértése, kényszersterilizáció - ellenére nem sikerült elérni, hogy a ro-

Izgalmas vita bontakozott ki a < szocialis.szakma-admin@
primlista.hu > internetes levelezőlistán a szlovákiai romák éhség-lázadásával kapcsolatosan. Úgy gondoltuk, hogy a vita azokat is érdekelheti, akiknek MÉG nincs Internet elérésük. Íme:

IDEGESEK AZ EMBEREK - ÉRDEMES
ELGONDOLKOGNI - ZÉRÓ TOLERANCIA
A szlovákiai romák, a sajtó és a politika
(http://romapage.hu/indexnews2.php?id=2182)
Élesedő belpolitikai krízishez vezet a kelet-szlovákiai
ÉHSÉG-LÁZADÁS északi szomszédunkban, de úgy tűnik
minden politikai szereplő személyes, vagy pártpolitikai
érdeke szempontjából akarja felhasználni a roma ügyet. A politikai játszma most a romákról szól, de ezt a
játékot a romákkal játsszák és nem a romákért.
Az áprilisi elnökválasztásra készülő Schuster államfő a
roma-probléma kezelésére való képtelenséggel vádolja a
kormányt, a megmozdulásokat az év eleji szociálpolitikai változásoknak tulajdonítja. Dzurinda miniszterelnök
vádjai szerint Schuster felelőtlen és provokálja a szembenállást. "Mi nem kívánunk részt venni Schuster úr
kampányában." A koalíciós partner ANO képviseletében
Pavol Rusko gazdasági miniszter Dzurindát a roma-ügy
alulhangsúlyozásával vádolja. Robert Fico, az ellenzéki
Smer elnöke a kormány érzéketlen szociális politikáját
okolta a zavargásokért. A szlovák politikában mindig
különös jelentőséggel rendelkező titkosszolgálatok is
beszálltak az egyre szövevényesebb játszmába: nyilvánosságra hozták, hogy már február elején felhívták a
kormány figyelmét a roma megmozdulások veszélyére.
Az ellenzék kormányválságról beszél és eltérő intenzitással követelik, jósolják, sugallják Dzurinda kormányfő,
Ivan Miklos pénzügyminiszter, Kaník szociális- és Rusko gazdasági tárcavezető távozását. Ján Slota szélsőjobboldali pártvezér a karhatalmi erők erélyes fellépését
és a romákkal szembeni "zéró tolerancia" elv azonnali
bevezetését követeli.
A sajtó főáramában erősen előítéletes cikkek olvashatóak, melyekben a felelősséget kizárólag a romákra hárítják át. A Národna Obroda tálalásában nincs szó egyébről, mint egyszerű zsarolásról - a cikk szerint az újdonság csupán annyi, hogy most már nagyban megy a játék.
Eszerint a drótokat mozgató roma szervezetek a kormányt tartják sakkban. A bizonytalanság növelésében
érdekeltek, tudván, hogy az uniós csatlakozások előtt a
kormány nem engedheti meg Szlovákia rossz nemzetközi megítélését. Az újság kommentárja szerint ezt kihasználva újabb és újabb kérésekkel hozakodnak elő: most
már nem elégednek meg a - közmunkára vonatkozó - eredeti kívánságuk teljesítésével, hanem a segélyezés teljes reformját és minimálbéren történő alkalmazást igényelnek a romáknak. Valóban, hallatlan! Az újság régről
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mák helyzetének érdemi javulása a csatlakozás megkerülhetetlen feltétele legyen. Az európai intézmények
passzivitása legalábbis nem kecsegtet a megoldás reményével. Az RNC most a válság eszkalálódásával számol,
és a térség "közel-keletiesedésének" veszélyére hívja fel
a figyelmet. Február 25-én, levélben fordultak Romano
Prodihoz, az Európai Bizottság elnökéhez. "A három
hónapon belül az Európai Unió tagjává váló Szlovák
Köztársaság évek óta nem hajlandó tudomást venni az
ország lakosságának 10 %-át kitevő romák valós életkörülményeiről. Úgy gondoljuk, az EU jelenlegi tagjai ennek köszönhetően egy tömeges roma exodussal nézhetnek szembe." Segélykiáltásuk minden bizonnyal csak a
romákkal szembeni előítéletességet növeli majd: a nemzetközi közvélemény előtti tiltakozás a sajtó szemében
itt is hazaárulásnak minősül. Ladislav Fízik a Roma Parlament elnöke 25-ére országos demonstrációt hirdetett
meg. Fízikre kormányzati körökből nyomást gyakoroltak, hogy - a közelgő EU-s csatlakozások ürügyén - állítsa le a demonstrációkat. Az éhséglázadások után a szlovák kormány újabb országimázs-javító összegek felhasználásáról döntött. A szlovák kormány a hiszterizáló
hangvételű médiumokkal karöltve elfedi a roma helyzet
valódi tragikumát. Bűncselekmények és mindenre elszánt bűnözők után szimatolnak, a legszélsőségesebb eseteket kiemelve kriminalizálják a romák helyzetét. Mikulás Dzurinda nyilatkozata szerint "itt az idő, hogy évtizedek után végre alaposabban elgondolkodjunk azon a
tényen, hogy azok, akik nem dolgoznak és kizárólag segélyekből élnek, többet keresnek a dolgozó embereknél."
A kormányfő - miként arra Daniela Hivesová-Silanová
roma újságíró is felhívta a figyelmet - nyilatkozatával
azt a mítoszt terjeszti, hogy a romák harminc éve nem
dolgoznak. Źudovít Kaník munkaügyi miniszter sem
empatikus hangvételével igyekszik szavazatokat nyerni:
"senki nem tud segíteni a romákon, amíg ők nem akarnak segíteni saját magukon." A miniszter szerint az új
társadalmi ellátó rendszer munkahelykeresésre ösztökéli
az embereket. Klára Orgovánová roma érdekvédő embertelennek nevezte a miniszter szavait: "a romák motiváltak, csak éppen munkahelyek nincsenek".
Dzurinda gyakran hangoztatott feltételezései szerint
mintegy kétszáz roma uzsorás állhat a megmozdulások
mögött. Mintha kizárólag roma problémáról lenne szó,
aminek a többségi társadalom pusztán vétlen elszenvedője lenne. Úgy tűnik, a szlovák politika nem rendelkezik valódi betegségtudattal. Javasolt gyógymódjai kuruzslóhoz sem méltóak és még tüneti kezelésnek sem
nevezhetőek. A bűnbakkeresés két Szentpéter községben
tevékenykedő uzsorás körözésében öltött testet. Mintha
az ő péntek reggeli jelentkezésük egy Komárom járási
rendőrőrsön bármilyen megoldással is kecsegtetne egy
néhol kvázi-polgárháborús hangulatban.
Az uzsorások egyébként valóban rendelkeznek helyi hatalommal. Több település egész lakossága lekötelezett irányukba, becslések szerint egy-egy nyomortelep felett
"uralkodó" család bevétele akár havi egymillió szlovák

korona is lehet. Állami szociális intézmények hiányában
ők töltik be a társadalombiztosító szerepét is. Dzurinda
népsanyargató uzsorásaival azonban elsősorban a gádzsók felelősségéről igyekszik elterelni a közvélemény
figyelmét, érvelése rendkívül átlátszó. Először is: az uzsorakamat nem romaspecifikus jelenség, romák és nem
romák egyaránt áldozatai. Másodszor: az uzsorások nem
most tűntek fel a porondon, évek óta vannak hitsorsosaik. Az uzsora ugyanis válságjelenség, a teljes eladósodás
akkor fenyeget, ha az ember nem tud máshova fordulni.
A válság tünete a kezelhetetlen adósságspirál, de nem a
kiváltó oka. A mesés gazdagságú roma témája az egyik
kedvenc önigazoló mítosza a farizeus társadalomnak
A rendőrség igyekszik kriminalizálni az eseményeket, a
korábban is bűnöző életvitelt folytató romák fosztogatásokban való részvételét emeli ki. "Egyetlen bűncselekmény sem maradhat büntetlenül." - jelentette ki Dzurinda Kassán, ahol a hatékony rendőri fellépésért mondott
köszönetet. A lustaságuk és a roma uzsorások miatt kilátástalan helyzetbe került bűnözők megbüntetéséről beszélni, majd odaígérni az erdő gallyait, ez annyit jelent,
hogy nem értette meg az események valódi természetét:
nem értette meg, hogy országában éhséglázadás tört ki.
Nem értette meg, hogy a makro-mutatók szerint dinamikus gazdaságú ország leszakadófélben lévő régióiban a
többségi társadalomtól teljesen szeparálódott százezres
nagyságrendű népesség képtelen elviselni egy - a megfelelő kompenzációkat nélkülöző - gazdasági liberalizációs programot. Hogy az integrációhiány mértéke mára
akkora lett, a többszörösen hátrányos helyzetű rétegek
legelkeseredettebbjei csak karhatalommal tarthatóak féken.
Valódi megoldási javaslatok helyett a hivatalok és a
médiumok egymással versengve szenzációhajhászásba
fogtak. A karhatalmi megoldás a szlovákiai szociálpolitika logikus folytatása. A társadalmi problémákra úgy
tűnik, ismét a nacionalizmus régi receptjét alkalmazza a
közép-európai politika. Valódi válaszok helyett pedig
ismét homokba dugják fejüket a szlovák struccpolitikusok. Akárcsak a kilencvenes évek végi roma exodus idején. Akkor, a közvéleményt egyszerre kiszolgáló és alakító sajtó "etnoturizmus" bűvszavát átvéve, képtelennek
mutatkoztak az okok valódi értékelésére. Ha az a tévedés még nem volt végzetes, a következő már könnyen az
lehet.
KOLOZSI ÁDÁM (RomaPage)
Tisztelt Szociális Szakma!
Nem vagyok roma ellenes, sőt diplomamunkám témája a
roma gyermekek támogatásáról, kirekesztettségük csökkentéséről szólt.
Mindezek ellenére - vagy csak pályakezdő naivságomból adódóan - felháborít a szlovákiai romák viselkedése.
Nem ismerem pontosan a szlovák romák helyzetét, de a
fosztogatás nem segíti a problémák megoldását, csak
roma ellenességet szül (jogosan).
KOVÁCS KATA
uwgy.kati@ngo.hu
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Kedves Kata!
Csak kérdeznék. Járt Szlovákiában most? Beszélt az ott
élő romákkal? A média közvetítésén keresztül tud határozott ítéletet hozni a helyzetről? Ki "fosztogatott" először (a kormány, a romák)? Ha elítéljük (jogosan) az
ítélkezőket, előrébb tartunk? Csak kérdeztem.
NÉMETH LÁSZLÓ
enel@enternet.hu
Kedves Nem-romaellenes Kovács Kata!
Bárcsak többet tudnék a szlovák romák megmozdulásának igazi okairól! Engem nem felháborított, inkább kifejezetten „kíváncsian” vártam, hogy hol is fog robbanni a
„szegénybomba”.
Én nagyon is el tudok képzelni olyan helyzetet, amelyben az ember (ez esetben a „roma ember”) olyannyira
nem képes már mérlegelni, hogy még… Olyannyira kilátástalannak látja a helyzetét, hogy azt hiszi, neki már
minden mindegy. Olyan baromi éhes, hogy még a vasszeget is megenné. Olyan mennyiségű, mindenféle atrocitás éri nap mint nap, hogy egyszer csak bekattan. No
és ez persze futótűzként átterjedhet a többiekre is.
Bizony, nagyon jó dolgunk van nekünk magyar szociális
munkásoknak, hogy ilyen „szegénylázadás”-sal még
nem volt dolgunk. (Hacsak az emlékezetes és békés
„Déli pályaudvari hajléktalanok”-at nem minősítjük e
körbe tartozó eseménynek.) Vajon mit tettünk volna, ha
a néhány évvel ezelőtti Los Angeles-i „gettólázadás”
egy magyar városban tör ki? Itt az ideje azon is elgondolkodnunk, hogy mi vajon mit tettünk volna másképp,
mint szlovák kollégáink.
Számos szakmai kihívást látok az elmúlt esztendők roma
érdekérvényesítésében, a romák sajátos probléma-kezelésében. Megvallom, szájtátva bámulom azokat a romákat, akikkel (a kisebbségi ombudsman éves jelentéseiben is olvashatóan!) életveszélyes kísérleteket lehet folytatni, akikbe honfitársaik képesek golyót ereszteni pl.
egy disco bejáratánál vagy gyümölcslopásnál tetten érve
őket, és ezt mindkét fél más megfontolásból ugyan, de
kölcsönösen „természetesnek”, azaz elfogadhatónak tart.
Hiszen sem a roma áldozatok, sem sorstársaik (eddig
legalábbis) nem ragadtak fegyvert, és nem szervezkedtek honfitársaik ellen, de még csak nem is fosztogattak,
mint szlovák sorstársaik. A magyar romák lényegében a
jog eszközeiben és a társadalmi igazságosságban bízva,
a kisebbségi ombudsmantól, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodától vagy néhány roma kisebbségi
szervezettől várnak segítséget.
Vajon mi tartja vissza a magyar romákat attól, hogy
az erőszakra erőszakkal válaszoljanak? Én nem azon
csodálkozom, hogy a fosztogatás Szlovákiában megtörtént, hanem azon, hogy ehhez hasonló, a világnak ezen a
felén, eddig még nem történtek.
Kinek van válasza erre?
Emlékeztetnék a „strassbourgi romák” esetére. Ők sorsuk jobbra fordulását egyénileg (!) igyekeztek elérni,
hiszen a menekült státust egyén kéri és kapja. (Attól
most nyugodtan eltekinthetünk, hogy az így szerzett

jogok a családtagokra is kiterjednek.) Egyéni nézőpontból - és ennek megfelelően a pszichológia fogalomkincsét használva -, akár „acting out”-ként is értékelhetnénk
viselkedésüket, hiszen fogták magukat, és a számukra
már elviselhetetlen helyzetből egyszerűen „kiléptek”.
A jog - mint annyiszor - persze ez esetben is másként értékelné ugyanezt a viselkedést, hiszen éppenséggel nem
deviáns, hanem a hatályos nemzetközi jog által felkínált
kereteken belül maradó megoldást választottak.
A hazai romák - általam ismert - eddigi legerőszakosabb
csoportos (!) fellépése a jándi romáké volt. Miután a tiszai árvíz elmosta a települést, a biztosítótól és a kormánytól a helyreállításra érkezett összeget a falu magyar
lakossága arra akarta felhasználni, hogy patthelyzetet teremtve elűzzék a faluszéli romákat Jándról. Azzal akarták megetetni őket, hogy egy fillér se jár nekik a pénzből. Erre a romák azt válaszolták, hogy ha nem kapnak
belőle, akkor amit a magyarok nappal felépítenek, ők azt
éjjel mind lerombolják. Vajon mit kellene tennie egy
szociális munkásnak ebben a helyzetben? Semmit se,
mert nem az ő dolga? Mediáljon-e ebben a pattanásig feszült légkörben? Szítsa vagy lohassza a tüzet?
Szóval csak annyit akartam mondani, hogy vigyázat:
Szlovákia nagyon is itt van a szomszédban, és nem tudhatjuk, hogy a személy elleni erőszakra adott válaszok
meddig maradnak a „strassbourgi keretek” között: mikor
lép át az acting out kvázi „ön-agressziós” válasza „tárgy
elleni agresszió”-ba, mint például a nyílt fenyegetés
önbíráskodó jándi megoldásába, vagy a szlovákiai deviáns fosztogatásba. És azt meg végképp nem, hogy e folyamat mikor csap át „személy elleni agresszió”-ba. No
és remélem, senki sem gondolja azt, hogy ennek megelőzésében a szociális munkásnak / szociálpolitikusnak
nincs szerepe!
GOSZTONYI GÉZA
gosztonyi@budapest.hu
Kedves Kata!
A felháborodás-energiákat érdemes a cigányok lehetetlen helyzetére tartogatni. Érdemes azon az ellentmondáson is elgondolkodni, hogy mekkora nyilvánosságot kapott a romalázadás, a törés-zúzás, míg alig tudunk valamit a jólfésült képviselők és strómanjaik döntési szándékairól, amikor is lecsökkentették a segélyt. ( Nyilván
volt valami indokuk, költségvetés, érdemtelenség, aki
nem dolgozik ne is egyék..)
Az a társadalom, és annak képviselői is erőszakosak, akik kirekesztenek, lehetetlen élethelyzetbe sodornak embereket, csak ők a parlamenti demokrácia és a többségi
társadalom civilizációs köpenyegébe bújva erőszakosak.
Valóban jobban nézett volna ki, ha tárgyalni kezdenek a
romák, de az éhes, sarokba szorított ember dühöng és
nem beszélget. Ez nem romakérdés, ez éhségkérdés. A
félelem és az üres gyomor minden társadalmi és civilizációs normát leépít. Másképp, te is lopni fogsz, ha már fáj
az üres gyomrod! Ne hidd, hogy a mi civilizációs készségeink olyan mélyen átitatnak bennünket, könnyen reped ez a páncél.
Ez az ügy nekem sem tetszik, de a méreg mindig azok-
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kal kapcsolatban fog el, akiknek hatalmuk és forrásuk
van arra, hogy tegyenek valamit, mégsem tesznek. Sokat
köszönhetünk a szlovákiai romáknak, mert figyelmeztettek bennünket, itthon is van ilyen helyzetre esélyünk. Én
drukkolok a romáknak, hogy az első nagy indulat után,
legyen képesek alkudozni, együtt érzek azokkal a kereskedőkkel, akik kénytelenek voltak szembe nézni a dühödt csoportokkal, és remélem a politikusoknak ez jó
lecke volt arra, hogy a nincsteleneknek is vannak eszközeik, meg hát a társadalmi békének ára van!
És még egy dolog! A harag energia, amely pozitív irányba fordítható. Kapu, melyen keresztül az emberek megszólíthatók: itt még lehet valamit kezdeni. A közönytől,
a lassú önfeladástól jobban félek, mert az ilyen állapoton
nem nagyon lehet fordítani.
Amúgy meg, az érzéseidhez és a véleményedhez jogod
van. Üdvözlettel:
PATAKI ÉVA
vapataki@yahoo.com
Kedves Kata!
Két megjegyzésem lenne a véleményedhez.
(1) Természetesen a fosztogatás nem megoldás. De van
olyan helyzet, amire igaz, abnormális körülményekre
adott normális válasz. Ez persze, gondolom, tudod,
nem tőlem származó definíció! 2-3 éve jártam ott. Jól
ismerem, milyen az edelényi dögtér, a zalakomári telep amikor bementem az egyik házba (?), nem voltam biztos
abban, hogy ki is tudok jönni! Mert közben rám dől! - a
patkánytól megrágott gyerek, stb. És ez mind itt volt
Magyarországon. Most pár éve, és azóta a helyzet keveset változott. De, amit Szlovákiában láttam, semmihez
nem hasonlítható embertelenség! Soha nem értem, miért
ilyenkor mondjuk azt, hogy ezt nem! Miért nem akkor?
Miért kell, hogy legyen egy székesfehérvári, egy ópályi,
egy zámolyi, egy jászladányi és sok más ügy? Valószínűleg azért, mert ott érkeznek el a tűréshatárhoz!
És még valami! Azt láttam, hogy szinte minden egyes eset mögött - közvetve vagy közvetlenül - ott voltak a igazi érdekeltek is. Az ő érdekük a megosztás volt, más
fontos dolgokról a figyelem elterelése, s ehhez a romákat csak eszköznek használták.
(2) Nagyon szimpatikus, hogy leírtad, nem ismered pontosan a szlovák romák helyzetét. Ebből nekem az is érződik, hogy szívesen megismernéd. Mert, hiszen nem
kis munkád lehet abban, hogy a magyarországi helyzetet
elemezted! Éppen ma fordultak hozzám fiatal romák, és
kérték a véleményemet arról, hogyan segíthetnének a
kintieknek. Potenciális támogatókkal egyeztetve arra
jutottunk, hogy gyerekek üdültetéséhez keresnénk támogatókat. Romákat és nem romákat. A gyerekek üdültetésére - természetesen - akkor lesz igazán lehetőség, ha őket egy-egy családtag, mama, hozzátartozó is elkísérheti.
Ez egyben jó lehetőséget adhat nekünk is, hogy megértsük, mi is történt ott tulajdonképpen! Persze az igazi cél
az, hogy ezek a gyerekek pihenhessenek, ehessenek, barátságokat köthessenek. Minden segítséget, megfontolandó javaslatot szívesen vennénk.
H.ORSÓS ÉVA
orsoseva@axelero.hu

Kedves Kollégák, Kedves Lista!
Nem szokásom a véleményemet megírni, de most kivételes eset van. Daróczi Gábornak hívnak, roma vagyok
és mostanság az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal Roma Integrációs Igazgatóságán dolgozom. Szlovákiában
már régen nem voltam, de személyesen is ismerek szlovák romákat, sőt leginkább olyanokat ismerek, akik Kelet-Szlovákiában kettős kisebbségben élnek, azaz magyarok is. Mindezek ellenére én nem szeretnék semmit
sem állítani inkább csak kérdezek:
A „Szlovák csoda” megvalósítása során miért a legszegényebbek kerülnek még rosszabb helyzetbe?
Milyen szociálpolitikai lépéseket tervez a Szlovák
Kormány? Van-e bármilyen távú cselekvési programja a probléma kezelésére?
A szlovák roma szervezetek által tervezett blokád,
polgári engedetlenségi mozgalom (vagy hívják bárhogy) célját, eredeti indokát tekintve miben különbözik az elmúlt hetekben itthon megtartott gazdademonstrációktól?
A szlovák törvények szerint milyen lehetőségük van
a magyaroknak, romáknak, stb. polgári engedetlenségi tevékenységet kifejteni? Lehetséges eszköze-e
annak az útlezárás?
Mennyibe kerül az egész szlovák erőszakszervezet
(katonaság, rendőrség, készenléti rendőrség stb.) folyamatos készenlétben tartása, járőröztetése stb. ?
Ebből a pénzből hány településen lehetne munkahelyteremtő vagy oktatási vagy esetleg szociális
programokat elkezdeni?
Miért nem láthatunk sem a szlovák, sem a nemzetközi sajtóban olyan objektív, korrekt, nem elfogult, és
a szenzációkeltésnél többre törekvő híradást, amely
korrekten betartja az újságírók első és legfontosabb
szabályát, azaz „hallgattassék meg a másik fél is”?
(Véleményem szerint, az utcán szemmel láthatóan
érzelmileg erősen érintett egy darab (!) ember orra
alá, 20 másodpercre mikrofont dugni, szakmailag
nem korrekt. Ezzel azt akarom mondani, hogy a tudósítók nem tettek meg mindent, hogy egyenlő helyzetből indulva, azonos körülmények között fejthessék ki a véleményüket.)
A telepeken felállított roma rendfenntartó erők „intézménye” nem emlékeztet senkit semmire?
Mi lesz Szlovákival, és az ottani romákkal május 1
után, amikor az ország csatlakozik az EU-hoz?
A kérdések tulajdonképpen költőiek. De köszönöm, ha
az esetleges válaszok előtt egy pillanatra elgondolkodtok, és megpróbáljátok elképzelni, hogy milyen lehet
egy cigánytelepen élni, és azokkal a problémákkal nap
mint nap megküzdeni. Üdv:
DARÓCZI GÁBOR
gabor.daroczi@meh.hu
Akkor én is hadd...
Sziasztok!
Pár gondolat a szlovákiai roma kérdés kapcsán:
nem megengedhető, hogy egyik percről a másikra a
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transzfer jövedelmek több mint felét elvonják, ez
állami cinizmusra vall;
társadalmi helyzettől függetlenül minden csoport ellenlépéseket tesz, küzd az érdekei kifejezéséért ilyen
helyzetben;
a szlovákiai éhes romák - szervezetlenségük, meglepetésük, dühük miatt? - ezt az utat választották;
Daró példájánál maradva, jobb lett volna, ha egyből
az útlezárással (vagy a polgári elégedetlenség és az
utcai demonstrációk egyéb formáival) kezdenek, és
nem köztörvényes betöréséket követnek el;
az ő szempontjukból lett volna jobb, mert nem keltenek félelmet, és kevésbé hangolják maguk ellen a
szlovák nem romákat;
de mi nem ítélhetünk, mert nem tudjuk, hogy mi mit
tettünk volna olyan helyzetben;
nagyon demagógnak és erős csúsztatásoknak érzem a
magyar helyzettel történő összehasonlításokat és
ijesztgetéseket;
roma politikusok még mondhatják, politikai tőkét, és
több forrást remélve, bár szerintem az is inkább viszszaüt (mindenkinek lehetnek rossz és még rosszabb
tanácsadói);
azonban szakemberek és 'szakemberek' szájából már
falsul hangzik;
a szlovákoknál kétszer magasabb (kb. 15%) a romák
aránya, mint nálunk;
még koncentráltabban, szegregáltabban laknak régiós
és településszinten is;
a szlovák gazdaságban van egy erős munkaerőfelesleg, a nem romáknál is;
ezért (is) sokkal nagyobb náluk a migrációs potenciál, mint a magyar társadalomban (Romániában még
nagyobb);
Csallóköz kivételével nincsen náluk mezőgazdasági
terület, nincs 22 bortermelő vidékük stb., nem zakatol az építőipar, nincsen olyan kiterjedt második gazdaság, ahol a képzetlen romák dolgozhatnának;
nálunk a közel 50 ezer erdélyi építőipari vendégmunkás mellett szlovákiai vendégmunkások ezrei dolgoznak az iparban, az egészségügyben (Győr, Székesfehérvár, stb.);
nem tudom, hogy milyen támogatott munkaerőpiaci
programok indultak náluk, szerintem nehezen megközelíthető a mi szintünk volumenben (értsd milliárd
Ft-ban);
nincs nekik - a nálunk sokat szidott - 1993-as kisebbségi törvény, amely a kisebbségi önkormányzatok
alakítását pénzügyileg is támogatja, és azon keresztül
kulturális autonómiát is ad nekik (még ha a kinti magyarok érdekében, a nyugat felé szánt üzenetként jött
is létre);
a négy évenkénti CKÖ, OCÖ választások révén 11
éve tanulják a demokrácia szabályait a mi romáink
(túl a parlamenti választásokon);
ott nem emelték be a parlamenti pártok a roma vezetőket a pártlistájukra, azon keresztül az országos po-

litizálásba, és az államigazgatás felső szintjeire;
vagyis hasonló szociális helyzet és társadalmi feszültség esetén se a Szlovákiában látott módszerekhez folyamodnának a vezetőik;
de fontos hangsúlyozni, hogy a két ország és azon
keresztül a két roma közösség helyzete nincs köszönő viszonyban;
Ferge Zsuzsa (2002) (de mellette mások is) kimutatta, hogy a legalsó társadalmi decilisbe kb. 300 ezer
(mások szerint 360 ezer) roma tartozik, vagyis kb. a
hazai romák fele;
szociálpszichológusok mérései szerint az 1993-as
csúcs óta az antiszemitizmus és a romaellenesség is
csökkent a magyar társadalomban. (A szlovákiai
helyzetről nincs adatom, de a mienkkel összehasonlíthatatlanul szélesebb és intenzívebb bőrfejű mozgalmak ismeretében nincsenek kétségeim, hogy ott
rosszabb a helyzet.);
igaz, hogy a romák mindig a leginkább elutasított
csoport a kisebbségek közül (ez nemzetközi, nálunk
is, Ausztriában is stb.), de Kertesi Gábor közgazdász
ökonómiai modellje szerint a romák társadalmi hátrányaiért, esélyegyenlőtlenségeiért 2/3 arányban a kemény szociológiai változók (munkanélküliség, településtípus, regionális hátrányok, alacsony iskolai
végzettség) a felelősek, és egyharmad arányban a
nem romák előítélete, hátrányos megkülönböztetései.
(A kapcsolati háló egyoldalúsága, a romák homogén
network-je szerintem a leginkább visszafogó tényező, de ez már egy másik mese.)
LÖKKÖS ATTILA
lokkos@vivamail.hu
Kedves Pataki Éva!
Örülök, hogy a listán összefutottam főiskolai tanárommal (Győr, szocmunka). Azt hiszem senkinek sem romának, sem nem romának, senkinek nem szabadna éheznie,
ilyen körülmények között élnie. Igazából abba gondoltam bele, hogy könnyen történhet(ett volna) ez Magyarországon is. Tanulhatnánk az esetből. Annyi biztos, ha
nem is a helyes módszerrel, de a romák a közfigyelmet
felkeltették. Mindenkiét: a segítő szándékúakét, és a romaellenesekét is.
KOVÁCS KATA
uwgy.kati@ngo.hu
Kedves Kollégák,
Ez egy újabb "jó kis aktualitás", úgy tűnik ezeket szeretjük. NL megpróbálta "árnyalni" a problémát, amit én
megpróbálnék újabb színekkel pamacsolni. Egyrészt a
szlovák eset arra a legjobb példa, hogy kimondjuk: a
rengeteget (jogosan) szidott hazai cigánypolitikák azért
egy dolgot elértek. Elkerültük azt a "robbanást", ami
most ott történt. Sőt. Ha megvizsgáljuk a konkrét ügyet
és egy-két részletét - bocs, van egy ismerősöm a szlovák
kormányhivatalban, ráadásul a kelet-szlovákiai romákat
támogató Phare-projektek elejének kidolgozója és elindítója volt -, akkor néhány dolgot én másként látok.
(1.) Nálunk - bár sokak szerint ez sokba kerül nekünk - a
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látszat ellenére több-kevesebb béke van a roma elitben.
(A kritikusok szerint ez a pénzforrások elosztásában látszódik leginkább.) Mondom ezt részben kívülállóként,
részben a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
közel "hároméves" kurátoraként.
(2.) Az elmúlt kormányzatok több-kevesebb pénzt (most
sajnos katasztrofálisan keveset !) beletettek ebbe a rendszerbe. Ennek hatékonyságát pl. 2001-ben egy Roma
Monitoring Bizottsággal mértük le az SzCsM-ben. (Vezetője: Teleki László volt (!); záró megállapítása: 90%ban egyetértettek a pénz-kihelyezéssel, a programokkal
stb. Egyébként ilyen "vizsgálatról" mintha mostanában
nem hallanék, de ez az új helyzet miatt is lehet.)
(3.) Bárki bármit mond, működik ma egy - bár szerintem
csapnivaló hatékonyságú - segélyezési rendszer, amely
bőkezűen és szűkmarkúan, szigorúan és engedékenyen
egyszerre "fenntart" elég nagy csoportokat. (Jelzem, szerintem sokkal ésszerűbbek voltak a másodlagos munkaerőpiacba fektetett, megemelt minimálbéres fizetésű
programok, de ez már más kérdés. Nem beszélve a családtámogatási rendszerünkről, ami elég egyedülálló nem csak kelet-európai viszonylatban, hanem az EU-ban
is.)
(4.) Roma "tüntetés" pedig nálunk is volt. Elcsalt munkabérek, meglépett alapítványi igazgatók, átvert emberek voltak, vannak - de szerencsére ezek korántsem "éhséglázadások" voltak.
(5.) A jelen kormányzat ugyan nem szereti, az előző
viszont bizonyította, hogy lehet aktivitást (munkát) kérni
a támogatásért. Ésszerű, társadalmi megbecsülést is hozó
munkát. Ez sok kudarccal, de működő változat volt, s a
segélykifizetések sem csökkentek, csak az az elválasztó
vonal, amely a munkaszándék vélelmezett kérdésében
van a nem-roma többség és a cigányság között, azt sikerült talán csökkenteni. (Milyen érdekes, amíg az üzemekben, TSZ-ekben, építkezéseken szinte mindenkinek
volt egy személyes ismerőse, aki cigány volt, mégis dolgozott-gyarapodott-tanult, vagyis élt "polgárian", addig
az "esélyegyenlőség" sem volt ilyen kérdés...)
(6.) Szlovákiában munkakereséshez, -végzéshez kötötték
a támogatások egy részét. Ez - kedves NL - nem fosztogatás. (Ízlésbeli különbség: egy kormány szerintem az
inflációval vagy a közüzemi ÁFA-emeléssel "fosztogat"
inkább, mint a segélyek vagy támogatások új rendszerbe
állításával. Ami ránk is ránk férne.)
(7.) Psszt, csöndben mondom, állítólag Szlovákiában nagyon-nagyon sok pénzt kiloptak a támogatásokból.
Nagyságrendekkel többet mint - állítólag, egyesek szerint - nálunk szokás.
(8.) És ott nincs is konfliktuskezelési szabadcsapat/élcsapat (tisztelettel G.S. tanár úrnak), s mintha a jogérvényesítésben is sokkal előrébb járnánk.
(9.) Nem tudom ki látta, de nem volt valami felemelő;
látvány azoknak a megvert, megalázott boltosoknak,
pénztárosnak és pultosnak a fizimiskája, aki - bizonybizony - a magánvagyont jelentő készleteket próbálta
megóvni.

Vagyis - hogy a lényegre térjek - szerintem ezért nem
érdemes s szlovák követség előtt tüntetni. Üdvözlettel:
NYITRAI IMRE
nyitrai@obuda.hu
Kedves László!
Nem rég jártam Szlovákiában és láttam az ott élő romák
nehéz helyzetét. Sajnos nem állt módomban erről beszélni is velük, de azzal, hogy a viselkedésükkel nem értek
egyet, nem őket ítélem el hanem problémamegoldásukat.
Ők nem a kormányt, hanem más embereket károsítottak
meg. Hova jutunk (jutnánk) ha a kormányok "fosztogatására" eképp válaszolnak (válaszolunk)? Üdvözlettel:
KOVÁCS KATA
uwgy.kati@ngo.hu
Tisztelt Szociális Szakmai Listát Nyomonkövetők!
A harag energia, amely pozitív irányba fordítható, így
most írnom kellett, újfent, hogy lekössem, remélem jó
irányba.
(1.) Szerintem nem szabad elvitatni a felháborodás jogosságát semmiféle deviancia kapcsán. Sem akkor, ha
valakik a közrendet borítják fel, sem akkor, ha valakik
jogot (sokfélét és sokféleképpen) sértenek, mi több –
mára már így is tűnik a helyzet – egyenesen életveszélybe sodornak családokat (kormányzatilag, pl.). Nem megoldás szerintem sem a felbíztatás, sem a bujtogatás, lázítás – nem tudom, hogy volt-e előtte („éhséglázadás előtt”) demonstráció stb. (Strasbourgba sem utaztak, valószínűleg.) Nagyon kérek mindenkit, gondolkozzék el a
„megélhetési bűnözés” – copy right by Kuncze Gábor kifejezés igazi tartalmán. Felvállalható ez (Pataki Éva)?
Szerintem sohasem.
(2.) Ezen a ponton erősen vitatkoznom kell Hegyesiné
Orsós Évával is, mert nem lehet normális válasz egy
fosztogatás, de az általa pozitívumnak említett jászladányi, no pláne zámolyi reakció/akció. Lássuk be, egyes –
egyébként is elkötelezett gondolkodókon kívül – pozitív
reakciót nem váltott ki. Mi több, a társadalom többségét
ez elrémisztette, s legfeljebb a mindenkori ellenzéknek
hoz szimpátiát. Állítom: nem jó ez nekünk. (A „megosztás” alatt nem tudom, ezt gondolta-e, de ez annál is több
volt, ez törés, szakítás. Mi célból is?)
(3.) Nagyon sok pozitív példa van országunkban, bár
biztosan igaza van H.Orsós Évának abban, hogy a szörnyűségek többen vannak. De – bár csak három-négy ilyet ismerek személyesen – inkább a már működő, bizonyított programokról kellene többet beszélni. Ugyanis
van olyan telep, városrész (pl. Mezőberény, Encsi), ahol
kormányzati-megyei-települési-civil összefogással viszszaút is találtatott a katasztrofális helyzetből, s bár a telepeket (értsd tágabban, szegregált lakhatást is idevéve)
nem lehetett „csillapítani, megszüntetni”, de élhető, normális életteret teremtettek maguknak a romák. Ja, és
fenn is tudták (s remélem tudják) tartani. Ezeket a „modelleket” kellene a mainál sokkal nagyobb körben megismertetni, forrással körülbélelni és végigcsinálni (!).
(4.) Ha már megemlítettem a telepeket: úgy emlékszem
anno a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság egy alprogram-
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jaként az akkori FVM teljes körűen felmérte a cigány telepeket/cigánytelepeket (talán 112 súlyos helyzetűt talált). Nem kevés pénzből tette mindezt. És ráadásul el
kezdett dolgozni egy finanszírozási modellen is, ami
persze szerintem tele volt ostobaságokkal (OTP-kölcsönöket vegyenek fel az érintettek stb.), de egy lehetőség
lett volna ez is. Most pedig azt olvasom, hogy Teleki államtitkár úr kölcsönfelvételre biztatja a kormányt. Mert
a probléma ismert, de nincs rá kormányzati forrás. A baj
itt kezdődik. (Jelzem a probléma kétharmadát megoldaná pl., az Állami Autópálya Kezelőnél elsikkasztott (?)
összeg, vagy pl. a Draskovics csomag „árából” tizenöt
évre meg lehetne oldani a kérdést…)
(5.) Kényes kérdés – és persze a „szociálpolitika” igazi
értelme, a ’social policy’ oldaláról a legfontosabbak egyike -, hogy milyen (mekkora) ára van a társadalmi békének, oda és úgy kerül-e ez a pénz (most éppen ez a
legfontosabb) és egyéb forrás, ahol a legjobb helye van.
A véleményem ismert.
(6.) Daróczi Gábor barátommal teljesen egyetértek –
kérdéseibe bújtatott véleményét is osztva. De talán ő –
mint a leghitelesebb megszólaló eddig – tudja a leginkább, hogy mennyi-mennyi oka lehet egy-egy jó projekt
ellehetetlenült végigvitelének. (Gáborral vitáztunk erről
már párszor, most csak jelzem egy-két kérdéssel: hol
van a roma elit, értelmiség húzószerepe? miért nem vállal pl. szoc.munkát a végzett, roma származású ifjú titán
mondjuk telepeken, kisfalvakban? Szükség van-e külön
roma szoc.otthonra, roma CSSK-ra stb.? Ez nem vicc,
komoly emberek vitáját hallgattam végig erről nem is
egyszer. Ezek is többnyire költői kérdések.)
(7.) A helyzet rossz nálunk is, de a romlást szerintem
más okozza. Az ami – majdnem – mindenkit sújt, s amitől növekszik (2000 óta először: szélesedik!) a szegénység. (A mélyülését senki sem vitatja, ennek egyik oka,
hogy a jövedelemeloszlásokba a minimálbér-emelés bekavart, s inflálódnak a szegénypolitikai szociális transzferek is.) Szóval az újra szélesedő szegénységben is – ha
tudtok, adjatok munkát (és kenyeret) minél több romának. Megéri. Barátsággal:
NYITRAI IMRE
nyitrai@freemail.hu
(Letölthető: nézzétek meg, a PM/Kormány mennyit vont
el a romaügytől. Vagy a közmunkapénzekből. Vagy a
speciális, foglalkoztatási programoktól /direkt és áttételesen/.) Így nagy lesz a „társadalmi béke” ára…

Kovács Katának írott levelemben, bár nem didaktikusan,
de szempontokat igyekeztem adni egy helyzet megértéséhez és a belső hezitálások kezeléséhez.
Örömmel vettem e levelét, mert természetesnek tartom
azokat a dilemmákat és azt a kettősség érzést, amit a
Kata megfogalmazott. A leveléből azt éreztem, hogy
némileg teszteli azt, érzehet-e így egy fiatal, talán még
naiv szociális munkás, aki valamelyest elköteleződött a
romák felé, de most nem ért velük egyet, sőt felháborítja
az ami történik. Megszólított egy szakmai közvéleményt, talán azt is remélve, hogy a kapott válaszok segítenek abban, hogy megértse mi történik a romákkal és
mi történik benne.
Talán azért is fogott meg ez a megszólalás, mert túl sok
olyan gyakorló és elméleti szociális munkát végző emberrel volt és van dolgom, akik a halvány dilemmáikat
félresöpörve viszonylag gyors választ adnak, gyakran
morális többletet tulajdonítva maguknak, kijelentve, mi
helyes és mi nem. Másképp, a romákkal szembeni előítélet nem csak a tanárjelöltek beállítódása, hanem a szociálisoké is. (Senki ne vegye magára azt az inget, ami
nem az övé!) Kata a nehezebb és kockázatosabb utat választotta, kimondta, amit érez, amit gondol.
Mit is üzentem neki?
1.) Ha megérted ezeknek az embereknek az indulatait,
talán megérted a reakcióikat is. Megérteni nem azt jelenti, hogy helyeslem azt, amit az emberek tesznek.
2.) Utaltam arra is, hogy a romák nem azért viselkednek
úgy, mert ők olyanok, és mert mi nem olyanok vagyunk,
mi nem viselkednénk úgy, hanem mert fűtött szobában
ülve, tele hassal, nem túl fényes, de valamire elég jövedelemmel, könnyű azt gondolni, hogy mi és ők különbözünk egymástól. De nem nagyon "reménykedhetünk",
a lényegibb dolgokban egyformák vagyunk. Küzdünk.
Ki így, ki úgy, attól függően milyen állapotban vagyunk és mi van a kezünkben. (A közelmúltban egy jóhírű iskola rendezvényén a tömeget kis térbe zsúfolták
be. Jól öltözött férfiak és nők úgy taposták egy csemetéjükről készülő felvétel érdekében egymást, mint az állatok. Anyáztak, vagdalkoztak és tapostak.)
3.) Ajánlottam valami mást is. A gyakorló szociális
munkások sokszor találkoznak az agyat elborító haraggal. Egy dolog, hogy milyen kommunikációval lehet ezt
a haragot csökkenteni, egy másik dolog, hogy a köznapi
értelemben vett negatív indulatokat, másképp is lehet
értelmezni. Ettől leszünk szakemberek.
Mi az amit nem mondtam. Nem mondtam, hogy helyes
fosztogatni, hogy csoportban rabolni, eladókat megverni.
Nem mondtam, hogy a haragból eredő agressziót támogatni kell, hogy fel kell menteni azokat, akik bármilyen
jogos sérelmüket erőszakkal torolják meg.
Soha nem tartoztam a lila, bájolgó szociális munkások
közé, akik szeretik az embereket, de a frászt kapnak attól
az előttük lévő szabálytalantól, deviánstól, önsorsrontótól, akik félgőzzel képviselik azokat, akiktől a többség
finnyásan elfordul. A humánum a számomra napi kihívás, itt és most, és nem egyszer elbukok. De amikor szo-

Kedves Nyitrai Imre!
Pataki Éva vagyok, szociális munkás és a szociális munka oktatójának mezében hajtom manapság a szakmát.
Gyakorló szociális munkásként szereztem tapasztalatot
az emberi elkeseredés nem egyszer riasztó, irritáló, félelmet keltő, felháborító megjelenési formáiról. Belső küzdelem kellett ahhoz, hogy egy viszonylag jól szocializált, szabálytisztelő Én-nel összeegyeztessem, egy szintén jó szakmai szocializáción átesett szakmai személyiséget és kijöjjön belőle valami, ami szociális munkás
identitásnak neveznék.
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ellátórendszer helyi faktorainak kíván időről-időre esetmegbeszélő fórumot biztosítani. Az eddigi tapasztalatok alapján elhangzott, hogy az azonos területen dolgozó, de
más-más szakmát képviselő szakemberek gyakran annak
ellenére sem ismerik egymást, hogy tevékenységük sok esetben összekapcsolódik. A továbbiakban szó esett az együttműködések kialakításának nehézségeiről, egyrészt azokról a hálózatokról, melyek a különböző szakmák képviselői között jönnek létre az egyes ügyek megoldása kapcsán; másrészt azokról, amelyek a szakmán belül jönnek
létre önerősítés céljából. Elhangzott, hogy sok esetben a
szakmán belül nem megfelelő az információk áramlása.
A SzocKafén részt vett jó pár szociálpedagógus végzettségű szakember illetve hallgató is, így a beszélgetésen szó esett a szociálpedagógusok képzésének sajátosságairól, illetve a szociálpedagógia és a szociális munka viszonyáról.
Ezután az egyházak szociális szakmán belüli tevékenységére terelődött a szó. A résztvevők fontosnak tartották kiemelni, hogy a szociális szakmának legyen egyértelműen
kialakított szakmai kritériumrendszere és legyenek egyértelműek a határai. Ismét egy eset kapcsán vetődött fel a
szupervízió kérdése is, melynek keretei között egyes szervezetek a szakmai normáknak ellentmondó tevékenységeket végeznek, annak ellenére, hogy a szupervízió kritériumai megtalálhatóak a szakirodalomban.
Végül a moderátor játékra kérte a résztvevőket: ha sportolók lennétek, milyen sportot űznétek? A válaszokban megemlítődött:
a sakk, mert e sportban nem lényegesek a testi adottságok, a kor itt nem számít, csak az ész és a türelem;
a váltófutás, mert csapatmunka, ahol mindenki tudja a
dolgát és a siker az együttműködésen múlik;
a tollaslabda, mert kitartás kell hozzá;
a boksz, mert verekedni is tudni kell;
az öttusa, mert e sportban sokféle tudásra és készségre
van szükség.
A résztvevők örömmel fogadták, hogy a márciusi SzocKafé témája a Szociális Munka Etikai Kódexe lesz majd,
melynek kapcsán ehhez hasonló tartalmas és érdekes vitára számítunk.
Az emlékeztetőt lejegyezte: BUJDOSÓ JUDIT
3sz@interware.hu

ciális munkás lettem, letettem a voksomat arra, hogy
szolidáris leszek azokkal, akikkel nem könnyű, segítek
olyanoknak, akiknek nem egyszerű, elfogadom azokat,
akiket nehéz elfogadni és az élet rosszabbik oldalát látva, igyekszem azt a kicsi reményt meglátni, megragadni, amit és amíg lehet. Ha nem ezt vállalom, panziósné
lettem volna vagy levéltáros.
És ezek után azon sincs mit csodálkoznom, hogy a megélhetési bűnözésről nekem a fehérgalléros bűnözés jut eszembe, meg a korrupció, és számomra, ugyan más-más
okból, de egyik sem felvállalható. Az persze tök mindegy, hogy mit vállalok fel és mit nem, az események tőlem függetlenül történnek.
Kedves Imre!
Lehet, hogy újabb
félreértésekre adtam lehetőséget,
de érzésem szerint
különféle
dimenziókban
mozogtunk. A
szlovákiai romaügyről anynyit tudok, ami
a tévé közvetített, ezért nem arra
vállalkoztam, hogy azt elemezzem. Egy szociális
munkás dilemmájára válaszoltam. Üdvözlettel:
PATAKI ÉVA, vapataki@yahoo.com

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Felvételt hirdet szakirányú továbbképzéseire:
CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELEM PEDAGÓGIÁJA
(4 félév)
Jelentkezési határidő: 2004. június 16.
A képzés díja: 80.000,- Ft / félév
SZOCIÁLIS MENEDZSER
(6 félév)
Jelentkezési határidő: 2004. június 16.
A képzés díja: 85.000,- Ft / félév
Képzéseinkről szóló tájékoztatók és
Jelentkezési lapok letölthetők a Kar honlapjáról:
www.btk.ppke.hu/Oktatas
További információk kérhetők:
PPKE BTK Továbbképzési és Pályázati Osztály
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
E-mail: tpo@btk.ppke.hu
Tel.: 26/375-375/2026; fax: 26/577-026
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ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM
ÖT MAGYARORSZÁGI KÓRHÁZBAN

Göncz Kinga, az ESZCSM államtitkára elmondta, hogy a
program fontos része lesz a betegjogi képviselői rendszer
kiépítése is, ahol a képviselők munkájának egyik meghatározó eleme a diszkriminatív ellátás elleni küzdelem lesz.
A két minisztérium által biztosított 15 mFt az öt kórházban
dolgozó szociális munkások bérét, felkészítését, és a képzési módszertan kidolgozást fedezi.
Teleki László, romaügyekért fellelős politikai államtitkár a
program fontosságát hangsúlyozta, továbbá azt, hogy csak
komplexen lehet kezelni a magyarországi romák problémáját. Minden olyan területen nyíljon meg az érdekérvényesítés, a jogegyenlőség, az esélyegyenlőség biztosítása, ahol
hátrányt szenvednek a romák.
GALYAS GYULA (RomaPage)

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása a fő
célja a „Tolerancia az egészségért” nevű, egy éves kísérleti
programnak. Az orvos-beteg kapcsolatban feszültséget okozó, eltérő kulturális szokásokra és szükségletekre reflektáló
modell programot az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium (ESZCSM) valamint az Esélyegyenlőségi
Kormányhivatal indítja el. A diósgyőri, a hódmezővásárhelyi, a komlói, a fehérgyarmati és a budapesti Nyírő
Gyula korházban létre jövő programot a napokban ismertették Budapesten.
A „Tolerancia az egészségért” program minden olyan csoport számára az esélyegyenlőséget kívánja elősegíteni az
egészségügyben, amely csoport bármilyen oknál fogva hátrányt szenved - mondta Lévai Katalin, esélyegyenlőségi
miniszter. A program egyik fő eleme szerint az egészségügyre háruló feladatokat, amelyek elsősorban nem az
egészségügy részéről induló megoldásokat feltételeznek,
szociális munkások bevonásával szeretnék megoldani.
Ennek érdekében a minisztérium a jövőben támogatni kívánja a korházi szociális munkát és ennek speciális képzését az egyetemeken és főiskolákon, hogy minél több roma szociális munkás kerüljön a korházakba. Nagy igény
jelentkezett a megelőző, szűrő vizsgálatokra is mivel a romák körében alacsony a részvétel, itt a cigány kisebbségi
önkormányzatok, roma civil szervezetek, falugondnokok
bevonásával és mozgó szűrőállomások igénybevételével
szeretnének minél több embert elérni.
Falus Ferenc, a modellprogram koordinátora, és a Nyírő
Gyula kórház főigazgatója felmérésekre hivatkozva hangsúlyozta: „A roma lakosság egészségügyi állapota roszszabb, mint a vagyoni helyzete”. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és az igénybevételben különbségek
vannak, ami a halálozási adatokban is megmutatkozik a
romák körében. A szociális alapellátás fehér foltjai egybeesnek azokkal a területekkel, ahol a romák részaránya magasabb az országban, és ez tovább növeli az esélyegyenlőtlenséget - közölte a főigazgató. A programnak lényeges
pontja az előítéletek és a kulturális különbségek kezelése.
Becslések szerint 180 ezer olyan roma ember él, akiknek
nyelvi nehézségei vannak a beszédben vagy a megértésben
és ezeknek az embereknek komoly problémáik vannak az
egészségügyi személyzettel.

VÉLEMÉNYEK A POZITÍV DISZKRIMINÁCIÓRÓL
Rossz helyen támogatja a szegényeket az oktatási tárca
- 2003. szeptember 24., szerda (Origo) Nemhogy nem segít, inkább árt a hátrányos helyzetű
gyerekeknek az Oktatási Minisztérium legújabb terve,
amely szerint 2005-től a hivatalos ponthatár 80 százalékával is bejuthatnának az egyetemekre, főiskolákra.
Szociológusok állítják: az ilyen intézkedések nem oldják
meg a szegény és állami gondozott gyerekek felzárkóztatását, viszont züllesztik a felsőoktatás színvonalát, és a
kedvezménnyel felvett diákok megbélyegzéséhez vezethetnek. Magyar Bálint oktatási miniszter szerint azonban érdemes minden eszközt megragadni, amely változtat a jelenlegi helyzeten.
Az Oktatási Minisztérium (OM) terve szerint a hátrányos
helyzetű gyerekeket 2005-től alacsonyabb pontszámmal veszik majd fel a felsőoktatási intézményekbe, mint jobb
helyzetben lévő társaikat. Azaz már akkor is bejuthatnak
majd az egyetemekre, főiskolákra, ha elérik a hivatalos
ponthatár 80 százalékát, de legalább 72 pontot.
A kedvezmény az állami gondozottakra, illetve azokra vonatkozik majd, akiknek szülei legfeljebb nyolc általánost
végeztek és gyermekvédelmi támogatást kaptak a jelentkező középiskolás évei alatt. A könnyítésekkel felvett diákok
aránya az intézményekben legfeljebb 20 százaléka lehet az
összes hallgatónak. A tárca szerint így évente 1-2 ezer kedvezménnyel felvett diák kerül majd a felsőoktatásba.
A tervet az OM azért dolgozta ki, mert a felmérések szerint
a hátrányos helyzetű gyerekeknek alig van lehetőségük arra, hogy bejussanak a felsőoktatásba. Szociológusok szerint
azonban az ilyen kezdeményezések és tervek nem oldják
meg a szegények felzárkóztatását. Ugyanakkor komoly
problémákhoz vezethetnek.
"Az oktatás expanziójával nem oldódik meg a hátrányos
helyzetűek felemelkedése" - mondta az [origo]-nak Gábor
Kálmán szociológus. A kutató szerint ugyanis az alapvető
problémát az jelenti, hogy a hátrányos helyzetű csoportok
leszakadása és elkülönülése már az általános iskolában
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megkezdődik. Így - mint fogalmazott - a
felsőoktatásba való bekerülés "esélyének
megteremtése önmagában nem jelent sokat". Nem oldja meg például azt a problémát, hogy az ilyen hátrányt általános és
középiskolában kell behozni.
Magyar Bálint oktatási miniszter szerint
tarthatatlan, hogy mindössze a romák 1%a jut be a felsőoktatásba, mikor a nem romák között ez az
arány 30% körül van. "Érdemes minden eszközt megragadni, amely változtatni tud ezen a helyzeten" - mondta. Magyar Bálint szerint a minisztérium tisztában van azzal, hogy
egy ilyen intézkedés önmagában semmit nem ér. Éppen
ezért indított a tárca felzárkóztató programokat a hátrányos
helyzetű gyerekeknek egészen az óvodától - mondta. E
program része, hogy szeptember 1-től ingyenessé teszik az
óvodai étkeztetést a rászorultaknak és ugyancsak ingyenes
lesz - rászorultsági alapon - a közoktatásban a tankönyv. A
terv szerint az általános iskola alsó tagozatán tanulókat csak
szülői engedéllyel lehetne megbuktatni. Ez Magyar szerint
azt a célt szolgálja, hogy minden diák egyéni felzárkóztatásban részesülhessen, és egy gyerek se kerüljön ok nélkül
kisegítő osztályba. Magyar ezen kívül ide sorolta az integrációs normatívát (amely a romák közoktatási integrációját
és a cigányosztályok megszüntetését szolgálja), illetve az
Arany János Tehetséggondozó Programot is.
Gábor Kálmán szerint Nyugat-Európában az 1960-as években nyitották meg a felsőoktatást a tömegek előtt. A
nyugat-európai országokban azonban ez nem merült ki a
felsőoktatásban tanuló diákok létszámának növelésében,
hanem a legtöbb helyen kiterjesztették az egyetemisták jogait is: több országban ingyenessé váltak például a tankönyvek, de ekkoriban vezették be az első diákhitel-rendszereket is. Az olyan programok azonban, amelyek csak tömegessé teszik az egyetemi oktatást, eddig nem jártak sikerrel. "Nem tudok olyan kezdeményezésről, amelyek
gyors felzárkóztatást akart elérni és sikeres lett volna" mondta Gábor.
A szociológus szerint egy ilyen intézkedés ráadásul problémákat idézhet elő a felsőoktatásban is. Például a kedvezménnyel felvett diákok megbélyegzéséhez vezethet. "Az elitizmusnak nagyon mély gyökerei vannak a magyar felsőoktatásban. Ezekre a fiatalokra pedig bélyeg kerülhet, amelyet egyetemi éveik alatt végig hordoznak majd, és ez nagy
hátrányt jelent" - vélekedett Gábor.
A szociológus úgy vélte, hogy már most is az ilyen jellegű
diszkrimináció jelenti az egyik legnagyobb problémát a felsőoktatásban. Egy 2001-es felsőoktatási felmérésben például a felsőoktatásban tanuló diákok 20%-át kérdezték meg
helyzetükről. Mindössze 3-3,5%-a mondta magát roma
származásúnak, azonban számukra sem a tudás megszerzése, hanem a felsőoktatási intézményekben megnyilvánuló
hátrányos megkülönböztetés jelentette a legnagyobb problémát. Gábor szerint azonban gondokat fog okozni az alacsonyabb pontszámmal felvett diákok megbélyegzése. "Ezt
a diszkriminációt nehéz lesz majd átlépni" - mondta.
SÁLING GERGŐ

(RomaPage)
A Kurt Lewin Alapítvány nyolcadik éve szervez hátrányos helyzetű fiatalok (elsősorban nevelőotthonban élők és
romák) számára egyetemi-főiskolai felvételi előkészítő
kurzust. Az eredmények évről évre jobbak, a tavalyi tanév
során az egyébként ingyenes előkészítőre járó 14 fiatal közül 13 bejutott az egyetemre.
Napjainkban már nem csak elvétve találhatunk hátrányos
helyzetű hallgatókat a felsőoktatásban. Tapasztalat azonban, hogy az anyagi támogatás és a bejutás megkönnyített
módja önmagában nem elegendő az egyetem sikeres elvégzéséhez. Márpedig a cél nem pusztán az egyetem kapuin
belülre való belépés. Amennyiben a diákok számára nem
áll rendelkezésre megfelelő, személyre szabott mentori
program, többségében nem tudnak eljutni az egyetem befejezéséig, vagy ha el is jutnak, csak olyan kínok árán, melyek visszafordíthatatlan mentális töréshez, meghasonláshoz, az értelmiségi életpályával való szembeforduláshoz
vezetnek.
Miről van szó? Arról, hogy a hátrányos helyzetű diákok
esetében nem csak az anyagi hátrány vet gátat a továbbtanulásnak, hanem a legkülönbözőbb készségek és képességek hiánya, valamint a sikerhez való (nem létező) viszony
is. E diákok eleve olyan településekről érkeznek a felsőoktatási intézménynek helyet adó nagyvárosba, ahol nincs
számukra megfelelő értelmiségi minta, amely település
maga is hatalmas kulturális-társadalmi távolságra van a
nagyváros világától. Az említett felvételi előkészítő tapasztalata, hogy a legtöbb fiatal elsősorban olyan lélektani megerősítésre és visszajelzésre szorul, mely elhiteti vele azt,
hogy képes bejutni az egyetemre, képes a sikerre. Az egyetemi élet évei során kifejezetten jót tesz a diákoknak az, ha
a bejutáskor ugyanazon mércerendszer vonatkozik rájuk, az
elvégzés során viszont szükséges olyan mentori program,
mely az önálló tanuláshoz ad segítséget, értelmiségi létre
készít fel olyan fiatalokat, akiknek a szülei talán írni-olvasni is alig tudnak. Hangsúlyozottan nem olyan program
szükséges, mely például a roma egyetemistákból politikust,
aktivistát nevel, akár akarnak azok lenni, akár nem. Sokkal
inkább az ún. akadémiai tudás megszerzésében és a tudás
rengetegében való eligazodást kell segíteni, valamint a
kommunikációs képességeket fejleszteni, illetve azt a habitust kialakítani, hogy ez nekem is sikerülni fog. És még egy
lényeges dolog: hátrányos helyzetű és középosztálybeli, roma és nem roma hallgatóknak közösen kell tanulniuk-dolgozniuk, egymást kell mentorálniuk (szakemberek koordinációja mellett), hiszen mindig lehet egymástól tanulni!
Ezért munkatársaimmal felajánljuk a felvételi előkészítő
és a mentori program know howját az oktatási vezetés
számára.
Éljenek vele!
LIGETI GYÖRGY
ligeti.gyorgy@kla.hu
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… NYÍLT LEVÉL A MINISZTERHEZ …

sonló sorsú barátaink életéből azt látjuk, hogy ez a rendkívül nehezen leírható támogatási rendszer (röviden tanoda) nagy hatékonysággal segítheti az iskolában és az életben való boldogulást. Ennek a konkrét elemei a következők:
A tanodában az állami gondozott, család nélküli fiatalok a családra emlékeztető közösségre lelnek.
Itt olyan szakmai segítők dolgoznak, akik a szolgáltatásokat személyre szabottan, komplex módon nyújtják.
A tanodai patronáló rendszer keretében idősebb, iskolai sikereket már elért fiatalok végzik el a legtöbb feladatot, és emellett indirekt módon pozitív mintát nyújtanak (self-help működés).
A gyermekvédelem baranyai rendszerében, állami
nevelt fiatalként presztízs „Faág”-asnak lenni, intézményként büszkeség a tanoda-hálózatba tartozni.
Konkrétan mindez azt jelenti, hogy aki eljár a tanodánkba, az kis idő után már jobban tanul, a "pillanatperspektíva" helyett elkezdi jövőjét tervezni, és elhiszi,
hogy neki is sikerülhet az, ami idősebb társainak már sikerült. Ehhez nem azt várja, hogy odaszóljunk a jobb
jegyért, vagy az esetleges felvételért, hanem hogy megkapja azokat a segítségeket, amelyeket családdal rendelkező kortársai otthon megkapnak. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az a sok-sok egyéni történet, amelyek öszszességükben a „Faág” igazi valóját jelentik. Gondolunk
itt például azokra a fiatalokra, akik az elmúlt három évben egyetemi előkészítő és foglalkoztatási programunkban részt vettek, és most már valamennyien felsőoktatási
hallgatók. De fontosak azok is, akik sokéves tekervényes
tanulmányi út után kanyarodtak vissza az iskolához, és
most elszántan készülnek arra, hogy érettségijük legyen.
Úgy látjuk, hogyha valaki nem született egy szerencsés
családi háttérbe, és ezért a jóérzésűek folyamatosan segítik, még érzékenyebb a segítés mikéntjére. A sikerekhez
elengedhetetlenül szükséges érzelmi és anyagi háttér biztosítása mellett saját erőből elérni dolgokat jelenthet csak
egyedül megelégedettséget, jóérzést. Olyan sikerélményt,
melyből hiányzik az a kisebbrendűségi érzés, amivel
amúgy is folyamatosan szembe kell nézzünk - akár belső
komplexusként, akár külső társadalmi kényszerként.
Tisztelt Miniszter Úr!
Levelünk megírását az a jószándék vezérelte, hogy felhívjuk a figyelmét arra, hogy az oktatási kormányzat eddigi
pozitív lépései sorában a jelen tervezet a célcsoport oldaláról is kifogásolható. Bízunk abban, hogy az oktatásirányítás továbbra is inkább olyan oktatáspolitikai irányt
követ, mely a hátrányok leküzdését nem direkt pozitív
diszkriminációs eszközökkel kívánja megteremteni. Személyes tapasztalataink azt mutatják, hogy a kisközösségekben rejlő folyamatos megtartó erő adja meg azt a lehetőséget az egyén számára, hogy sikereit saját teljesítményeként érje el és élje meg. Tisztelettel:
NYÁRI JÓZSEF
a Faág Baráti Kör elnöke, PTE BTK olasz szakos hallgató
NAGY KRISZTINA
az FBK titkára, PTE BTK szociológia szakos hallgató

Tisztelt Magyar Bálint Miniszter Úr!
2003. szeptember 25. (Faág Baráti Kör Egyesület)
A kormányváltást követő elmúlt másfél évben nagy örömmel figyeltük az oktatási tárca azon lépéseit, melyeket a
hátrányos helyzetű és/vagy cigány fiatalok iskolai sikereinek elősegítése érdekében tett. Jó érzés a Szalai utcai épületben járva cigány emberekkel találkozni, a szegregált intézmények pedagógiai átalakítását vállaló iskolák konferenciáján és az OM-PHARE roma közösségi ház programján
Önnel az induló programokról beszélgetni. Mindezidáig azt
tapasztaltuk, hogy végre elindult egy olyan gondolkodás,
melynek eredményeképpen a szociálisan hátrányos helyzetűek és a romák is valóságos esélyhez juthatnak a mai közoktatási rendszerben.
Meglepődve olvastuk tegnap az Origo című internetes portálon a híradást, mely a hátrányos helyzetűekre vonatkozó
pozitív diszkriminációs törvénytervezetről szól a felsőoktatás területén. A hírben Gábor Kálmán szociológus kétségeit
is olvashattuk az OM ezen tervének valószínűsíthető hatását illetően. A „Faág Baráti Kör” állami gondozott cigány
fiatalok civil kezdeményezése, így tagjai minden szempontból érintettek ebben a témában. E levél írói - az egyesület
jelen vezetősége - magunk is volt állami gondozott cigány
fiatalok vagyunk, a PTE BTK egyetemi hallgatói. Mint a
szóbanforgó törvénytervezet "célcsoportja", szeretnénk személyes tapasztalatainkkal megjegyzéseket fűzni e minden
bizonnyal jószándékú, ámde sok ponton kifogásolható tervhez.
Az alábbiakban két olyan területet említenénk, melyek véleményünk szerint alternatívái lehetnének a Minisztérium
fenti koncepciójának.
Az előző kormányzat hátrányos helyzetűekre irányuló egyetlen oktatáspolitikai döntése az Arany János program
elindítása volt. Igazán sajnálatos, hogy a program nem váltotta be a hozzá fűzött reményeinket. Úgy látjuk, hogy nem
csak a hátrányos helyzet rendkívül széles értelmezése (mely
jelentősen leszűkítette a tényleges célcsoport részvételét,
lásd Liskó Ilona jelentését e körben végzett kutatásáról)
problémás a programban. Az is kérdés, hogy az "aranyos"
osztályokban szegregáltan tanuló fiatalok miként élik meg a
pozitív diszkriminációnak ezen formáját. (Egyik faágas diákunk olyan gimnáziumba jár, ahol van "Aranyos" osztály,
de ő nem ebben tanul. Szerinte az "Aranyosok" szinte külön
kasztot képeznek az iskolában, és a közmegítélésük sem a
legjobb.) Szintén kérdés, hogy a jelen oktatási kormányzat
ezt a nagymértékű anyagi támogatással járó programot milyen módon kívánja átalakítani, illetve kiterjeszteni, hogy
az ténylegesen a hátrányos helyzetűeknek szóljon, illetve
megfeleljen az integrált oktatás szemléletének. (Hivatkozunk Wizner Balázs szociológusnak, szeptember legelején,
a Népszabadságban megjelent írására.)
A közoktatási törvény módosítása kapcsán örömmel láttuk,
hogy számos olyan ponton bővült a törvény, mely a szociálisan hátrányos helyzetűek számára jelent segítséget. Különösen fontos nekünk, hogy a tanoda mint oktatási forma
bekerült a közoktatás rendszerébe. Saját életünkből, és ha-
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Összegző megállapításaim, javaslataim:
A cigányság szocializációs mintájával egy másfajta szocializációs mintára épülő iskola áll szemben, amely hangsúlyozza
ugyan a személyiségfejlesztést, ugyanakkor nem, vagy alig tudja kezelni a cigány gyermekek "másságát".
Az eredménytelenség legfőbb okai nemcsak a települések
hátrányos helyzetében és az iskolák „gyengébb mutatóiban”,
hanem a cigány gyermekek családi szocializációjának eltérő
modelljében keresendők.
Meggyőződésem, hogy multikulturális nevelést kell megvalósítani minden iskolában, amelyben a cigányság hagyományait, de legalábbis a „másságát” őrző csoportjával találkozik.
(A kulturális eltérést hordozhatja a nyelv, a demográfiai magatartás, a családi szocializáció értékei, normái, életstratégiája,
foglalkozási módok, a külső megjelenés stb. - ezek a jellemzők
nem feltétlenül együttesen és csoportonként, eltérő súllyal vannak jelen.
Az esélyegyenlőség jogilag biztosított minden gyermek
számára. Az általam feldogozott kérdőív válaszai alapján arra a
következtetésre jutottam, hogy az iskolai falain belül megteremtődik az esélyegyenlőség és nincs megkülönböztetés. A
hódmezővásárhelyi cigány tanulók esélyegyenlőségéről a pedagógusok egyöntetűen úgy vélekedtek, hogy az iskola ugyanolyan lehetőséget biztosít a cigány és a nem cigány gyermekek
számára. Ugyanakkor a sztereotípiákon alapuló rejtett hátrányos megkülönböztetés az egyes válaszokban megjelenik.
A kérdőíves adatfelvétel feldolgozásának eredményei megerősítik az integrált oktatás mellett felhozott érveket (kivételt
képez az a szegedi általános iskola, ahova a legtöbb cigány tanuló jár, ott ugyanis a nevelőtestület a szegregált oktatást tartja
célravezetőnek).
A tanulói kérdőívekből kitűnik, hogy szinte egyformán érzik jól, vagy rosszul magukat - származástól függetlenül - a tanulók.
A pedagógusok azonos hatással vannak a cigány és a nem
cigány tanulókra.
A pedagógusok többsége elfogadja a cigány gyermeket,
bár hangsúlyozza a negatív családi körülményt és szinte egyértelműen a családra hárítja ezzel a felelősséget.
A teljes iskolai oktatás helyzetének optimális megítéléséhez a szülők és az iskolák fenntartóinak a véleményére is szükség van.
A kérdés-felvetések kibontásához akkor lehet reális képet
festeni, ha a kérdőíves felmérést kiegészítjük a szülőkkel készült interjúkkal, bevonva a családokhoz közelebb álló szakembereket (a gyermekjóléti- és a családsegítő szolgálatok munkatársait) vagyis azokat, akiket a cigány családok elfogadnak.
Ezek után ki kell dolgozni, illetve továbbfejleszteni azokat a lehetőségeket, amelyek a pedagógiai munkát a szociális munka
aspektusával segítik.
Tudom, hogy igazán nem tudtam bemutatni e két felmérést, de
bízom benne, hogy ezekkel a „morzsákkal” felkeltettem az érdeklődést ahhoz, hogy akit megérintett a téma az megkeres engem.
ÁBRAHÁM FERENCNÉ
módszertani munkatárs - romológia szakos bölcsész
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Humán Szolgáltató Központ

CIGÁNY GYERMEKEK
A KÖZOKTATÁS ÚTVESZTŐJÉBEN

Magyarország 2004. május 1-én csatlakozik az Európai Unióhoz, és ezt követően jogosulttá válik az EU Strukturális és Kohéziós Alapjainak a támogatására. Az Alapok általános szabályozása szerint a tagállamoknak nemzeti fejlesztési terv keretében ki kell dolgozniuk és az Európai Bizottság elé kell terjeszteniük fejlesztési célkitűzéseiket és prioritásaikat. A fentiek
szellemében Magyarország is elkészítette a 2004-2006 közötti
időszakra a Nemzeti Fejlesztési Tervet. Az elkészítéséhez elkészült egy GYELV-elemzés, amelyben a gyengeségek közötttöbbek között- kiemelten szerepel a „többszörösen hátrányos
helyzetű csoportok, különösen a roma lakosság társadalmi kirekesztettsége”. A népesség 5-6%-át kitevő cigányok, szociális
munkakörülményeik társadalmi, gazdasági helyzetük miatt a
magyar társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportját alkotják, társadalmi integrációjuk mindmáig nem valósult meg.
A GYELV-elemzés veszélyként jelzi, hogy a hátrányos helyzetűek kirekesztettsége tovább nő. Amennyiben a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek különösen a cigány etnikum szociális
problémáit, kirekesztettségét nem sikerül orvosolni, akkor az
beláthatatlan következményekkel járhat, súlyos szociális, etnikai feszültségekhez vezet (lásd napjainkban Szlovákiában!).
A Nemzeti Fejlesztési Terv célként fogalmazza meg - többek
között – a hátrányos helyzetű fiatalok eredményes iskolai részvételének elősegítését (a lemorzsolódási arány csökkentését) és
a fiatalok, különös tekintettel a cigány fiatalok képzettségének
növelését (a munkaerőpiacra képzettséggel kikerülők számának
növelését). E rendkívül szerteágazó és több oldalról is megközelíthető problémakörnek, amit a cigányság esélyegyenlőségének biztosítása jelent, egy szegmense az iskola, illetve a pedagógus személyisége.
2000-ben Szeged és 2003-ban Hódmezővásárhely valamennyi
általános iskolájában készítettem egy kérdőíves felmérést, amely a cigány gyermekek helyzetét vizsgálta, a közoktatási
rendszerünkben. A kérdések a cigány/roma tanulók esélyegyenlőségére, az iskolai közérzetükre és a pedagógusok velük kapcsolatos előítéleteire irányultak. Mindkét felmérés esetében két kérdőívet használtam. Az egyiken az iskolákban tanító pedagógusok véleményét kértem ki arról, hogy:
„Biztosít-e a közoktatási rendszerünk esélyegyenlőséget
a cigány tanulók számára?”
E kérdőív egyes kérdései rávilágítottak a pedagógusok előítéletes attitűdjére, mely alapján képet kaptam arról, hogy:
„Mennyire fogadják el a pedagógusok a cigány tanulóikat, illetve milyen érzelmi hatás éri őket a nevelő, oktató
munkájuk során?"
A másik kérdőív az akkori/jelenlegi általános iskolákban tanuló
7-8. osztályos (a szegedi felmérésben) és a 8. osztályos (a hódmezővásárhelyi felmérésben) tanulók - cigány és nem cigány
iskolások - véleményét kérdeztem meg arról, hogy:
„Mennyire érzik jól magukat iskolájukban?”
Feltételeztem, hogy a tanulók szemszögéből rávilágíthatok a
magyar közoktatási rendszer ellentmondásaira és az adott iskola
esetleges problémáira is.

(Szerkesztőségünk olyan írásokat is közöl, melyeknek egyes megállapításaival szívesen vitatkozna - természetesen a teljes kutatási
anyag ismeretében. Mi ugyanis jelentős különbséget érzünk a tények és a tényekről alkotott vélemények között. - a Szerk.)
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CHACHO KOLDUSHO
Petyol kham ando lazhavo
ke so dikhel, korro somnoj:
turcko tramcenge vesheste
mangel jekh kotoraslo
phuro.
Pe phuv beshlas po zuralo
bar opre phagel o dumo
boldine punrenca gero
napra shukar dikhimojlo.

Brigakoj karing o cheri
boldel peski cini burnyik,
andaj Devlesko anav si,
so pereles cera krecari...
as les o: Nagy Gusztáv
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