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ELŐSZÓ

A szegénység és a társadalmi kirekesztés az Európai Unió minden 
hetedik polgárát érinti. Ez túl sok, figyelembe véve, hogy Európa 

a világ egyik leggazdagabb része. 

A foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért 
felelős európai biztosként meggyőződésem, hogy nem feledkezhetünk 
meg a társadalom peremén élőkről, különösen akkor, amikor az aktív 
korú lakosság öregszik, aránya pedig csökken. 

Időre, energiára és erőforrásokra van szükség a szegénységből való 
kikerülés elősegítésére, az érintettek és az egész társadalom jólétének 
megteremtése érdekében. Az EU országai ezért vállalták, hogy 2020-ig 
legalább 20 millió embernek segítenek kikerülni a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés csapdájából.

2010 azért lett a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve, hogy ezzel is felhívjuk 
a figyelmet oly sok polgártársunk nehéz helyzetére. A kampány több EU-s intézmény, kormány, helyi hatóság 
és a civil társadalom együttműködésével valósul meg. Részt vesznek benne olyanok is, akik a saját bőrükön 
tapasztalták meg, milyen szegénységben élni.

Az európai év mindannyiunknak lehetőséget ad arra, hogy új kapcsolatokat és partnerségeket építsünk ki, 
amelyekből a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben használható új ötletek és megköze-
lítések születhetnek.

Sürgősen foglalkozni kell azokkal a tényezőkkel, amelyek miatt a szegénység és a társadalmi kirekesztés olyan 
nehezen kezelhető. Ennek érdekében segíteni kell az emberek képzését, hogy álláshoz – vagy jobb álláshoz 
– juthassanak. A munkaerőpiacokat mindenki, így a fiatalok, az idősek és a fogyatékkal élők számára is hozzá-
férhetőbbé kell tenni. A legszegényebbek védelme érdekében a szociális ellátórendszereket, az egészségügyet 
és a szociális segélyezést is hatékonyabbá kell tenni. Az egyik legfontosabb eszköz azonban az oktatás támogatása 
és a korai iskolaelhagyás megakadályozása, mivel a magasabb szintű és jobb oktatás a szegénység leküzdésének 
kulcsfontosságú eszközei.

Céljaink elérése érdekében együtt kell működnünk, mivel a megoldások megtalálásának és végrehajtásának 
legjobb módja az együttműködés. A helyi közösségek által kidolgozott helyi megoldások ugyanolyan fontosak 
a szegénység leküzdésében, mint az országos szintű programok. Annyi biztos, hogy a köz- és a magánszférának 
is van ebben szerepe.

Ez a kiadvány bemutatja, mit lehet elérni, ha több intézmény és magánember együtt tesz a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés leküzdéséért. Sok kiváló és innovatív projektre találunk itt példát, a kiszolgáltatott 
emberek speciális egészségügyi szükségleteit kielégítő szlovén civil szervezettől addig a több országban 
működő pénzügy rendszerig, amelyen keresztül a társadalom szegényebb tagjai kaphatnak hitelt.

Az itt bemutatott kisebb-nagyobb projektek mind egyvalamit mutatnak: azt, hogy szerepvállalással és 
együttműködéssel jobbá tehetjük mások életét. Remélem, hogy ez a kiadvány sok olyan embernek nyújt 
majd inspirációt, aki valamilyen konkrét módon szeretne másoknak segíteni kikerülni a szegénységből.

   Andor László, foglalkoztatásért, szociális ügyekért 
és társadalmi összetartozásért felelős európai biztos
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BEVEZETÉS

Európa a világ egyik leggazdagabb régiója, 
magas életszínvonalat biztosító, sokszínű és 

kifinomult gazdasággal. Az Európában megtermelt 
javaknak köszönhetően sok polgár részesül magas 
színvonalú egészségügyi ellátásban, oktatásban és 
szociális támogatásokban.

De nem kevesen vannak azok, akik nem osztozhatnak 
a siker gyümölcseiben. Becslések szerint az Európai 
Unióban 84 millió embert fenyeget a szegénység és 
a társadalmi kirekesztés veszélye.

Európában azok számítanak szegénységben élőnek, 
akiknek a háztartásában a bevétel nem éri el az 
országban háztartásonként számított medián bevétel 
60 %-át. Az EU-ban körülbelül 23,5 millió ember 
kénytelen naponta kevesebb mint 10 euróból megélni.

A közelmúlt gazdasági recessziója csak rontott a hely-
zeten. Sokan vesztették el az állásukat, és lett szegény-
ség vagy társadalmi kirekesztés az osztályrészük. 
Néhány EU-tagállamban a hajléktalanok száma is 
nőtt, ami a szegénység legdrámaibb mutatója.

Mit lehet tehát tenni a veszélyeztetettekért, és 
hogyan segít Európa kitörni a szegénységből?

A politikák koordinálásával az EU kifejlesztett egy, 
a szegénység hatásos ellenszerének szánt stratégiát. 
A stratégia része egy keretrendszer és a tagállamok 
közötti koordináció is, amelynek segítségével a tag-
államok kidolgozhatják saját, a szegénység és a tár-
sadalmi kirekesztés elleni intézkedéseiket. A válság 
világossá tette, hogy milyen nagy hozzáadott értéket 
képvisel a politikák összehangolása, újabb ösztönző 
erőt jelent annak megerősítésére és a benne rejlő 
lehetőségek kihasználására.

A legtöbb európai országban a szociális támogatás 
önmagában nem elég a szegénység visszaszorításához. 
A tagállamoknak ezért javasolt az aktív integrációs 
és munkaerő-piaci stratégiák kidolgozása. Ezenkívül 

hozzáférést kell biztosítaniuk a megfelelő minimális 
támogatást nyújtó, magas minőségű ellátásokhoz.

A közös célok közé tartozik a gyermekszegénység 
megszüntetése, a munkahelyek biztosítása, a diszkri-
mináció elleni küzdelem, és a lakhatásból való kire-
kesztődés visszaszorítása.

A szegénység elleni fellépés érdekében az EU új poli-
tikákat és programcsomagokat is létrehozott, mint 
például az Európai Szociális Alap és a PROGRESS. 
Az új Európa 2020 gazdasági stratégia kiemeli a kire-
kesztés nélküli, magas foglalkoztatottságot és a társa-
dalmi kohéziót biztosító növekedés szükségességét.

Annak érdekében, hogy ezek a tevékenységek lendü-
letet kapjanak, 2010 a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelem európai éve lett. Európa-
szerte új kezdeményezések emlékeztetik az embereket 
a szegénységben élők nehéz sorsára, kiemelve a meg-
segítésükre tett lépéseket is.

A kampány felhívja a figyelmet az oly sok életet 
tönkretevő összetett, és egymással összefüggő 
problémákra. Ezenkívül erősíti a kormányok, helyi 
hatóságok, civil szervezetek és a szegénységet már 
megtapasztaló emberek együttműködését az új 
ötletek és kezdeményezések kidolgozásában.

A kampány felhívja a figyelmet azon csoportokra is, 
amelyek tagjait leginkább érintheti a szegénység: 
például az idősekre, a nagycsaládokra és az egyszülős 
családokra, az etnikai kisebbségekre, a bevándorlókra, 
a hajléktalanokra és a gyermekekre. Foglalkozik 
azzal is, hogy a szegénység gyakran generációról 
generációra öröklődik.

Az európai év kiemeli, hogy együttműködéssel az 
egész társadalom segíthet a kevésbé szerencséseken. 
A kampány kiemeli az oktatás és a képzés szerepét 
a szegénység és a munkanélküliség visszaszorításában, 
de kiemelten foglalkozik a döntéshozók szerepével, 
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és a tagállami politikák összehangolásából származó 
előnyökkel is. Prioritásnak számít annak biztosítása 
is, hogy a szegények és a társadalomból kirekesztettek 
jó minőségű egészségügyi és lakhatási közszolgálta-
tásokat és megfelelő segélyeket kaphassanak.

Az európai év olyan kérdésekre is rávilágít, mint az 
aktív keresők szegénysége, a kulturális és szabadidős 
létesítményekhez való hozzáférés és a férfiak és nők 
közötti különbségek a szegénységben.

Ez a kiadvány inspirációt nyújthat azok számára, 
akik elkötelezték magukat a szegények és a társada-
lomból kirekesztettek megsegítése mellett. Több olyan 
projektet és kezdeményezést is bemutat, amelyek már 
most sok európainak segítenek abban, hogy életük 
jobbá váljon.

A kihívás nagyságát a témák sokfélesége is mutatja: 
szó esik benne az OKTATÁS, a FOGLALKOZTATÁS, 
a VIDÉKIEK ELSZIGETELTSÉGE, az EGÉSZSÉGÜGY, 
a LAKHATÁS és a PÉNZÜGYI INTEGRÁCIÓ kérdéseiről. 

Az oktatás kiutat jelent a szegénységből azáltal, 
hogy megadja a jó állás megszerzéséhez szükséges 
készségeket és magabiztosságot. A bulgáriai 
Szlivenben egy francia civil szervezet a tanároknak 
könyveket és taneszközöket biztosít a roma gyerekek 
eredményes oktatásához.

A németországi Hamburgban a Movego csapata 
munkanélkülieknek segít visszakerülni a munka vilá-
gába. A fiatalok esélyt kapnak, hogy tapasztalt mes-
teremberektől tanuljanak különböző mesterségeket, 
például a restaurálást.

Vannak olyan európai országok, ahol a szegénység 
veszélye kétszer nagyobb vidéken, mint a városok-
ban. A Heifer Alapítvány Litvániában megmutatta, 
hogy mi mindent lehet elérni azzal, ha vidéki közös-
ségek haszonállatokat kapnak, hogy saját vállalko-
zásba foghassanak.

A szegénységben élők között sok a beteg, és gyakran 
nehezen jutnak hozzá a szükséges orvosi és pszicho-
lógiai segítséghez. A szlovéniai Ljubljanában egy 
állami finanszírozású civil szervezet, a Stigma két, 
mindenkit fogadó központot is üzemeltet, amelyeket 
naponta mintegy nyolcvanan keresnek fel. Ezekben 
a központokban a függőségben szenvedők kezelést 
és segítséget kaphatnak, amire nagy szükségük van.

Sok szegény ember szenved rossz lakhatási 
körülményektől azért, mert nem engedhetnek meg 
maguknak egy rendes lakást. Ez az egészségükre és 
az általános jólétükre is rányomja a bélyegét. A dél-
spanyolországi La Chanca regionális rehabilitációs 
program megmutatta, mit lehet tenni ez ellen. A helyi 
önkormányzat összefogott a helyi lakosok szerveze-
tével és felújították Almería legrégebbi negyedét.

A társadalom legszegényebb tagjai gyakran azért 
vannak rossz pénzügyi helyzetben, mert vagy egyál-
talán nem, vagy csak irreális feltételek mellett kapnak 
hitelt. Az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat 
a kevésbé jómódúaknak nyújt kölcsönt, amelyet saját 
vállalkozásuk beindítására vagy olyan alapvető dol-
gokra költhetnek, mint az oktatás és a közlekedés. Ez 
a rendszer tette lehetővé, hogy Sika Mawuke-Dzoussu 
szépségszalont nyithasson a belga fővárosban, és hogy 
Alexandre Aberlen számítógép-javító vállalkozást 
indíthasson a franciaországi Sausset-les-Pins-ben. 

Az üzenet minden projekt esetében ugyanaz: az 
együttműködés képes javítani a szegénységben élők 
kilátásait. Együtt létrehozhatunk egy olyan társadal-
mat, amely mindenki érdekét szolgálja, egy olyan 
Európát, ahol mindenki méltóságban élhet.
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Szlivent, a Karandila-hegység lábánál fekvő 
síkságra települt várost, Bulgária „szeles 
városaként” tartják számon. A viharos 

téli széltől, a bórától, eltekintve azonban a város 
időjárása enyhe, így a dombokat dúsan termő 
barackligetek és szőlőskertek borítják.

Szlivent emellett Bulgária roma fővárosaként is 
emlegetik, ugyanis lakóinak negyede (25 000 fő) 
roma. Az egykor virágzó textilipari központnak 
számító város a kommunizmus bukása után súlyos 
nehézségekkel szembesült. Az állami tulajdonú 
gyárakat bezárták, és helyükbe a garázsukban 
dolgozó kisiparosok léptek. Óriási versenyre 
kényszerültek a kínaiakkal szemben, erejüket 
megfeszítve küzdöttek, a legrosszabb helyzetbe 
azonban a romák kerültek. 1989-ben a bulgáriai 
romák 83 %-ának volt munkája, most pedig 
kevesebb mint 20 %-uk dolgozik.

ROMA GYEREKEK 
GYÖKEREIK 
NYOMÁBAN 
– SZLIVEN 
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Szliven roma nyomornegyede 
mellett, a vasúti sínek túloldalán 
a romák származásáról és 
kultúrájáról tartanak oktatást.
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 Bulgária népessége 7,7 millió,  

 ebből  a becslések szerint 700 000 fő  
 roma.  A bolgárok várható élettartama  

 72 év,  a szliveni romáké ezzel szemben  

 52 év. 

E z a történet arról szól, 
hogy a Secours Populaire 

francia civilszervezet a helyi 
iskola tanárainak megkeresése 
nyomán hogyan került kapcso-
latba a Nadezsda nevű roma 
városrészben élő gyermekekkel. 
A tanárok könyveket és taneszkö-
zöket kértek, de azt is szerették 
volna elérni, hogy roma tanulóik 
közelebb kerüljenek saját kultú-
rájukhoz. Így szerették volna 
növelni a gyerekek önértékelését, 
és megalapozni szüleik oktatásba 
vetett bizalmát.

A síneken túl

Remény – ezt jelenti bolgárul 
a Nadezsda városrész neve. 
A városrész a fő vasútállomástól 
délre, a vasúti sínek lepusztultabb 
oldalán fekszik. A sínek mentén 
gyermekek turkálnak a hulladék-
ban, hogy szerzeményeiket utána 
hulladékkereskedőknek adják el.

„Bulgáriában a romák a Balkán 
többi vidékéhez hasonlóan több-
nyire szegregált területeken 
laknak” – magyarázza Alexandre 
Dubuisson újságíró, aki tavaly 
Szlivenben töltött némi időt, hogy 
beszámolót készítsen a Secours 
Populaire-nek. A szegregáció 
azonban a roma társadalmon belül 
még összetettebb, valóságos kaszt-
rendszer alakult ki. Egy romának 
valójában ugyanolyan nehéz egy 
nem roma bolgárral összeháza-
sodni, mint valakivel, aki egy 
másik roma csoporthoz tartozik.

A Nadezsda gazdagabb része 
a „zenésznegyed”. Az ott lakók 
– akár zenészek, akár nem – 
kétszintes, vörös téglából készült 
sorházakban élnek, amelyeket új 
családtag érkezésekor új szobával 
vagy emelettel toldanak meg. 
A városrészben továbbhaladva 
az utcák egyre piszkosabbak 
lesznek, majd egy hirtelen kanyar 
után a házak alumíniumtetős put-
riknak adják át a helyet. Itt élnek 

a goli cigani – a „mezítelen” cigá-
nyok –, akik a roma hierarchia 
legalján helyezkednek el. 

A szemét bűze mindent áthat, 
a kezdetleges otthonokban gazdá-
ikkal együtt élő szamarak, birkák 
és csirkék a szeméthalmok között 
játszó mezítlábas gyerekekkel 
kergetőznek. Ezeknek a gyerme-
keknek fogalmuk sincsen arról, 
hogy egy egzotikus, távoli kultú-
rához tartoznak. Bulgáriában 
általában semmire sem becsülik 
őket, és gyakran ők is ugyanígy 
értékelik magukat.

A főként önkéntesekből álló 
Secours Populaire a hátrányos 
helyzetűek támogatására 1926-
ban létrehozott Croix Rouge 
du Peuple (Nemzetközi Vörös 

Segély) szervezetből alakult ki. 
Minden francia városban rendel-
kezik szövetségekkel, belföldön 
és külföldön egyaránt végzi 
munkáját. Az elmúlt évben 
a szervezet 170 országban támo-
gatta segélyprojektek lebonyolí-
tását. Ezek keretében segítséget 
nyújtott a helyi lakosoknak, 
hogy problémáik kezelésére 
szervezeteket hozzanak létre, 
és kapcsolatot létesítsenek 
lehetséges befektetőkkel. 

Tanárok a változásért

2001-ben a Nadezsda melletti 6. 
számú iskola igazgatóhelyettese 
felkereste a francia szervezetet. 
A roma „gettónak” nincs saját 
iskolája, így a gyerekek a vasúttól 

Nadezsda utcái félig kész betonépületekkel és bádogtetős 
kunyhókkal vannak tele.
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gyalog tíz percre lévő 6. számú 
iskolába járnak. Az iskolában 
tíz gyermek közül kilenc roma. 
Rajtuk kívül török származású 
és bolgár gyerekek járnak oda. 
A Secours Populaire először 
könyveket, számítógépeket, isko-
latáskákat, sportcipőket és eszkö-
zöket vásárolt nekik, 2007-ben 
pedig segített az Ensemble szer-
vezet megalapításában, amely 
Etniko elnevezésű projektjére 
az Air France Alapítványtól 
30 000 eurót nyert el. 

„Bulgáriában a gyermekek 
16 éves korukig iskolakötelesek” 
– magyarázza Ekaterina Pavlova, 
az egyik olyan tanár, aki részt 
vesz az Etniko kulturális tudatos-
ságnövelő projektjében, amelyet 
kétévi sikeres működés után most 
a finanszírozás megszűnése miatt 
szüneteltetni kell. „Ennek ellenére 
12 éves kora után rengeteg roma 
gyermek, főként lány, marad ki 
az iskolából azért, mert megháza-
sodik, vagy azért, mert a szülei 
nem tudják finanszírozni 
a tanulmányait.” 

„Ezek a gyermekek semmit nem 
tudnak a múltjukról” – fejti ki 
Dubuisson. „Az Etniko lényege 
az volt, hogy a származásukról, 
a kultúrájukról tanulhattak. 
A romák múltfelfogása igen gyak-
ran csak a nagyszülőkig nyúlik 
vissza. Sejtelmük sincs arról, hogy 
Indiából származnak. A múlt szá-
mukra még annál is sokkal meg-
foghatatlanabb, mint Nagy Károly 
a francia iskolások számára.”

Pavlova asszony büszke a projekt 
eredményeire, amelyben két éves 
működése során három, 12 fős 
gyermekcsoport vett részt. 
Jóllehet ez csupán kis része az 
egész iskolának, Pavlova asszony 
mégis úgy érzi, hogy sokat jelen-
tett a gyermekek lelki és szellemi 
fejlődése szempontjából. A gyer-
mekek a roma etnikai csoportról, 
hagyományokról és kultúráról 
szóló táncok, dalok, mesék és 
legendák tanítására is kiter-
jedő különórákon vettek rész. 
Emellett múzeumokba és 
éttermekbe is ellátogattak.

„Nem csináltunk nagy dolgokat, 
de ezek fontosak voltak. Például 
elvittük a gyerekeket az iskolánk 
közelében egy bolgár gyorsétte-
rembe. Megtanítottuk nekik, 
hogyan kell viselkedni, udvariasan 
rendelni és fizetni. Az étterem 
személyzete először barátságtalan 
volt, és a gyerekek is nyugtalanok 
voltak. A bolgárok többsége 
a romákat piszkosnak és tolvajnak 
tartja. Egy idő múlva azonban 
a hangulat felengedett. A gyerekek 
dalokat énekeltek, és pompásan 
viselkedtek.”

Pavlova asszony tudja, hogy 
ez nem hangzik nagy dolognak. 
Ő azonban reméli, hogy ezek 
a gyermekek az iskoláról és 
a külvilágról szóló olyan pozi-
tív élményekkel gazdagodtak, 
amelyeket felnőtt korukban 
gyermekeiknek is továbbad-
hatnak. Szerényen megjegyzi, 
hogy szeretné, ha az Etniko 
folytatódhatna, de tudja, 
hogy most mindenki nehéz 
helyzetben van.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.secourspopulaire.fr
www.sliven.net

Az Európai Unióban élő 10–12 
millió roma jelentős hányada 
nem megfelelő társadalmi-gaz-
dasági körülmények között él. 
Sokan közülük nehezen jutnak 

magas színvonalú oktatáshoz, 

rossz az egészségi állapotuk, 

körükben magas a halálozási arány, 

és gyakran kiszorulnak a munka-

erőpiacról. A romák integrációja 

az EU politikai döntéshozatalában 

kiemelt helyet foglal el. Igen 

összetett, egymással kölcsönösen 

összefüggő problémaegyüttesről 

van szó, amelyet minden érdekelt 

fél részvételével – így többek között 

magukkal a romákkal együtt –, 

átfogóan kell megoldani. 
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 Európában a gazdasági válság, különösen 
a fiatalokra nézve, súlyos munkanélkü-
liségi problémát idézett elő, hamburgi 

nevelők és tanárok azonban egy figyelemre 
méltó kísérletbe vágtak bele. E költségvetés-
csökkentések által sújtott szféra előretekintő 
gondolkodói egyszerűen azt próbálják elérni, 
hogy a tanulás vonzóbbá váljon.

A fekete hajú, pocakos, kezeslábast viselő, 
57 éves Karl Fink ácsként dolgozott szülőha-
zájában, Kazahsztánban. Karl éppen az imént 
épített be egy bükkfaülést egy XX. század eleji, 
csillogó, zöld vasúti kocsiba. Többek között 
ez is a Movego hamburgi nonprofit szakiskola 
profiljához tartozik, ahol régi vonatokat újítanak 
fel, kerékpártárolókat építenek, sőt elnyűhetetlen 
kerti székeket is készítenek, ezzel segítik a munka-
nélkülieket újra munkába állni. 

Finket ügyessége miatt az iskola felvette állandó 
alkalmazottnak, tőle tanulhatják meg az idősebb 
tizenéves és fiatalabb huszonéves fiatalok a fafel-
dolgozás csínját-bínját. 

TANULNI 
TANULNAK 
HAMBURGBAN
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A Movego iskolában tanító Karl Fink szülőhazájában, 
Kazahsztánban ácsként dolgozott. 

A kis képen – Orosz diákok; a hamburgi iskolában jelen 
lévő nemzetiségek egyike. 
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Vonzóvá tenni 
a tanulást

F ink csupán egy a mintegy 150 
– főként bevándorlói hátterű – 

férfi közül, akik ebben az Elba-
parti raktárépületben dolgoznak. 
A szervezetet azért alapították, 
hogy a munkanélküli hajógyári 
fémmunkásoknak munkát 
biztosítsanak, miután a város fő 
iparágának leáldozott. 1997-ben 
a szervezet egy másik, fiatalokkal 
dolgozó szervezettel lépett szövet-
ségre. Tevékenységük így minden-
féle korosztály újbóli munkába 
állítására kiterjed. Ennek része-
ként kellemessé és hasznossá 
szeretnék tenni a tanulást és 
a szakmai képzést.

Hamburg városállam számára az 
iskolarendszerből kiesők számára 
gyakorlati képzést nyújtó szakkö-
zépiskolák jelenleg központi szere-
pet játszanak. Németországban, 
aki nem szerez érettségit, alapo-
san pórul jár, ez pedig leginkább 
a szegényebb, bevándorlói háttérrel 
rendelkező fiatalokkal fordul elő. 

A Movego (már meglévő szakis-
kolája mellett) idén szeptember-
ben szakközépiskolát indított, 
ahol a fiatalok érettségit szerez-
hetnek. Hamburg városállam 
mintegy 10 szakközépiskola 
felállítását szorgalmazza.

Az élénkzöld inget viselő, 
joviális pedagógus, Jürgen Dege-
Rüger az állami támogatású IBA 
(Internationale Bau-Ausstellung 
– Nemzetközi Építőipari Kiállítás) 
munkatársa, amely egy országos 
szintű településfejlesztési program, 
és amelynek a központja a követ-
kező három évben Hamburg lesz. 
Székhelye a szegény, bevándorlók 
lakta Wilhelmsburg, a várostól 
délre fekvő kiterjedt sziget, 
ahol a szigetet kettészelő autóút 
két oldalán egyre-másra bukkan-
nak fel a kiskertek. Dege-Rüger 
feladata egy élethosszig tartó 
tanulást megalapozó terv végre-
hajtása, amelynek elsődleges célja, 
hogy minél többen szerezzék meg 
legalább a legalacsonyabb szintű 
iskolai végzettséget. 

Az egykori iskolai tanár megemlíti, 
hogy a 15 évesek teljesítményét 
értékelő OECD Pisa-programban 
Németország alacsony pontszá-
mot ért el. „Ahhoz képest, hogy 
gazdag ország vagyunk, arányta-
lanul sok alacsonyan képzett, 
gyakran szegény vagy bevándorlói 
hátterű fiatal él az országunkban, 
akik nem tudnak elhelyezkedni.” 
Hogyan lehetne ezen változtatni? 
Dege-Rüger szerint az oktatás 
jelenlegi feladata a tudás felhal-
mozásának elősegítése helyett az, 
hogy a fiatalokat „megtanítsák 
tanulni”.

Wilhelmsburgban a meglévő 
intézmények közötti kapcsolatok 
kialakítása jelenti az egyik kihívást. 
„A szigeten vannak iskolák, óvo-
dák, ifjúsági és tanácsadó közpon-
tok – magyarázza Dege-Rüger –, 
ezek azonban egyáltalán nem 
működnek együtt, és nem elég 
vonzóak a szülők és a gyerekek 
számára.” Dege-Rüger úgy véli, 
a szegény negyedek iskoláinak 
több állami támogatást kellene 
kapniuk, mint más iskoláknak. 
 

Vissza a rendszerbe

Holger Dohnt, a Movego vezetője 
szintén úgy véli, hogy a koordi-
náció hiánya miatt sok energia 
és erőforrás megy veszendőbe. 
Véleménye a fiatalokkal és 
a munkanélküliséggel foglalkozó 
minisztériumi főosztályok mun-
káját nem hangolják össze kellő-
képpen. Túl sok fiatal esik ki 
végleg a rendszerből. „Ezeknek 
a gyerekeknek le akarták nyomni 
az iskolát a torkukon. Ők azt sze-
retnék, ha felnőttként bánnának 
velük, és komoly pályaválasztási 
útmutatást kapnának.” Az ő isko-
lája, véleménye szerint, pontosan 
ezt nyújtja. „Nem rohanunk 
a szociális munkásokhoz. Amikor 
elvégzik az iskolát, megpróbálunk 
nekik munkát szerezni.”
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Jürgen Dege-Rüger tanár szerint Németországban aránytalanul 
sok az alacsony iskolázottságú bevándorló fiatal.
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2009 decemberében több 

mint 5,5 millió volt a 25 év 

alatti munkanélküliek 

száma; ez a népesség 

21,4 %-ának felel meg, 

az arány pedig egyre nő. 

Spanyolországban a fiata-

lok munkanélküliségi 

aránya eléri a 40 %-ot.

Nyilvánvaló, hogy az 

európai kormányoknak 

az eddig őket elkerülő 

problémát hamarosan 

közös erőfeszítésekkel 

kell kezelniük. A legfonto-

sabb feladatoknak többek 

között a hátrányos hely-
zetű csoportok, például 

a bevándorlók, az alacsony 

iskolázottságú és szakkép-

zettségű fiatalok munkába 

állítása, valamint a fiatalok 

mobilitásának kérdései 

számítanak. 

A város legrégebbi szakközépis-
kolája a 10 éves Altona, igazga-
tója a kellemes hangú Thomas 
Johanssen. Most, hogy a városál-
lam ugyanilyen iskolák felállítását 
szorgalmazza, az igen hatékony 
dán rendszer ihlette iskola modell-
ként szolgál a többi intézmény 
számára. Az Altona évente 48 új 
tanulót fogad, akik 40 %-a beván-
dorlói háttérrel rendelkezik. 
Az iskola kicsi, otthonos termei-
ben a diákok 16–18 éves korig 
tanulnak és végeznek gyakorlati 
munkát, míg végül érettségi bizo-
nyítványt szereznek, amely 
belépő a munkaerőpiacra. 

„Fontos, hogy a tanulást vonzóvá 
tegyük, és hogy növeljük a tanulók 
önbizalmát” – fejti ki Johanssen. 
Ennek jegyében gondoskodik 
arról, hogy tanulói a barátságos 
étkezőben naponta kétszer is 
fogyasszanak meleg ételt: egy 

késői reggelit, mivel többen 
egyáltalán nem reggeliznek, 
és egy ebédet. 

„A siker titka a tanulók motivá-
lása” – teszi hozzá. A diákok 
nyelveket, kémiát és multimédia-
ismereteket tanulnak, ugyanakkor 
magánügyfeleknek megrendelésre 
bútorokat készítenek. „Az elméleti 
és a műszaki iskolák hagyomá-
nyosan külön-külön működtek. 
Nálunk a műszaki és a gyakorlati 
munka keveredik egymással.” 
Nyilvántartása adatai szerint 
a megközelítés bevált: a volt diá-
kok fele munkába állt, további 
20 % pedig visszakerült az iskola-
padba. A munkanélküliség elleni 
küzdelem olyan, mintha ár ellen 
úszna az ember.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.movego.eu
www.psa-hamburg.de
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Állítólag az utánzás a legnagyobb bók: A Movego Adirondack stílusú székei 
Hamburg legstílusosabb kertjeiben is megtalálhatóak.
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A lbertas méheket tart a litván vidéken. 
Mézzel, ambróziával, méhkenyérrel és 
mézsörhöz hasonló, mézből készült 

alkoholos itallal kereskedik. Felesége, Diana 
viaszgyertyák díszítésével foglalkozik.

Diana és Albertas Usinskainak három gyermeke 
van: egy tízéves és egy ötéves kislány, valamint 
egy hatéves fiú. A legidősebb gyermek, Austeja 
a litván méhistennőről kapta a nevét. A légies, 
csillogó szemű lányka az interjúra rózsaszín 
ruhát és ezüstös övet öltött. Kishúga hajában apró, 
fehér tüllvirágok pompáznak. Albertas idős szülei 
szintén ebben az egyszerű, hullámlemez tetős 
faházban élnek Milošaičiaiban, mintegy 50 km-re 
Kaunastól, Litvánia korábbi fővárosától. 

SORSFORDÍTÓ 
HASZONÁLLATOK 
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A Heifer Balti Alapítvány által adományozott méhkasok új 
lehetőségeket nyitottak meg Albertas Usinskai gazda számára. 

A kis képen – A gyermekei szebb jövőre számíthatnak.
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Nehéz idők

A z Usinskai család helyzete 
néhány évvel ezelőtt még 

nem volt ilyen rózsás. Nem volt 
villanyáramuk, és alig tartottak 
fenn kapcsolatot a szomszédaikkal. 
A legközelebbi tanya 2 km-re 
található. Diana erősen sántít, 
ezért csak lassabban tud mozogni. 
Ő gondoskodott a gyermekekről 
és az idősekről, míg Albertas 
alkalmi munkát vállalt. Az élet 
nem sok kilátással kecsegtetett.

Ekkor került azonban a képbe 
a Heifer Alapítvány – egy arkansasi 
székhelyű jótékonysági szervezet, 
amelyet 65 évvel ezelőtt egy ame-
rikai farmer, Dan West alapított. 
West az 1930-as években meg-
járta a spanyol polgárháborút, 
ahol a szükség úgy hozta, hogy 
éhes gyermekeket kellett tejjel 
táplálnia. Ekkor érte a felismerés, 
hogy ezeknek a gyermekeknek 
igazából nem arra a bögre tejre 
lenne szükségük, hanem egy 
tehénre. Ezzel kezdődött minden.

Tovább kell adni 
az állatokat

A jelenleg 128 országban állatál-
lományt és képzést biztosító 
Nemzetközi Heifer Alapítvány 
célja a szegénység és az éhezés 
megszüntetése. Az alapítvány 
támogatásában részesülő családok 
vállalják, hogy a kapott állatok 
első utódait egy hasonlóan 

kilátástalan sorsú családnak 
adományozzák. A Heifer tíz 
éve indította be a balti kiren-
deltséget Vilnius székhellyel 
és a szomszédos Lettországban 
és Észtországban található 
kisebb irodákkal. 

A vilniusi iroda falán, az egyik 
fényképen Arūnas Svitojus, 
a Balti Heifer Alapítvány igazga-
tója látható, amint Bill Clintonnal, 
a volt amerikai elnökkel fog kezet. 
A szervezetet majdnem teljes 
egészében – sok esetben balti szár-
mazású amerikaiaktól érkező – 
magánadományokból tartják fenn.

„A gazdasági válság súlyosan 
érintett bennünket” – magyarázza 
Svitojus. „Az elmúlt két évben az 
ország népességének 15–20 %-a 

vándorolt ki külföldre. A képzetlen 
vidéki népesség, gyermekeit 
a nagyszülők vagy a szomszédok 
gondjaira bízva, külföldön vállal 
munkát a feketegazdaságban. Mi 
megpróbáljuk nekik megmutatni, 
hogyan tudnának pénzt előterem-
teni, hogy ne kelljen elmenniük.”

Az elmúlt évben a Heifer 
Litvániában harminc, a balti 
államok egészében pedig ötven 
projektet indított el. Az állatállo-
mány Holstein szarvasmarhától 
kezdve a helyi Zemaituka lovakon, 
sertéseken, nyulakon, csirkéken, 
földigilisztákon keresztül a méhe-
kig bármi lehet. Svitojus elmon-
dása szerint a Balti Alapítvány 
általában egy Litvániában 
honos nyugodtabb méhfajjal 
foglalkozik. 

Arūnas Svitojus a Heifer Balti Alapítványtól – „Igyekszünk az embereknek 
pénzkereseti lehetőséget biztosítani, hogy ne kelljen elhagyniuk az országot.” 
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 Az Európai Unió területének több mint 80 %-a vidéki térség,  
 lakosságának pedig kb. 25 %-a él vidéken.  
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Az Európai Unió területének több mint 80 %-a 
vidéki térség, lakosságának pedig kb. 25 %-a 

él vidéken. Egyes európai uniós országokban 

kétszer olyan magas a szegénység kockázata 

a vidéki térségekben, mint a városokban, 

ugyanakkor az említett régiókra jellemző 

problémák egészen mostanáig kimaradtak 

a szegénységgel foglalkozó legtöbb tanul-

mányból. A vidéki térségeket illetően a sze-

génység és a társadalmi kirekesztés elleni 

küzdelem nem működhet a létesítményekhez 

és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javí-

tása nélkül, ideértve az iskolákat, az orvosi 

ellátást, a közlekedést és akár az üzleteket 

is. Ehhez új, összehangolt megközelítés 

szükséges a szociális és a regionális politika, 

továbbá a mezőgazdaság fejlesztése terén. 

Mézből lesz a pénz

A méhekre fokozottan károsak 
a modern mezőgazdasági eljárások, 
ebben a rovarirtótól megkímélt, 
nemzeti park területén található 
országrészben azonban a rovarok 
majd kicsattannak az egészségtől. 
Bár a szükséges eszközök legtöbb-
jük lehetőségeit meghaladták, 
a nyomorúságosan tengődő 
gazdálkodók számára az ökoló-
giai méhészet tűnt a legjobb 
megoldásnak.

A méhek Albertas és Diana 
számára jelenleg kisebb összegű 
jövedelmet biztosítanak. Tehenük, 
lovuk, két disznójuk és húsz csirké-
jük van, így lényegében önellátóak, 
mivel a vajat, a sajtot és a kenyeret 
is maguk készítik. A méhek által 
összegyűjtött 1 000 liter méz 
havonta 300 eurót hoz a kony-
hájukra. Spártai egyszerűségű 
fafűtésű nagyszobájukba 
szekrényeket tudtak vásárolni, 

valamennyi pénzt pedig még félre 
is tudtak tenni. Diana gyermekeit 
egyetemre szeretné járatni, külö-
nösen Austejához fűz nagy remé-
nyeket, mert a kislány már három 
éve osztályelső.

Mielőtt 1991-ben Litvánia 
visszanyerte függetlenségét 
a Szovjetuniótól, Albertas egy 
termelőszövetkezetben dolgozott. 
A Heifer ajándékának – a hét 
méhkaptárnak, az elektromos 
berendezéseknek, méhészeti 
felszerelésnek és számítógépes 
képzésnek – köszönhetően a csa-
lád ma a közösség aktív tagja. 
Az Albertas készítette mézre 
várólistát vezetnek. Diana felha-
gyott a visszahúzódó életmóddal, 
és most félállásban könyvelőként 
dolgozik. A helyi közösségben 
ő irányítja a méhészeti projektet, 
amelynek keretében még kilenc 
család részesült a támogatásból. 
Diana hathavonta jelentést készít 
az előrehaladásról, amely 

a Heifernél Gražina Mongirdienė 
projektvezető elé kerül, aki azt 
nyilatkozza, hogy sohasem tudna 
a saját országán kívül máshol 
élni, mert a litván vidéknél 
számára nincs csodálatosabb. 

Amikor a fatörzsből kivájt széke-
ken körülüljük a kerek asztalt, az 
Usinskai család otthona szinte idil-
linek látszik. Az előkert telis-tele 
cserepes virágokkal, a levegőben 
frissen sarjadt fű illata száll. 

Albertas előkerít egy üveggel 
a mézzel és gyógyfüvekkel ízesí-
tett, megtévesztően lágy ízű 
Midusból, és színültig tölti 
a poharakat. Litvánia édes nem-
zeti italából a házi készítésű 
a legjobb, ez pedig már három 
éves. A poharak körül méhek 
donganak, Albertas pedig felkapja 
legkisebbik lányát, és cuppanós 
csókot nyom az arcára.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.heifer.lt
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A ljubljanai forró nyári estéken a szlovén 
főváros folyóparti kávéházaiban és étter-
meiben családok élvezik a lágy szellőt. 

Kicsivel odébb egy elhagyatott udvaron 10–12 
férfi sörözik. Előttük halomban állnak az üres 
sörösdobozok, a megfáradt látogató pedig jó, 
ha a lába alá néz, nehogy eldobott fecskendőkre 
lépjen. Ide jár a metadont használó kábítósze-
resek egy csoportja, hogy miután a szomszédos 
klinikán kapott napi adagjukat lenyelték, jól 
a pohár fenekére nézzenek.

LETESZIK A 
KEMÉNY DROGOKAT 
A LJUBLJANAI 
KÁBÍTÓSZERESEK
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Ljubljanában rehabilitációs programokkal próbálnak segíteni 
a drogfüggőkön. Vannak olyan központok is, ahol metadont 
adnak nekik.

A kis képen – Borut Bah, a Stigma programjának vezetője.
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M int annyi más nagyváros, 
Ljubljana is kábítószer-

problémával küzd. Az élénk 
kulturális élettel büszkélkedő 
Szlovénia az Afganisztánból 
induló úgynevezett balkáni 
kábítószer-útvonalon helyezke-
dik el, ahol virágzik a heroin, 
a kokain és a partidrogok, pél-
dául az ecstasy és az MDMA 
kereskedelme. 

Ljubljanában a kábítószer- 
kereskedőket büntetésekkel és 
olyan rehabilitációs programok-
kal próbálják ellenőrzés alatt 
tartani, amilyenek például a keze-
lési központok, ahol egy kevésbé 
addiktív szintetikus droghoz, 
a metadonhoz lehet hozzájutni. 
Szlovénia büszke arra, hogy 
Európa országai közül itt a legala-
csonyabb a HIV-pozitív kábítósze-
resek száma, ez pedig legfőképpen 
a Stigma nevű állami finanszíro-
zású civilszervezetnek köszönhető. 
A szervezet Ljubljanában két 
drogambulanciával rendelkezik, 
amelyeket naponta nyolcvanan 
keresnek fel.

Központban az 
egészség

A Stigma feladata, hogy az 
emberekkel már a függőség 
korai szakaszában kapcsolatba 
lépjen, és addig foglalkozzon 
velük, amíg részt nem vesznek 
egy elvonókúrán, vagy végleg 
abba nem hagyják a kábítószere-
zést. A Stigma munkatársai egyéb 
tevékenységeiken kívül börtö-
nökben is nyújtanak tanácsadást, 
ezenkívül menhelyet hoztak 
létre bántalmazott női kábító-
szeresek részére. Legfontosabb 
projektjük a HIV-fertőzés és 
a hepatitis C egészségneveléssel 
való megelőzése. Ösztönzik 
a steril fecskendő használatát, 
a kábítószerfüggőket pedig 
a használt fecskendők vissza-
adására biztatják.

A 19 éves szervezet egy sikeres 
mobil programot is magáénak 
tudhat: ülőhelyekkel, asztallal 
és raktárhelységgel felszerelt 
Peugeot furgonjuk hetente egy-
szer kilenc városban fordul meg. 

A furgont 2007-ben az Európai 
Bizottság segítségével vásárolták, 
amely a költségek 60 %-át állta.

„Korábban autóval jártunk – meséli 
Borut Bah, a Stigma igazgatója és 
terepmunkása –, a drogfüggőkkel 
pedig bárokban és kávéházakban 
vagy az utcán találkoztunk.” Most 
tudják, hol és mikor találhatnak 
meg minket, és senki sem hallhatja 
meg, miről beszélgetünk.

Egyik hétfőn, kora reggel Borut 
és szociális munkás társa, Blažena 
Kovanović elindultak az ország 
dél-keleti részén fekvő Novo 
Mestoba, ahol sok helyi lakos 
a Renault autógyárnak dolgozik. 
Szlovénia híres vörösbora, a Cviček 
a környék hullámzó dombjainak 
gyümölcséből készül.

Egy reggel Novo 
Mestoban

A fővárostól egyórányi autóutat 
megtéve Borut a városközponthoz 
közeli kis vasútállomás mellett 
parkol le, ahol metadont osztanak. 
Három férfi már ott vár, a követ-
kező két órában pedig még 
nyolc-kilenc érkezik. 

Alapvető egészségügyi ellátásért 
jöttek, valamint azért, hogy injek-
ciós tűket és a heroin feloldásához 
szükséges aszkorbinsavat szerez-
zenek be. Van, akiken tetoválás 
látható, mások testékszert horda-
nak. Egyik cigarettáról a másikra 
gyújtanak. Nyugtalanok. Majdnem 
mindannyian teljesen nyíltan 
beszélnek függőségükről, 
az általuk használt drogokról 
és a drogról való leszokáshoz 
használt szerekről.

Az elegáns szerb Marco DJ-nek 
mondja magát. Ő Suboxone-t 
szed leszoktató drogként, és azt 
állítja, hamarosan tiszta lesz. 
Ápolónak tanult, de nem talál 
munkát, azt mondja, nehéz idők 

Ljubljana éjszaka.
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Egy nemrég megjelent 

európai uniós közlemény* 

hangsúlyozta, hogy az egész-
ségügyi ellátásban komoly 
egyenlőtlenségek mutatkoz-

nak, és nem csupán az EU 

országait összehasonlítva, 

hanem az egyes országokon 

belül is. Ahhoz, hogy ezeket 

az egyenlőtlenségeket 

mérsékelni lehessen, minden 

érintett összehangolt cselek-

vésére van szükség úgy euró-

pai, mint regionális szinten. 

Ennek eszköze lehet az isme-

retterjesztés, a szakpolitikai 

fejlesztés és újfajta együttmű-

ködési modellek alkalmazása 

az oktatásban, az egészség-

ügyben és a közigazgatásban. 

*„Szolidaritás az egészségügyben: 

az egészség terén mutatkozó egyen-

lőtlenségek csökkentése az Európai 

Unióban”. 

megfordultam néhány furcsa 
helyen.” Punk stílusú hajával akár 
közéjük valónak is nézhetnénk, 
de kedves, humánus viselkedése 
mögött makacs elhatározással 
törekszik arra, hogy segítsen 
azoknak a kábítószer-használók-
nak, akik ki akarnak mászni 
a szakadékból.

A ljubljanai klinika metadon osz-
tályának helyi orvosa, elmondása 
szerint, évente 400 kábítószer-
függőt lát el. „A többségük min-
dennap eljön, sokan pedig képesek 
munkába állni vagy vissza tudnak 
menni az iskolába”. A szabály 
az, hogy kizárólag a pontosan 
érkezők léphetnek be az ajtón, 
és ezt szigorúan be is tartatják.

„Ez rendben is van így” – helye-
sel Katja, a volt drogfüggő és 
jelenlegi Stigma munkatárs. 
„A drogfüggőknek fegyelemre 
és időbeosztásra van szükségük.”

járnak. Szeretne családot alapí-
tani, de nincs rá pénze. Jože, 
aki közeli tanyáján csirkéket, 
nyulakat és két disznót tart, azt 
mondja, ő csak metadont szed 
narancslével keverve.

Miha viszont a kokaint egyene-
sen a lágyékába lövi be, ugyanis 
a combi véna az egyetlen, amit 
még képes megtalálni. Már szám-
talanszor megpróbált leszokni. 
Borut és Blažena türelmesen 
hallgatja, ahogy elmeséli a törté-
netét. Ez a munkájuk. Céljuk, hogy 
segítsenek ezeknek az embereknek 
leszokni, de eközben a tiszta tűtől 
kezdve a hivatalos álláskeresési 
vagy egészségbiztosítási űrlapok 
kitöltéséig mindenben a rendelke-
zésre állnak és segítenek.

„Amikor befejeztem a szociális 
munkás képzést – emlékszik 
vissza Borut –, kábítószeresekkel 
akartam dolgozni. Voltak drogos 
barátaim és fiatal koromban 

A drogfüggők steril tűket és alapvető egészségügyi ellátást kaphatnak.
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Az elmúlt 20 év során a La Chanca-i regi-
onális rehabilitációs program célja 
a dél-spanyolországi Almería legré-

gebbi negyedének teljes felújítása volt. A cél 
a negyedben lakó 12 000 polgár egészségének, 
lakáskörülményeinek, oktatásának, foglalkoz-
tatásának és szociális jogainak előmozdítása. 
A programban vállvetve dolgozik együtt az 
almeríai önkormányzat, az andalúziai kormány 
és végül, de korántsem utolsó sorban, La Chanca 
híresen harcos lakóegyesülete. 

AZ ANDALÚZIAI 
LA CHANCA 
ÖRÖKKÉ ÉL
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Az új La Chanca negyed megtartotta 
a régi halászfalu szellemét. 

A kis képen – Iskolai látogatás 
a munkaterületre.
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 A lakhatási költségek az európai népesség jelentős része   

 esetében a rendelkezésre álló jövedelem 40 %-át emésztik  

 fel. Az európai népesség 13 %-a nehezen tudja fedezni   

 ezeket a költségeket.  

Amikor Juan Goytisolo, a neves 
spanyol író az 1960-as évek 

elején ellátogatott az andalúziai 
La Chancába, megdöbbent 
„az összezsúfolt házak szennye, 
a mocskos, dögvészes utcák” 
láttán. Könyvét, a La Chancát 
a Franco-kormány túl kritikusnak 
ítélte, így Spanyolországban 
20 évig nem adhatták ki. 

Azóta néhány dolog változott, de 
van, amin nem lehet változtatni. 
E déli városban a meleg színek 
dominálnak, flamenco zene szól, 
frissen sült kenyér és sült hal 
illata tölti be az utcákat, a nap 
sugarai pedig könyörtelen forró-
sággal égetnek. Almería mór 
történelmet őrző városmagjában 
az emberek arca lehet akár fehér, 
de a barnától a feketéig bármilyen 
színárnyalatot is mutathat, és bár 
az itteniek szegények, békében 
élnek együtt. A La Chanca törté-
nete arról szól, hogy a nehézségek 
ellenére van remény és győzelem: 
a program a városrehabilitáció 
sikeres példája, amelyet azóta 
Granadában, Sevillában, 
Córdobában és Malagában 
is követtek.

A tiltakozás 
hagyománya

A városnegyed lakóinak számta-
lan fáradhatatlan akciója, és az 
andalúziai kormány elkötelezett 
kiállása az ügy mellett elérte cél-
ját, így sor kerülhetett a La Chanca 
egyedi rehabilitációs tervének 
(Peri) kidolgozására. A tervet 1990- 
ben fogadták el, célkitűzései pedig 
messze túlmutattak a körülmé-
nyek fizikai javításán. A tervben 

a közösség szélesebb értelemben 
vett problémáival is foglalkozni 
kívántak. Számítógépek és az 
internet bevonásával szerveztek 
programokat, foglalkoztak nőjogi 
kérdésekkel, valamint elindították 
a „Cuido mi casa, cuido mi barrio” 
(Tiszta ház, tiszta városrész) 
nevű kezdeményezést, amelynek 
célja, hogy megtanítsa otthonuk 
és környezetük gondozására 
a környék lakóit.

La Chanca a történelmi városköz-
pont, amely egykor a córdobai 
kalifátus legfontosabb kikötővá-
rosában a halászok negyede volt. 
A XX. század elején az ősi Al-
Hawd városnegyedének elhagya-
tott romjain cigányok telepedtek 
meg – ők a mai napig a népesség 
dinamikusan növekvő 23 %-át 
teszik ki. 

Az arab idők óta a város alaprajza 
nemigen változott, a szegények 
otthonai, a sziklába vájt barlang-

lakások is ugyanúgy léteznek. 
A halászok fehér, emeletes koc-
kaházainak ajtaját a hagyomány 
szerint ugyanolyan színűre festet-
ték, mint az adott halász hajóját. 

Most mintegy 1 000 házat reno-
váltak, és további 250-et építettek 
fel, főként a barlanglakások lakó-
inak, akiknek ki kellett költözniük 
otthonukból. A házak talán rende-
zettebbek, mint azelőtt, a régi 
stílust azonban jórészt megőrizték, 
például az ajtókat még mindig 
ugyanolyan élénk színűre festik. 
Az andalúziai kormány eddig 
45 millió eurót fordított a felújítási 
munkálatokra, további munkákra 
pedig 47,7 milliót különítettek el. 
 
„A La Chanca csodálatos projekt!” 
– lelkesedik Ana Vinuesa, aki az 
andalúziai kormány közművekkel 
foglalkozó osztályának munka-
társa, és a La Chancában felállí-
tott rehabilitációs iroda vezetője. 
„Szociális és egyben építészeti 

Ana Vinuesa szakértő – „A La Chanca egy lenyűgöző szociális 
és építészeti program egyben.” 
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Európai és nemzetközi jelentések szerint 
a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem egyik legfontosabb eszköze a hátrányos 

helyzetűek életszínvonalának javítása lakóhelyükön, 

többek között a megfelelő lakhatáshoz való hozzá-

férés biztosításával. Az integrált városrehabilitációs 

programoknak az az előnye, hogy egyszerre segítik 

elő a társadalmi és a területi összetartozást. 

Dániában, Németországban, Finnországban, 

Franciaországban, az Egyesült Királyságban és 

Luxemburgban a tervezés és a szociálpolitika 

elengedhetetlen részét képezik azok a stratégiák, 

amelyek megakadályozzák a hátrányos helyzetűek 

koncentrációját. 

A szellem megőrzése

La Chanca gyakran munkanélkü-
liekből és túlnyomórészt fiatalok-
ból álló, virágzó közösségének 
kultúraközi egyvelegében éppúgy 
megférnek a muszlim vallású 
észak- és fekete-afrikaiak, mint 
a katolikusok, köztük a katolikus 
romák. 

„A lakosság állandó, és kimon-
dottan ragaszkodnak a helyhez” 
– magyarázza Ana Vinuesa. „Ha 
valaki kicsit megszedi magát anya-
gilag, általában közelebb költözik 
a tengerhez, ahol jobbak a lakás-
körülmények, de továbbra is a La 
Chancában szeretne maradni.”

A bevándorlók többsége a Magreb 
térségből származik, de vannak 
dél-amerikaiak és kelet-európaiak 
is, akik gyakran egymás között is 
házasodnak. Ez a békés együttélés 
nem véletlenül alakult ki – a La 
Chanca-i polgárok maguk szor-
galmazták a bevándorlók befoga-
dását különböző, gyermekek és 
fiatalok részvételével szervezett, 
saját kultúrát bemutató kezdemé-
nyezéseken keresztül. Probléma 
mégis akad bőven: például a magas 
munkanélküliségi arány, a szakkép-
zés hiánya és a csonka családok. 
Még mindig nem áll rendelkezésre 
elég ház, sok ház pedig túlzsúfolt 

vetülete is van. A projekt irányí-
tása helyi szinten folyik, így az 
ott lakókat is aktív részvételre 
ösztönzi.”

„Valóban egyedi” – helyesel 
Fernando Vidal, a madridi 
Comillas Egyetem szociológusa. 
„A városrész akciócsoportjai – 
miközben a hasonló csoportok 
az 1980-as évek közepén 
Spanyolország egyéb részein 
csődöt mondtak – itt mindig is 
hihetetlenül befolyásosak voltak. 
Itt igen befogadó szemlélettel 
találkozunk, amelynek jegyében 
a különböző nációk, vallások 
és a világnézetek harmonikus 
együttélése valósul meg.” 
 
Az 1980-as évek közepén 
a La Chanca-i polgárok akciócso-
portjai az oktatás, az egészségügy 
és biztonság terén sikeresen száll-
tak szembe a városi hatóságokkal. 
Ezután a városnegyed drogke-
reskedőivel számoltak le: házról 
házra járva kergették el őket. 
„A dílerek szó szerint kiugrottak 
az ablakon és eliszkoltak – meséli 
Vidal. Az emberek megtisztították 
a La Chancát”. A harmadik alka-
lommal a lakosság akkor fogott 
össze helyzete javítása érdekében, 
amikor úgy döntöttek, hogy fel-
építik vagy renoválják sok esetben 
igen primitív otthonaikat. 

és rossz állapotban van – hiány-
zik belőlük a fürdőszoba, a vécé, 
és nélkülöznek minden egyéb 
alapvető komfortot is.

Andalúzia e napperzselte déli 
tartománya Spanyolországban 
az egyik legszárazabb időjárással 
rendelkező területnek számít. 
A története azonban nem csupán 
mostoha időjárásáról és kopár 
tájairól szól, hanem arról, hogy 
itt valósult meg egy különleges, 
társadalmi, gazdasági és fizikai 
rehabilitációt ötvöző projekt, 
amely nem hagyta elpusztulni 
egy városrész szívét-lelkét. 
La Chanca tovább él.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.laciudadviva.org 
Hasonló andalúziai újjáépítési 

projekteket a La Ciudad Viva 

oldalán találhat.

http://ec.europa.eu/regional_
policy/urban2/
Az Európai Bizottság URBAN 

programja 10 millió euróval 

járult hozzá a La Chanca 

rehabilitációjához. 
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A színpompás brüsszeli bolhapiacon 
a kitartó vásárló még mindig fillérekért 
juthat hozzá egy art deco vázához vagy 

rusztikus tájképhez. A 34 éves Sika Mawuke-
Dzossou három éve a piac közelében nyitotta 
meg szépségszalonját. Vendégei a környék lakói, 
de a közeli két nagy kórház dolgozói is gyakran 
beugranak hozzá egy-egy gyors pedikűrre. Sika 
állítja, hogy mikrohitel nélkül sohasem tudott 
volna eljutni idáig.

HITEL 
A KIREKESZTET-
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A brüsszeli bolhapiac szemétdomb és kincsesbánya 
is egyben. 

A kis képen – Sika Mawuke-Dzossou mikrohitelből 
nyitott szépségszalont a közelben.
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 2009-ban Európában a mikrohitelt   

 igénybe vevő ügyfelek 27 %-át nők,  

 13 %-át bevándorlók vagy etnikai   

 kisebbség tagjai, 11 %-át pedig   

 fiatalok tették ki.  

A z eredetileg togói származású 
Sika két gyermek édesanyja, 

közülük a kisebbik még csak 
néhány hónapos. A szépségápolási 
és pedikűrtanfolyam elvégzése 
után a szociális irodában véletle-
nül a kezébe akadt egy kisebb 
összegű hitelekkel foglalkozó 
tanácsadó névjegye.

„A felszerelés nagy részét már 
korábban beszereztem, de igazá-
ból ez a 15 000 eurós hitel adta 
meg a kezdő lökést.” Sika üzlete 
virágzik, és már egy második, 
13 000 euró értékű hitelt is sike-
rült törlesztenie, amelyet fekvő 
szoláriumra, ugyanolyan, 4 %-os 
kamattal vett fel.

Európát átszövő 
hitelhálózat

Sika hitelét a brüsszeli Regionális 
Befektetési Társaság leányvállalata, 
a Brusoc folyósította, amely egyike 
az Európai Mikrofinanszírozási 
Hálózathoz tartozó 21 ország 
87 nem kormányzati szervezeté-
nek, valamint hitelezési és tanács-
adási szervezetének. A hálózatot 
2003-ban három európai szerve-
zet hozta létre Párizsban, azóta 
Philippe Guichandut ügyvezető 
igazgató irányításával segíti az 
európai mikrofinanszírozási ága-
zatot, emellett az európai intéz-
ményekben lobbitevékenységet 
folytat az ágazat érdekében. 
A mikrohitel Franciaországban, 
ahol 22 éve bevezették, jelentős 
fejlődésen ment keresztül. 
A rendszer Németországban is 
fejlődésnek indult, jóllehet ott 
a hitelek inkább a vállalkozókat 
célozzák, Spanyolországban 
viszont a társadalmi integráció 
a cél. A rendszer Kelet-
Európában is igen elterjedt.

A kamat mértéke Európa-szerte 
jelentősen különbözik; a France 
Initiative hálózat a banki hite-
lek mellé kamat felszámítása 
nélkül nyújt kiegészítő hitelt, 

az Egyesült Királyságban ugyanak-
kor akár 30 % kamatot is felszámít-
hatnak. „A rendszer természetesen 
csak akkor működik, ha az embe-
rek képesek törleszteni a hiteleiket” 
– véli Guichandut. „A hitelszer-
vezetek jelentős erőfeszítéseket 
tesznek annak érdekében, hogy 
ügyfeleik üzlete sikeres legyen. 
A legtöbb szervezet ingyenes 
tanácsadást és képzést is kínál.”

Az Európa-szerte működő 
mikrohitel üzleti modellje igen 
hasonló az eredeti Grameen 
bankokhoz, amelyekért alapító-
juk, Muhammed Yunus Nobel-
békedíjat kapott. A kis összegű 
hiteleket kezesség és biztosí-
ték nélkül nyújtó Grameen 
Bangladesben milliók életét 
változtatta meg.

„Jóllehet az általános keret teljesen 
más – magyarázza Guichandut –, 
a foglalkozások gyakran alig 
különböznek egymástól – ács, 

fodrász, étterem-tulajdonos. 
A lényeg az, hogy olyanoknak 
kölcsönzünk pénzt, akik máskü-
lönben nem jutnának hozzá.” 
Olyan személyi hitelekről is lehet 
szó, amelynek segítségével valaki 
munkát találhat – a cél lehet pél-
dául motorbicikli vagy használt 
autó megvásárlása, költözködés 
vagy képzés finanszírozása. 
Előfordul, hogy valaki otthona 
energiahatékonyabbá tételére 
vesz fel hitelt.

Franciaország az 
egyik úttörő

Az Európai Mikrofinanszírozási 
Hálózat francia tagjainak 2009 
végén 70 252 ügyfele volt, 
a hitelek összege pedig elérte 
az 152,6 millió eurót. A hitelt 
felvevők 35 %-a nő, 19 %-a pedig 
bevándorló vagy etnikai kisebbség 
tagja. A rendszer elsősorban a tár-
sadalmi szempontból leginkább 
kirekesztett polgárokat célozza.

Köztük olyanok találhatók, mint 
a provance-i Sausset-les-Pins-ben 
élő Alexandre Aberlen, aki négy 
évvel ezelőtt számítógép-kereske-
dést és szervizt nyitott. A hagyo-
mányos bankrendszerből kizárt 
személyeknek hitelt nyújtó Adie 
szervezettől 3 000 euróhoz jutott 
hozzá, amelyből berendezhette 
a boltot. A hitel segítségével még 
bankgaranciát is tudott szerezni. 
„Segélyből éltem – meséli 
Aberlen –, és világ életemben 
odavoltam a számítógépekért.”
A franciaországi Outreau-ban élő 
Pascal Beaugrand, élete egy sötét 

Philippe Guichandut így jellemzi 
a projektet: olyan emberek jutnak 
hitelhez, akik máshonnan nem 
kapnának.
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A legutóbbi európai mikro-

finanszírozási felmérés 

szerint a gazdasági válság 

hatása már az ágazatban 

is érezhető, ennek ellenére 

az ágazat helyzete stabil. 

A közelmúltbeli, például 

a finanszírozáshoz jutás 

terén jelentkező nehézsé-

gek ellenére az Európai 

Unió segített fenntartani az 

európai mikrofinanszírozási 

tevékenységeket, így az 

ágazat tovább bővül. 

Jóllehet a hitelek számá-

ban visszaesést (-7 %) 

tapasztalunk, a hitelek 

teljes értékéke nőtt (3 %). 

30 000 euró értékű hitelkérelmet 
magában foglaló üzleti tervet 
készített. „Találtam egy utazó 
halkereskedőt, aki éppen eladni 
készült az útvonalát és a megren-
delőit, én pedig megvettem tőle. 
A France Active-től kapott 
65 %-os hitelgaranciára hitelt 
kapott a Caisse d’Épargne-től. 
„Az üzlet nagyszerűen megy 
– értékel Pascal – mindig is jól 
tudtam bánni az emberekkel.”

A közvetlen természetű Digna 
Mendez Furtado Marseille-ben 
nyitotta meg zöld-foki-szigeteki 
ételeket, többek között polipragut 
és ropogós B’stilla húsos pitét 
kínáló kis éttermét, a Le Scorpiont. 
Mivel egyedül neveli három gyer-
mekét, nem volt könnyű dolga. 

szakasza után – amikor elvették 
a jogosítványát, tönkrement 
a házassága, munkanélküli lett és 
munkanélküli segélyt sem kapott 
– halkereskedő lett. A boulogne-
sur-mer-i Tengeri Termékek 
Központjában végzett el egy 
tanfolyamot. „A felmenőim 
halkereskedők voltak – meséli 
Pascal –, így amikor valaki 
felvetette, hogy válasszam ezt 
a foglalkozást, azt gondoltam, 
»miért is ne?«.”

Miután az első projektje kudarcot 
vallott, felvette a kapcsolatot 
a vállalkozást indítani szándé-
kozó munkanélkülieknek a banki 
hitelfelvételben segítséget nyújtó 
France Active szolidaritási hálózat 
egyik tagjával. A segítségükkel 

Fent – Alexandre Aberlen Provence-ban számítógépbolt megnyitásához 
vett fel hitelt.
Lent – A zöld-foki-szigeteki Digna Mendez Furtado a mikrohitelből 
nyitott marseille-i éttermében szolgálja fel hazája specialitásait. 

„Utazó kereskedőként dolgoz-
tam Portugália, a Zöld-foki 
Köztársaság és Marseille között, 
és egyszerűen képtelen voltam 
kijönni a fizetésemből. Később 
alkalmanként hivatalos rendezvé-
nyeknek kezdtem főzni, és gyakran 
mondogatták, »maga olyan jól főz, 
miért nem nyit saját éttermet?«.” 
Az Adie szervezettől kapott 
2 500 euró adta meg a szükséges 
kezdő lökést. Étterme most 
minden este tele van, ha pedig 
kedve tartja, vendégeit zöld- 
foki-szigeteki morna-énekléssel 
szórakoztatja.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
http://www.european-
microfinance.org/
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ EURÓPAI SZEGÉNYSÉGRŐL 

ÉS TÁRSADALMI KIREKESZTÉSRŐL
(A KAPCSOLÓDÓ OLVASMÁNYOK LISTÁJA NEM
A TELJESSÉG IGÉNYÉVEL KÉSZÜLT)

 ■ Európai Bizottság – Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság:  
http://ec.europa.eu/social

 ■ László Andor, foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért 
felelős európai biztos: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor

 ■ Europe 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája:  
http://ec.europa.eu/eu2020

 ■ 2010 – A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve:  
www.2010againstpoverty.eu

 ■ Szociális védelem és társadalmi befogadás az EU-ban: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750

 ■ Szakértői elemzések: 
www.peer-review-social-inclusion.eu

 ■ Európai Szociális Alap: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_en.htm

 ■ PROGRESS: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327

 ■ Mikrofinanszírozási eszközök: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=en

 ■ URBAN II program: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2

 ■ A sokszínűségért. A diszkrimináció ellen: 
http://ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/stopdiscrimination?langid=en

 ■ Mozgásban az ifjúság: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/events/debate_en.htm

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KIADVÁNYBAN SZEREPLŐ 

CIVIL ÉS NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEKRŐL 

 ■ Szociális kérdésekkel foglalkozó európai civil szervezetek koalíciója: 
www.endpoverty.eu/-HOME-.html

 ■ CECODHAS: 
www.cecodhas.org 

 ■ Európai Szegénységellenes Hálózat: 
www.eapn.org 

 ■ Európai Mikrofinanszírozási Hálózat: 
www.european-microfinance.org



Európai Bizottság

Kiút a szegénységből 

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala

2010 — 28 oldal — 17 × 26,5 cm

ISBN 9789279137211

doi:10.2767/69953

Ez a kiadvány nyomtatott változatban elérhető az EU összes hivatalos nyelvén.

Hogyan juthat hozzá az Európai Unió kiadványaihoz?

Ingyenes kiadványok:

• az EU-könyvesbolton (EU Bookshop) keresztül (http://bookshop.europa.eu);

•  az Európai Unió képviseletein és küldöttségein keresztül.

A képviseletek és küldöttségek elérhetőségeiről a http://ec.europa.eu weboldalon 

tájékozódhat, illetve a +352 2929-42758 faxszámon érdeklődhet.

Megvásárolható kiadványok:

• az EU-könyvesbolton keresztül (http://bookshop.europa.eu).

Előfizetéses kiadványok (az Európai Unió Hivatalos Lapjának sorozatai, 

az Európai Bírósági Határozatok Tára stb.):

•  az Európai Unió Kiadóhivatalának forgalmazó partnerein keresztül 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm).
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A Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság 

kiadványait az alábbi címről töltheti le vagy rendelheti meg: 

http://ec.europa.eu/social/publications

Feliratkozhat továbbá az Európai Bizottság ingyenes Szociális Európa 

e-hírlevelére az alábbi címen: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

http://ec.europa.eu/social/

www.2010againstpoverty.eu

2010againstpoverty@ec.europa.eu


