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AKI SZEGÉNY,
AZ A LEGSZEGÉNYEBB

Talán nem túlzás azt állítani,
hogy sok jó szakember tevékenykedik Magyarországon az alkalmazott
szociálpolitika hajléktalanokkal foglalkozó ágában, akikre büszkék lehetünk. Azt viszont egészen biztosan nem túlzás állítani, hogy kritikán aluli feltételek között.
Nemcsak a felszereltségről van
szó, sőt a kevés kipótlására annyi
szociális munkás lelemény született már, hogy könyvbe foglalni és
tanítani is lehetne. Mondjuk a szabályozásról, a normatív finanszírozásról, az örök aktatengerről, amelynek hullámaiban odavész nem csak a segített, hanem idővel
a segítő identitása is. „A hivatal”ban dolgozó ismerősöm mesélte
valamikor, hogy ha végigmegyünk a
folyosón és elfordulunk balra, akkor a második ajtó egy iroda, és ott
is dolgoznak kollégák. Talán 30 lépés lehet odáig. Az irat, amit egyszer „hivatalból” oda küldött: 1 lépés/nap sebességgel haladt, és
pont egy hónap múlva ért oda. Ki a
hibás? Senki. Így alakult. A kérdés
az, hogy ki és mit tehetne azért,
hogy ez másképp legyen.
Az ügyfél (kliens, gondozott, igénybevevő, embertárs…) autonómiáját adják, adhatják vissza azok
az eljárások, amelyeket most tárunk a HÁLÓ hasábjain a munkatársak elé. Miközben makacsul bízunk
abban, hogy mindez nemcsak elgondolkodtat, hanem visszhangra
is talál, megmozgat.
Félreértés ne essék: nem gondoljuk, hogy az „import tudás” oldja
meg a hazai gondokat. Viszont abban hiszünk, hogy Magyarországon
is megvan az a bázis, ami ahhoz
kell, hogy hasonló kezdeményezések induljanak el, amelyek az itteni
viszonyokra öntött formában képesek változást előidézni. Ilyen együttgondolkodásra hívunk mindenkit most a HÁLÓ hasábjain.
FARKAS
ARKAS W. ATTILA
TTILA
Felelős szerkesztő
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JAMES TRACY:
Az egyetemi világ
és az utca egyeteme1
„Semmit rólunk, nélkülünk”
“Nothing About Us, Without Us”
a dél-afrikai apartheid-ellenes mozgalom
jelszava, melyet később átvett az
amerikai, fogyatékkal élők mozgalma

A szegénységben sok az irónia.
Az Egyesült Államokban úgy tűnik,
a lakosság egy része legszívesebben teljesen megfeledkezne arról,
hogy léteznek hajléktalan emberek;
a lakosság egy másik része pedig
azt próbálja minden eszközzel bebizonyítani, hogy a hajléktalanok leginkább azzal lassítják a gazdasági
növekedést, hogy szemtelen módon túlélnek, sőt esetleg még láthatóvá is válnak. Ugyanakkor a hajléktalanságot a különböző társadalomtudományok képviselői is előszeretettel tanulmányozzák, teoretizálják, dokumentálják, vizsgálják
és képviselik.
Az egyetemi félévek végén a szegénység ellen küzdő szervezetek
telefonjai folyamatosan csörögnek:
diákok kérnek segítséget, tájékoztatást vagy interjút. A határidő
majdnem mindig a következő hét,
a hang a telefonban kedves és őszinte, a szakdolgozat pedig ütős.
Nem számít, hogy a szervezet valószínűleg éppen a hajléktalanok elleni rendőrségi razziák ellen próbál
tenni valamit, a lakhatási kampányához készít stratégiát, tagjai egyéni traumáival foglalkozik, vagy
egyszerűen csak próbál a felszínen
maradni. A szervezetek a diákok –
a jövő tudósai – kéréseit csak nagyon ritkán utasítják el. Lezajlik az
interjú és a szálló vagy népkonyha
Ez a cikk a 20062006-os Left Forum nevű rendezvényen, az Egyesült Államok szegénységszegénységellenes szerveződéseiről szóló szekció keretében tartott előadásom kivonata, melyet
Darren
Darren NoyNoy-jal együtt később jelentősen átírátírtam. 1999 és 2004 között a „Koalíció a HajHajléktalanokért”
léktalanokért” nevű szervezettel dolgoztam,
így első kézből ismerem a bemutatott eegyüttműködést.
gyüttműködést.
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bemutatása is megtörténik.
Mindez nem is feltétlenül és nem
is minden esetben rossz. Mindenkinek szüksége van szövetségesekre
és honnan is tudhatnánk, hogy
nem épp az egyik csillogó szemű
diákból lesz a jövő döntéshozója? A
probléma azzal van, hogy miután a
szakdolgozatot megírta és megvédte, a diák elhelyezkedik valahol,
mint a társadalmi problémák „szakértője”, és a hajléktalan aktivistákról legtöbbször elfelejtkezik. Vajon
mi lett azzal az ígéretével, hogy
küld egy példányt abból a bizonyos
jelentésből vagy dokumentumfilmből? Mi történik, ha a hajléktalan
emberek képviselete a lakhatással
rendelkezőkre van bízva?
Az Egyetemi Világnak és az Utca
Egyetemének találkozásából adódó
szerencsétlen következmények leggyakrabban egyszerűen csak azok
amik: szerencsétlenek, és semmi
több. Viszont néhány esetben
majdhogynem végzetesek is lehetnek. Mint például Chicagóban, ahol
valaki egy személy nevét meggondolatlanul használta és ez majdnem a kilakoltatásához vezetett.
Bostonban egy újságíró hallgató írta le egy hajléktalan ember személyes élettörténetét, amely aztán
megakadályozta a család újraegyesítését. San Franciscóban egy
nagyravágyó szociológus kulcsfontosságú információkat árult el városi tisztviselőknek egy szociális bérlakás-tömbbel kapcsolatos akcióról.
Ugyanakkor számos hajléktalan
és szegénység-ellenes szervezet kitűnő modelleket dolgozott ki az egyetemmel való erős, kölcsönös
kapcsolatok kiépítésére. Ezek egyike az a sikeres együttműködés, amely egy fiatal szociológus és a
San Francisco-i „Koalíció a Hajlék
Hajlékléktala
talanokért”
lanokért” (Coalition On Homelessness) nevű szervezet között jött
létre. A „Koalíció a Hajléktalanokért” (KH) nevű szervezetet 1987ben hajléktalan emberek és harcos
szociális ellátók alapították. Egyik
eredeti célja szerint a szociális ellátóknak nyújtott „fedezéket” a politikai szerveződéshez, hogy a városi
vezetés, illetve a különböző magánalapítványok ne létfontosságú szociális programok megnyirbálásával
torolják meg az ellátók szerveződését.
Noha a KH mindig is helyt adott
az utca tudományának, a szervezet
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többkötetnyi kutatási jelentései és
politikai javaslatai kevéssé elismertek: a Koalíció leginkább konfrontatív tiltakozó megmozdulásai, házfoglaló akciói és tömegmozgósításai kapcsán vált ismertté2. Ezen kívül, a KH adja ki a Street Sheet című, havonta megjelenő újságot, amelyet főként szegény emberek és
közeli szövetségeseik írnak, és hajléktalanok árulnak. Chance Martin,
Martin
a Street Sheet első szerkesztője
szerint, aki korábban maga is hajléktalan volt, „a Sheet közvetlen
csatorna a hajléktalan emberekek
számára, hogy saját kezükbe vegyék a sorsukat. Lehetőséget nyújt
nekik arra, hogy úgy beszéljenek a
hajléktalanságról és a szegénységről, ahogy azt ők megélik, és nem
úgy, ahogy a nyilvánosság ezekről
vélekedik. Így egyre nagyobb teret
nyerhet az a felfogás, hogy a hajléktalanság súlyos társadalmi probléma, nem pedig társadalmi kellemetlenség”.
A Koalíciót - működése során gyakran felemészti a különböző kirekesztő rendeletek és intézkedések elleni védekezés, amely megnehezíti a proaktív kampányok beindítását. A városi önkormányzat
rendszeresen előáll különböző ún.
2 A konfrontáció és a szegénységszegénység-ellenes
mozgalmak szerepéről lásd még:
Frances Fox Piven - Richard A. Cloward:
Poor People’s Movements: Why They
Succeed and How They Fail
(New York: Vintage Books, 1979).

„Élet
„Életmi
letminőségi”
minőségi” kezdeményezésekkel, amelyek célja az utcai túléléshez szükséges viselkedésmódok –
mint például az utcán sátrazás
vagy vizelés – kriminalizálása.
2002-ben a Városháza politikusai egy sor, a hajléktalanságot „kezelni” hivatott új szabályozás bevezetéséről tárgyaltak. A krízis kezelésére a központi üzleti negyedben
újra bevezették a rendőrségi razziákat.
Paul Boden,
Boden a KH ügyvezető igazgatója felismerte, hogy még egy olyan városban is, amely büszke
progresszív hagyományaira és együttérző politikájára, a szegénység-ellenes szervezetek lassan
nemcsak a politikai csatákat, hanem a közvélemény támogatásáért
vívott háborút is el fogják veszíteni.
Ezért a nyilvánossággal való kommunikáció új módjaira volt szükség. Ekkor kérte fel Boden Darren
Noy-t,
Noy aki a Kaliforniai Egyetem
Berkeley kampuszán tanult szociológiát, hogy indítsanak be együtt
egy projektet a „hatalmi
„hatalmi hálók
hálók feltérké
térképe
képezé
pezése”
zése” mint eszköz felhasználásával.
Noy korábban szegénység-ellenes aktivistaként dolgozott, és azért lépett be az akadémia világába, hogy a társadalmi igazságosságért folytatott munkájához új eszközöket találjon. Annak tudatában
kezdte el a munkát a KH-val, hogy
az „ő” tudománya a hajléktalan
emberekkel közös, kollektív cselek-

„Az Utca Embere” tüntetése a hetes óvodák bezárása ellen, 2007.

vés eredménye lesz, és mint ilyen,
a professzorai által elvártnál jóval
magasabb szintű elszámoltathatóságot és felelősséget követel meg:
„A tanulmányaimat megelőzően, a
hajléktalan emberekkel végzett közösségi szervező munkám során
megtanultam, hogy a hajléktalanságról végzett társadalomtudományi kutatásoknak akár negatív hatása is lehet a szociálpolitikákra.
Ezért kutatásom első alapelve az
volt, hogy a hajléktalanok által is
mindig felelősségre vonható legyek: vagyis meg kellett találnom a
módját, hogy a hajléktalan emberek szervezett küzdelmeihez csatlakozzak. A hagyományos szociológia
olyan tudományként pozícionálja
magát, amely elkötelezett a társadalmi igazságosság mellett. A semlegesség, a tudományosság, az objektivitás és a professzionalizmus
ideológiái azonban gyakran elhomályosítják ezt az elköteleződést”.
Noy tudatosan döntött úgy, hogy az
egyéni patológiák felkutatása vagy
élettörténetek dokumentálása helyett a hajléktalan emberek szervezett küzdelmének szolgálatába állítja kutatását és ezzel megtörte azt
a gyakorlatot, mely szerint az egyetem a kulturális privilégiumok újratermelésének színhelye. Noy a KHval tehát a tudományosság alternatív modelljének kialakításán is dolgozott.
A Noy által kezdeményezett projekt célja a San Franciscóban a hajléktalanügyi politikát övező komplex hatalmi hálók megértése volt. A
kutatás lényege a hatalmi háló feltérképezése volt, olyan szociológiai
eszközök alkalmazásával mint a
mező
mezőző-elmélet, a szervezetszervezet-elmélet,
a hálózathálózat-elemzés és a keretkeret-elemlemzés. A hatalmi hálók feltérképezése
valójában egy olyan vizuális és konceptuális eszköz, amely egy adott
politikai kampányban aktívan résztvevő szervezetek és döntéshozók
politikai hatalmát és pozícióját elemzi. Ezeket a szereplőket egy grafikonon helyezik el, ahol a vízszintes tengely azt jelzi, hogy mennyire
ért egyet a döntéshozó a közösségi
szervezet céljaival, a függőleges
tengely pedig az adott személy
vagy szerv döntéshozatali hatalmának mértékét. Noy szavaival élve,
„a térkép azonosítja egy bizonyos
cselekvési terület legfontosabb
cselekvőit, meghatározza e szereplők hatalmát bizonyos döntésekkel
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és erőforrásokkal kapcsolatban, és
felméri a szereplők egymás közti
viszonyait. A hatalmi hálók feltérképezését közösségi, szakszervezeti
és társadalmi mozgalmak használ-

„Az Utca Embere” tüntetése az V.
kerületi koldusrendelet ellen, 2007.
ják leggyakrabban a kampány-stratégiák kiépítése során”.
A hatalmi hálók feltérképezésének viszonylag egyszerű folyamatát
a képzett kutatók kifinomult interjútechnikákkal, statisztikai elemzésekkel és a történeti háttér feltárásával segíthetik. Noy a Koalíciónál
végzett munkája során a lehető legtöbbet próbált átadni a hajléktalanoknak abból, amit az egyetemen
tanult az adatelemzésről, az alapvető szakszöveg-írási készségekről,
valamint a személyes interjúk módszertanáról. Néhány év elteltével
Noy megkérte a szervezetet, hogy
értékeljék munkáját. Bár számos
belső probléma akadályozta a módszer teljes körű felhasználását, a
politikai erőtér feltérképezése
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az
aktivisták „jobban megértették,
hogy mások hogyan látják őket; hol
van hatásuk a politikára és hol javíthatnak a stratégiájukon; miképp
tudnák hatékonyabban kihasználni
a kapcsolataikat, hálózataikat és
információs csatornáikat; hogyan
közvetítik üzeneteiket; hogyan
használjanak hálózatokat olyan
emberek elérésére, akikkel közvetlenül nem tudtak kapcsolatot teremteni; és hogy hol keressenek
potenciális szövetségeseket”.
Az ilyen jellegű tudományosság
kialakulásának elkerülhetetlen része az a kihívás, amely a hajléktalan aktivisták részéről érkezik, akiknek nagyon fontosak saját problémáik, személyes tapasztalataik és
élményeik. Az egyik szervező, Bian
Biananca Henry például azt neheztelte,
hogy Noy jelentéseiből kimaradtak
a hajléktalan családok. Nyilvánosan szembeszállt vele, és bizonyos
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szempontból igaza is volt: mivel a
kutatás célja az volt, hogy San
Franciscóban felmérje a hajléktalanügyi politikai párbeszédet, a jelentés a szereplők elfogultságait és
fő érdeklődési köreit tükrözte. Az elemzés során kiderült, hogy az egyedülálló, illetve a valamilyen függőségtől vagy mentális betegségtől
szenvedő hajléktalanok voltak azok, akik a politikai spektrum minden pontján elnyerték a szószólók
és támogatók figyelmét. A családok
és a bevándorlók nem, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy a
hajléktalan társadalomnak e két
csoportját az országos média a jóléti reform és az „illegális” bevándorlás körüli vitákban éveken keresztül démonizálta.
Noy dönthetett volna úgy, hogy ezen a ponton befejezi kutatását és
visszavonul az egyetemi világ kényelmébe. Mégis úgy döntött, hogy
elfogadja Bianca kihívását és egy
akciókutatást kezdeményez, amelynek célja, hogy növelje a hajléktalan családok politikai láthatóságát.
Paul Boden ragaszkodott hozzá,
hogy ez a projekt kezdeményezze a
(nagyrészt afrikai-amerikai) hajlék-

nak szóló lakhatási segélyt. Emellett, nőtt a bizalom és az együttműködés a szegények két olyan csoportja között, akik gyakran kerülnek egymással szembe a kis szociális juttatásokért folyó küzdelmekben. Végül, a KH és Noy együttműködéséből - többek között - két
fontos jelentés született.:
1.) „Rejtett hangok: A hajléktalan
családok és a hajléktalan bevándorlók tapasztalatai” és
2.) „Az elfelejtettek” címmel.3
Az olasz radikális filozófus, Anto
Antotonio
nio Gramsci írásai fontos előrelépést jelentettek az egyetemen túli
világban elkötelezett értelmiségi
gyakorlat kiépítésében. Gramsci
szerint a „szerves értelmiség” mélyen integrálja magát az elnyomott
közösségben annak érdekében,
hogy a közösség tagjaival közösen
hozza létre az ön-felszabadításhoz
szükséges eszközöket. Ezek a szereplők többnyire a hagyományos tudomány disszidensei.
Ma a Noy-hoz hasonló egyetemi
emberek ezt a gondolatot még egy
lépéssel továbbviszik. Nemcsak
megkérdőjelezik az objektivitás mítoszát, hanem felismerik, hogy az

„Az Utca Embere” tüntetése
az V. kerületi koldusrendelet ellen, 2007.
talan családok és a (főleg mexikói
és közép-amerikai) bevándorlók közötti együttműködést. Biancát kritikája elismerése mellett arra bíztatta, hogy maga is vágjon bele a projekt megvalósításába. Bianca beleegyezett. Ez a kutatás nemcsak
hasznos információval látta el a
szervezetet, de számos sikerhez is
hozzájárult. A KH kampányának eredményeként bevezettek egy új,
kifejezetten hajléktalan családok-

elnyomott embereknek is megvannak a saját tudósaik. Az emberek
„oktatásának” egyirányú elképzelése helyébe az a belátás kerül, hogy
a hagyományos értelemben vett tudósok is oktatásra szorulnak; egyAngolul: “Hidden Voices: The Realities of
Homeless Families and Homeless
Immigrants”
Immigrants” és “The
“The Forgotten.” Ezek a
jelentések megtalálhatóak a következő
weblapon: http://www.npach.org/
hidden_voices_report.pdf.
3
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szerre alanyai és szerzői a kutatásnak. Amikor pedig döntésre kerül a
sor, az utcán küzdők mellé állnak.
A Koalíciónál töltött idejére viszszaemlékezve Noy megállapítja:
„Rájöttem, hogy az intellektuális
közösség, amelyre a kutatás során
támogatást és mentori segítséget
kaptam, nem az egyetem falain belül volt, hanem azokból az aktivistákból és hajléktalanokból állt, akikkel folyamatosan a releváns, társadalmilag elkötelezett és hasznos
kutatás stratégiáit és módszereit
vitattam meg. Ezek az emberek
nem pusztán a kutatásom alanyai
voltak - mint ahogy sok más „közszociológus” esetében - hanem inkább olyanok, mint a témavezetők
egy párhuzamos egyetemen.” A
KH-val való együttműködése után
Noy továbbra is a szegénység ellen
küzdő szervezetek szövetségese
maradt, és ma is példamutató alázattal áll a munkájához. Véleménye
szerint az a kutatás sikeres, amely
oly módon írja le hitelesen a társadalmi körülményeket és hatalmi viszonyokat, hogy azt, a társadalmi
igazságosságért küzdő szervezetek
munkájukban fel tudják használni.
Amikor a Berkeley-n több profeszszornak is bemutatta kutatását a
hatalmi hálók feltérképezéséről, egyikük úgy vélte, hogy az „szociológiailag semmit sem mond”, annak
ellenére, hogy belátta: a kutatás
rendkívül hasznos lehet a terepen
dolgozó szervezeteknek és egyéneknek. A kutatása „közszociológiai” volt, viszont sok szociológus
csak akkor értette meg, ha a szerző
a tudományágon belüli más vitákra
is hivatkozott. „A cikket számos alkalommal át kellett írni ahhoz,
hogy megfeleljen a szükségtelen elméleti különbségtételek szövevényes táncának. Így végül átment
egy neves folyóirat bírálatán, amely
publikálta azt”.
E megközelítéssel Noy falba ütközött: „A lenézés falába, amivel a
szociológia, mint diszciplína a leírásra tekint. A szociológia de facto
célja ma nem az, hogy megvizsgálja a világot és ezzel azt világosabbá
és érthetőbbé tegye, hanem az,
hogy magyarázó elméleteket gyártson még akkor is, ha ezek az elméletek a világban cselekedni próbáló
emberek számára csak még érthetetlenebbé teszik azt”.
PÓSFAI ZSUZSA
SUZSA és UDVARHELYI
DVARHELYI
ÉVA
VA TESSZA
ESSZA fordítása

TALMADGE WRIGHT:
Hajléktalan önszerveződés
és térbeli ellenállás1
„Ha egyszer segítesz a hajléktalanokon – újra és újra visszatérsz.
Ha egyszer kialakul az a híd, amit a
barátság jelent, ez a híd továbbvisz
téged egy másik hídhoz. Így jutsz el
egyre több és több emberhez”. (Susan, a „Híd” egy hajléktalan lakója)
A városvezetés és a hajléktalan
emberek eltérő politikai, gazdasági
és kulturális érdekeiből következik,
hogy bármilyen - a városi terek használatával kapcsolatos - cselekvés vagy
esemény új viszonyokat és új társadalmi erőket teremt, s ezzel újfajta hatalmi stratégiákhoz, és az ellenállás új formáihoz vezet. Ám a
nagyon szegények korlátozott forrásai folytán ezek a harcok többnyire
egyoldalúak. Amíg a hajléktalan
családok és egyének egymástól elkülönülten, minimális társas kapcsolatokkal és minimális politikai
képességek birtokában élnek, a
hatalom dinamikájának működése
továbbra is a perifériára fogja taszítani őket.
A vezetés hatalmi stratégiái szövetségek és koalíciók kialakításával ellensúlyozhatók. Azonban fontos felismerni, hogy az egyéni ellenállástól a csoportos ellenállásig vezető út többet jelent, mint szövetségek és koalíciók megalakítását: alapvető feltétel, hogy egy adott térben hatalmunkban álljon cselekedni. Noha a hajléktalanok között az
egyéni ellenállás gyakorlata a legelterjedtebb, a kollektív ellenállás is
lehetséges, már csak abból a közös tapasztalatból is kiindulva, amit
az utcán élés jelent, vagyis azt,
hogy valaki ki van rekesztve a laAz itt leközölt írás alapjául a szerző 19971997ben a State University of New York Press
gondozásában megjelent Out of Place:
Homeless Mobilizations, Subcities, and
Contested Landscapes című könyvének 5.
fejezete szolgált.
1

kással rendelkezők társadalmából.
A „városi tér” jelentését, amely valójában a strukturált hatalom szó
szerint betonba ágyazott megtestesítője, alapvetően kérdőjelezi meg
az, amikor olyan célokra használják, melyeket sem a várostervezők,
sem a politikusok nem szántak neki. Így amikor a folyó mellett élő
hajléktalanok szövetségre lépnek
felsőoktatási intézményekkel, az egyetem folyosóin sétálnak és belépnek az osztálytermekbe, vagy amikor ugyanezek a hajléktalan emberek találkozót szerveznek a helyi
egyházakkal és közösségi szervezetekkel, a folyópart hirtelen sokkal
többet kezd jelenteni, mint csupán
földrajzi forma vagy egy jövőbeli városi park.
Azok a hatalmi stratégiák, melyek
a tér felosztását szabályozzák, a
különböző csoportok szétválasztásán alapulnak és céljuk a térhasználat egy bizonyos képzetének
megteremtése. Amikor ezek a stratégiák szembekerülnek az olyan
potenciális szövetséggel, mely
megkérdőjelezi a terekben megjelenő, a városfejlesztési álmok által
generált különbségeket, az lehetőséget teremt a tér egy új és másfajta használatára. Ennek a lehetőségnek a kihasználása valójában
nem más, mint a kollektív ellenállás új formáinak alapja.
Az egyetem és a hajléktalanok mobilizálása: a Diákok és Hajléktalan
Emberek Szövetsége (DHESZ)
Noha San Jose-ban hosszú története van a különböző városrendezési tervekkel szembeni aktív közösségi ellenállásnak, a politikailag
tudatos és szervezett hajléktalan
csoportok megjelenése 1990. júniusára tehető, amikor San Jose önkormányzata bejelentette, hogy
megszüntet egy kb. 250 főből álló
hajléktalan közösséget a Guadalupe folyó partján, és ez az akció a
Stanford Egyetemre és a San Jose
Egyetemre járó diákok és a helyi
hajléktalan közösség között kialakult szövetség ellenállásába ütközött. A Guadalupe folyó melletti telep felszámolása elleni küzdelem új
lökést kapott, amikor nyilvánosságra került a Kaliforniai Berkeley Egyetem diákjainak tanulmánya San
Jose városfejlesztési irányelveiről. A
jelentés megjelenése után a hajléktalan aktivisták figyelmüket a váro-
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si önkormányzat döntéseire és a városfejlesztéssel foglalkozó iroda
költségvetésére összpontosították.
A csoport tagjai rendszeresen részt
vettek a városi közgyűlés ülésein, illetve bejártak az önkormányzati
ügyosztályokba. Ez az ellenállás
1992. őszén csúcsosodott ki, amikor több épületfoglalásra is sor került. Mind a diákokat, mind pedig a
hajléktalanokat a politikailag tájékozott és a várospolitikát tudományos eszközökkel vizsgáló aktív
összefogás mozdította el az önkéntes jótékonykodástól a társadalmi
igazságosság kérdései felé. A következőkben azt mutatom be, hogyan
zajlott le az a folyamat, melynek során a várospolitika által leginkább
érintett csoportok képesek voltak
újradefiniálni mind a társadalmi teret, mind a társadalmi cselekvést.
1990. elején körülbelül 250 hajléktalan táborozott San Jose folyója
mentén. A városban élő többi hajléktalan kapualjakban vagy a helyi
park bokros részein aludt. Bár a fedél nélkül élők viszonylag széles
körű civil hálózattal rendelkeztek,
az emberek mégis nagyrészt politikailag szervezetlenek voltak. 1990.
tavaszán, a Stanford Egyetemre egyik diákjának kezdeményezésére
az egyetem hallgatói hetente egyszer meglátogatták a San Jose belvárosában található McHenry Parkban élő hajléktalanokat. Ruhákat
és élelmiszereket vittek nekik. Cserébe a hallgatók a park néhány lakóját elhívták a Stanford Egyetemre, hogy előadásokat tartsanak az
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életkörülményeikről. Ezek a rendszeres találkozók döntő fontosságúak voltak a bizalom kezdeti megalapozásában és abban, hogy a diákoknak bejárásuk legyen a San
Jose-i hajléktalan közösségekbe.
Márciusban - a McHenry Parkban
élő hajléktalanok ösztönzésére - a
diákok más közeli táborhelyeket is
meglátogattak. A „Híd”-nak nevezett tábort az egyik diák fedezte fel,
és a McHenry Parkban tett látogatások mellett a hallgatók erre a
helyre is gyakran eljártak. A Coyote
patak és a San Fernando utca találkozásánál fekvő „Híd” egy 8-10
emberből álló mini-közösség volt,
amely jó kapcsolatokat ápolt a környező lakókkal (például gyakran az
egyik helyi piacon hagytak üzeneteket egymásnak, vagy itt vették át a
csekkjeiket). A „Híd” segítségével a
diákok betekintést nyertek egy „félig-állandó” hajléktalan lakóhely életébe: míg a McHenry Parkban és
a park körüli utcákban felfedezett
négy utcai táborhely a rendőri zaklatás következtében folyamatosan
felbomlott és újjáalakult, és a parkban alvók is gyakran éjszakáról éjszakára változtatták alvóhelyüket,
addig a „Híd” viszonylag stabil maradt. Ezen kívül, míg a diákok és a
McHenry Parkban élő hajléktalanok
közti viszony inkább személytelen
és instrumentális volt, a „Híd”-nál
élő közösség szolidáris kapcsolatai
lehetővé tették a diákok és a hajléktalanok közötti személyközi kapcsolatok megerősödését. A külsőbb
táborokból alkalmanként egy, leg-

feljebb két ember látogatott el a
Stanfordra, hogy beszámoljon élettörténetéről, míg a „Híd”-ból gyakran kettő, néha még több ember
jött el „mesélni”.
Az egyik döntő tényező, amely lehetővé tette a hajléktalanok letáborozását és kollektív mobilizálását
az volt, hogy a „Híd” úgy műkö
működött,
ködött,
mint egy család.
család A „Híd” tagjai azon
mérték le, hogy mennyire bízhatnak
a segítséget ígérő közösségi aktivistákban, hallgatókban és más
hajléktalanokban, hogy mennyire
következetesen és intenzíven tartották be az ígéreteiket: Tényleg azt
tették-e segítőik, amit megígértek?
Rendszeresen felkeresték-e a táborhelyet? Következetességük volt
a bizalom kiépítésének kulcsa.
1990. júniusára a Stanford Egyetem és a San Jose-i Állami Egyetem
diákjai már rendszeresen segédkeztek az elszórt táborhelyeken. Június elején az önkormányzat munkatársai ellátogattak a Guadalupe
folyóhoz, és tájékoztatták az ott élő
hajléktalanokat, hogy két héten belül távozniuk kell. Egy héttel később
„Tilos az átjárás!” táblákat állítottak fel a folyó mentén. A különböző
felröppenő hírek hatására a hajléktalan közösség tagjai egyre jobban
féltek, hogy mi fog velük történni.
Ismeretlen támadók, számos hajléktalan-tábort felgyújtottak. Santa
Clara Megye Humánpolitikai Bizottsága kitelepült a folyó mellé, hogy
regisztrálja a hajléktalanok lakhatásért és más szociális szolgáltatásokért folyamodó kérvényeit. A megye
illetékesei szerint a „folyóparti tisztogatás” során 179 személyt és
családot helyeztek el szociális bérlakásokban. Mindezek ellenére a
hajléktalanok a megye erőfeszítéseit elkésettnek, jelentéktelennek
és szervezetlennek tartották. Míg
néhány személy valóban kapott
szociális juttatásokat, sokan egyszerűen kimaradtak ebből, és ezért
az volt a benyomásuk, hogy az erőfeszítések inkább a közvélemény
megnyugtatását szolgálták, mint a
hajléktalanok érdekeit.
A „tisztogatások” leállítása érdekében, a helyi civil Jogsegély Szolgálat beperelte San Jose városát és
Santa Clara megyét. A vád szerint a
város kitelepítési terve nem felelt
meg a Szociális Rendeletnek. A
kereset szerint több mentális beteget ahelyett, hogy megfelelő szálláshoz juttattak volna, egy helyi haj-
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léktalan szállón, a
Julian Street Inn-ben
helyeztek el, amely
túlterhelte az intézmény kapacitását. Ezen kívül (a kötelező,
tíznapos elhelyezés után) egyáltalán nem
követték figyelemmel
azokat, akik nem kaptak ellátást, s ez úgyszintén ellentmondott
a rendelet előírásainak. Nem volt továbbá
biztosíték törvényes
eljárás lefolytatására
sem, ugyanis a tíz napos kérelmezési időszakon túl semmiféle panasz-benyújtási mechanizmus nem létezett. A bíróság átmeneti korlátozó rendelkezést bocsátott ki, amit azonban később viszszavont - a „tisztogatások” tehát tovább folytatódtak. Ebben a feszült
légkörben a diákok továbbra is
támogatták a „Híd” lakóit, lakhatási
kérvényeik beadásában. Ennek ellenére, a táborból csak ketten jutottak államilag támogatott lakhatáshoz. A többiek kérvényét visszautasították. A „Híd” lassan kezdett
felbomlani: a közösség egyik tagja,
Susan, nyolc utcán töltött év után
lakásba költözött, a tábor többi tagja pedig szétszóródott: volt, akik a
Willow patak felé vették az irányt,
és volt, aki mélyen a bozótosba húzódott, hogy így rejtőzzön el a rendőrség elől. Akik mégis a folyónál
maradtak, azok a rendőrök zaklatásának és letartóztatásoknak voltak
kitéve.
A folyó melletti tisztogatásokkal a
város fő célja az volt, hogy csökkentse a látható hajléktalanságot,
ami a viskók sorozatos megjelenésével egyre szembeötlőbb volt. A
Guadalupe folyó melletti tisztogatásokról az akkori polgármester, Tom
McEnery háborús metaforák segítségével beszélt, és olyan kijelentéseket tett, mint, hogy „itt az idő a
normandiai partraszállásra”, amely
„a hajléktalanság elleni kevés sikeres stratégiai támadások egyike”. A
hajléktalanok
hajléktalanok ellenségként való kekezelése
zelése nem meglepő, ha szem előtt
tartjuk, hogy az önkormányzatokat
sokkal
sokkal inkább
inkább foglalkoztatja a hajléktalanság láthatóságának a kérdése, mint a hajléktalanság törvényes kere
keretek
retek közötti felszámolása.
felszámolása
Az önkormányzatok, hatalmukat az
utcák látható rendezettségén ke-

resztül fejezik ki. A „nem helyénvaló” egyének a rendetlenség érzetét
keltik. Sőt, félelmet és ellenszenvet keltenek az állampolgárokban
és a hivatalnokokban. A láthatóság
kérdése a közterek és magánterek
feletti uralomról szól. Az önkormányzatok szükségképpen „láthatatlanná” kell, hogy tegyék a hajléktalanokat azért, hogy a lakóhelylyel rendelkező választópolgárok
kedvében járjanak. Minden bizonynyal ez volt az alapja McEnery magyarázatának is: a hajléktalanprobléma igazából arról szól, hogy
a közvélemény szerint „a városvezetés képtelen a problémát kordában tartani”. A közvélemény mindenkitől azt várja el, hogy törvényes lakóhelyen vagy szállón éljen.
A hajléktalanok láthatóságának
csökkentése tehát számukra kulcsfontosságú ahhoz, hogy a közvélemény támogatását megszerezhessék. Arra a kérdésre, hogy a Guadalupe folyónál történő tisztogatások után miért nem kezdtek a hajléktalanok újra egy helyre csoportosulni, az akciót koordináló egyik
rendőrtiszt ezt válaszolta: „Ez minden bizonnyal a túlélésről szól …
Ha valaki egy fa alá dobja le a hálózsákját, sokkal kevésbé valószínű, hogy észreveszik, mintha egy
sátrat állít fel csúsztatható üvegajtóval”.
A „Híd” azon lakói, akik még mindig a szociális juttatásaikra vártak,
július közepéig a táborban maradtak (sokan egészen 1990. szeptemberéig). Július 4.-én a „Híd” két
vezetője csatlakozott ahhoz az utcai tüntetéshez, mely az önkormányzat berkeiben tervezett, táborozás-ellenes rendelkezéseket bírálta. Ez volt az első alkalom, hogy
a „Híd” tagjai nemcsak diákok egy

kis csoportja, hanem
nyilvánosan, nagyobb
tömeg előtt beszéltek.
Ez a döntő fontosságú
esemény megszilárdította a diákok és jó
néhány hajléktalan közötti viszonyt, és egy új
csoport, a „Félsziget
Hajlék
Hajlékta
léktalan
talan Akci
Akció
ciócsocsoport (Peninsula Homeless Action Project)
megalakításához vezetett. Ekkor a csoport
„főhadiszállása”
a
Stanford Egyetem volt,
ahol gyakran 25, vagy
még több hajléktalan ember és diák részvételével tartottak találkozókat. Mindezek ellenére, ahogy az elkötelezett hallgatók lediplomáztak
vagy útjuk másfelé vitte őket, a
stanfordi diákok érdeklődése kezdett megcsappanni és a csoport
központját San Jose-ba költöztetette, ahol „Déli
DéliDéli-Öböl Hajlék
Hajlékta
léktalan
talan Akciócso
ciócsoport
csoport (South Bay Homeless
Action Group-ra, továbbiakban:
DÖHA) néven működött tovább.
1990. őszére a San José-i Állami
Egyetem közösségszervező kurzusára járó diákok elkezdtek közvetlenül a DÖHÁ-ban résztvevő hajléktalanokkal dolgozni. Különböző munkacsoportokat alakítottak ki, amelyek többek között egy népkonyha
működtetésével, a jogi és egyéb segítségnyújtással, a médiával, és a
közegészségügyi és lakhatási problémákkal foglalkoztak. Mindeközben a diákok a McHenry Park több
hajléktalan lakóját is magukkal vitték az egyetemen tartott, heti találkozókra. A csoport működésének
ebben a szakaszában, a hajléktalan
emberek jogvédelme leginkább egyénileg történt. Közös fellépésre
nem került sor egészen addig, amíg
a diákok és a hajléktalanok nem alapítottak közös platfor
platformot
formot.
mot Ez egyfajta kísérletként decemberben
kezdődött, mikor a DÖHA néhány
hajléktalan tagja előadást tartott az
„Öbölmenti Hajléktalanügyi
Hajléktalanügyi Konfe
Konfeferenci
renciá”
ciá”á”-n, majd három nappal később a San Jose-i diákok előtt tartottak csoportos előadást. 1991.
februárjában már egy adománygyűjtő estélyen szerepeltek, 1991. májusában pedig önkormányzati meghallgatáson szólaltak fel.
Mindeközben, az utcán élő hajléktalanok gyakori cserélődése miatt a
diákok projektjei menet közben
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gyakran gyökeresen megváltoztak.
A folyamatos válság érzete hatotta
át a mindennapi munkát.
A projekt közben az egyik hajléktalan, Gerald
Gerald - aki úgy döntött, hogy
a „Híd”-nál marad -, alkoholproblémái miatt agyvérzést kapott, és
meghalt.
Utcai adatközlők közlése szerint
egy másik, a „Híd”-nál lakó férfit
gondatlanságból elkövetett emberölés miatt tartóztattak le, miután
egy civakodás után egy másik hajléktalan férfi a híd alatti betonra
zuhanva nyakát szegte.
Szeptemberben néhány diák szemtanúja volt egy jelenetnek, mely a
helyi rendőrök és néhány olyan hajléktalan ember között zajlott, akikkel ők is együtt dolgoztak. Az egyik
hajléktalant egy járőr-kocsi hátsó ülésén ismerték fel, arcán vér csorgott; a másikat a „Híd” felett parkoló rendőr bilincselte meg. A diákok
jegyzeteket készítettek az eseményről és találkozót szerveztek a
hajléktalanokat jól ismerő környékbeli lakókkal. Az incidensnek meszszemenő következményei voltak:
néhány diák a rendőrökkel kapcso-
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latos nézeteit értékelte át, mások
pedig a projektben való részvételükön gondolkodtak el. Később a csoport tagjai arról értesültek, hogy
egy másik táborhely lakóját - egy
21 év körüli férfit, környékbeli „vagányok” egy csoportja összevert, és
pisztollyal fenyegetett meg, miután
a sátrát összekaszabolták. Az erőszak és a jogfosztottság ilyen, felszín alatti folyamatos jelenléte sok
diákot megviselt: sokkal több beszélgetésre és érzelmi támogatásra
volt szükségük; a csoport gyakran
polarizálódott, felszínre hozva ezzel
a belső feszültségeket. Mindenestre a diákok nagy része kitartott a
projekt mellett, és később felismerte, mennyire fontos a rugalmasság.
Az egyik hallgató, aki korábban „buli-király”-ként jellemezte magát, és
azt állította, hogy minden hajléktalan „léhűtő” és „alkoholista”, a kurzus során teljesen megváltozott: azonosult a hajléktalanokkal és mérges lett azokra, akik nem érezték
át szorult helyzetüket. S bár a csoportban ledolgozott öt hónap után
visszatért korábbi szokásaihoz, világnézete mindenképpen megvál-

tozott. A diákok, és a „Híd”-hoz tartozó emberek egy kis csoportja, az
egyik polgármester-jelöltet úgy
szembesítette a kialakult helyzettel, hogy annak a San José-i Állami
Egyetemen tartott lakossági fórumán kérdéseket tettek fel neki, a
rendőrségi gyakorlattal és a hajléktalanokkal kapcsolatban. Ekkor a
polgármesterjelölt együttérzését fejezte ki a hajléktalan emberek helyzetével kapcsolatban.
Ebben az időben a csoport munkájában még mindig a jótékonysági
jellegű tevékenységek domináltak,
és sokkal kisebb szerepe volt a társadalmi igazságosságért folytatott
küzdelemnek. Azonban most, hogy
a helyi hajléktalan közösség tagjai
már felbátorodva mentek az egyetem kampuszára – ahonnan őket
korábban gyakran a biztonságiak
távolították el – a helyzet megért a
progresszívebb munkára. Ezzel párhuzamosan az utcai incidensek
megtapasztalása, és a hajléktalan
közösségben való egyre nagyobb
jártasság megváltoztatta a diákok
szemléletét is: a hallgatók vagy
még elkötelezettebben vettek részt
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a munkában, vagy pont ellenkezőleg, kikoptak a csoportból. Az elkötelezettebb munka során felszínre
kerülő érzelmek gyakran vezettek
vitákhoz a diákok és a hajléktalanok között.
Szeptemberben - rendőri nyomás
hatására - a „Híd”-nál élők száma
vészesen lecsökkent, a csoportnak
új táborhely után kellett nézni. A
csoport által működtetett népkonyhán hírt kaptak egy megfelelő helyről, az egyik belvárosi autópálya-lehajtó alatt, amely az 1989-es Loma
Pieto földrengés óta használaton
kívül volt. Ez a táborhely igazából
több egymás mellé épített tábor együttese volt, ahol a lakók száma
öt és tizennégy, életkoruk pedig tizennyolc és negyvenegynéhány év
között mozgott. A legtöbben húszas
éveik elején jártak. A DÖHA átlagban heti egyszer – de előfordult,
hogy heti háromszor is – meglátogatta a táborokat, ahol a lakóknak
segítettek és felméréseket is végeztek. A táborlakók cserébe ellátogattak az egyetemen tartott találkozókra, és javaslatokat tettek a
csoport jövőjével kapcsolatban. Ahogy a diákok ruhákat és élelmiszert vittek a táborhelyre, meghallgatták az ott lakókat és elkezdtek
velük dolgozni, sokuk motivációja
túlnőtt azon, hogy egyszerűen csak
letudjanak egy egyetemi kurzust.
November folyamán, három diák a
táborban aludt, és még mélyebb ismeretséget kötött az ott élőkkel.
Egy másik diák - mindenféle kérés
nélkül - 250 dollárt költött a saját
pénzéből, az egyik fiatal hajléktalan kutyájának orvosi kezelésére. A
táborlakók az egyetemi órákon az
életkörülményeikről beszéltek és
arról, hogy hogyan lehetne ezeken
javítani. Gyakori volt, hogy a bizalmukba avatták a hallgatókat, akik
szintén bizalmasan beszéltek a
problémáikról. A két társadalmi
csoport közötti határ átlépését
mindkét oldalról veszélyérzet, izgalom és tudásvágy hatotta át. Ahogy
a találkozókról egyre gyakrabban
számoltak be a médiában, úgy nőtt
a diákok érdeklődése, és végül
még több hallgató, közösségi aktivista és hajléktalan csatlakozott a
csoporthoz.
1990. decemberére a hallgatók, a
közösségi aktivisták és a hajléktalanok a DÖHA-n keresztül egy olyan
csoporttá csiszolódtak össze, amely képes volt sokféle közönség

előtt, határozottan kiállni a véleménye mellett. Nyilvános előadásokat
tartottak - a helyi vallásos gyülekezetek találkozóitól kezdve -, egészen a Kaliforniai Berkeley Egyetemen tartott „Öbölmenti Hajléktalanügyi Konferenciá”-ig, ahol több
mint tíz hajléktalan DÖHA-tag tartott előadást. Ezen kívül egy tucat
hajléktalan DÖHA-tag megszervezett egy kerekasztal-beszélgetést,
amelynek közönségében az egyetem diákjai mellett Santa Clara
Megye Humánpolitikai Bizottságának egyik tisztségviselője is jelen
volt. Noha a szemeszter végén a
kurzusra járók közül sokan kiléptek
a csoportból, az általuk beindított
projektek, mint például a népkonyha és az adománygyűjtés, hozzájárultak a csoport stabilizálódásához.
1991. tavaszán a DÖHA a hajléktalanok javaslatára „Diákok és Hajléktalan
léktalan Emberek Szövetségé”Szövetségé”-re
(Student-Homeless Alliance = SHA,
a továbbiakban: DHESZ) változtatta
a nevét. Ekkorra a hajléktalan táborlakók és a hajléktalan szállókon
élők, már a csoport teljes értékű
tagjai voltak, és gyakran vettek
részt a diákok által, az öbölháború
vagy a tandíjemelések ellen szervezett utcai tüntetéseken is.
A május fordulópontot jelentett a
DHESZ működésében. Miután nyilvánosságra került a Kaliforniai Berkeley Egyetem diákjai által írt
„Városfejlesztés
„Városfejlesztés Kritikája” című tanulmány, amely San Jose városfejlesztési, lakásügyi és hajléktalanügyi politikáját elemezte. A csoport
hivatalosan is konfliktusba került
San Jose önkormányzatával. Az „Öbölmenti Önkormányzatok Egyesületé”-től gyűjtött adatok rámutattak
arra, hogy akkora a hiány a városban a megfizethető lakásokból,
hogy azt lehetetlen egyszerűen figyelmen kívül hagyni. A város lakásügyi politikájának védelmében
Susan Hammer polgármester a következőket állította a szerzőnek írt, 1991. június
13.-i keltezésű levelében:
„Amint
már
mondtam, tanulmánya
számos kitűnő információt tartalmaz. Sok
mindennel egyetértek.
Nem értek egyet azonban a jelentés konklúziójával, amely szerint
a város ’jobban érde-

kelt az alacsonyjövedelmű lakóktól
való megszabadulásban, mint az
olcsóbérű lakások biztosításában’”.
San Jose hajléktalanügyi politikájának védelmében a polgármester rámutatott, hogy a város önkormányzata 1988-ban megalapította a Lakásügyi Osztályt, és emellett pénzügyi forrásokat biztosított a Hajléktalanügyi Koordinátori pozíció megteremtéséhez is.
A tanulmányt bemutató sajtótájékoztatón, mely a Városháza előtt
került megrendezésre, több mint
negyven hajléktalan, diák és közösségi aktivista vett részt, ahol bemutatták ügyüket a helyi és regionális
sajtó munkatársainak, majd bejelentés nélkül felvonultak a polgármester irodájába, ahol átnyújtották
a tanulmány egy példányát. Sok
hajléktalan ember számára ez volt
az első alkalom, hogy a polgármesteri irodában járt. Fontos megjegyezni, hogy a sajtótájékoztató közben az újságírók a hajléktalanokat
nagyrészt levegőnek nézték, és a
diákokra és közösségi aktivistákra
szegezték a kameráikat. A későbbi
akciók során ezt a csoport azzal
próbálta elkerülni, hogy minden beazonosítható szóvivő ugyanúgy öltözött fel, és folyamatosan követték
a sajtó munkatársait, mikor azok
interjúkat készítettek. Egy kis idő
múlva a hajléktalanok is szót kaptak a médiában, és a résztvevőkre
aggatott tüntetők címkét a több
tiszteletet parancsoló hajléktalan
jogvédőkre cserélték.
A Városfejlesztés Kritikája, amely
rámutatott egy jól meghatározható
ellenfélre, a városi önkormányzat
és a városfejlesztésben résztvevő
cégek érdekeire, új lehetőségeket
teremtett a DHESZ-nek a Városházával való érintkezésre. A tanulmány átértelmezte a San Jose-i hajléktalanság problémáját: a hajléktalanságot a városfejlesztési politi-
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kához kapcsolva új értelmezési keretet teremtett; a hajléktalanok
rendőri zaklatása egész más fényben, egy sokkal nagyobb probléma
részeként tűnt fel. A féktelen városfejlesztés helyett a csoport felelős
városfejlesztést követelt. Valójában
a polgármestert támadták, amiért
olyan fejlesztési elképzeléseket támogatott, melyek a szegények kire-

kesztésével, az ingatlanpiaci szereplők érdekeit szolgálták. Az egyik
résztvevő „Ne dózeroljátok el a szegényeket!” feliratú plakáttal tiltakozott. A Városháza üléstermében a
közgyűlés alatt a DHESZ tagjai a
hátsó falnál sorakoztak, és mindenki szeme láttára feszítették ki
transzparenseiket. A hajléktalanok
korábban néma hangja most hangosan és érthetően csengett.
Június végére az elszórt tiltakozások felvonulásokká és tüntetésekké duzzadtak. Ezek kimondottan
azt a városfejlesztési politikát támadták, amely a jómódúakat részesítette előnyben a szegényekkel
szemben. A DHESZ több mint hatvan tüntetővel töltötte meg az üléstermet, amikor a közgyűlés az új
városfejlesztési költségvetésről tartott szavazást. A tiltakozás hatására az egyik önkormányzati képviselő arról tájékoztatta a DHESZ-t és a,
hogy a polgármester éppen aznap
délután fogja előadni a Giants baseball-stadion építésével kapcsolatos terveit. A városfejlesztés prioritásainak újraértelmezése tehát lehetőséget teremtett arra, hogy a
DHESZ aggodalmai legitimitást
kapjanak. A Giants-stadion terveinek leleplezésére szervezett sajtótájékoztatón megjelentek a helyi
hajléktalan szállóról érkező zajos
tüntetők és közösségi aktivisták, akik sikeresen bekerültek a regionális médiumokba.
Ezek az akciók fontos változásról
tettek tanúbizonyságot: az egyéni
jótékonyságként indult csoport átalakult egy olyan szerveződéssé, amelynek fókuszában a politikai hatalom és az igazságosabb társada-
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lom kérdései álltak. A hajléktalansággal kapcsolatos megoldási javaslatok is új színben tűntek fel: a
táborlakókat érő rendőri erőszak elleni egyszeri és védekező-jellegű
akciók helyett a csoport a San
Jose-i belváros fejlesztési irányelveit támadta. A következő tizennégy
hónap folyamán a csoport összesen tizennégy tüntetést és felvonulást és húsz közösségi gyűlést szervezett, tizenegyszer szerepelt a médiában, és számos jelentős házfoglalást is végrehajtott. Mivel a csoport tagjainak figyelmét más dolgok
kötötték le, végül kevesebb közvetlen utcai munkát – például ételosztást – végeztek, és többet foglalkoztak olyan „politikai” ügyekkel,
mint demonstrációk és tiltakozások
szervezése. A DHESZ harciassága
logikus következménye volt a diákok, a közösségi aktivisták és a
hajléktalanok egyre intenzívebb
összefonódásának és annak az új
„értelmezési keretnek”, amely a városfejlesztés irányelveire koncentrált. Minél rendíthetetlenebb lett a
városvezetés, annál harciasabbá
vált a DHESZ: 1992. áprilisában a
csoport 14 – vegyesen diák és hajléktalan – tagját tartóztatták le a
Városháza lépcsőjén, amikor egy
hajléktalan szálló alternatív elhelyezés nélküli bezárása ellen tiltakoztak. 1992. májusában több házfoglaló akcióra is sor került. Az első
elfoglalt épület a San Jose belvárosában található, korábban ételosztásra használt St. Joseph Iskola
elhagyott parókiája volt. Majdnem
egy hét foglalás után az egyik résztvevőt a rendőrség letartóztatta, a
házat pedig lezárta. Drótkerítéssel
vették körül az épületet, és éjjelnappal őrök vigyázták a helyszínt.
Erre válaszul az aktivisták több „sátortábort” építettek: egyet a Városháza előtt, egy másikat a Fairmont
Hotel lépcsőjén, a harmadikat pe-

dig a McHenry Konferenciaközpont
mellett. Őszre a St. Joseph Iskolát
és a parókiát is lerombolta a város,
hogy helyet csináljon a Sharks jéghoki-stadion parkolójának.
A DHESZ utolsó akciójára 1992ben, Hálaadás napján került sor, a
River utcában: a belvárosi Városfejlesztési Ügynökség közvetlen közelében a csoport összesen öt házat
foglalt el. Több, mint ötven ember
vett részt az akcióban. Miután kilenc embert letartóztattak, az aktivisták másnap visszatértek, és
nagyjából huszonöt ember segítségével két házat újból elfoglalt. Az
ügy széleskörű médiavisszhangot
kapott a regionális médiumokban.
A letartóztatottak közül hat embert
huszonöt órányi közmunkára ítéltek, amit egy közeli ház átmeneti
szállóvá alakításával dolgoztak le.
Ez az épület a következő két évben
hat korábban hajléktalan ember
otthonául szolgált. A DHESZ viszonylag rövid, hároméves működése ellenére jó példáját nyújtja annak, hogyan lehetséges megszervezni egy korábban elszigeteltnek,
elidegenedettnek és passzívnak
vélt közösséget. A tény, hogy a csoport tagjai nem voltak hajlandóak
elfogadni a meglévő kereteket, amelyek a hajléktalanokat gyakran
áldozatként ábrázolják, bizonyítja a
szegény emberek képességét, hogy
kiálljanak kirekesztésük ellen, és
hogy örömet találjanak a kollektív
cselekvésben.
Fordították:

BÖRÖNDY
SABAA,
ÖRÖNDY ELZA
LZA, JELINEK CSA
UDVARHELYI
VA TESSZA
DVARHELYI ÉVA
ESSZA
A képek a sherwoodi erdőben
és Szegeden, „A Város Mindenkié Picture the Homeless” előadásán,
illetve képzésén készültek
- 2009. augusztusában.
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Akciókutatás
az érintettek részvételével

PICTURE THE HOMELESS1
A hajléktalan emberek
számolnak – üres ingatlanok
Manhattanben
A Picture the Homeless szerveződési elvei és az épületépület-számlálás
„A lakhatási válság nem azért létezik,
mert a rendszer nem működik.
Azért létezik, mert a rendszer
úgy működik, ahogy”. (Peter Marcuse)

Alulról szerveződés
A Picture the Homeless (PtH) egy
New York-i hajléktalanok által alapított és vezetett, alulról építkező
szervezet. A vezetőség, a fizetett
munkatársak és a tagság nagyrészt
jelenlegi, illetve egykori hajléktalanokból áll, akik a hajléktalanságot
az utcákon, szállókon vagy más átmeneti megoldásokkal vészelik
vagy vészelték át. Azáltal, hogy hajléktalan embereknek adjuk a vezető szerepet, éppen a hajléktalanság egyik legfőbb okát szüntetjük
meg: a szegénységhez tapadó megbélyegzést, és a szegény emberek
ebből eredő elhallgattatását. A PtH
alapelve, hogy az alapvető társadalmi és gazdasági változásokhoz
maguknak a hajléktalan embereknek kell összefogniuk. Szervezési
módszerünk a vezetési készségek
fejlesztésére helyezi a hangsúlyt,
és olyan módszereket alkalmaz,
mint a probléma-azonosítás, a dokumentáció, a kritikai elemzés, valamint az akció-alapú kampányok.
Célunk, hogy strukturális változásokat harcoljunk ki egy olyan társadalom felépítése érdekében, amelyben
a lakhatás alapvető emberi jog.
A szöveg a New YorkYork-i Picture the HomeHomeless, 20062006-ban megjelentetett „Homeless
„Homeless
People Count” című jelentésének rövidített
változata. Az eredeti jelentést Sam J. Miller
koordinálta. Az írásban rajta kívül Frank
Clark, Michael Garrett, Leroy Parker, Andre
Pettus, Robert Robinson, Yvette Williams,
Lynn Lewis, Nikita Price, Jean Rice, Marisa
Day és Michael Selick vett részt.
1

Ez a módszer lehetővé teszi a társadalmi problémák által közvetlenül érintettek számára, hogy részt
vegyenek a problémák és megoldások azonosításában. Demisztifikálja a kutatás fogalmát és újradefiniálja a szakértelmet azzal, hogy
megszünteti a különbségtételt a
kutatás alanya és a kutató között,
hogy pontosabb eredmények születhessenek. Ahhoz, hogy kutatók
és alanyok partnerként vehessenek
részt a projektekben, lehetővé kell
tenni, hogy a közösség tagjai hatékony szerepet játsszanak a problémák azonosításában, a kutatási témák megválasztásában, a kutatási
eszközök kiválasztásában, az interjúzásban, és a projekt egész kivitelezésében, beleértve a kutatás célközönségének megválasztását és
az adatelemzést is. Az érintettek
részvételével zajló akciókutatás arra vállalkozik, hogy a közösség - saját tagjainak élettapasztalatára alapozva - olyan célokat tűzhessen ki,
melyeket ők maguk fontosnak tartanak.
Az üres épületek számlálása több
olyan New York-i társadalmi csoportnak nyújtott lehetőséget arra,
hogy összefogjon, akik bár érintettek, máskülönben talán sohasem

ismernék fel közös érdekeiket. Projektünkben hajléktalan New Yorkiak, egyetemi hallgatók, építészek,
vallási vezetők és köztisztviselők
fogtak össze egy közös cél, a lakhatási válság megoldása érdekében.

Közvetlen akciók és oktatás
Közvetlen akciókat azért szervezünk, hogy az emberek figyelmét
felhívjuk egy adott problémára, és
nyomást gyakoroljunk az érintett
tisztségviselőkre. A közvetlen akció
lényege, hogy az igazságtalanságokat a hajléktalan emberek szemszögéből mutatja be. A manhattani
épület-számlálást megelőző hónapokban a PtH vezetői nap mint nap
az utcán toboroztak önkénteseket.
Több „utcán alvós tüntetés”-t is
szerveztünk, üresen álló épületek
és egész háztömbök előtt, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy miközben az épületek hosszú évekig üresen állnak, sok New York-it azért
tartóztatnak le, mert az utcán tölti
az éjszakát. A járókelők, akikkel beszélgettünk gyakran meglepődve jegyezték meg: „fogalmunk sem volt
arról, hogy ezek a házak üresek, soha még csak fel sem nézünk rájuk!”
Miért éppen épületépület-számlálás?
Több civil közösség már korábban
is igyekezett nyomást gyakorolni a
New York-i városvezetésre és az ingatlantulajdonosokra annak érdekében, hogy épületeket üresen
hagyjanak. Noha jelentős eredményeket értek el, Rudolph Giuliani főpolgármestersége idején, a város

tulajdonában álló üres épületek
nagy része magánbefektetők kezébe került, akik közül sokan semmiféle erőfeszítést nem tettek, hogy
ezeket az épületeket lakhatóvá tegyék. Paradox módon, sok hajléktalan ember éppen azokról a környé-
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kekről származik, ahol kiemelkedően sok megüresedett épület
található. A bürokrácia válasza
felvetéseinkre valószínűleg a következő lenne: „nyilvántartásaink
alapján New Yorkban a használaton kívüli épületek aránya csupán 3%” vagy az, hogy „a főpolgármester úr már rajta van az ügyön”. A PtH egyik célja tehát éppen az, hogy megdöntse az általános vélekedést, miszerint „a
megüresedési válság már a múlté”. Így az a várospolitika, mely
egyfelől megbünteti és megbélyegzi azokat, akik nem képesek
lakhatásukat fedezni, másfelől
támogatja azokat a befektetőket,
akik hasznot húznak az ingatlanok üresen tartásából, arra sarkallta a hajléktalan embereket,
hogy megszervezzék magukat.
VezetVezet-e az önkormányzat
nyilván
nyilvántar
vántartást
tartást az üres
épületekről és lakásokról?
lakásokról?
A Lakásmegőrzési és Fejlesztési
Osztály (LFO) adatai alapján a
megüresedett épületek aránya
New Yorkban 3,09 %. Ehhez képest városszerte elhagyott lakóházak százaiba ütközünk. Vajon
ez miért nem jelenik meg a hivatalos nyilvántartásban? New
Yorkban, a megüresedett ingatlanok felmérésének menete a következő: Az LFO munkatársai szúrópróbaszerűen megvizsgálnak
18.000 olyan épületet, mely a
legutóbbi népszámlálás alkalmával lakott volt. Ellenőrzik, hogy az
említett egységek még mindig lakottak-e, majd a jelenleg nem lakottakat az „üres” kategóriába
sorolják.2 Számos oka lehet egy
helyiség megüresedésének: tűzeset, kiköltözés, lakhatatlanná válás, épület lebontása, stb. A nyilSelected Findings of the 2005 New York
City Housing and Vacancy Survey.
Dr. Moon Wha Lee. http://nyc.gov/html/
hpd/downloads/pdf/2005hpd/downloads/pdf/2005-HousingHousing-andandvacancyvacancy -surveysurvey-initialinitial-findings.pdf
2
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vántartás tehát csak azokat az épületeket foglalja magába, amelyek a
két évvel ezelőtti népszámlálásban
szerepeltek. Az általunk vizsgált épületek között azonban több olyan
is van, mely már 5, 10 vagy 20 éve
lakatlan, és így a nyilvántartás fel
sem tünteti. Továbbá a rossz állapotban lévő épületeket sem rögzítik. De a legfontosabb, hogy a nyilvántartás a jelenleg használatban
lévő lakásállományon belüli üresedés mértékét mutatja, és nem tartalmazza az üresen álló épületekben található, potenciálisan lakhatóvá tehető egységek számát.
A 20062006-os kutatás előzménye:
a kelet
keletépület-összeírás
let-harlemi épület2003. novemberében a PtH irodája Kelet-Harlembe költözött. Nem
kellett messzire mennünk, hogy elhagyatott épületek százaira (!) bukkanjunk. Ezek közül több ház földszintjén üzletek működtek, többek
között 99 centes boltok, drogériák,
bútor és ruházati üzletek és szupermarketek. A PtH polgárjogi bizottságának vezetőiben – akiknek több-

sége az utcán élt – ekkor merült fel
a kérdés: miért tartóztatnak le embereket csak azért, mert a közterületen töltik az éjszakát, miközben
üres épületek tucatjai állnak rendelkezésre, melyeket megnyithatnának a szegények számára? Nyilvánvalóvá vált, hogy ha be akarjuk
bizonyítani, hogy létezik értelmes
alternatíva a manhattani szegények lakhatásának rendezésére,
dokumentálnunk kell a megüresedett házak számát, a tulajdoni viszonyokat, valamint az épületek állapotát. Kidolgoztunk egy egyszerű
felmérést és betanítottuk a PtH tagjait ennek kivitelezésére. Annak
ellenére, hogy nem kimerítő számlálásról volt itt szó, mégis néhány
hét leforgása alatt az irodánk közvetlen környezetében 109 elhagyott épületet számoltunk össze.
Ezek közül 94% magántulajdonban
volt, 40%-ában voltak földszinti
üzletek, és csupán az épületek 9%ának voltak látható szerkezeti problémái. Egy szúrópróbaszerű vizsgálat azt is kiderítette, hogy a vizsgált
épületek átlagosan 2.200 dollár adótartozást halmoztak fel, ami azt
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jelzi, hogy a tulajdonosok többsége
nem képes fenntartani ezeket az
épületeket.
Miért nem egész városra terjedt ki
az épületépület-számlálás?
Bár célunk egy hivatalos, minden
egyes épületre és telekre kiterjedő
összeírás New York-nak mind az öt
kerületében, ekkora feladat elvégeztetésére csak a főpolgármester
képes: egyedül neki áll hatalmában
gondoskodni azoknak a hivataloknak az együttműködéséről, amelyeknek már birtokában van a szükséges információ nagy része. A
nagyszámú bedeszkázott épület ellenére, a főpolgármester hangoztatja, hogy „a megüresedési válságnak vége”.3 2005. decemberében,
7 PtH tag levelet írt a főpolgármesternek, amelyben irányelv kibocsátását szorgalmazták „annak érdekében, hogy megvalósuljon az egész városra kiterjedő épület-számlálás, a megüresedett házakról”.
2006. április 27.-én kelt levelében
New York város lakhatási biztosa,
Shaun Donovan válaszolt a főpolgármester nevében. „Véleményünk
szerint egy átfogó számlálás munka- és időigényes és nem járulna
hozzá jelentős mértékben a probléma megoldásához. ... Mindemellett
a lakás- és városfejlesztés természete megköveteli, hogy bizonyos
ingatlanok ne legyenek jelen a piacon: ezek hiánya teremti meg a fejlődés lehetőségét”.
Az utóbbi két évben a kampány
vezetői megpróbáltak valamiféle
biztosítékot kicsikarni a város különböző szintű vezetőitől a megüresedett ingatlanok problémájának
megoldása érdekében – sikertelenül. A legtöbben elutasítottak minket, vagy ellenezték az ötletet. A
Városi Közgyűlés egy harlemi tagja
ezt mondta: „Mit akar, mit tegyek?
Vegyem el a házakat az emberektől?” Néhányan közülük támogatásukat fejezték ki - például egy másik közgyűlési tag azt mondta, azoknak a tulajdonosoknak, akik
nem tesznek semmit a házak megüresedése ellen, börtönben lenne a
helyük - ám később ők sem vállalták a velünk való találkozást.
2006. márciusában a PtH két tagja
egy harlemi közgyűlésen beszélt az
3 The

New Housing Marketplace: Creating
Housing for the Next Generation. HPD 1010Year Plan. http://nyc.gov/html/hpd/
downloads/pdf/10yearHMplan.pdf

elhagyott épületek nagy számáról
és a bürokrácia ellenállásáról. Ezen
a gyűlésen a manhattani polgármester lakásügyi szakértője is jelen
volt és érdeklődést mutatott az ügy
iránt. Másnap fel is vette velünk a
kapcsolatot, megszerveztünk egy
találkozót, és megkezdtük a számlálás menetének kidolgozását.
Összeírás más városokban
A lakatlan épületek számlálása
nem új keletű; számos városban ez
a módszer jelentette a probléma
megoldásának első lépését. Például Bostonban az elhagyott házak
száma a felmérés kezdete óta
(1997.) 67%-kal csökkent – 1.044ről 350 épületre. Bár e csökkenés
részben az ingatlanpiac általános
fellendülésének köszönhető, a város vezetése szerint a probléma
pontos meghatározása, behatárolása és nyilvánosságra hozatala
szükséges volt annak érdekében,
hogy új stratégiákat dolgozzanak ki,
és beköltözhető lakóházakat alakítsanak ki a meglévő épületekből.4
Albany-ban a tulajdonosok kötelesek bejegyeztetni minden ingatlant
a megüresedéstől számított 30 napon belül. Ezután pedig olyan állapotban kell fenntartaniuk az épületeket, hogy azok ne értéktelenedjenek el, és így ne váljanak teherré
és lehetséges veszélyforrássá a közösség számára. Ez a fajta nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a város nyomon tudja követni, ha ezeket az épületeket elhanyagolják,
vagy ha a tulajdonos elmulasztja az
adó befizetését és így az önkormányzat könnyebben léphet fel a
problematikus ingatlanok felszámolása érdekében.5 Vagyis a lakatlan épületek nyilvántartása sok városban hatékony megoldásnak bizonyult, és fontos része lehetne egy
olyan New York felépítésének is, ahol a lakhatás éppannyira alapvető
jog, mint piaci árucikk.
A kutatás megszervezése
Logisztika
Az épületek összeírása két teljes
szombatot vett igénybe (2006. július 22. és 2006. október 14.) Az önkéntesek reggelivel egybekötött tré4 Don’t

Just Sit There, Shelter Somebody!” by
Cassi Feldman. City Limits Weekly, July 17th,
2006.
5„The Problems and Potential of Vacant BuilBuildings.” Department of Geography and PlanPlanning, University at Albany. Fall 2002, Pg. 12 .

ningre gyűltek össze, majd csapatokba szerveződve útnak indultak,
hogy végigjárjanak egy-egy területet. Ezek feltérképezése egyenként
nagyjából 4 órát vett igénybe. A hajléktalan emberek a manhattani
polgármester csapatával együttműködve alakították ki a felmérés
módszereit, és ők végezték az önkéntesek felkészítését is.
Adatelemzés
Bár a Városháza több osztálya és
más közhivatalok is elvileg nyilvántartják az épületekre vonatkozó adatokat, mi mégsem kaptunk választ az ingatlanokról, akár a PtH,
akár a manhattani polgármester
munkatársai próbáltak információkat gyűjteni. Ezen adatok hiányában alapos kutatómunkát kellett
végeznünk, melynek során a manhattani polgármester munkatársai
minden egyes manhattani épületet
ellenőriztek a város által fenntartott különböző adatbázisokban.
Hibahatár
A lakások „parlagon hagyása” a
város különböző részein, különböző
formában jelenik meg. A felkapottabb környékeken a megüresedett
lakások tulajdonosai igyekeznek a
jó látszatot fenntartani (pl. nem
deszkázzák be az ablakokat), hogy
a szomszédos ingatlanok értéke ne
csökkenjen és, hogy ne tereljék
magukra a városi hivatalok figyelmét. A Harlemben dolgozó önkénteseknek az esetek többségében
nem okozott problémát felismerni
az üres házakat – lezárt ablakok,
omladozó falak árulkodnak erről. A
Lower East Side-on egészen másfajta jeleket kellett keresnie a felmérést végzőknek: régen lejárt építési engedélyek, rozsdás lakatok és
az egy kaptafára készült függönyök
utalnak a megüresedésre. Ezek a
meglehetősen szubjektív felmérési
módszerek is jelzik, mekkora szükség van arra, hogy a város intézményesítse a számlálást és így azt adott rendszerességgel egy jól képzett, hozzáértő csapat végezze el.
Megüresedett ingatlanok
Manhattanben:
Manhattanben:
eredmények és összefüggések
összefüggések
A lakatlan épületek és az
üres telkek
telkek a lakásválság
kulcsfontosságú összetevői
Az épületszámlálás eredményei a-
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lapján összesen 1.723 üres épület
és 505 üres telek található Manhattanben. Az üres épületekben és
telkeken kialakítható, lakásra alkalmas egységek száma összesen
24.000. Vagyis egyedül Manhattanben elegendő üres lakás áll rendelkezésre ahhoz, hogy a városban lakó minden egyes hajléktalan állandó lakhatáshoz jusson! Számszerűsítve: 2007. áprilisában 16.410
hajléktalan „háztartás” élt a város
által üzemeltetett szállókon (ebből
9.249 család és mintegy 7.170 egyedülálló felnőtt). A 2006-os hajléktalan-számlálás szerint az utcán
élők száma 3.843 főre tehető, a
városban. Noha véleményünk szerint ez az adat kevéssé tükrözi a valóságot, még ha az utcán élő hajléktalanok száma kétszerese is annak, mint ami a hivatalos nyilvántartásban szerepel, akkor is elegendő lakás áll rendelkezésre ahhoz,
hogy minden egyes szállón és utcán élő hajléktalan ember lakáshoz
jusson.6

használatú, szintén lakatlan épületre bukkantunk. Ezek gyakran a felső emeleteken üres, de a fölszinten
működő üzletekkel rendelkező épületek. 2005-ben a PTH tagjai személyesen és telefonon is felkerestek olyan ingatlantulajdonosokat,
akik a földszinten lévő üzlethelyiségeiket bérbe adták, de az épület
többi helyiségét lakás céljára nem
voltak hajlandóak kiadni. Újra és újra azt hallottuk, hogy el akarják kerülni a vitát a bérlőkkel, hogy lakást
kiadni túl bonyolult eljárást igényel
és azt, hogy az üzlethelyiségek bérleti díja nemcsak, hogy fedezi az épület összes fenntartási költségeit,
de még nyereséget is termel.
KözKöz- vagy magántulajdon?

A megüresedett üzletek száma
Manhattan-szerte: 584 db. Ezek a
gyakran szándékosan üresen hagyott ingatlanok nemcsak bizonyítékai az elképesztő mértékű bérleti
díjaknak, de hozzá is járulnak azokhoz.7 Mindemellett 612 db vegyes

Sokan úgy gondolják, hogy a használaton kívüli házak zöme a város
tulajdonában áll, azonban ez nem igaz: az LFO az elmúlt években nagyon sok leromlott állapotú ingatlant adott el. Kutatásaink eredményei azt mutatják, hogy míg az épületek 37%-ának ismeretlen a tulajdoni helyzete, a meghatározható
tulajdoni státusú lakóházak 53%-a
magánkézben van, 7% áll a város
és kb. 3% non-profit szervezetek
vagy más kormányzati szervek tulajdonában.
Mindebből következik, hogy bár
elengedhetetlen, hogy a város a-

6 „Will
Will

7 Inc.

Elhagyott üzletek

The Homeless Count?” by Jean Rice of
Picture the Homeless. City Limits Weekly.
February 5, 2007. http://citylimits.org/
content/articles/viewarticle.cfm?le_id=3267

Magazine Report, „Top 25 Cities for
Doing Business in America”. http://
www.inc.com/magazine/20040301/
top25.html

zonnal stratégiákat dolgozzon ki a
lakhatási problémák megoldására,
még fontosabb, hogy megakadályozza a magánkézben lévő épületek szándékosan, piacon kívül tartását.
Az üres ingatlanok ügye
minden New YorkYork-i lakost érint
Az üres házak New York lakosságát közvetlen és közvetett módon
is érintik, ami nyilvánvaló más városok tapasztalataiból:
* „Minden egyes strukturális fejlesztésbe fektetett dollár csaknem
további két dollár bevételt jelenthet
a gazdaság egyéb területein”.8 New
Yorkban az egy épületre jutó felújítási költség - az épület méretétől
függően - 60 és 100 ezer dollár közötti összegre rúg.9
* 2005-ben New York városa 709
millió dollárt költött arra, hogy
97.039 hajléktalan embert szállókon helyezzen el.10 Minden egyes
megfizethető lakhatásra kiadott
dollárból legalább 10 dollár térül
meg a munkahely-teremtés, az adók, a megnyíló új üzletek és a továbbtanulási lehetőségek formájában.11 Ha azt a pénzt, amit a város
a hajléktalan-szállókra fordít, a leromló épületek felújítására költené,
városszerte további 7 milliárd dollár térülhetne meg.
* Egy austini felmérés kimutatta,
hogy „az üres tömbök környezetében élők 3,2-szer annyi bejelentést
tesznek kábítószerrel való visszaélés, 1,8-szor annyit lopás és kétszer annyit erőszakos cselekmény
miatt, mint az üres házakkal nem
rendelkező tömbök esetében”.12
(Minden egyes, nem-erőszakos cselekmény miatti bejelentés 90 dollárba, míg az erőszakos és súlyos
8 Vermont

Housing & Conservation Board,
„The Economic Benefits of Investments.”
August 2002. http://www.vhcb.org/
economicbenefits.pdf
9 Christopher J. Allred/NYC Department of
Housing Preservation and Development,
“Breaking the Cycle of Abandonment.”
Pioneer Institute—
Institute—Better Government
Competition. 2000.
10 City Council Hearing on the FY05
Preliminary Budget and Mayor’s
Management Report; Testimony of DHS
Commissioner Linda Gibbs. http://
www.nyc.gov/html/dhs/downloads/pdf/
test032304.pdf
11 NeighborWorks America, August 2006.
www.nw.org
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cselekmények miatti bejelentések
1.080 dollárba kerülnek a városnak.13)
* Egy 2001-es philadelphiai kutatás alapján az üres ingatlanok 50
méteres vonzáskörzetében lévő házak 7.627 dolláros érték-csökkenést szenvednek el.14
* Az Egyesült Államokban 12.000nél is több tűzeset történik üres ingatlanokban, mely évi 73.000 millió dolláros kárt jelent. A legtöbb ilyen eset gyújtogatás eredménye.15
* “Az, hogy a városok elmulasztanak legalább egy mindössze 2-4%os adót beszedni az elhagyott ingatlanok után, évi 3-6 milliárd dolláros jövedelem-kiesést okoz az önkormányzatoknak”.16
Az üresedés ösztönzői


Spekuláció

Régebben az elhagyott lakások jelensége az adott környék romlásának jele volt, míg ma gyakran éppen az ellenkezőjét, a terület újjászületését jelentheti. Sok tulajdonos inkább üresen hagyja lakását,
hogy később magasabb áron tudja
majd kiadni ahelyett, hogy szegényebb bérlőknek azonnal kiadná.
„A tulajdonosok a piacon kívül tartják a házakat és eközben pénzt
vesztenek. Miért éri ez meg nekik?”
– kérdi egy interjúban Roosevelt
Orphee,
Orphee a PtH tagja. ”Nem hülyék,
csak spekulálnak” – hangzik a válasz.17


A lakbér-stabilizáció és
az épületek elhagyása

Az a gyakorlat, hogy az épületeket
elhanyagolják, hogy azok kikerüljenek a lakbér-stabilizáció hatálya alól, jól ismert trükk. „Az épületek tulajdonosainak az a célja, hogy kidobják a hosszú távú bérlőket. Ezu12 National

Vacant Properties Campaign,
„Vacant
„Vacant Properties: The True Costs to ComCommunities.”
munities.” August 2005. Page 1. http://
www.vacantproperties.org/latestreports/
True%20Costs_Aug05.pdf
13 William C. Apgar: „The Municipal Costs of
Foreclosure.”
Foreclosure.” Homeownership Preservation
Foundation.
Foundation. February 2005. http://
www.hpfonline.org/PDF/Apgarwww.hpfonline.org/PDF/Apgar-Duda_Study_
Final.pdf
14 Ibid, p.1.
15 Ibid, p.1.
16 Ibid, p.6.
17 „Counting the Empty Buildings,” by Joe
Lamport. Gotham Gazette, July 19. 2006.

Előszeretettel alkalmazott módszer a törvények kijátszására az, ahogyan a műemléki vagy egyéb
szempontból jelentős épületeket
kezelik. Az épületek gazdái „hagyják az épületet tönkremenni, abban
bízva, hogy a bíróság a későbbiekben felújíthatatlannak ítéli azokat”.21

A területi középjövedelem egy adott statisztikai területen élő négyfős család évi középjövedelmét jelenti. Ez New York esetében nem
csupán a városban élők jövedelmét
foglalja magában, hanem a városhoz kapcsoló (gazdagabb) kül- és
kertvárosok adatait is. E számítás
alapján New Yorkban a területi középjövedelem egy négyfős családra
vetítve évi 70.900 dollár. Vagyis
már 56.000 dollár éves jövedelemmel rendelkező családok is pályázhatnak a megfizethető lakás-programra és így közvetlenül versenyben állnak a szegényebb családokkal. Összehasonlításképpen, egy
teljes időben, minimálbérért dolgozó ember kb. 14.800 dollárt keres
egy évben, a területi középjövedelem 20,9%-át. A hajléktalan New
York-iak többsége ennél is alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik.
Egy olyan városban, melynek 11
negyedében 25.000 dollár alatti a
középjövedelem, az egységes, 56
ezer dolláros mérce alkalmazása
ahhoz vezet, hogy a megfizethető
lakhatás éppen a szegények számára soha sem lesz megfizethető.22 De még Harlemben is, ahol
ennél valamivel magasabb a középjövedelem – 26.000 dollár 23–
az újonnan kialakított „megfizethető” lakásokat olyan családoknak
szánják, akik 52.000 és 157.000
dollár közötti éves jövedelemmel
rendelkeznek.24

Jelenlegi megoldások

Támogatott lakhatás

A „megfizethető” lakásprogram
kontra
kontra a szegények lakhatása

Az a párhuzamos lakáspiac, amit
a hajléktalan New York-iak számára a városi, állami és szövetségi finanszírozáson keresztül, az elmúlt
25 évben kialakítottak, nem hozta
meg az elvárt eredményt, vagyis a
hajléktalanság visszaszorítását - kialakult viszont egy rendkívül költséges szolgáltatási rendszer, melybe
beletartoznak a nappali melegedők, az átmeneti szállók, az ún. kiléptető lakások és a támogatott
lakhatás. Ezek a szolgáltatások, noha sok New York-i hajléktalan azon-

tán egyes lakásokat drága pénzen
felújítanak, hogy megemelhessék a
bérleti díjat, és így a szóban forgó
épületeket kiemelhessék a lakbérstabilizáció hatálya alól”.18 A figyelmet erre sokszor a bérlők hívják fel,
akik összefognak, amikor szembesülnek a kilakoltatásokkal. Ám az
elhagyott épületeknek nincsenek
bérlői, és így ez a téma csak ritkán
kerül elő. Az 1996-os New York-i lakásbérleti törvény módosítása következtében bővült azoknak a fejlesztéseknek a köre, amelyek elvégzésével egy lakás kikerülhet a
lakbér-stabilizációs programból. Ha
ma a tulajdonos csupán egyet
egyetlen
gyetlen
lakást felújít, akkor ettől kezdve az
épület valamennyi lakását pia
piaci ááron adhatja bérbe.
bérbe S míg a felújítások többsége a bérlők jóváhagyását igényli, „az elhagyott lakások esetében erre nincs szükség”.19 Sőt,
ha egy épület 80 %-ában megüresedik, akkor automatikusan kikerül
a stabilizáció hatálya alól.20


Épületek elhanyagolása és lebontása

A főpolgármester „Új Lakáspiac”
című programja több tízezer „megfizethető” lakóegység létrehozását
ígéri. Azonban ezek a lakások éppen a szegény New York-iak számára hozzáférhetetlenek, mert olyan
szövetségi szabályozást követnek,
amely alapján már a területi középjövedelem 90%-át kereső családok
is jogosultak rájuk.

18„Insurgent

Elders,” by Rivka Gewirtz.
Village Voice, June 26, 2002.
19 NYS DHCR: Rent Stabilization Code.
Online at http://www.dhcr.state.ny .us/ora/
pubs/html/2006rsc.htm
20 NYS DHCR: Rent Administration Fact
Sheet #38:Substantial Rehabilitation.
http://www.dhcr.state.ny .us/ora/pubs/
html/orafac38.htm
21 Connecticut Trust for Historic Preser
Preserva
servati
vatition. http://www.cttrust.org/index.cgi/1050

22 The

State of New York City’s Housing &
Neighborhoods, 2005. The Furman Center
for Real Estate and Urban Policy. NYU.
http://furmancenter.nyu.edu/publications/
documents/SOC2005_002.pdf
23 New York City Housing and Vacancy
Survey –Harlem Median Household Income
2004
24 HPD website: http://www.nyc.gov/html/
hpd/html/developers/largehpd/html/developers/large-scalescalecornerstone.shtml
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nali problémáján segítenek - valójában nem megoldják, hanem intézményesítik a hajléktalanságot: a
hajléktalan-ellátás rendszeréből nagyon nehéz kikerülni úgy, hogy továbbra sem áll rendelkezésre megfelelő lakhatás, amit a legszegényebbek is meg tudnak fizetni.

Javaslatok és követelések
1. LakásLakás-összeírást az egész városban!
rosban! A PtH és a manhattani polgármester által kezdeményezett és
véghezvitt épület-számlálás tapasztalataira alapozva New York város
önkormányzata tartson rendszeres,
minden egyes épületre és telekre
kiterjedő felmérést a Tűzoltóság, a
Lakásmegőrzési és Fejlesztési Osztály és más hasonló szervek támogatásával. Minden olyan intézmény
támogatására szükség van, mely
valamilyen okból kifolyólag nyilvántartással rendelkezik az épületek
állapotáról. Az így született eredményeket mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.
2. Hozzanak a lakások „parlagon
hagyása”
hagyása” elleni törvényt! A jelenleg
is egyre súlyosbodó lakásválság
tükrében a helyzet megoldásához
újításokra van szükség. Össze kell
egyeztetni a tulajdonosok ahhoz való jogát, hogy az épületeiket üresen
hagyják, azoknak a hajléktalanoknak az emberi jogaival, akik képtelenek lakhatáshoz jutni, valamint azoknak a helyi lakóközösségeknek
a jogaival, akik az üres épületek jelenlétének elszenvedői. A szabályozásnak a következőket kellene tartalmaznia:
* Az Építési Osztály terjessze ki a
„problematikus” épületekre vonatkozó szabályozást úgy, hogy bizonyos bedeszkázott épületeket az alapján nyilváníthassanak „problematikusnak”, hogy azok veszélyesek a közösség „életére és az egészségére”.
* Fel kell hatalmazni a Lakásmegőrzési és Fejlesztési Osztályt arra,
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hogy évente növekvő pénzbüntetést szabjon ki az olyan tulajdonosok ellen, akik nem működnek együtt a hatósággal a fenti szabályozással kapcsolatban. A pénzbírság
nagysága legyen egyenlő az épület
lakhatóvá tételének költségeivel.
* A hajléktalan-szállóktól a tartós
lakhatás felé kell irányítani a forrásokat. Ki kell építeni egy olyan
mechanizmust, melynek segítségével a szállón élők tartós lakhatáshoz jutnak úgy, hogy a szállóra költött pénz egy részét lakásutalványprogramba vezetik.
3. Fogalmazzák újra a „megfi
„megfizet
fizetzethető
hető lakhatás” kritériumait, hogy
az tükrözze
tükrözze a szegénységben élő
embe
emberek
berek lehetőségeit! A jelenlegi,
a területi középjövedelmen alapuló
iránymutatások nem megfelelőek
az olyan gazdaságilag sokszínű
környezetben, mint New York, főleg
amióta a területi középjövedelem
megállapításakor a magasabb jövedelmű kertvárosok lakosságát is
figyelembe veszik. Ennek eredményeképpen, a legszegényebbek
számára nem elérhető az ún.
„megfizethető lakhatás”. A városnak olyan meghatározást kell kidolgoznia, amely összhangban áll a
New York-i szegénységgel.
4. A New YorkYork-i lakbérlakbér-stabilizáció
irányelveinek
rányelveinek módosítására van
szükség
szükség,
ség hogy amikor az üres épületeket rendbe hozzák, a korábban
stabilizált bérű épületek a felújítás
után is ebben a státusban maradhassanak. Ez megszüntetné az épületek elhagyásának egy fő okát.
5. A „Kölcsönös Lakhatási Egye
Egyegyesüle
sületek”
letek” bevonása a város által támogatott lakhatási megoldások közé. A szövetkezetekhez hasonlító,
de több épületből álló „Kölcsönös
Lakhatási Egyesületek” különböző
módszerekkel biztosítják a fenntarthatóságot és megfizethetőséget, például differenciált bérkalkulációval, üzlethelyiségek bérbeadásával, lakhatási utalványokkal, valamint a piaci árak és az alacsony
jövedelműek lehetőségei közötti
egyensúly megtalálásával.
6. Létre kell hozni egy „Hajlékta„Hajléktalan Lakhatási
Lakhatási Hitelalap”Hitelalap”-ot, kifejezetten a megüresedett
megüresedett ingatlanok
reha
rehabi
habili
bilitá
litálá
tálása
lása céljából. Igazán költséghatékony és ésszerű megoldás

a tartós lakhatás kialakítására, az
elhagyott épületek felújítása. Ez kivitelezhető további adók kivetése
nélkül, különösen a már létező kormányzati támogatások felhasználásával. Az alap forrásai a következők
lehetnének:
* a hajléktalan-szállókra elkülönített pénz egy részének átirányítása
a lakásépítésbe;
* pénzbüntetések az együtt nem
működő tulajdonosok ellen;
* a már létező kormányzati lakásprogramok, valamint hitel és lakbér-támogatások felhasználása.
7. A munkahelyteremtés összekö
összekökötése
tése a lakásfejlesztéssel. Az elhagyott épületek felújítása munkalehetőséget is teremt. Számos hajléktalan nő és férfi rendelkezik
megfelelő munkatapasztalattal,
vagy legalábbis készek képezni magukat. Ráadásul sok hajléktalan azokból a körzetekből származik, ahol leginkább jellemző az épület-üresedés. Nem az a cél, hogy az emberek olyan lakásokat kapjanak,
melyeket nem tudnak fenntartani.
A cél az, hogy olyan munkájuk legyen, amely elegendő jövedelmet
biztosít ahhoz, hogy fenn tudják tartani saját lakásaikat.
Egy 2004. novemberében készült,
308 szállón élő hajléktalan embert
bevonó felmérés szerint a megkérdezettek 93%-ának volt már hagyományos értelemben vett munkatapasztalata. Vagyis a hajléktalanok
„munkavállalásra képtelennek” minősítése, valamint az a kifogás,
hogy költséges tréningekre lenne
szükség átképzésükhöz, nem állja
meg a helyét. A PtH tagjai közül sokan rendkívül negatív tapasztalatokról számoltak be munkavállalás
(kísérlete) terén, miután elvégezték
a város által indított „Kész a munkára” programot. Ahelyett, hogy a
hajléktalanságot bénító kórként kezelné, amelyen csak „rehabilitációval” lehet segíteni, a város feladata
az lenne, hogy olyan munkahelyeket teremtsen, melyek fizetései arányban állnak a lakhatás költségeivel. Emellett fel kell számolni a
hajléktalanok megbélyegzését is,
mely lehetővé teszi a munkáltatóknak, hogy keresztülnézzenek a képzett hajléktalanokon is.

MENYHÁRT ANNA
NNA és
UDVARHELYI
VA TESSZA
DVARHELYI ÉVA
ESSZA
fordítása
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„A VÁROS MINDENKIÉ”
- Hajléktalanság - Önszerveződés - Méltóságtudat Kilátástalanság.
Láthatatlan.
Meghurcolt ember.
Elhagyatott.
Elesettség.
Nihil.
Hitevesztett.
Nem akar dolgozni.
Szerencsétlen.
Igazságtalanság.
Borosüveg.
Anomália.
Ez a jövőm.
Remény.
Szomorú.
Kirekesztettség.
Sajnálom.
Függőség.
Így nézek ki?
Kiszolgáltatottság.
Igazságtalanság.
Büdös.
Túlélő.
Kilátástalanság.
Nehéz sors.
Magányos.
Nyomor.
Csöves.”
Ezek a kifejezések jutottak eszébe a „hajléktalan” szóról egy politikai önszerveződésről szóló képzés
résztvevőinek, amelyet a budapesti
„A Város Mindenkié”
Mindenkié” csoport szervezett hajléktalan emberek és elkötelezett szociális munkások, aktivisták számára 2009. augusztusában. A budapesti és szegedi képzéseket a bronxi székhelyű Picture
the Homeless („Képzeld el a Hajléktalanokat!”) 4 munkatársa tartotta. A projektre az amerikai Davis
Projects for Peace alapítvány adott
pénzt.
A Picture the Homeless (PtH) egy
New York-i szervezet, amit 1999ben alapított két utcán élő hajléktalan ember, válaszul azokra a
hajléktalan embereket kriminalizáló intézkedésekre, amelyeket Ru




























dolph Giuliani, New York akkori főpolgármestere kezdeményezett, és
amelyek többnyire a közvélemény
támogatását is élvezték. A PtH az
egész Egyesült Államokban úttörőnek számító munkát végez a hajléktalan emberek megszervezésében és képviseletében. A szervezetet alakulása óta döntően hajléktalan és volt hajléktalan emberek vezetik.
A magyarországi képzés szervezői korábban „Az Utca Embere” önönkéntes
dolgoztak együtt
kéntes hálózatban
hálózat
a lakhatáshoz való jogért és a hajléktalan embereket sújtó jogfosztottság és kirekesztettség ellen. „Az
Utca Embere” szemlélete annyiban
jelentett fontos újítást a hajléktalanságra adott jószándékú állampolgári válaszok sorában, hogy a jótékonykodás helyett a politikai és
társadalmi aktivizmusra fókuszált.
Noha sokan közülünk részt vettek
közvetlen segítségnyújtásban is (akár szociális munkásként, akár önkéntesként), legfontosabb feladatunknak mégsem azt tekintettük,
hogy ruhákat gyűjtsünk vagy ételt
osszunk, hanem hogy egy olyan igazságosabb társadalomért küzdjünk, ahol senki nem szorul rá mások jótékonykodására. A Huma
Humanis
manisnista Mozgalom két aktivistája által
2004-ben alapított csoport neve
egyszerre utalt az utcán élő, hajléktalan emberekre és „az utca emberére”, vagyis a „hétköznapi emberekre”, azaz mindannyiunkra. Ezzel azt kívántuk üzenni, hogy a hajléktalanság nem csak a hajléktalan
emberek (vagy a velük hivatásból
foglalkozó szociális munkások)
ügye, hanem mindannyiunkat érintő közügy. Az volt a célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk mindenkinek a hajléktalanság elleni küzdelembe való bekapcsolódásra.
„A Város Mindenkié” csoport útnak indításával pedig a következő
lépést kívánjuk megtenni:
Immár nemcsak a hajléktalan
emberekért, hanem a hajléktalan
emberekkel együtt, velük közösen
szeretnénk dolgozni. „Az Utca Embere” önkéntes hálózatban is
számtalanszor demonstráltunk együtt hajléktalan emberekkel:
a Szolidaritás
Szolidaritás Éjsza
Éjszaká
szakáján
káján rendszeres vendégeink voltak hajléktalan költők, írók, színészek.
2006. nyarán a XIII. kerületi önkormányzat hajléktalan emberek

kirekesztését célzó rendelete ellen
együtt tüntettünk a Fedél Nélkül
szerzőivel.
Így volt ez az egyik legsikeresebb
demonstrációnkon is. 2007 őszén
Rogán Antal V. kerületi polgármester kilátásba helyezte a „hajléktalan-szigetek” és az utcai kéregetés
felszámolását, illetve hogy a kerületi önkormányzat vezetése megteremti „a jogi alapját a koldusok és
a hajléktalanok kiszorításának”1.
Amikor az erről szóló rendelet elfogadását sikerrel akadályoztuk meg
a belvárosi képviselőtestület ülésén, legalább annyi hajléktalan em-

ber demonstrált velünk, mint ahány
jobb módú szimpatizáns. Velünk
voltak a „Fedél Nélkül” érdekérvényesítésben már tapasztaltabb
munkatársai, de voltak többen, akik az erdőben épített viskójukból
jöttek az ülésterembe.
„Az Utca Embere” önkéntes hálózatot azonban mégsem a hajléktalan emberek, hanem középosztálybeli fiatalok szervezték: egyetemisták, fiatal értelmiségiek, szociális
munkások. Mostanra egyértelműen
arra jutottunk, hogy nem szeretnénk továbbra is így dolgozni. Meggyőződésünk, hogy kiemelkedően
fontos a hajléktalan emberek bevonása egy egyenlő és testvéries tár1 Rogán

Antal magyarázza kerülete bizo
bizonyít
zonyítnyítványát.
ványát. Népszabadság Online,
Online, 2007. nonovember
vember 7. Drákói rendeletek: önvédelemre
készülnek
készülnek a belvárosiak. InfoRádió, 2007.
november
november 6.
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sadalomért küzdő mozgalomba, és
elengedhetetlen, hogy ők maguk is
meghatározó, sőt vezető szerepet
játszanak a hajléktalanság felszámolásáért való küzdelemben. Elfogadhatatlannak tartjuk azt a ma
uralkodó elképzelést és gyakorlatot, hogy a hajléktalan embereket
érintő döntéseket az érintettek bevonása nélkül hozzák meg. A hajléktalan emberek „helyzetbe hozása” alapjaiban változtatná meg nemcsak az őket érintő intézkedéseket,
és a hajléktalan emberekről a többségi társadalom által alkotott képet, hanem az uralkodó hatalmi
struktúrákat is. Végül, a legfontosabb, hogy az a méltóság, amit egy
igazságosabb társadalomért való
küzdelem ad, éppen annyira értékes, mint azok a materiális eredmények, amelyeket a küzdelem során
kivívunk. Ez a méltóságtudat és önbecsülés annak a felismerésnek az
édestestvére, hogy a szegénységnek és a hajléktalanságnak társadalmi okai vannak.
Miért ennyire fontos mindez? Azért, mert a hajléktalan embereket
a megfelelő lakhatásból, a többségi
intézményekből, a közterületek
használatából való kirekesztés mellett, a társadalom morális kirekesztése is sújtja. Ennek a morális kirekesztésnek egyik legfontosabb eleme, hogy a többségi társadalom
gyakran kizárólag magukat a hajléktalan embereket hibáztatja, a
hajléktalanságukért. Ez az „érdemtelen szegény” régi, unalomig ismert toposza. „Miért nem megy be
a szállóra?” „Miért nem megy el
dolgozni?” „Miért szült gyereket, ha
nem tudja eltartani?” - halljuk újra

és újra. A mai magyarországi hajléktalan-ellátórendszer működését
is részben az a gondolat határozza
meg, hogy a hajléktalanság alapvető okai nem a társadalom működésében, hanem magában a hajléktalan emberben vannak. A jótékonyság sem érinti a szegénység és nélkülözés alapvető társadalmi gyökereit, azonban a jótékonykodónak
könnyen a „mint aki jól végezte dolgát” érzését adhatja, és ezzel elterelheti a figyelmet azokról a társadalmi változásokról, amelyek egy igazságosabb társadalom eléréséhez lennének szükségesek.
A hajléktalanság felszámolását
és egy igazságosabb társadalom elérését célzó kollektív cselekvés viszont azon a felismerésen alapul,
hogy a hajléktalanság nem a hajléktalan ember, hanem a körülötte
lévő társadalmi berendezkedés „hibája”. Tamás Gáspár Miklós így ír e
felismerés jelentőségéről:
„Annak a fölismerése azon
azonban,
zonban,
hogy szerencsétlenségünk és szolszolgaságunk többnyire függet
független
getlen szeszemélyes vonásainktól, és ebben a
balsorsban az emberek
emberek túlnyomó
túlnyomó
többsé
többségé
ségével
gével osztozunk, mégpedig
mégpedig
nem valamely embercso
embercsoport
csoport előre
megfon
megfontolt,
fontolt, szubjek
szubjektív
jektív rosszin
rosszindu
indula
dulalatának
tának követ
következ
vetkezté
keztében
tében (a kizsák
kizsákmá
zsákmámányolás
nyolás nem összees
összeesküvés),
esküvés), hanem
a tulajdonnal szemben
szemben és a társa
társasadalmi
dalmi munkamegosztásban elfoglalt véletlenszerű pozíciónk folyo
folyolyományaképpen
mányaképpen - ez egyrészt gyógyír
az irracionális szégyenre
szégyenre és bűntu
bűntutudatra, amely a szegénységgel
szegénységgel és az
alárendeltséggel jár, másrészt aazonban érvényes tudást
tudást nyújt a tártársadalomról, és erköl
erkölcsi
kölcsi ösztönzést
jelent a fölsza
fölszaba
szabadí
badító
dító kollektív csecselekvésre.”
lekvésre.”2
Erre példa annak a San Jose-i
hajléktalan aktivistának a véleménye, akit Talmad
Talmadge
madge Wright amerikai
antropológus idéz: “Amit nyertem,
hogy vannak emberek, akik tudják,
ki vagyok, hogy milyen is vagyok
valójában. Nem vagyok láthatatlan
többé. Nem kell szégyenkeznem amiatt, hogy vesztes vagyok, mert
tudom, hogy a szituáció eleve úgy
volt kialakítva, hogy veszítsek”3.
Tamás, Gáspár Miklós: A szakszervezeti
kérdés a huszonegyedik században.
Ezredvég.
Ezredvég . XII évfolyam, 3. szám.
2
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Az eddig leírtakról sokan gondolhatják, hogy mindez nagyon jól
hangzik, de a gyakorlatban mégsem fog működni. Ezek a kételyek
részben megalapozottak is lehetnek. A hajléktalan emberek ugyanis
nap mint nap a túlélésért küzdenek, és ezért, gondolhatnánk, nem
érnek rá egyúttal a társadalom igazságosabbá tételén is fáradozni.
Mindezek ellenére a hajléktalan
emberek önszerveződésére számos példa volt az utóbbi 20 évben
Magyarországon is. 1990. telén
hajléktalan emberek tartottak demonstrációkat a budapesti Déli Pályaudvaron és a Blaha Lujza téren,
hogy lakást és munkát követeljenek, és ezeknek a tüntetéseknek
döntő jelentőségük volt a hajléktalan-ellátó rendszer kiépülésében. A
„Fedél
„Fedél Nélkül”
Nélkül” című lapot 1993ban egy hajléktalan férfi, Ungi Tibor
alapította, és a Menhely Alapítvány
támogatásával. A lapot továbbra is
nagyrészt hajléktalan emberek
szerkesztik, írják és terjesztik. A
hajléktalan emberek önszerveződésén alapul a 2006 óta működő
„VA
VAGYUNK
VAGYUNK - Otthontalan Művészek
Önsegítő
Önsegítő Egyesülete” is.
Mindezek alapján, és a PtH
munkáját, illetve a velük közösen
szervezett képzéseken résztvevő
lelkes, elkötelezett és bátor magyarországi hajléktalan embereket
látva, meggyőződésünk, hogy mindaz az igazságtalanság, jogfosztottság, kirekesztés és lenézés, ami a
3 Talmadge

Wright: Out of Place: Homeless
Mobilizations, Subcities, and Contested
Landscapes.
Landscapes. Albany, NY: State University of
New York Press, 1997, 291. o.

HajléktalanHajléktalan- HÁLÓ
hajléktalan embereket sújtja, nem csak az önbecsülés
elveszítéséhez és önfeladáshoz vezethet, hanem, kis
bátorítással, elkötelezett aktivizmus és felszabadító
kollektív cselekvés alapja is lehet. Éppen ezért hívtuk
meg a PtH aktivistáit. A képzés résztvevőinek valóban
nagyon sokat jelentett az a tudat, hogy amerikai vendégeink hisznek bennü(n)k. Az amerikai aktivisták inspiráló munkája – különösen a lakhatási kampány
vezetőjének személyes példája, aki maga is 2 évet élt
utcán, mielőtt csatlakozott volna a szervezethez –
hosszú ideig vonatkoztatási pont lesz. Még akkor is,
ha a PtH által képviselt modelltől egy fontos dologban
máris eltér a Budapesten alakuló csoport:
a képzések résztvevőiből formálódó „A Város Mindenkié” tagjai teljes konszenzussal úgy döntöttek, hogy
nem szűkítik hajléktalan vagy volt hajléktalan emberekre a tagságot, hanem
valóban mindenkire számítanak a hajléktalanság
elleni küzdelemben. Szervezetünkben azonban
nincs helye azoknak a hatalmi struktúráknak, amelyek a hajléktalan emberek mindennapos kiszolgáltatottságáért, alárendeltségéért és kiskorúsításáért felelősek: a résztvevők közötti egyenlőség
a minimum, ami a mai
társadalomra jellemző egyenlőtlen hatalmi viszonyok között a hajléktalan
tagok döntéseinek, prioritásainak és meglátásainak kiemelt kezelését jelenti.
A foglalkozásokon
megnéztük azt a rövidfilmet, amelyben Joan HarHarrison
rison,
son a PtH tagja mond beszédet a New York-i Városháza lépcsőin, egy idős hajléktalan embereket ellátó
intézmény bezárása ellen tiltakozó demonstráción. A
közterületen élő Joan Harrison gyönyörű beszédet
mond, amelyben egyszerre teszi nyilvánvalóvá, hogy
elfogadhatatlan az adott intézmény bezárása, de azt
is, hogy a hajléktalan embereket magánéletét, sza-

badságjogait és méltóságérzetét korlátozó intézmények nem
jelentenek valódi megoldást a
hajléktalanság problémájára.
A rövidfilm után a budapesti
képzés résztvevőit arra kértük,
hogy mondják el, mi jut eszükbe Joanról és a munkáról,
amit végez. A következő válaszokat kaptuk:


























Kiállás a másikért.
Harc.
Remény.
Küzdelem.
Belső tartás.
Összefogás.
Átütő erő.
Emberi méltóság.
Alapvető szükséglet.
Ez Amerika?
Kitartás.
Harag.
Erő.
Meghökkentő.
Megalázottság.
Magabiztosság.
Remény.
Erőt láttam.
Összefogás.
Osztályharc.
Lelkesítő.
Emberi jogok.
Változás.
Harc a jólétért.
Méltóság.”
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▲

Félek attól,
hogy teherbe esem,
és a férjem jobban fogja
SZERETNI

a gyereket mint engem.

▲

100 %-osan biztos
vagyok abban,
hogy én is
ERİSZAKOSKODNÉK

másokkal,
ha férfi lennék.

▲

▲

Te megcsaltál engem.
Én erre BELEPISILTEM
a kedvenc szószaidba.
Amikor a járır leállított,
már majdnem bevallottam,
hogy mi történt, de szerencsére elég sokáig tudtam
tartani a számat ahhoz,
hogy ı mondja el, hogy
miért állított meg engem:
Égve felejtettem
a FÉNYSZÓRÓT.
Nem tudom
HOGYAN MONDJAM

▲

Titokban imádom,
hogy nincs munkám,
mert így ÁGYBAN
maradhatok akkor,
amikor mindenki
másnak fel kell kelnie.

▲

▲

Az elvesztésednél is sokkal
jobban fáj nekem az, hogy
még csak ERİFESZÍTÉST
SE TETTÉL arra, hogy
megtarts engem.

▲

▲

el, milyen sokat
jelentesz nekem.

Most már sokkal könnyebb
szeretnem magam,
miután elmondtam neked,
hogy mennyire
GYŐLÖLLEK.
Én csak nevettem
a temetéseden,
mert tudom,
te is ezt tetted volna.
HIÁNYZOL.

▲

Mindig belepisilek
a FORRÓ VÍZBE.

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

