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KAPASZKODNI TESSÉK!
Egyszer régen, még jóval a válságos idők beköszönte előtt Alan
Susit
Susi megkérdezték a válságról:
„Lesz-e válság még a világon?” Miután - bár kicsit kesernyésen - kiröhögte magát, Alan Susi azt mondta,
hogy „Na ne vicceljünk már emberek, hogy lesz-e válság! Válság nem
lesz, hanem van!” Mikor megkérdezték tőle, hogy „Mi bizonyítja
ezt?” azt mondta, hogy „Hát itt vannak például a szociális munkások.
Mégis, miféle dolog az, hogy az emberiség javarésze hivatásos odafigyelőket tart azért, hogy jobb legyen neki, vagy legalább felmutassa - maga sem tudja kinek -, hogy
vannak emberei arra is, hogy törődjenek azokkal az emberekkel, akik
pont olyanok, mint az emberiség
többi része, csak kevésbé olyanok.
Meg az öregek. Akik az ő hazájában (Magyarországon - ahonnan
származott) azt mondják, hogy:
„Ezek a mai fiatalok (persze Új Zélandon is azt mondják), nem tudják
mi a háború, meg a napszám, a robot”. Erre Alan Susi azt mondta,
hogy „A mai fiatalokat azok nevelték fel, akik azt mondják, hogy ’ezek a mai fiatalok’”. És hogy nincs
már háború? Ugyan. A frontvonalak
a házastársak, gyerekek és szülők,
szóval a nappali és a hálószoba, no
és a gyerekszoba között feszülnek.
Meg hogy pengetni lehetne őket.
És a háború - még ha nem is olyan
látványosan -, de pont olyan pusztítóan, először a családokban, aztán
a barátok és a munkatársak között,
harmadszor pedig a közösségekben zajlik. Csak tessék megnézni a
XXI. század vívmányát, a legújabb
kori veszélyeztetettséget: a gyerekek szorulnak be a szülők közé a
váláskor, szakításkor. Őket tolja
maga elé anyuka és apuka, hogy
szegény gyereket veri, elhanyagolja, mindenféle idegenekkel hempergésének látványától nem óvja,
és a gyerek egyébként is nála van
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jobb helyen - tessék csak nekem
ítélni azt a házat, Tisztelt Bírónő.
Robot? Napszám? „Nem tudják a
mai fiatalok, hogy mi az a munka”
– így az öregek. Miazhogy! Az emberek ma jobban rabszolgái a munkának, a megélhetésnek, mint régen, csak most már javarészt nem
a földeken, hanem az irodában, a
cégnél. A másod-, harmad- és negyedállás darálójának kése lett a
munka, ami aztán szétforgácsolja
az ember maradék tartását is.
Szóval tudják ők, mi a munka, csak
azt nem tudják, mi az a pihenés hogy az Ünnepről már ne is beszéljünk.
Fontos megjegyezni, hogy Alan Susi
egyébként nagyon szerette az öregeket. Hacsak lehetett, elmondta,
hogy milyen sokat köszönhetünk
nekik.
Volt egy elegánsan nagyívű életciklus-elmélete is (Periods of Growth
in Life; PGL by Susi), amely szerint
az embernek háromféleképpen kell
egyensúlyban lenni a szociális és
természeti környezetével:
 Gyermekkorban a potenciál, a
kiteljesedésre való jogosultságot kell megkapnia, átélnie - a
környezetnek is ezt kell megadnia a gyermek számára;
 Felnőttkorban a teremtésre való
alkalmasságát kell bizonyítania
–s ezt a környezetnek el kell fogadnia, majd ennek eredményeképpen kell teremtenie;
 Idős korban pedig fejlődéshez
szükséges bölcsességet kell
átadni. A környezetnek pedig
ezt el kell fogadnia és meg kell
becsülnie.
Mindez pedig nemcsak egyéni életciklus, hanem családi, vagy ha úgy
tetszik közösségi is, hiszen az adásnak és kapásnak egyensúlyban
kell lennie és az adás elfogadásnak
aktusa pont olyan erős kötőerő,
mint maga az adás aktusa.
Persze, válságnak csak akkor hívják, ha már a nagyokat is zavarja a
dolog. Amíg nem áll össze nekik is
egységes egésszé. S legyen bármennyire elterjedt is, addig csak
„jelenségnek” hívják. Mert így „gazdaságosabb”.
És az igazi krízis nem is az, hogy az
emberiség nagyjából teljes létszámban egyedül maradt egy elélhetetlenített bolygón. Ez csak a tünet. Az
viszont, hogy a kicsit kevesebb,
mint a teljes létszám úgy tesz,

mintha az anyagi javak mértéktelen
begyűjtése gyógyír lenne a magányra, az már nagyobb baj.
Alan Susi azt is mondta, hogy nincs
„társadalom”, csak „emberiség”, aminek akkor is pont ugyanolyan
tagjai vagyunk, ha még csak nem is
tudunk egymásról. És az emberiség
meg egyre csak fogyaszt és különféle hipermarketekben gyűjtöget
ahelyett, hogy termelne.
Egyébként meg egy régi, talán héber mondást idézett, amit Thomas
Keneally is említ a Schindler bárkája c. regényében: „Ha megmentesz
egy embert, az egész világot mented meg: ha egy ember krízisben
van, az egész világ van krízisben”.
Erre pedig pont úgy kéne reagálni,
mintha mindenki krízisben volna.
Igaz, nem mindenkinek, de a közvetlen még személyes léptékkel
befogható környezetnek igen. Továbbá, ugye, az Élet repedt sarkának két partján élünk, de hogy az
élet nem lép-e egy nagy kutyagumiba mostanában, azt nem lehet tudni…
No és még azt is mondta, hogy kapaszkodni tessék, kinek mi maradt
kapaszkodni, abba: a magányba,
az elhagyatottságba, az Istenhitbe,
vagy ellenkezőjébe, aztán innen
tovább egymásba, az összetartásba. Mert hogy az emberiségnek
mása nem volt és nem is lesz, csak
az ember önmaga a többiek és a
természet.
Alan Susi azt is mondta, hogy ezek
egyébként piszok jó dolgok: jó ha
vannak szeretteid, jó ha van helyed
a világban, ha vannak, akikre számíthatsz. Amikor elkezdtek fanyalogni, hogy ez nem valami tudományos, hanem egy brazil filmsorozat
utolsó részébe illő szentimentális
közhelygyűjtemény, akkor Alan Susi
azt mondta, hogy lehet, de az emberiség ezekkel húzta ki idáig, és
nem a társadalmi berendezkedésekkel, meg a gazdasági vívmányokkal...
Mit mondhat erre a felelős szerkesztő: hálás Alan Susinak, hogy
még egy bőrt le lehet húzni erről a
válság-témáról és Alan Susi gondolatai kiváló bevezetőként szolgálhatnak a HÁLÓ áprilisi számának
fókuszához: a szegénységhez és a
Grameen Bankhoz.
FARKAS
ARKAS W. ATTILA
felelős szerkesztő
<attesz@>
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GYERMEKSZEGÉNYSÉG
Éliás Zsuzsanna (Főiskolai docens,
PTE ETK Szombathelyi Képzési
Központ
Központ Szociális Munka Tanszék)
(Az itt közölt anyag a Pálos Károly
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. november 19-i továbbképzésén elhangzott előadás rövidített, szerkesztett változata, mely
először a Segítő Szó III. évfolyam 4.
számában jelent meg, 2008. decemberében.)
A gyermekek szegénysége az elmúlt években a világ több országában, így az Európai Unión belül is a
politikai, a szociálpolitikai figyelem
középpontjába került. Azok a közös
dokumentumok, melyek a társadalmi befogadás legfontosabb prioritásait tartalmazzák, előkelő helyen
fogalmazzák meg a gyermekszegénység, a gyermekek kirekesztettsége felszámolásának fontosságát.
Az UNICEF 2005-ben megjelent dokumentuma (Child Poverty in Rich
Countries: http://unicef-icdc.org/
publications/pdf/repcard6e.pdf)
hangsúlyozza, hogy a gazdag országok gyermekei sem mentesek a
szegénységtől, a gyermekszegénység drámai megjelenési formái Mexicótól Svédországig egyaránt fellelhetők.
Az adatok, tények vizsgálata megkívánja, hogy a témakörben használatos fogalmakat ismerjük, s ha
nem is teljes mértékben, de többnyire hasonló tartalommal ruházzuk fel.
Összefoglalónkban részben a fogalmi megközelítéseket, részben pedig a gyermekes családok és gyermekek szegénységére vonatkozó
hazai kutatásokat és elemzések
mutatjuk be.
A szegénységnek
és a vele rokon
szegénység
fogalmaknak nincs általánosan el-

fogadott meghatározása, pedig
rendkívül fontos lenne tudnunk,
hogy mit is értünk, mit is értenek a
döntéshozók egy-egy fogalom alatt.
A fogalom értelmezése ugyanis
meghatározza, hogy kik és milyen
beavatkozásokat tartanak szükségesnek a probléma enyhítésére,
felszámolására.
Az Európa Tanács 1975-ben elfogadott meghatározása arra fókuszál, hogy a szegénység nem más,
mint kizáródás a minimálisan elfogadott életmódból, az adott országban.
Az Európai Bizottság által 1984ben közzétett definíció már kibővíti
a fentieket: „szegénynek kell tekinteni egy személyt, egy családot, illetve egy embercsoportot abban az
esetben, ha a rendelkezésükre álló
erőforrások (anyagi, kulturális, társadalmi) oly mértékben korlátozottak, hogy kizárják őket a minimálisan megkövetelhető életmódformából, abban az országban, amelyikben élnek”.
A szegénység fogalmát ma a leggyakrabban leszűkített értelmezésben, a hagyományos fajtájú hátrányos helyzet, és inkább az alacsony
jövedelem és ebből adódó egyéb
hátrányok, mint például a nem
megfelelő táplálkozás, a rossz lakásviszonyok, stb. megjelölésére
használják. Ugyanakkor több hazai
szerző is hangsúlyozza (Ferge Zsuzsanna, Darvas Ágnes, Tausz Katalin, stb.), hogy a szegénység valójában olyan állapot, amelyben a rendelkezésre álló javak mennyisége
nem fedezi a tényleges szükségletek kielégítését, azaz a szegénység
egyaránt lehet anyagi és nem anyagi helyzet jelzője.
A szegénységgel rokon fogalmak
között rendre megjelenik a hátrányos helyzet fogalma, mely már egy
tágabb fogalom: lemaradást jelent,
nem feltétlenül csak jövedelmi, hanem egyéb szempontok alapján is
(pl.: iskolai végzettség, lakásviszonyok, stb.). A többszörösen, vagy
halmozottan hátrányos helyzet az
olyan személyekre/családokra utal,
ahol több hátrány egyszerre van jelen (pl.: alacsony jövedelem, alacsony iskolai végzettség, rossz egészségi állapot, stb.)
A hátrányos helyzetet gyakran azonosítják a depriváció fogalmával, ami magyarul megfosztottságot jelent. Amikor a szegénység megjelö-

lésére alkalmazzák, akkor többnyire azt értik alatta, hogy a deprivált
személy, vagy család nélkülöz valamit, ami a társadalom többségének
a rendelkezésére áll. Ezért inkább
relatív, mint abszolút hátrány.
A depriváció kifejezés használata a
szociálpolitikában valójában túlmutat a szegénység szűk értelmezésén, hiszen a deprivált személy
vagy család kirekesztődik az általánosan elfogadott szokásokból, életmódból, tevékenységekből is, és ez
már abszolút hátrányt, inkább objektív lemaradást jelent.
Az utóbbi években a társadalmi jelenségek vizsgálatánál egyre többet jelenik meg a kirekesztődés (ki
rekesztés, kirekesztettség) fogalma. Ez a szegénység egy újfajta
megközelítése, nemcsak egy folyamat végeredményén van a hangsúly, hanem magán a mechanizmuson, amikor is az egyének számára
nincs választási lehetőség, kizárják
őket, kizáródnak vagy elszigetelődnek, illetve kizárják magukat a társadalmi folyamatokból, lehetőségekből, mint például a jövedelmekből, forrásokból, a munkaerőpiacról, a szolgáltatásokból, társas kapcsolatokból, stb.
A szociálpolitika a szegénység két
fajtáját különbözteti meg: Az abszolút szegénység rövidtávon társadalmi kirekesztődést jelent, hosszú távon pedig biológiai következményi
is vannak (pl. alultápláltság, betegségek). Valójában a minimális létfenntartási lehetőségek hiányát jelenti. Az abszolút szegénységben élő egyén vagy család a létminimum
alatt él.
A létminimumlétminimum-számítás egyfajta
konstruált igény- és szükségletszinten alapul, a fogyasztási szerkezet ideáltípusát alkalmazza. (A
2007-es adatok szerint a létminimum egy fogyasztási egységre számított átlagos értéke: 66.217Ft/hó
volt.)
A relatív szegénység pedig azt jelenti, hogy az egyén vagy család erősen elmarad az adott társadalom
átlagos viszonyaitól: az egy főre jutó jövedelme kevesebb az átlag 60,
50 vagy 40 %-ánál. A relatív szegénységi mutató egy ország népességének jövedelem-eloszlásából indul. A szegénységet egyenlőtlenségi kérdésnek tekinti.
Az abszolút szegénység illethető a
hagyományos jelzővel, a modern
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szegénység pedig inkább relatív
szegénység, és a szűkösség jellemzi.
Szokás megkülönböztetni az objektív és a szubjektív szegénység fogalmát is. Az objektív szegénység
egy előre meghatározott jövedelmi
küszöb alkalmazását feltételezi,
míg a szubjektív szegénység esetén
az egyén, a család saját elvárásaihoz, szükségleteihez, esetleg korábbi életmódjához való viszonyítás
alapján születik a megállapítás: a
magukat szegénynek ítélőket nevezi meg így.
A szegénység mérésére a társadalomtudományokban, a közgazdaságtudományban többfajta mutatót
alkalmaznak. 2001-ben az Európai
Tanács laekeni ülésén a tagállamok képviselői megállapodtak abban, hogy a szegénység, valamint a
kirekesztettség mérésére 18 közös
statisztikai mutatót, vagy ahogy elnevezték, „laekeni indikátorok”indikátorok”-at
vezetnek be. Ez az indikátorrendszer a szegénység mélységének és
a jövedelmek egyenlőtlenségeinek
mutatóit tartalmazza. Ez az új statisztikai mérő-rendszer (EU-SILC) lehetőséget teremt a jövedelmek és
az életkörülmények nemzetközi
összehasonlítására is. A legfontosabb mutatói az alábbiak:
Szegénységi küszöb:
küszöb egy olyan jövedelemszint (határvonal), amely alatt az emberek szegénynek tekinthetők, s amely fölött már nem sorolják őket a szegények közé.
Szegénységi arány:
arány arra ad választ,
hogy az össznépességen belül az egyének, illetve a háztartások mekkora hányada, hány százaléka esik
a küszöbérték alá.
SenSen-index:
index a szegénység intenzitása, a szegénységi rés nem más,

mint a szegények jövedelmének, a
szegénységi küszöbtől számított átlagos távolsága. E mutató 0 és 1
közötti értéket vehet fel. Minél közelebb van 1-hez, annál mélyebb a
szegénység.

RiskRisk- mutató:
mutató ezt a viszonyszámot a
szegények átlagostól eltérő társadalmi-gazdasági struktúrájának
vizsgálatára alkalmazzák.
A jövedelmek egyenlőtlenségének
mérésére leggyakrabban használt
mérőszám:
a decilis eloszlás,
eloszlás melyen azt értik,
hogy a megfigyelt személyek, illetve
háztartások megfelelő jövedelmi
értékeinek nagyság szerint sorba
rendezéséből kapott jövedelmi tizedek milyen arányokban részesednek az összjövedelemből. Az ország
lakosságát jövedelmük alapján sorba rendezik, az így rendezett személyeket tíz egyenlő részre osztják.

Egy decilisbe a vizsgált emberek
egytizede kerül. A két szélső decilis
jövedelmi
jövedelmi aránya:
aránya a tizedik decilisbe és az első decilisbe tartozók átlagjövedelmének egymáshoz viszonyított aránya. Minél nagyobb ez a
szám, annál egyenlőtlenebb a társadalom.
Használatos még a:
RobinRobin-Hood index:
index mely arra ad választ, hogy az átlag fölött élők jövedelméből mennyit kellene átcsoportosítani a szegényebbek javára ahhoz, hogy a teljes jövedelmi egyenlőség megvalósuljon.
ÉltetőÉltető-Frigyes index:
index az átlag fölötti
jövedelemből élők átlagjövedelmének az átlag alattiak százalékában
kifejezett értéke.
GiniGini-mutató:
mutató a jövedelmi egyenlőtlenség legegyszerűbb, szintetikus
mutatója. Értéke „0” (ha mindenkinek ugyanannyi a jövedelme) és
„1” (ha az összes jövedelem egyetlen ember kezében van) között mozoghat.
Magyarországon manapság a szegénység okai közé a kutatások elsősorban a történelmi-regionális sajátosságokat, a viszonylagos gazdasági fejletlenséget, a társadalomszerkezet átalakulási sajátosságait,
a mobilitási esélyek egyenlőtlenségeit, a társadalmi egyenlőtlenségek
megnövekedését, a gazdasági és
társadalmi átalakulás, illetve a szociális ellátó- és támogatórendszer
hiányosságait említik.
Ennek megfelelően a magyar társadalomban a szegények négy csoportját különböztetik meg:
1.) A tradicionális, vagy hagyományos szegénységi
szegénységi csoportba tartoznak azok, akik évtizedek, sőt tulajdonképpen évszázadok óta szegénynek tekinthetők, azaz a szak

1. tábla: A szegénységi ráták alakulása a teljes népességben
és a gyermeket nevelő családok között 2001-2007 között (személyek aránya, %).
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képzetlen dolgozók, a gazdaságilag
elmaradott régiókban élők, a falusi
lakosok, valamint a tartós, krónikus
betegség miatt munkaképtelenné
váltak, illetve a csökkent munkaképességű emberek közül azok, akiknek hátrányait a hozzátartozók támogatása nem képesek kompenzálni.

pasztalható változását akarjuk bemutatni, akkor a szegénység mérőszámai közül érdemes a relatív szegénységi mutatókhoz fordulni. Ez
megmutatja, hogy miként változtak
a társadalmi egyenlőtlenségek, s
azt is, hogy ez milyen hatással volt
a szegénységre. Az 1. sz. táblázat
jól szemlélteti ennek alakulását:

EU 25-ben (Mo 13%, EU 25: 16%),
ugyanakkor a gyermekszegénység
az átlagosnál valamivel nagyobb,
azon 5 ország között vagyunk, amelyekben a legnagyobb a távolság a népesség és a gyerekek szegénysége között
között,
zött a gyerekek rovására. Általánosságban elmondható,
hogy a szűkösség valamivel nagyobb az új tagállamokban, mint a
régiekben, és az is, hogy az újakban jellemzőbb a kevésbé egészséges táplálkozás, valamint a magasabb díjhátralék.
Ha folytatjuk az európai összehasonlítást, akkor további sajátosságok fogalmazhatók meg a hazai
gyermekszegénységre vonatkozóan:
 az átlagos gyermekszegénységi
arányban elenyésző a különbség
(EU: 19%, MO: 20%),
 egyedülálló szülő esetében a
szegénységi kockázat szintén csak
valamivel kisebb (EU 25: 34%, MO:
33%),
 a 3 és több gyermekesek szegénységi kockázata nagyobb (EU:
25%, MO: 28%),
 Magyarországon a területi egyenlőtlenségek - elsősorban a települési egyenlőtlenségek miatt - a
gyermekek szegénysége inkább falusi jelenségnek tekinthető,
 a szegénység okai között nagyobb súllyal szerepel az oktatási
egyenlőtlenség, a magyar iskolarendszer szegregáltabb, a szülői
háttér hatása e területen jelentős,
 a szegénységre rendkívül erős

1. ábra: Az abszolút szegénységi ráta* alakulása a teljes népességben és a
gyermeket nevelő családok között 20012001-2007. (személyek aránya, %)
*a 2001-es relatív szegénységi küszöb árindexszel növelt értékei.

2.) Az új szegények közé sorolhatók
a rendszerváltás óta megjelent, depriválódott egyének, csoportok, elsősorban a munkanélküliek egy része, a rokkantnyugdíjasok, a csak
özvegyi nyugdíjjal rendelkezők, és
általában az eltartott felnőttek, köztük a fiatal pályakezdő munkanélküliek.
3.) A demográfiai szegénység két
csoportot érint elsősorban. Egyrészt az időseket, másrészt a fiatalokat. Napjainkban egyre erősödő
tendenciaként a fiatalok, köztük is
elsősorban a gyerekek képezik e
deprivált csoport egyre növekvő részét.
4.) Az etnikai szegénység mindenek előtt a cigányságot érinti, akiknek több mint fele a depriváltak közé sorolható.
A fentiekben már említettük, hogy a
szegénység hatványozottan érinti a
fiatalokat, köztük elsősorban a
gyermekes családokat, ezen belül
is a gyermekeket. Ez különösen így
van Magyarországon, ahol a KSH
2005-ös adatai szerint a szegénység aránya (a létminimum alatt élők) az összes háztartás esetében
28%, az összes gyermekes háztartás esetében pedig 41%.
Ha a gyermekes családok anyagi
helyzetének az elmúlt években ta-

A fenti időszakban az abszolút szegénységi ráta alakulását mutatja
az 1. sz. ábra grafikonja
Az adatok vizsgálatából kiderül,
hogy az ebben az értelemben vett
szegénység 2005-ig csökkenést,
majd azóta folyamatos emelkedést
mutat.
A gyermekes családok gyermektelenektől való leszakadását jól
szemlélteti a 2.sz. ábra:
2001.
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2007.
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Házaspár
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pár + 2 gy.
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pár + 4 gy. egyedülálló
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2. ábra: A különböző családtípusok jövedelmeinek
átlagos szintje a létminimum százalékában 20012001-2007. (%)
Forrás: KSH Létminimum 2007. TÁRKI Monitor 2001. 2003. 2005. 2007.

Ha a magyarországi gyermekes
családok, gyermekek helyzetét európai összehasonlításban nézzük,
akkor a következők állapíthatók
meg: a szegények aránya Magyarországon valamivel kisebb, mint az

hatással van a foglalkoztatásból
való kiszorulás, a munkanélküliség.
A magyar gyermekek 14%-a foglalkoztatott nélküli háztartásban él.
(EU átlag 10% alatt van, MO: a 4.
legrosszabb az EU 25-ben)
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4. ábra: A szülői munkavállalás hatása
Forrás: Ferge Zsuzsa: A gyermekek helyzete és az esélynövelés lehetőségei a mai Magyarországon
(Előadás a „Programok a gyermekszegénység ellen”Biztos Kezdet konferencián,
2008. november 11. http://biztoskezdet.hu/upload/nyito_rendezv_fzs_081111.ppt.)

 a hazai munkanélküli ellátás európai átlag színvonalú, de a munkabérek relatíve alacsonyak és nagyok a jövedelmi egyenlőtlenségek.
A legutóbbi szegénységkutatások,
kiemelten a gyermekes családok
helyzetének vizsgálata arra hívja
fel a figyelmet, hogy a szegénység
legalapvetőbb oka a munkaerő-piaci kirekesztődés. Ugyanakkor az is
látszik, hogy a munkavállalás nálunk sokkal kevésbé segít a szegénység mérséklésében, mint más
európai ország esetében. Az ada-
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A Darvas Ágnes –Tausz Katalin
szerzőpáros a gyermekszegénységről 2006-ban a DEMOS gondozásában megjelent tanulmányában az
alábbi fontos megállapításokat teszi a magyarországi gyermekszegénységre vonatkozóan:
A magyar gyermekek nagy százaléka – a kutatások tükrében 10-30%a között – olyan háztartásban él, ahol az egy főre jutó jövedelem nem
éri el a segélyezési küszöböt. Becslések szerint ez 700-900 ezer gyermeket érinthet.
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3. ábra: Néhány deprváció előfordulás a háztartások %%-ában 2000 körül
Forrás: Ferge Zsuzsa: A gyermekek helyzete és az esélynövelés lehetőségei a mai Magyarországon
(Előadás a „Programok a gyermekszegénység ellen”Biztos Kezdet konferencián,
2008. november 11. http://biztoskezdet.hu/upload/nyito_rendezv_fzs_081111.ppt.

tok szerint, ha a két szülő közül egy
munkát vállal, akkor az EU 25-ben
50 %-kal, nálunk mindösszesen 27
%-kal csökken a gyermekszegénység mértéke. Ez mindenképpen felhívja a figyelmet a munkabérek relatíve alacsony mértékére.
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A gyermekek minden korcsoportjában magasabb a szegénységben élők aránya, mint az idősebb generációk között. Kiemelendő még, hogy
a 0-15 évesek szegénységi rátája
az elmúlt évtizedben közel kétszeresére nőtt.

A gyerekek közel 50%-a a népesség legrosszabb jövedelmi csoportjaiban, a legalsó 3 decilisben él.
A szegénység kockázata a kisgyerekek (0-2 évesek), a 3 vagy annál
több gyermeket nevelő családban,
illetve az egyszülős családban élő
gyermekek esetében a legmagasabb.
A roma gyerekek körében lényegesen magasabb a szegénységi ráta,
mint a nem romák körében, és ez
akkor is helytálló, ha kiegészítjük
azzal, hogy a szegények többsége
ma Magyarországon nem roma.
A jövedelmi szegénységben élő gyerekek helyzete nem mutatható ki
csak az őket felnevelő háztartások
jövedelmi mutatói alapján. A kutatások tapasztalatai között szerepel,
hogy ugyan a jövedelmi szegénységben élők a források nagyobb részét a gyerekre, annak nevelésére
fordítják, de az anyagi lehetőségek
korlátokat szabnak, és a „kötelező”
kiadásokon túli szükségletekre - ami a kulturális fejlődést is szolgálná
- már nem futja.
A Darvas-Tausz kutatás különösen
fontos megállapítása az, hogy a
gyermekszegénység többdimenziós
jelenség, és a dimenziók halmozódása különösen veszélyes a gyermekek pszicho-szociális fejlődését
tekintve, hisz a gyermekszegénység
tartósan károsít, a gyermek esélyei
az egészséges fejlődésre csökkennek, és növelik a szegénység reprodukciójának veszélyét.
A „Legyen jobb a gyermekeknek
20072007-2032” címet viselő gyermekszegénység elleni nemzeti stratégia
fő célkitűzései a fenti helyzet megváltoztatását célozták meg.
Fő célkitűzései az alábbiak:
 egy generáció alatt jelentősen
csökkenteni a gyermekek és családjaik szegénységének arányát,
 felszámolni a gyermeki
kirekesztés és mélyszegénység
szélsőséges formáit,
 átalakítani azokat a mechanizmusokat és intézményeket, amelyek ma újratermelik a szegénységet és kirekesztést, azaz
 egészséges életfeltételeket biztosítani kora gyermekkortól kezdve,
 korai életkorban kezdődő
fejlesztéssel a képességek jobb
kibontakozását elősegíteni,
 csökkenteni a ma sorsdöntő
regionális és etnikai egyenlőtlenségeket,
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 elősegíteni a gyermekek biztonságos környezetben való nevelkedését, az életesélyeket romboló devianciák előfordulásának csökkentésével.
Megfogalmazódtak a fenti céloknak megfelelő fejlesztési területek,
melyeken a pozitív irányú változások elengedhetetlenek. Ilyenek:

• a foglalkoztatás, munkaerőpiaci helyzet javítása;

• a gyermekes családok anyagi
helyzetének javítását szolgáló
ellátások színvonalának emelése;
• a lakás, lakhatás feltételeinek,
minőségének, biztonságának javítása;
• a képességek kibontakoztatását, a sikeres iskolai pályafutást segítő intézmények és szolgáltatások fejlesztése;
• a szegregáció csökkentése;
• a gyermekes családokat célzó
személyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és szakellátások fejlesztése;
• az egészségügyi ellátásokhoz
ill. ellátási rendszerekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkhoz való egyenlőbb hozzáférés biztosítása.
(Mindezek a célkitűzések, fejlesztési elképzelések, programok,
valamint azok részletei, szakmai
háttéranyagai, melyek a témakörben mélyebben érdeklődők számára különösen hasznosak lehetnekrészletesen megismerhetők az MTA
Gyermekszegénység Elleni Nemzeti
Program Programirodájának honlapján.)
A kérdés ma csupán az, hogy a gloglobális
bális gazdaságigazdasági-pénzügyi krízis közepet
zepette
pette a hazai politikai döntéshozók fontosnak tartjáktartják-e a felnövekvő generáció életfeltételeinek, tár-

sadal
sadalmi
dalmi helyzetének javítását, a
forrá
forrásokból
rásokból juttatnakjuttatnak-e a gyermek
gyermekmekszegénység
szegénység elleni programok megmegvaló
valósítására.
lósítására. Ebben ma csak reménykedni
ménykedni tudunk.
Felhasznált irodalom:
= Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Aula Kiadó Bp.
= A társadalmi kirekesztődés nemzetközi
összehasonlítása (Laekeni indikátorok)
In: Statisztikai Tükör I. évfolyam 47. szám
2007.08.06.
= Bass László – Darvas Ágnes –Farkas
Zsombor – Ferge Zsuzsa: A gyermekszegénység elleni küzdelem állása 2008-ig.
MTA KTI Gyerekprogram Iroda http://
www.gyerekesely.hu/content/
view/145/130/ 2008.11.18.
= Darvas Ágnes-Tausz Katalin. A gyermekek szegénysége. Szociológiai Szemle,
2002/4.
= Darvas Ágnes-Tausz Katalin: Gyermekszegénység, DEMOS Magyarország 2006.
= Ferge Zsuzsa: A gyermekek helyzete és
az esélynövelés lehetőségei a mai Magyarországon (Előadás a „Programok a
gyermekszegénység ellen” Biztos Kezdet
konferencia, 2008. november 11. http://
biztoskezdet.hu/upload/
nyito_rendezv_fzs_081111.ppt.
2008.11.18.
= Ferge Zsuzsa: Társadalmi struktúra, társadalmi hátrány In: Szociálpolitika és
társadalom T-TWINS K. Bp. 1991.
= Ferge Zsuzsa-Tausz Katalin-Darvas
Ágnes (2002): Küzdelem a szegénység és
a társadalmi kirekesztés ellen, 1. kötet:
Esettanulmány Magyarországról
(Nemzetközi Munkaügyi Hivatal, Budapest). http://www.3sz.hu/jm/szakmaianyagok/NEW_Folder/Ferge-TauszDarvas.pdf 2008.11.18.
= Havasi Éva: Szegénység és társadalmi
kirekesztettség, Szociológiai Szemle,
2002/4.
= Havas Éva: A szegénység fogalma és
mérhetősége. In: INFO-Társadalomtudomány 54. (2001. okt.)
= Spéder Zsolt: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Századvég,
Budapest, 2002.
= Spéder Zs.-Monostori J.(2001): Mozaikok a gyermekszegénységről. KSH Népességtudományi Kiadó Budapest.
= Szívós Péter – Tóth István György
(szerk.): Tíz év. TÁRKI Monitor jelentések.
TÁRKI, Budapest,2001.
= „Vágóképek-rögzítve” A Magyar Szegénységellenes Hálózat Monitoring Jelentése 2007 http://www.hapn.hu/

A GRAMEEN ALAPÍTVÁNY
ÉS A GRAMEEN BANK
A Grameen Bankot Bangladeshben
alapította Muhammad Yunus Professzor 1976-ban (még csak projekt formájában), mely azonban
már 1983-tól magában foglalta a
szegényekre specializálódott forprofit bankot is. A Bank jelenleg hét
és fél millió millió szegény bangladeshi családnak nyújt mikromikro-hitelt,
mikromikro-takarékbetétet, mikromikro-bizto
biztosí
tosísítást és egyéb szolgáltatásokat.
A Bank tulajdonosai a hitelezők,
hitelezők s
mint ilyen a világ számos országában a mikro-hitelezési rendszer egyik (s talán a legfontosabb) alapmodelljeként ismerik.
http://www.grameen-info.org/

A Grameen Foundation (Alapítvány)
egy washingtoni (USA) székhelyű
non-profit szervezet, melyet 1997ben a Grameen Bankkal rokonszenvező amerikaiak hoztak létre a Grameen koncepció világméretű elterjesztése érdekében.
http://www.grameenfoundation.org/

A Grameen Bank és a Grameen
Alapítvány egymástól független jogi
személyiségek, nincs sem pénzügyi, sem szervezeti kapcsolatuk
egymással.
Muhammad Yunus Professzor a barátai által alapított Grameen Alapítvány Kuratóriumának tagja, s mint
ilyen, a stratégiai irányok kijelölésében segíti a Grameen eszme világméretű elterjesztését és e filozófiával rokonszenvező gyakorlati szakemberek alapítványi támogatását.
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Hogy megszabadítsa a Grameen
Bankot az adóterhektől, a kormány
egy feltételt szabott, amely arra
késztette a bankot, hogy a teljes
profitot egy erre a célra létrehozott
katasztrófa-alapba fektesse. 2007ben azonban a kormány visszavonta ezt a kikötést. A Grameen Bank
azóta örömmel fizet osztalékot a
hiteligénylőinek.

Névjegy:

MUHAMMAD YUNUS
„Egy nap az unokáink
múzeumba mennek majd,
hogy lássák, milyen volt
a szegénység.”
(1996, május 5. The Independent)

• 7,5 milliós ügyfélkörrel rendel•

•
•
•
•

kező, alulról építkező bank?
A fogyasztás helyett a termelést,
az egyéni értékek helyett az
összefogásban rejlő boldogulást
mozdítja elő?
Koldusok részesülnek megkülönböztetett figyelemben a tehetős VIP-ügyfelek helyett?
Minél szegényebb vagy, annál
nagyobb hitelre számíthatsz?
Mindezt hitelszerződés nélkül
és latrinaásásért cserébe?
Főleg nőknek, pontosabban
olyan nőknek, akik összefognak
egymással?

Ez a Grameen Bank,
Bank amelyet Muhammad Yunus,
Yunus Nobel Békedíjas
professzor alapított 1976-ban.
Erről szól összeállításunk, amely
bizonyítja, hogy válságos helyzetben és körülmények között is megvannak azok a környezeti - szociális
- gazdasági erőforrások, amelyeket
nem megteremteni, hanem velük
élni kell csupán a változás érdekében.
Muhammad Yunus és a Grameen
Bank (Banglades) 2006-ban Nobel
békedíjat kapott „a szegények, különösen a nők gazdasági és társadalmi lehetőségeinek bővítéséért,
az úttörő mikro-hitelezési munkájukért.”
Ismerkedjünk meg ezzel a különleges Bankkal!
 KapnakKapnak-e a hiteligénylők
osztalékot a banktól?
Igen, a Grameen – hiteligénylői
osztalékot is kapnak a banktól.

8

 TermelTermel-e a Grameen Bank
profitot?
A Grameen Bank a kezdetektől fogva (3 évet kivéve) minden évben
termel profitot. Részletes információk az “Adatok és jelentések” részben olvashatók, a www.grameeninfo.org honlapon.
 SzokottSzokott-e a Grameen Bank
pénzadományt
pénzadományt elfogadni?
1995-ben a GB úgy döntött, nem
fogad el többé pénzadományt. Költségeinek fedezésére a banknak
nincs szüksége pénzadományokra.
A GB önellátó.
 Hogyan vehetem fel a
kapcsolatot a GBGB-vel?
Használhatja a bank weboldalán az
erre a célra szolgáló email-szolgáltatást! Küldhet e-mailt a:
grameen.bank@grameen.net címre
is. Ha a képzés, vagy a szakmai
gyakorlat érdekli, kérjük lépjen kapcsolatba egyenesen a Nemzetköziés Oktatási Osztállyal:
g_iprog@grameen.com.
 Hogyan finanszírozza
a GB a működését?
A GB annyi takarékbetétet vesz fel
a kölcsönigénylőitől és másoktól,
amely elég a működésének fedezéséhez.
 Hogyan dönti el a Grameen
Bank, hogy kinek ad kölcsönt?
A GB csak (!) a szegényeknek ad
kölcsönt. Nagy általánosságban azt
lehet mondani: minél kevesebbje
van, annál többet kap. Vessen egy
pillantást a 10 indikátorra. (Lásd: a
10.oldalon — a szerk.) Minél kevesebb (!) indikátornak felel meg, annál több kölcsönt kaphat.
 Miben különbözik a GB a
kereskedelmi bankoktól?
A Grameen Bank a hiteligénylőké,
és a bizalmon alapszik. Nem követel meg semmilyen biztosítékot a
kölcsönigénylőktől. Mióta a bank

nem óhajtja bíróság elé vinni az igénylőt nemfizetés miatt, a kölcsönigénylőnek nem szükséges
semmilyen hivatalos okiratot aláírnia.
 A Grameen Bank
kereskedelmi bank?
Nem, a GB nem kereskedelmi bank
 Mit csinál a Grameen Bank?
A Grameen Bank Banglades szegény, falusi népességének biztosít
pénzügyi szolgáltatásokat. Ezek a
szolgáltatások magukban foglalják
a hiteleket, takarékbetét számlákat, nyugdíjnyugdíj-előtakarékossá
előtakarékosságot
ságot és
hitelfedezeti biztosítást.
biztosítást A GB fő
célja a szegénység megszüntetése.
 Hol található a Grameen Bank?
A Grameen Bank Központi címe:
Mirpur-2, Dhaka, Banglades. De a
valódi banki tevékenység Banglades mezőgazdasági vidékén, a falvak ezreiben zajlik.
 Melyek a Grameen Bank
legfőbb vívmányai?
A GB-nek ma több, mint 7,5 millió
ügyfele van. Közülük 65 %-nak sikerült egyértelműen javítania társadalmi – gazdasági helyzetén és kiemelkedni a feneketlen nyomorból.
 Milyen díjakat nyert a GB?
2006-ban a Grameen Bank és Muhammad Yunus porfesszor Nobel
díjban részesült, az alulról építkező
társadalmi-gazdasági fejlesztés irányában tett erőfeszítéseiért.
Egyéb díjak:
= Petersberg Díj - 2004 (USA)
= Mahadma Gandhi Díj - 2000
(India)
= A Világ Lakásügyéért Díj - 1997
(Nagy-Britannia)
= City Fogászati Kollégium, Arany
Medál - 1996/97 (Bangladesh)
= Tun Abdull Razzak Díj - 1994
(Malajzia)
= King Baudouin Alapítvány Nemzetközi Fejlesztési Díja - 1993
(Belgium)
= Kazi Mahbub Ullah Díj - 1992
(Bangladesh)
= Agakhan Építészeti Díj - 1989
(Svájc)
 Milyen könyveket olvashatok,
hogy többet megtudjak a
GBGB-ról és a mikromikro-hitelről?
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Néhány javaslat:
= Muhammad Yunus: Banker to the Poor
(Szegények bankára)
= Muhammad Yunus: Creating a World Without Poverty (A szegénység nélküli világ
megteremtése)
= Alex Counts: Small Loans, Big Dreams
(Kis hitelek, nagy álmok)
= David Bornstein: The Price of a Dream
(Az álom értéke)
= Andreas Fuglesang és Dale Chandler:
Participation as a Process (A részvétel
mint fejlődés)

 Ki is Muhammad Yunus?
Muhammad Yunus professzor a
Grameen Bank alapítója és ügyvezető igazgatója. A szegénység csökkentése mellett kötelezte el magát.
A GB 1976-os megalapítása óta 25
vállalatot alapított, melyek mindegyikének célja a szegénységben
élők helyzetének javítása. 2006ban a Grameen Bank és Muhammad Yunus porfesszor Nobel díjban
részesült az alulról építkező társadalmi-gazdasági fejlesztés irányában tett erőfeszítéseiért. Muhammad Yunusról többet olvashat itt:
http://muhammadyunus.org
 Kié a Grameen Bank?
Jelenleg a GB 94%-át a hitel-igénybevevők birtokolják. 6% a kormány
tulajdona.
 Miért a nőkre koncentrál a GB?
A nőket szinte figyelembe se veszi
a bangladesi társadalom. Az önfoglalkoztatás és az önálló jövedelemszerzés lehetőségének megteremtésével a Grameen Bank igyekszik
a változtatásra képessé tenni a
bangladesi nőket.
Ezzel összefüggésben felmérések
kimutatták, hogy nagyobb a fejlesztés teljes gazdasági eredménye, ha
a kölcsönöket nőknek adják, mintha férfiaknak, minthogy a nők nagyobb valószínűséggel használják
bevételüket élethelyzetük javítására és gyermekeiket is megtanítják
erre.
 MásMás-e a Grameen Bank, mint a
hagyományos bankok?
A GB módszertana majdnem a fordítottja a hagyományos banki metodológiának. A hagyományos bankügyletek ugyanis azon az elven
alapszanak, hogy „minél több van
neked, annál többet kaphatsz”.
Más szóval: ha kevesed van, semmid sincs, nem kapsz semmit. Végső soron a világ népességének
több, mint a fele a hagyományos

bankok pénzügyi szolgáltatásainak
a kifosztottja. A hagyományos banki rendszer a fedezeten alapszik, a
Grameen rendszer pedig fedezetmentes.
A Grameen Bank azzal a meggyőződéssel kezdte a munkáját, hogy a
hitel emberi jogként
is felfogható,
jog
és e mentén kiépített egy olyan
rendszert, ahol az kap leginkább
elsőséget a hitelfolyósításban, akinek semmije sincs.
sincs A Grameen
módszer nem egy személy által
birtokolt anyagi javak felbecsülésén alapszik, hanem az adott személy lehetőségein (potenciálján). A
Grameen hisz abban, hogy minden
emberi lény, beleértve a legszegényebbeket is, végtelen lehetőséggel van megáldva.
A hagyományos banki rendszer azt
nézi, hogy eddig mit szerzett meg
valaki. A Grameen a kiteljesedésre
váró lehetőségeket keresi az emberben. A hagyományos bankok a
gazdagoké, általában a férfiaké. A
Grameent 97%-ban a szegény nők
birtokolják. A Grameen Bank a szegény nők családon belüli helyzetének felemelésén dolgozik, s teszi
ezt azáltal, hogy javak, források birtoklását biztosítja a számukra. Ezt
az biztosítja, hogy a GB hiteleiből
felépült házak a nők tulajdonában
maradnak.
A mindenekfelett álló érdek a hagyományos bankok esetében a lehető legnagyobb profit elérése. A
GB célja, hogy pénzügyi szolgáltatásokkal érje el a szegényeket, különösképpen a nőket és a legszegényebbeket – és hogy segítsen nekik megküzdeni a szegénységgel,
hogy aztán megmaradjanak egy előnyös és pénzügyileg is egészséges helyzetben. Ez a társadalmigazdasági jövőképből eredő, összetett cél.

GB 24.489 alkalmazottja várja
helyben minden héten a 7,53 millió
kölcsönigénylőt 82.312 faluban
Bangladesh-szerte és nyújtja a
bank szolgáltatásait. A nagyon kis
részekre bontott heti (!) törlesztőrészleteknek köszönhetően a Grameen hiteleinek visszafizetése is
könnyű. Ez a fajta üzletelés sok
munkát jelent a banknak, de nagyon testreszabott az igénybevevőknek.
A Grameen Bank munkamódszerében nincsen külön okirat a kölcsönt
nyújtó és az igénybevevő között.
Nincs arra kikötés, hogy bíróság elé
viszik a klienst a kölcsön behajtása
végett, nem úgy, mint a hagyományos rendszerben. Nincs külön óvintézkedés a szerződésben foglaltak külső beavatkozással történő
kikényszerítésére.
A hagyományos bankok átmennek
“büntető üzemmódba”, ha a hitelfelvevőnek hosszabb ideig tart a
kölcsön visszafizetése, mint amiben megállapodtak. „Szerződésszegőknek” hívják ebben a szférában. A Grameen módszere lehetővé teszi, hogy a kölcsönigénylők
átütemezzék a kölcsönüket, anélkül, hogy azt kellene érezniük, hogy
elrontottak valamit. (De hiszen nem
is rontottak el semmit!)
Ha egy ügyfélnek nehézségei támadnak, a hagyományos bankok
elkezdenek aggódni a pénzükért,
és mindenféle kényszerítőeszközt
bevetnek annak visszaszerzése érdekében, beleértve a hitelfedezet
elvételét is. A Grameen-rendszer az
ilyen esetekben extra erőfeszítéseket tesz, hogy támogassa az igénybevevőt a nehéz helyzetben, és
mindent elkövet azért, hogy segítsen neki visszanyerni az erejét és
legyőzze a nehézségeket.

A Grameen Bank fiókjai a
falvas vidékeken találhatók, a hagyományos bankok kirendeltségei pedig ettől eltérően igyekeznek olyan közel elhelyezkedni a
városközponthoz és az üzleti negyedekhez, amennyire ez lehetséges.
A GB első alapelve, hogy
nem az ügyfeleknek kell
bankba menni, hanem a
banknak a lakossághoz. A
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A hagyományos bankokban a kamat felszámítása – a különleges eseteket kivéve – nem áll meg, késedelmes, vagy nemleges teljesítés
esetén. Idővel a kamat az alaptőke
többszörösét is elérheti. Viszont a
GB-ben a kamat összege semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a kölcsön összegét,
bármilyen hosszú ideig marad is
visszafizetetlen. Nincs további kamatfelszámítás, miután a kamat
legfeljebb a tőkével egyenlő.
A hagyományos bankok nem szentelnek figyelmet annak, hogy a kölcsön igénylőjének családjában milyen okok vezettek a banki kölcsön
felvételére. A Grameen rendszer
nagy figyelmet szentel a gyerekek
iskoláztatásának (a Grameen Bank
rendszeresen ad nekik ösztöndíjat
és hallgatói kölcsönt), a házépítésnek, az általános higiénés állapotoknak, az elérhető tiszta ivóvíznek,
és a katasztrófákkal, a vészhelyzetekkel kapcsolatos jártasságuknak.
A Grameen-rendszer segít a kölcsön igénybevevőinek kialakítani
saját nyugdíj-alapjukat, vagy másfajta megtakarításokat.
A kamatokat a hagyományos bankokban jellemzően negyedévente
tőkésítik, míg a Grameen Banknál
az összes kamat egyszerűen csak
kamat.
A kölcsönt igénybevevő halála esetén az elhunyt családjától nem követelik a kölcsön visszafizetését.
Van egy beépített biztosítási program, amely kiegyenlíti a kintlévőség
teljes összegét, kamatostól. Nincsen családra terhelt követelés.
A Grameen Bankban még egy koldus is megkülönböztetett figyelemben részesül. A koldus az egyik GBhez tartozó mozgalom hatókörébe
kerül, amelyet azzal a szándékkal
hoztak létre, hogy meggyőzze őt is:
csatlakozzon a Grameen-program-
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hoz. A bank elmagyarázza neki, hogyan tud magával vinni valamilyen
árut, és ezt pénzzé tenni, amikor elindul házról-házra koldulni, vagy kirakhat valamilyen árut, ha egy helyben koldul. A Grameen eszméje,
hogy inkább méltóságteljes kenyérkeresethez jutassa, minthogy folytassa a koldulást. Egy ilyen program nem lenne a hagyományos
banki munka része.
A Grameen Rendszer arra bátorítja
a kölcsön-igénylőket, hogy tegyenek magukévá valamilyen célt a
társadalmi, oktatási és egészségügyi területen. Ezek „16 elhatározás” (Lásd: a 12.oldalon!) néven ismertek (nincs házassági hozomány; a gyermekek iskoláztatása;
higiénikus árnyékszék; fák ültetése; zöldségek fogyasztása - a gyermekek farkasvakságának leküzdése érdekében; tiszta ivóvíz biztosítása, stb.). A hagyományos bankok
ezeket nem tekintik üzleti ügynek.
A Grameenben emberi bonsaiként
tekintünk a szegény emberekre. Ha
egy óriási fa egészséges magját egy
virágcserépbe ültetik, a fa, ami
kinő, az óriás kicsinyített változata
lesz. Ez pedig nem a magban lévő
hiba miatt van, hiszen nincsen
semmi baj a maggal. Azért van,
mert a magot megfosztották a növekedéséhez szükséges igazi bázistól. Az emberek azért szegények,
mert a társadalom megfosztja őket
a növekedésükhöz szükséges társadalmi-gazdasági bázistól. Csak
egy “virágcserepük” van, amiben
növekedhetnek. A Grameen arra
törekszik, hogy átültesse őket ebből a “virágcserépből” a társadalom valódi termőföldjébe.
Ha sikerül megtennünk, nem lesz
több emberi bonsai a világon. Szegénységmentes világunk lesz.
http://www.grameen-info.org/index.php?
option=com_content&task=view&id=28&Itemid=177

10 INDIKÁTOR
A Greemen Bank (GB) vezérkara
minden évben kiértékeli a GB-tagok éves munkáját, és azt is megnézi, hogy javult-e gazdasági-társadalmi helyzetük. A GB az alábbi 10
indikátor segítségével méri fel az
igénylők szegénységének mértékét.
Egy igénylőt (GB tagot) akkor tekintenek a szegénységből sikerrel kilépőnek, ha az illető hölgy/nő családja megfelel az alábbi ismérveknek:
(1.) A család egy, legalább 25.000
Tk értékű házban él, vagy olyan bádogtetős házban, ahol minden családtag már ágyon alszik, nem a földön.
(2.) A családtagok tiszta csapvizet,
forralt vizet, vagy timsóval, illetve
arzénmentes tisztítótablettával,
vagy szűrővel szűrt vizet isznak.
(3.) Minden hat év feletti gyermek
iskolába jár, vagy már befejezte az
általános iskolát.
(4.) Az igénylő heti törlesztőrészlete
legalább 200 Tk vagy annál több.
(5.) A család higiénikus, tiszta WC-t,
latrinát használ.
(6.) A családtagoknak elegendő
hétköznapi ruhája van; meleg ruhatélire, mint pl. kendő, vagy sál, meleg pulóver, takarók, stb., valamint
szúnyoghálók a szúnyogok ellen.
(7.) A családnak bevétele származik olyan kiegészítő tevékenységekből, mint például: veteményeskert,
gyümölcsfák, stb. és erre a forrásra
tud támaszkodni akkor, ha kiegészítő jövedelemre van szüksége.
(8.) Az igénylő megtakarítási számláján (éves átlagban) 5.000 Tk van.
(9.) A családnak egy éven át nincs
problémája a napi háromszori bőséges étkezéssel, így egyetlen családtag sem marad éhen egyszer
sem az év során.
(10.) A család törődik az egészségével. Ha valaki megbetegszik, a
család megengedheti magának,
hogy megtegye az összes szükséges lépést a megfelelő egészségügyi ellátás érdekében.

Grameen - HÁLÓ
„... Amikor kis dolgok történnek, de milliószor, akkor az már nagy dolog. Így
teremthetünk erős gazdasági alapokat. S ha nők vesznek részt e gazdasági
alap megteremtésében, akkor egy sokkal szociálisabb és gazdaságosabb
jövőt alapozhatunk meg velük …”
„... A láthatatlan „Berlini fal”-aknak el kell tűnniük. De mi még csak meg se
próbáljuk eltűntetni azokat. Akárhányszor az alant élő emberekkel vagy a
szegényekkel beszélünk, a szokásos reakciónk az, hogy írunk egy csekket.
Oké, gondozzuk őket, etetjük őket, öltöztetjük őket, biztosítunk nekik egy helyet, ahol lakhatnak! De a falhoz hozzá se nyúlunk. Egyszerűen csak azt
mondjuk, hogy hadd maradjanak csak a fal másik oldalán, de azért egy kicsit
etessük meg őket. Ezzel szemben én azt mondom, hogy nekik nincs szükségük a te pénzfeleslegedre, nincs szükségük alamizsnára. Lehetőségre van
YUNUS SZAVAI
szükségük, és tisztességes üzletmenetre. Mert ez az, amit ma ők nem kapnak meg. A szegénység az emberi jogok tagadása. Az emberi jogaik érvényesítéséről beszélek. Ha így teszünk, akkor a
falak eltűnnek. A szegénység eltűnik ...”
„... A nőknek terveik vannak saját magukat, a gyermekeiket, az otthonaikat és az ételeiket illetően. Vannak elképzeléseik. A férfi inkább csak szórakozni akar ...”
„Csak akkor tudjuk eltüntetni a szegénységet a föld színéről, ha az intézményeinket újjáalakítjuk, mint pl. a bankokat és
más intézményeket; ha újjáalakítjuk a politikáinkat, s ha úgy tekintjük át korábbi elképzeléseinket, ha a szegényekről
egy egészen más képet alakítunk ki magunkban.”
„A jövőben nem az lesz a kérdés, hogy „az emberek hitelképesek-e”, hanem sokkal inkább az, hogy „A bankok emberképesek-e?”
„A hitel olyan emberi jog, amelyet szó szerint emberi jogként kell kezelni. Ha a hitelt emberi jogként kezeljük, akkor az
összes többi emberi jogot is könnyebb lesz érvényesíteni.”
„Ha csak egyetlen olyan dologra kellene összpontosítani, ami lehetővé teszi, hogy a szegények kikerüljenek a szegénységből, akkor én a hitelre összpontosítanék.”
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16
A 16 ELHATÁROZÁS

1. Követjük és előtérbe helyezzük
a Grameen Bank négy alapelvét –
FEGYELEM, EGYSÉG, BÁTORSÁG
és KEMÉNY MUNKA az élet minden területén.

2. Fellendülést hozunk
a családjainknak

5. Az ültetési időszakban
annyi palántát ültetünk el,
amennyit csak lehetséges.
lehetséges.

6. Kis családban kell gondolkoznunk. A lehető legkisebbre kell
vennünk a kiadásainkat. Vigyáznunk kell az egészségünkre.

10. Törpe vízműből vesszük az
ivóvizet. Ha ez nem lehetséges,
akkor felforraljuk, vagy timsózzuk a
vizet, mielőtt meginnánk.

11. Nem fogunk semmilyen hozományt elfogadni fiunk menyegzőjén és mi sem adunk a lányunkén.
Távol tartjuk magunkat a hozománymány-átoktól. Nem gyakoroljuk a
gyermekházasságot.

7. Iskoláztatni fogjuk a gyerekeket
és gondoskodunk róla, hogy meg
tudják termelni a taníttatásuk árát.
12. Nem viselkedünk másokkal
szemben igazságtalanul,
ahogy azt sem engedjük,
hogy más így tegyen.

3. Nem fogunk düledező kunyhókban élni. Helyreállítjuk házainkat
és azon dolgozunk, hogy a lehe
lehető
hető
leghamarabb új házakat építsünk.
építsünk

8. Mindig tisztán tartjuk a gyermekeinket
keinket és a környezetünket.

13. Együtt fogunk nagyobb befektetésbe, nagyobb bevételért.

4. Egész éven át zöldségeket termesztünk. Bőségesen fogyasztunk
belőlük
belőlük és a többletet eladjuk.
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9. Latrinát fogunk építeni
és használjuk is.

Méltóság - HÁLÓ
Méltóságot hát mindenkinek!

14. Mindig készen kell állnunk
egymás segítésére. Ha valaki
bajban van, segítenünk kell neki.

ÖSSZETARTOZUNK!
A Méltóságot Mindenkinek
Mozgalom felhívása

15. Ha valahol valamelyik alapelv
megsértéséről szerzünk tudomást,
mind odamegyünk és segítünk
helyreállítani a fegyelmet.

16. Minden közös munkából közösen vesszük ki a részünket.

FIZESS ELİ
A HÁLÓ-RA!
Szeretnéd-e, hogy munkatársaid is ugyanolyan informáltak legyenek, mint Te?
Hogy szakmai téren
félszavakból is
megértsétek egymást?

600.-Ft/hó x 12 hó
= 7.200 Ft/év
HELYETT :
6.000,- FT / ÉV
Részletek a 19.oldalon !

Mindannyian felelősek vagyunk azért, ami ma Magyarországon történik. Felelősek a társadalmi tagságuktól, emberi és állampolgári méltóságuktól megfosztott cigányság
sorsának alakulásában. A fizikai
tettlegesség és szellemi elnyomás
elfogadott lett megbélyegzett honfitársainkkal szemben, sőt, immár
követendő normának számít. Bocsánat minden gúnyért és bántásért, ami ebben a hazában érte roma társainkat.
Hogyan juthattunk idáig, hogy közösségeink gyengévé lettek vagy
széthullottak, mi magunk pedig
szótlanná váltunk, s erőszakos és
gátlástalan emberek veszélyeztetik
a társadalom békéjét, ártatlanok életét?! Fonjuk újra a társadalom
törvényes és összetartozó szövedékeit! Semmit sem kívánunk ennél
jobban. Tegyünk meg mindent azért, hogy törvényeinkben, sajtónkban, iskoláinkban, munkahelyeinken és szomszédságainkban legyen végre egyenlő bánásmód és
nyíljanak egyenlő esélyek mindenki
számára.
Hiszünk abban, hogy a cigányok és
nem cigányok közös országa talpra
állítható. Ha most szembenézünk a
súlyos helyzettel, lefolytatjuk az elmaradt, elhallgatott vitákat és kölcsönösen megfogalmazzuk a közös
feladatokat, amelyhez széles társadalmi összefogást teremtünk, akkor végre felemelt fővel nézhetünk
egymás, gyermekeink és unokáink
szemébe. A legfőbb ideje tehát,
hogy mi, különböző származású,
társadalmi helyzetű és világnézetű
emberek, erkölcsi, anyagi és politikai felelősségünk teljes tudatában
megmutassuk: összetartozunk.
összetartozunk

A kezdeményezők:
Feischmidt Margit,
Fleck Gábor,
Horváth Aladár,
Kovács Éva,
Kovács Petra,
Kóczé Angéla,
Messing Vera,
Neményi Mária,
Michael Stewart,
Szalai Júlia,
Szuhay Péter,
Vidra Zsuzsanna,
Virág Tünde,
Zentai Violetta és
Zolnay János.

ÖSSZETARTOZUNK!
2009. március 14-én szombaton
15:00-kor a Kossuth Klubban körülbelül 200 résztvevővel megalakult a Méltóságot Mindenkinek
Mozgalom. A mozgalom tagjainak
eltökélt szándékuk, hogy mindent
megtegyenek azért, hogy Magyarországon mindenkit megillessen az
emberi méltóság.
Zolnai János alábbi beszéde a mozgalom megalakulásakor hangzott
el. További információk:
információk
a www.meltosag.net honlapon.
A mozgalomhoz csatlakozni:
csatlakozni
az info@meltosag.net e-mail címen
lehet.
Kedves Barátaink!
Ennek a találkozónak a szervezése
során Kóczé Angélára és rám esett
a választás, hogy mondjuk el, miért
kezdtünk bele ennek a mozgalomnak a létrehozásába, és hogy határozzuk meg saját pozíciónkat, céljainkat. Erre teszek kísérletet.
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Egy nyíregyházi nagyvállalkozó megvásárolta az egyik monoki kastélyt,
szállodát alakított ki benne, később
megszerezte a polgármesteri széket is. Bevezette a „segélyért munkát” modellt, majd népszavazást
kezdeményezett azért, hogy bárki
aránytalan eszközökkel is meg védhesse tulajdonát, akár megölve a
betolakodót. Ma ő a legtöbbet szereplő polgármester, napi vendége a
tévé stúdióknak, alig múlik el hét,
hogy ne szerepeljen valamelyik
nagy példányszámú újságban. Március 9-én megjelent interjújában
úgy fogalmaz, hogy:
„Mi fogyunk, a cigányság szaporodik.
Ez az ország az én őseim országa, ezt
az országot megörököltem a dédapámtól, és az a feladatom, hogy továbbörökítsem az unokámnak, de félek tőle,
hogy hasonló népességi mutatók mellett nem tudom megtenni. Borzasztó
belegondolni, hogy egy több ezer éves
kultúrával és tudással rendelkező nemzet azért fog megszűnni, vagy háttérbe
szorulni a saját országában, mert van
egy olyan kisebbség, amelyet olyan
helyzetbe hozunk, hogy a szaporodásával túltegyen rajtunk. (…) Ki kell végre
mondani: ezek az emberek azért vállalnak gyermeket, mert a gyerek a család
megélhetésének alapja.(…) Ha a jelenlegi tendenciák maradnak, húsz év
múlva a Magyarországon élő magyar
és cigány lakosság aránya egyforma
lesz, esetleg a romák aránya meg is
haladja a magyarokét. És nézzük meg,
mi történt Szerbiában, Koszovóval: az
albánok egyszerűen kiszorították a
szerbeket a saját országukból, ősi földjükről. Az országunk egy második Trianonba szaladhat bele, mert könnyen
megeshet, hogy a cigányság lecsatol
egy részt az országból, megalakít egy
saját önálló államot, amihez majd az
unió tapsol, hogy ez a demokrácia csodája, ismét egy új állam született”

A monoki polgármester álláspontját
osztják a szerencsi kistérségbeli
kollégái, akik tavalyi nyilatkozatukban úgy fogalmaztak, hogy:
„Húsz év múlva komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent majd az ingyenélők egyre magasabb száma és addig
kell cselekedni, amíg mi vagyunk többségben.”

Ellenzéki és kormánypárti politikusok éppúgy rokonszenveztek a polgármesterekkel, mint a szakminiszter, valamint a tekintélyes neoliberális honlap egyik vezető publicistája, aki nemrég „a családtámogatási
rendszer által ösztönzött nyomordemográfiai spirálról írt,” és arról,
hogy a „premodern szokásjog” továbbélésének bizonyítéka, hogy „a
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roma közösségek még ma is vajdákat választanak”. Ugyanő az egyik
országos napilap antiszemita cikkeiről is elhíresült vezérpublicistájának írásával tökéletesen egybevágó gondolatmenetet fogalmaz meg:
ennek lényege, hogy az orosz, kínai
vagy szicíliai maffiákról azért lehet
nyíltan beszélni, mert az érintett
népek kulturális teljesítménye sokkalta jelentősebb, mint maffia-bűnözői teljesítménye, ezzel szemben
a cigányok által felmutatható kulturális teljesítmény elenyésző. Utóbbi
publicista állandó jelzős szerkezetei: cigánybűnözők, cigány horda,
cigány hordatag, cigány falka, cigány állatok, nem emberek, veszedelmes vadállatok, börtönben zabáltatott állatok. A miskolci rendőrkapitány szerint „az a baj, hogy a
sok kis aranyos cigánygyerekből
gyakran kegyetlen bűnözők lesznek”. A rendőrkapitány védelmében együtt tüntetett az összes parlamenti párt és a jelenleg parlamenten kívüli szélsőjobboldal. Az egyik kormánypárti képviselő szerint
vannak olyan jelek, hogy az integrált oktatás nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ellenzéki politikustársa; az egyik korábbi államtitkár örült, hogy a kormánypárti
képviselő végre belátta ezt.
Ezek a vélemények, állítások nem
szélsőséges honlapokon vagy újságokban jelentek meg, hanem a főáramba tartoznak. Minden bizonnyal
át kell gondolnunk a szélsőség értelmezését, és saját pozíciónkat: lehet, hogy kisebbségben leszünk, lehet, hogy mi sodródunk a szélre.
Ha így lesz, méltósággal tudomásul
kell vennünk. De mi az, amiben ma
a társadalom túlnyomó többsége
egyetért?
 Most már elég!
 Ezekkel nem lehet, ezeket nem
lehet!
 Túl sok pénzt költöttünk már
eddig is a romák felzárkóztatására, méghozzá minden mérhető és látható eredmény nélkül.
Mélyen megütötte a hírfogyasztókat a hírforgalomba került
120 Mrd forint összegű romákra fordított támogatás. Valljuk
be, egy átlagos, az államháztartás részleteiben járatlan ember
számára ez irdatlan, beláthatatlanul nagy összeg. Nem tudhatja, hogy tíz évre elosztva ez az
összeg már nem is olyan nagy,
még kevésbé, hogy egész egy-

szerűen ez az összeg nem létezik. A néhány éve megszüntetett
Cigányügyi Tárcaközi Bizottság
évről évre összegezte a tárcák
által jelentett összegeket; a minisztériumok pedig fejezeti kiadásaik közül önkényesen megjelölték azokat a tételeket, amelyeknek részben vagy egészében cigányok is kedvezményezettjei lehettek.
 Cigánybűnözés igenis létezik,
elég volt a mellébeszélésből.
Fel kell tennünk a kérdést, hogy mi
készül itt.
Az elmúlt két évtizedben senki sem
volt képes arra, hogy érdemben
növelje az alacsony foglalkoztatottságot, különösen az alacsony iskolázottságú rétegek kirívóan alacsony foglalkoztatottságát, még
tisztes gazdasági fellendülés időszakában sem. Gazdasági receszszió idején pedig végképpen nem
ismeri senki a foglalkoztatás bővítésének módszerét. Senki nem tudja, hogy miként lehet kezelni a kistérségi gettósodás problémáját,
hogyan lehetne akárcsak fékezni a
folyamatot. A hatályos jogszabályi
feltételek mellett senki nem képest
javítani a magyarországi közoktatási esélyegyenlőséget. Egyetlen
megoldás kínálkozik, a társadalompolitikai problémát etnicizálása, cigányüggyé stilizálása, bár sem a
szegénység, sem az alacsony foglalkoztatottság nem cigány-probléma, de még a tartós mélyszegénységben élőknek is legfeljebb csak a
fele lehet roma. Az iskolai szegregáció is jórészt csak tünet; annak a
tünete, hogy a magyarországi közoktatás a fejlett országok egyik leginkább egyenlőtlen közoktatási
rendszerévé vált az elmúlt huszonöt évben. Ha összeolvassuk azokat
a szövegeket, amelyek találkoznak
a közvélemény túlnyomó többségének egyetértésével, akkor koherens
politikai program bontakozik ki a
szemünk előtt:
 A transzferjövedelmek csökkentése, illetve radikális átrendezése; a legszegényebbeket célzó
segélyek csökkentése, illetve esetükben büntető jellegű munkateszt alkalmazása, a jóléti
függőség és a stratégiai gyerekvállalás veszélyének elkerülésére. Ennek döntő elemeit már ez
a kormány beépítette a jogsza-
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bályokba az Út a Munkához
Program keretében.
 A zéró tolerancia elvének alkalmazása a büntetőjogban és a
büntető igazságszolgáltatásban.
Ennek lényege, hogy a legkisebb bűncselekmény, vagy szabálysértés sem maradhat megtorlatlanul; a vagyon elleni bűncselekmények értékelése esetén el kell tekinteni az értékhatártól; háttérbe kell szorítani az
arányosság elvét; 12 éves korra
kell csökkenteni a büntethetőség határát.
 Deklarált szakítás az integrációs, szegregáció-ellenes oktatáspolitikával; rendpárti tekintélyelvű oktatáspolitika meghonosítása, hivatkozva mindenekelőtt
arra, hogy az integrációs oktatáspolitika eredménytelen, ráadásul ez a legfőbb oka annak,
hogy elszabadult az iskolai erőszak. Annak kimondása, hogy a
szabad iskolaválasztás, az úgynevezett „white-flight” alapvető
szerzett szabadságjog, ugyanakkor az elkülönítés sok esetben a
halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű illetve a roma diákoknak is kedvezőbb. Végül annak az elvnek
a nyílt felvállalása, hogy a tehetség-gondozás fontosabb cél,
mint a hátrányos helyzetű tanulói csoportok felzárkóztatása.
Ennek a politikai fordulatnak a lényege pedig egyetlen mondatban
összefoglalható: a mértékadó többség meg van győződve arról, hogy a
romák kirekesztése, vagy éppen
csak lehagyása mellett is boldogulhat. A legtöbb ember nem akarja
bántani a cigányokat, nem akar
nekik rosszat, csak le akarja őket
hagyni; ott akarja őket hagyni abban a helyzetben, abban a társadalmi pozícióban, azokban az iskolákban és intézményekben, azokban a leszakadt falvakban és kistérségekben, ahová az elmúlt évtizedekben szorultak. A magyar társadalom úgy gondolja, hogy így is
boldogulhat. Ez ellen kell fellépnünk.
Ki kell mondanunk, nagy nagyon
nagy baj van!
Az én személyes indokom pedig az,
hogy hónapok óta nem tudok mit
válaszolni roma diákjaimnak, akik
azt kérdezik tőlem, hogy mi lesz itt,
mi lesz velük, mi lesz a gyerekeik-

kel, mi lesz a családjukkal, és vajon
csomagoljanak-e. Csak azt tudom
nekik mondani, hogy nyugalom,
higgadtság, nem szabad pánikba
esni, végezzük tovább a dolgunkat de közben érzem, hogy szavaim hamisan csengenek. Fullasztóan tehetetlennek érzem magam.
Végül fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Méltóságot mindenkinek
szlogen Solt Ottiliára
Ottiliá is utal. A cikkeit, tanulmányait összegző kétkötetes válogatás, amely halála után
jelent meg, ezt a címet viseli; a címadó pedig Havas Gábor.
Gábor
Köszönöm a figyelmüket!
ZOLNAY JÁNOS
< jzolnay@gmail.com >

ÖSSZETARTOZUNK!
Kóczé Angéla alábbi beszéde a
Méltóságot Mindenkinek Mozgalom
megalakulásakor hangzott el.
További információk:
információk
a www.meltosag.net honlapon.
A mozgalomhoz csatlakozni:
csatlakozni
az info@meltosag.net e-mail címen
lehet.
Kedves Barátaim!
Azért jöttünk ma össze (liberálisok,
szocialisták, konzervatívok, katolikusok és protestánsok, középosztálybeliek és szegények, romák, és
nem romák), hogy hangot adjunk
annak, hogy mi egyek vagyunk: egy
nemzethez. egy országhoz tartozunk. Eljött az ideje annak, hogy a
politikai, társadalmi és gazdasági
megosztás helyett az együttműködést keressünk. Nem engedhetjük
meg azt, hogy az egymástól való
félelem uralkodjon felettünk. Mi a
félelem helyett a reménységet választjuk, a megosztás helyett az
összefogást. Cigánynak és nem
cigánynak (gádzsónak) össze kell
fogni. Egymás nélkül nem megy!

A közéleti diskurzusban emlegetett
„cigánykérdés” önmagában nem,
kizárólag a magyar társadalom kérdéseként értelmezhető. A gazdasági, politikai, és társadalmi válság
keretében lehet csak megfogalmazni azt, ami ma a romákkal történik.
A Méltóságot Mindenkinek Mozgalom nem eszmék és ideológiák ellen hadakozik, hanem a társadalomban megjelenő verbális és testi
erőszak ellen akar fellépni. A mozgalom a napi jó gyakorlatok elterjesztésével szeretné leküzdeni a
helyi közösségekben megjelenő erőszakot és uszítást. S tudjuk, hogy
vannak ilyen pozitív együttélési
minták, amelyek sajnos nem kerülnek be a médiába és a társadalmi
közbeszédbe.
A többnyire etnikai kategóriákban
értelmezett konfliktusok kétségtelenül összefüggésben állnak az
államba és általában a politikai elitbe vetett bizalom megrendülésével.
Sőt, tovább megyek, még mélyebben összefügg az ország társadalmi válságával.
Václav Havel a romákat lakmuszpapírnak nevezte, hiszen ők érzékelik
a legjobban a társadalmi rendszer
működésében fellépő anomáliákat,
ők azok, akik a legvédtelenebbek
és kiszolgáltatottabbak a strukturális válságokkal szemben.
Magyarországon a közbeszédben a
legkülönbözőbb eredetű konfliktusok gyűjtőfogalmává fogalmává lett
a „cigánykérdés”. Mi úgy látjuk viszont, hogy amivel szembesülünk,
az nem „cigány-ügy” és még csak
nem is kizárólag „cigány-magyar”
etnikai konfliktus. A felszínen ugyan hibásan „cigánykérdésként”
definiálódik, azonban a mélyebb rétegeket is elemezve bonyolultabb
jelenség: egymással kölcsönhatásban lévő, kibeszélt és kibeszéletlen
problémák egymásra rakódása.
A problémák jelentős része abból
fakad, hogy a gazdasági és politikai
átmenetet követően Magyarországon elmaradt a társadalmi konszolidáció, mely megteremthette volna
a marginalizálódott csoportok (köztük a cigányság) fokozatos társadalmi integrálódását és elfogadását a többség részéről. Ma számos
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gazdasági és társadalmi problémával küzd az ország (a jelenlegi válságon túlmenően is), amelyek táptalajul szolgálnak a leszakadt rétegek megbélyegzésének és bűnbakká tételének. Szociológusok és egyéb szakemberek már régóta beszélnek a gettósodó térségek, a kirekesztő és a jóval az európai átlag
alatt teljesítő iskolarendszer, a
nem hatékony egészségügy, vagy a
társadalmi egyenlőtlenség újratermelődésének problémájáról. Ebben
a kontextusban történik meg a
konfliktusok etnicizálása - a közbeszéd szereplői különböző meggyőződésből és megközelítésből kizárólag etnikaivá (cigánnyá) tesznek
sokkal komplexebb problémákat,
mert így azok könnyebben eltávolíthatók, a másik/ cigány, itt jelesül a
cigányság ügyévé tehetők.
A problémák okának tekintett másik/cigány körül pedig egy mindinkább faji kategóriákkal operáló, és
ezzel a faji kategóriákból következő
társadalmi szakadékokat megteremtő diskurzus jön létre, amelybe
felszabadultan folynak bele a korábban elhallgatott etnikai feszültségek, és azokon túlmenően a legkülönbözőbb eredetű társadalmi félelmek, frusztrációk is. Ez a felszabadult „cigányozás” került szembe
össztársadalmi szinten egy nagyon
gyenge társadalmi támogatottsággal bíró – és belülről is megosztott,
sok ellentmondással és bizonytalansággal
lansággal küzdő – egyenlőségi, inintegrációs
tegrációs és a társadalmi elismerést célzó diskurzussal.
diskurzussal Lokális
szinteken pedig a helyi közösségek
korábbi, sok tekintetben működő,
más tekintetben viszont helyi félfeudális rendszerek megerősítésével,
melyek konfliktusokat és szegregációs tendenciákat tartanak fenn, mi
több, generálnak.
Meggyőződésünk, hogy a valódi törésvonal nem a romák és nem-romák között, hanem a demokrácia
és a jogállamiság hívei és az azt
negligálók között húzódik! Mi abban hiszünk, hogy helyre kell állítani a jogállam intézményeit, amely
az állampolgárok bizalmára, épül.
Illusztrációt szeretnék szolgáltatni
Önöknek/Nektek, hogy miért fontos a mozgalom elindítása. Gondolom, sokan olvastátok a következő
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lánclevelet, amit a napokban lehetett olvasni az interneten:
„Ezért dolgozik Magyarország munkaképes lakossága ... 2008 ...
A roma családnak van 6 gyereke. Beadták intézetbe őket.
Majd jelentkezett a család rokonsága
és egy pár nap múlva kihozták őket,
mint nevelőszülők.(!!!!) Az állam
állam megszabadul a gyerekektől és fizet
fizet.
zet Nem is
keveset.
Gyerekenként 80.000 (!!!), azaz összesen 480.000 forintot havonta.
Az apa és az anya nem válnak el, de
külön lakcímre jelentkeznek be, így
mindkettőjük megkapja a szociális
segélyt az önkormányzattól, 39.100
forintot fejenként.
Így további 78.200 forinthoz jutnak.
Lakásfenntartási támogatásként további 9.800 forintot kap a család. Erre jön
még a családi pótlék, 12.600 gyerekenként, további 75.600 forint.
Természetesen ingyen tankönyvek és
ingyenes iskolai étkeztetés is jár... Ezen
kívül minden hónapban átmeneti segélyért is sorban állnak, ami havi 30.000
Forint az önkormányzattól. (Ha nem
kapnak, akkor ott hagyják a gyerekeket
a jegyzőnél, ezzel "zsarolva" a hatóságot.) Így a család havonta cirka
673.600 Forint bevételhez jut!!!
Telik máris plazma TV-re, meg lízinges
Suzukira is a papának.
Ha dolgozni menne és keresne
100.000 Forintot havonta, akkor a
bevétel lecsökkenne 175.600 Forintra.
És ők beszélnek arról, hogy "elnyomják"
őket a büdös rasszista magyarok ... és
még tüntetni is van pofájuk (szept.20án). "Ne bántsd a magyart, hisz az adójából élsz ..." Azt hiszem ez most nagyon aktuális. Küldd tovább, mindenki
tudja meg, hogy ez nem mehet így tovább!"

Ezek azok a valóságot torzító uszítások a romák ellen, amiknek azonnal megálljt kell parancsolnunk.
Mozgalmunk hamarosan egy kommunikációs hadjáratot fog indítani
az ehhez hasonló hamis információk ellen.
Nyilván mindannyian felelősek vagyunk azért, amilyen formát bontott ma Magyarországon az erőszak.
szak Hogyan juthattunk idáig, hogy
közösségeink gyengévé lettek vagy
széthullottak, mi magunk pedig
szótlanná
szótlanná váltunk, s erőszakos és
gátlástalan emberek veszélyeztetik
a társadalom békéjét, ártatlanok

életét?! A szótlanság és némaság
tovább erősíti az erőszakos cselekmények legitimációját.
A Méltóságot Mindenkinek Mozgalom arra kér Benneteket, hogy fonjuk újra a társadalom törvényes és
összetartozó szövedékeit! Gondoljuk újra, hogy milyen struktúrákat
és milyen közbeszédet alakítottunk
ki, amely hozzájárul a leszakadó
roma honfitársaink végleges kirekesztéséhez. Tegyünk meg mindent azért, hogy törvényeinkben,
sajtónkban, iskoláinkban, munkahelyeinken és szomszédságainkban legyen végre egyenlő bánásmód és nyíljanak egyenlő esélyek
mindenki számára.
Ha most szembenézünk a súlyos
helyzettel, lefolytatjuk az elmaradt,
elhallgatott vitákat, önkritikát gyakorolunk és kölcsönösen megfogalmazzuk a közös feladatokat, amelyhez széles társadalmi összefogást
teremtünk, akkor végre felemelt fővel nézhetünk egymás, gyermekeink és unokáink szemébe. A legfőbb ideje tehát, hogy mi, különböző származású, társadalmi helyzetű
és világnézetű emberek, erkölcsi,
anyagi és politikai felelősségünk
teljes tudatában megmutassuk:
összetartozunk. Méltóságot hát
mindenkinek!
mindenkinek!
A leszakadó társadalom peremére,
konfliktusok célpontjává vált romák
iránti kötelezettségvállalás és szolidaritás egyértelműen mindannyiunk számára morális kérdés. Nem
lehet, tovább szótlannak lenni, cselekedni kell, ezért vagyunk ma itt.
Olyan Magyarországot akarunk,
ahol tudjuk, hogy gyermekeink boldogulása közös érdekünk.
Ahol felismerjük, hogy haza csak
egy van, ahol a nemzet összetartó
ereje erősebb mindennél.

KÓCZÉ ANGÉLA
< angelakocze@hotmail.com >
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NÉZŐPONT
A rendszerváltás első egy-két eufórikus éve utántól érezhető, előrejósolható volt az, amit ma látunk, tapasztalunk:
 milliós nagyságrendű állástalan,
állástalan
akik között a roma származásúak a hasonlóan alacsony iskolai
végzettségűek mellett a diszkrimináció miatt többszörösen peremre szorultak,
 a lakásrendszer privatizációja,
privatizációja
ami éket vert a lakásbérlők változatos formái és a lakástulajdonosok közé, lehetetlenné
téve a szegények lakhatását,
 a szabad iskolaválasztás,
iskolaválasztás mint
vívmány, ami egyben az iskolai
szegregáció melegágya,
 a szabad verseny,
verseny aminek következtében felerősödtek a területi különbségek és kialakult
a mindenféle erőforrások nélküli települések köre,
 akik az elmúlt 20 évben helyzetük folytán rosszul jártak, mindenféle reális esély nélkül maradtak, és még él bennük a
túlélés ösztöne, szinte csak törvénytelen eszközökkel juthatnak bármilyen erőforráshoz,
 a politikai élet színvonaltalansága,
 a "magas szintű" korrupció
szankciómentessége,
 a szólásszabadság jelszava
alatt kibontakozó rassziszmus.
Mindez törvényszerűen vezet a szegények kriminalizálódásához, a rendszerváltás áldozatainak vádolásához. Pedig a felelősség a "miénk",
és a mi felelősségünk az is, hogy az
utolsó pillanatban odafigyeljünk eddigi "oda nem figyelésünk" következményeire.

Hathatós "beavatkozás", érdemi
segítség nélkül ez a szabadjára engedett folyamat csak gerjed, eszkalálódik.
Nincs min meglepődni, ha a bűnözés mértéke nő.
"Mi" tehetünk róla, ha nem lépünk.
A megoldás kulcsa a "mi" kezünkben van, nem várhatjuk a megoldást azoktól, akiket megfosztottunk minden erőforrástól. Csak a
saját felelősségünkre tudom felhívni a figyelmet (csatlakozva az előttem szólókhoz). Szégyen, ami ma
az országban történik.
SZILVÁSI LÉNA
< lena.szilvasi@freemail.hu >
Egy picit, halkan továbbfolytatnám
Léna gondolatmenetét:
A „mi” felelősségünk még idézőjeles, mert mindenki benne lehet, aki
nem-roma, aki…
De van-e a szociális szakmának felelőssége abban, hogy az ország idejutott? Ha korlátozott is, de azért
kicsiben mégis körvonalazható.
Részben, vagy egészben a mi (idéző jelek nélküli) felelősségünk-e,
hogy:
 hogyan és mire lett eddig és
lesz ezután elköltve az a sok
milliárd forint a HEFOP, TÁMOP,
TIOP, és még ki tudja milyen
programokra?
 hogyan és mire lett eddig és
lesz ezután elköltve az a sok
milliárd forint egyéb pályázatokra, vagy úgy egészében a szociális ellátásokra?
Részben, vagy egészben a mi (idéző jelek nélküli) felelősségünk-e,
hogy:
 olyan ellátó rendszer működik
immár évtizedek óta, mely garantálja, hogy sem ellátás, sem
szociális munkás nem található
a legszegényebb településeken,
a legszegényebbek környékén
se?
Részben, vagy egészben a mi
(idéző jelek nélküli) felelősségünke, hogy:
 a szakmában dolgozók döntő
többségét áthatja a jó indulatú
alsó-középosztálybeli mentalitás, s a legszegényebbek tényleges megsegítésére föl sincs készítve?

Részben, vagy egészben a mi (idéző jelek nélküli) felelősségünk-e,
hogy:
 ma nem található olyan szociális munkás vagy/és szociálpolitikus képző hely az országban, ahonnan úgy jönnének ki a majdani segítők, hogy értsék a magyar mélyszegénység történetét,
hátterét, mai működését, a lehetséges segítés módjait?
Részben, vagy egészben a mi (idéző jelek nélküli) felelősségünk-e,
hogy:
 a „szegénypolitika” lényegében
szitokszóvá válhatott az elmúlt
évtizedekben kialakuló hazai
szociális szakmán belül is felnőhetett egy (?) generáció a segítő
szakmában, akik számára a „rászorultsági elv” elvileg is elutasítandó, s aki azt megemlíti, az a
szakmán belül megbélyegezendő?
Részben, vagy egészben a mi
(idéző jelek nélküli) felelősségünke, hogy:
 a szakmán belül is széles körben jelen van a mindennapi
rasszizmus
és
kirekesztés
(többnyire „csak” burkoltan, de
az informális kommunikációban
számtalanszor tetten érhetően),
 és intézményeink többsége
sincs felkészülve a legszegényebbek fogadására, támogatására?
Részben, vagy egészben a mi
(idéző jelek nélküli) felelősségünke, hogy:
 számos
képzőintézményben
nincs (soha nem is volt) megfelelő színvonalú képzés a cigányság, a hazai mélyszegénység
problémáira, életviszonyaira vonatkozóan, és
 készségfejlesztés a hallgatók előítéleteinek áttörésére, az adekvát segítségnyújtás megtanulására és megszerettetésére?
Sok helyzetben fontosak lehetnek
a tiszta és egyértelmű, normatív kiállások, állásfoglalások, a konkrét
akciószerű cselekvések, de vajon
van-e ezen túl is (pontosabban innen) nekünk magunknak felelősségünk, cselekvési terünk? (Ki-ki eldöntheti, két állásfoglalás közötti
időben.)
GYŐRI PÉTER
< gyori_peter@yahoo.com >
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Mit szeretnénk megvalósítani?
Terveink:
Terveink:

SZOCIÁLIS HIRDETÉS
Fiatal vagy? Idős? Nem baj!
Mi nem teszünk különbséget ember és ember között!
Nem akarod félelemben tölteni az
életed? Tennél is ez ellen?
Szeretnél egy dinamikus csapatban
dolgozni, ahol tanulhatsz és taníthatsz egyszerre?
Akkor köztünk a helyed!
Mi az, amit kínálunk?

• munkaidőn felüli munkát - fizet•
•
•
•

•

ség nélkül;
nyugalmat, mert nem kell idegeskedned, hogy mit kezdesz a
meg nem kapott pénzeddel;
sok tanulást;
lehetőséget a kreativitásod kiélésére;
ötletelhetsz, szervezhetsz, adminisztrálhatsz, motiválhatsz,
egyszóval azt teheted az ügy érdekében, amire alkalmas vagy
és amit vállalsz;
lassan megmutatkozó eredményeket.
Mi az, amit elvárunk?

• az emberi méltóság tiszteletben
•
•
•
•
•
•

tartását;
empátiát, türelmet;
elkötelezettséget;
kitartást;
optimizmust;
csapatmunkát, csapatfegyelmet,
ideológiai beállítottságtól független nyitottságot, elfogadást.
Mi az, amit nem szeretnénk?

•
•
•
•
•
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pesszimista hozzáállást,
előítéletet,
alacsony toleranciát,
átmenő forgalmat,
ideológiai vitákat.

(1.) Létrehozni egy csapatot, akik
vállalják egy média figyelőfigyelő-szolgálat
működtetését. A feladat minden
olyan megnyilvánulásra való azonnali rea
reagálás a neten, médián keresztül, amely a rasszista, stigmatizáló, sztereotipizáló, előítéletes, valamilyen másságra negatívan utal.
Reagálni kellene, amennyiben egy
adatot, tényt elferdítve, csúsztatva
mutatnak be, befolyásolva ezzel a
közvéleményt a kisebbségekkel
vagy bármilyen mássággal rendelkező csoport rovására. A csapatot
meg lehetne osztani (1/a) egy figyelő és több azonnali reagáló csoportra; ez utóbbiak írásban (1/b)
cikkek, nyilatkozatok, olvasói vélemények), míg más csoportok a neten (1/c) különböző blogok írásaira
reagálnának, míg (1/d) egy további
csoport a médiában nyilatkozna.
Aktuális feladat a cigánysággal
kapcsolatos előítéletek és gyűlöletkeltés leállítása, megakadályozása.
(2.) Létrehozni egy olyan csoportot,
akik megfelelő (elégséges az amatőr tudás és eszköz megléte) filmes, netes tudással rendelkeznek.
Feladatuk blogok létrehozása, kisfilmek, rövid dokumentumdokumentum-filmek
alko
alkotása
kotása,
tása amelyek rövid történetekkel, különféle csoportok életét, kultúráját, történetét mutatnák be.
(3.) Egy csoport foglalkozhatna a
meglévő szociális törvény és az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeletek,
szabályzók vizsgálatával, górcső alá véve annak hiányosságait, az alkotmánnyal vagy egyéb szabályzókkal, nemzetközileg ratifikált határozatokkal.
A feladat a törvényesség, a szabályok betartatása, esetleges törvénymódosító javaslatok megfogalmazása -, szükség esetén Alkotmánybírósághoz fordulás.
Első javasolt téma: az adósságkezelés szabályozásának megváltoztatása, a szegénység enyhítése érdekében.
Segítségért folyamodtak a szociális
szakmához a sajókazai cigányok.
cigányok
Az őket érintő kérdéseket illetően
egy csoport (a helyszínen) felmérhetné azokat az égetően aktuális
igényeket és az azonnal megol-

dandó feladatokat. A segítség kiterjedne a településen dolgozó kollégánkra is, kapcsolatfelvételt jelentene a kistérségi vezetőkkel, a
rendőrség képviselőivel, annak érdekében, hogy felmérjük milyen lehetőségek állnak rendelkezésre.
Néhány aktuálisan megol
megoldandó
oldandó
feladat Sajókazán: a tulajdonviszonyok ügyintézése, rendezése, a házak felmérése (elektromos munkálatok elvégezhetősége érdekében),
segítségnyújtás az ismeretek átadása révén (hogyan és milyen módon lehet spórolni; közösségi munka kiépítése; jogok ismertetése a
visszaélések megakadályozására…)
…és még más feladatok, amelyek
megvalósítására hajlandó vagy TE
IS időt, energiát, türelmet adni - csak úgy.
A fentiek csak keretet adhatnak,
szükség van a finomításukra, a
megvalósítás kidolgozására. Pl.:
SWOT analízissel. Rövid (időkereten belüli) ötletelés, a javaslatok
szűkítése, döntés, megvalósítás kidolgozása, feladatok felosztása,
munka, ellenőrzés, visszacsatolás,
korrekció.
Az idő nagyon sürget, tehát nincs idő tanácskozásokra, hosszas vitafórumokra, többlépcsős szavazásokra.
Ha az olvasottakkal egyetértesz, és
csatlakoznál, kérlek írj az alábbi
címre megadva elérhetőségedet:

Schmidt Csilla
csilla.schmidt@gmail.com
LASSAN ELTELIK
eltelik a nagy készülődésekkel
lassan eltelik előbb a fele
aztán a másik fele is csak
készülődünk az időközben
időszerűtlenné vált nagy mire is
végül a sebtiben sütögetett kis
pecsenyék csömörével a szánkban
mentegetőzve tárjuk szét már csak
arra jó karjainkat sajnos élni
is kellett közben sajnos így igaz
Kányádi Sándor
Tisztelt Címzettek!
Azért küldöm el ezt a „hirdetést”, hogy ha lehet adjátok tovább,
hátha valaki kedvet kapna a feladathoz. Köszönöm!
Üdv: Schmidt Csilla
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NÉZŐPONT
Elítélték a gyermekeket kínzó
gondozókat
Index, MTI 2009. február 26., 10:18

Kiskorúak veszélyeztetése miatt a
Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, és végleg eltiltotta szakmája gyakorlásától azt az
öt gyermekvédelmis szakembert,
akik éveken keresztül kegyetlen
módon, fizikailag és lelkileg bántalmazták a felügyeletükre bízott gyerekeket a soproni gyermekvédelmi
intézetben - írta a Kisalföld.

A „Kisalföld” szerint 2004-ig, az ügy kirobbanásáig 40 fiatalkorút, nem egy esetben valóban problémás sorsú, viselkedésű gyereket láttak el a
megyei önkormányzat soproni gyermekvédelmi
központjának Cseresznye sori otthonában.
A lap felidéz több esetet. Amikor az egyik növendék egy gombostűvel megbökdöste osztálytársait, az I. rendű vádlott büntetésből a csoport szeme láttára lehúzatta a nadrágját és injekciós
fecskendővel bökdöste meg a fenekét.
Egy másik alkalommal büntetésként úgy tett, mintha egy pohár hipót akarna megitatni a növendékkel.
Ha az egyik nevelő megszólította a növendéket,
annak úgy kellett válaszolnia: „Igen, tudom, hülye vagyok”.
A másik vádlott a gyerekeket rohadéknak szólította, reggel pedig szokása volt megkérdezni,
hogy „recskáztál az éjjel?”
Az V. rendű vádlott az egyik szemtelenkedő gyermeket fapapuccsal ütötte fejen.
Több nevelt fiatal már éveken át tűrte a testi-lelki
bántalmazásokat, amikor egy fiatal nevelő került
az intézménybe. Neki szúrt először szemet a gyerekekkel való bánásmód. Ombudsmani vizsgálatot kért, az ügy így került előbb a gyámhivatalhoz,
végül a bíróságra. Az ügyben öt nevelőt, köztük
három nőt ítéltek felfüggesztett börtönbüntetésre
és tiltottak el szakmájuk gyakorlásától. Az egyik
vádlott autóvezető-oktatóként is dolgozott, de
ellene ittas vezetés miatt is eljárás indult és alkoholfüggősége miatt a vezetéstől is eltiltották.
Forrás: http://index.hu/bulvar/2009/02/26/
eliteltek_a_kegyetlenkedo_gondozokat/
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▲
Azt mondtam a családomnak
és a barátaimnak,
hogy vegetariánus lettem,
azt látva, ahogy az emberek
az állatokkal bánnak.
Valójában pedig többé sose
leszek képes egy tojást se
feltörni anélkül, hogy ne
lássam meg benne az
ABORTÁLT MAGZATOMAT.

▲
És ezt a feleségem

NEM

is tudja.

▲
A szépségért SZENVEDNI kell.

▲
A férjem elhozta a SZERETİJÉT
a lányunk temetésére.

▲
Néha elmegyek a vasboltba - így
felöltözve - és úgy teszek, mintha
észre se venném, hogy a férfiak a
MELLEIMET bámulják.

Kíváncsi vagyok,
volna a sorsom …
ha az apámat bebörtönzik.

HOGYAN alakult

▲
0-6 évesen
7-15 évesen
MA.

▲

TITKOM

···
TITKOM

···
TITKOM

···

▲

16. beleırülök
15. lassan
14. ebbe
13. hogy
12. gondolok,
11. arra
10. és
9. feljebb,
8. egyre
7. lépegetek
6. amint
5. lépcsıket,
4. a
3. számolom
2. csak
1. egyre

Forrás: http://postsecret.blogspot.com

