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Kirekesztő szavak – kizárt világok

Kirekesztő szavak – kizárt világok
A project rövid összefoglalója
www.wejusticeproject.eu

Miért kutattunk?

A projekt alapját a romák/cigányok lakhatási körülményeinek, illetve az ezzel kapcsolatos lakhatási és
településrendezési politikák empirikus vizsgálata és tanulmányozása képezi, amelyet európai partnereinkkel végeztünk el és a kutatások eredményeit európai szinten össze is vetettük egymással.
Az Európa-szerte megfigyelhető közös jellegzetességeket – elfogadhatatlan lakhatási körülmények,
diszkrimináció, erőszakos kilakoltatás, széleskörű cigányellenesség – alapul véve tettük fel magunknak a
kérdést, hogy vajon létezik-e a romáknak, cigányoknak egy olyan sztereotipizált leírása, jellemzése, mely
az európai nyilvános diskurzus közös elemévé, hagyományává vált? Elképzelhető-e, hogy az említett leírás helyi szinten is megjelenik, igazodva az adott helyzethez és bizonyos roma/cigány csoportokhoz, az
általuk lakott terület(ek)hez kapcsolódva, olyan platformot alkotva ezáltal, amely beruházások, projektek
alapjául szolgálhat?

Mit vizsgáltunk?

1. A kutatásról
A kutatás középpontjában az intézmények nyelvhasználata állt, fő célunk az országos és a helyi közintézmények által kibocsátott dokumentumok (törvények, szabályozások, tervek, intézkedések, döntések stb.)
elemzése volt, amelyek – közvetlenül vagy közvetetten – romákkal foglalkoztak mind a nyelvezetüket,
mind a javasolt intézkedést tekintve, különös hangsúlyt fektetve a lakhatási ügyekre. A dokumentumokat
megvizsgálva általánosságban elmondható, hogy a lakhatási kérdések esetében fontos szerepet játszik
a társadalmi inklúzióra irányuló politika. Mindemellett megfigyelhető egyfajta „romafóbia” is, amely a
dokumentumok szintjén például az attól való félelmet jelenti, hogy romák laknak a közelben. A nyelvhasználat és intézményi szabályozások elemzésével azt is megvizsgáltuk, hogy mi indokolja az egyes szabályozások, intézkedések megvalósítását és a dokumentumok nyelvhasználatát. Így az is egyértelműen
kiderült, hogyan használjuk a sztereotípiákat a lakhatási dokumentumok szintjén, és az is, hogy hogyan
jelennek meg a gyakorlatban, s nem utolsó sorban mindez hogyan befolyásolja a romák mindennapjait.
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2. Ajánlások
A projekt második lépése az, hogy a kutatási eredményeket a politikai, közigazgatási szférában és az
ahhoz kapcsolódó intézményekben dolgozók számára eljuttassuk. Ennek eredményeképpen egy füzetet
adunk közre, amelyben ajánlások olvashatók arra vonatkozóan, hogyan küzdjük le azokat az előítéleteket,
tévhiteket, amelyek negatívan befolyásolják a romák lakhatási lehetőségeinek javítását célzó intézkedések kidolgozását, tiszteletben tartva azok jogait és kultúráját. Az ajánlások kidolgozása civil szervezetek
bevonása és közreműködése mellett történt meg. Az egyes országokra vonatkozó ajánlások tartalmaznak leírásokat a projektben részt vevő partnerországokkal közös jellegzetességekről, illetve a csak az
adott országra vonatkozókról is. A füzetek nyelve az ország hivatalos nyelve mellett az angol. A javaslatok
további sorsa az lesz, hogy kerekasztal-beszélgetések, szemináriumok és fókuszcsoportos beszélgetések
során megvitatjuk, megbeszéljük azokat az érintett szervezetekkel, ezzel is elősegítve az egyes javaslatok
bevezetetését, gyakorlati alkalmazását.
3. Néprajzi film
A projekt harmadik eleme egy romák lakhatási körülményeit bemutató dokumentumfilm-sorozat elkészítése volt. A kutatás és forgatás során egy úgynevezett vizuális antropológiai megközelítést alkalmaztunk. A forgatást rövid kutatás, terepmunka előzte meg. A filmkészítők a kutatásba bevonták a projektben résztvevő, az adott lokális sajátosságokat és a nyelvet jól ismerő kutatókat és nyelvi mediátorokat
is. Az antropológiai megközelítés filmekben is érvényesülő sajátossága, hogy a rövid filmekkel elsősorban nem válaszokat akartunk megfogalmazni, hanem a romák lakhatásával kapcsolatos kérdések filmes
interpretálására vállalkoztunk, az adott roma csoportok „hangját” próbáltuk közvetíteni és lefordítani a
publikum számára.
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WE: Wor(l)ds which exclude
A brief overview on the project
www.wejusticeproject.eu

Why?
The project stems from the empirical experience and studies of the partners as well as from the comparison of the results of research at European level on the issue of housing conditions of the Roma and
Travellers people, and of the housing and settling policies related to them.
On the basis of the common features arising from the European context – unacceptable housing conditions, discrimination, forced evictions, widespread antiziganism – we have asked ourselves about the existence of a possible stereotyped social description of the Roma and Travellers people, which has become
a common element and tradition in European public discourse. This description would then take on local
forms linked to the specific context and to the relationship created between certain Roma and Travellers
groups and a given territory, becoming a platform on which projects and policies are designed.
What?
1. Research
The focus of the project is on the language used by institutions, and the main action is to analyse the
documents produced by national and local Public Institutions (laws, regulations, plans, acts, resolutions
etc.) concerning – directly or indirectly – Roma and Travellers, both in regards to language used and the
measures proposed, Housing Policies in particular. On the issue of housing, the policies of social inclusion play a certain role, and “Romafobia” is essentially the fear of having the Roma and Travellers close by.
Stereotypes can be used for trade or in situations of conflict in which questions of identity are played out.
The analysis of language and institutional measures include the study of the reasons and sources of the
language utilized, of the measures and actions proposed, and it could clearly show what the stereotypes
in action are, and how they produce effects on reality and on the everyday life of Roma and Travellers.
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2. Recommendations
The second action is that of making the results of research a heritage of those who work in Institutions in
the administrative and political sector.
The result of this action will be a booklet with recommendations to fight and possibly eliminate stereotypes and mis-knowledge that can negatively influence the elaboration of actions and policies aimed at
improving the housing conditions of the Roma and Travellers, by respecting their rights and culture. The
elaboration of these recommendations by the partners includes involvement and exchange with the Associations formed by Roma and Travellers people. The recommendations of each single country will have
a common part with all the involved countries and a specific part on every national background. They
are written in the language of the country and in English. In order to make this tool actually adopted by
Institutions, the partners have organise a participatory dissemination initiative by holding round tables,
seminars and focus-groups.
3. Ethnographic film
A third cross-cutting initiative is envisaged, based on a visual anthropological approach and aiming at
making an ethnographic film on the housing conditions and testimony of the Roma and Travellers groups
present in the partner countries of the project.
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A kutatás
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országos, regionális és helyi szinteken
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Regional and
Local level
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Regional Level
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5
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49
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1
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-

2
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9
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országos,
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és helyi szinteken
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of documents
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Ajánlások: a „probléma” meghatározása is a probléma része
A közigazgatási és az adminisztratív szférákban dolgozók nap, mint nap szembesülnek társadalmi különbségekből adódó helyzetekkel, munkájuk során felmerülhet a társadalmi felelősség- és szerepvállalás
kérdése is. A roma családok lakhatási helyzete (lakáshoz jutás, szociális lakásbérlés, önkényes beköltözés
stb.) gyakorlati és szimbolikus értelemben is különösen nehéz próbatétel elé állítja az önkormányzati
közintézményeket. Különösen bonyolult a helyzet azokban az esetekben, amikor a diszkrimináció és a
társadalmi, lakhatási szegregáció ellen kell hatásosan fellépniük.
A következőkben olvasható ajánlások, javaslatok a romák lakhatási körülményeivel kapcsolatos önkormányzati döntések, tevékenységek kommunikációs és nyelvi alakzatainak vizsgálatán alapulnak. Kutatásaink során első lépésként az általunk gyűjtött, romák lakhatásával kapcsolatos hivatalos dokumentumok
és egyéb másodlagos források mélyreható pragmatikai elemzésével határoztunk meg számos szociális
lakhatással kapcsolatos problémát, ügyet. Ezt követően azon gondolkodtunk milyen lehetséges javaslatok, alternatívák segíthetnek a problémák megoldásában, orvosolásában. Úgy látjuk, hogy az egyes
problémák leírásával önmagában nem jutunk közelebb a problémák eredőihez, inkább az egyes alternatívák módszertani előkészítése segíthet mindebben.
Ajánlásainkat éppen ezért nem felszólításoknak vagy utasításoknak szántuk, hanem elsősorban a vizsgálataink eredményeit tesszük elérhetővé, mert azt gondoljuk, hogy nagyon tanulságosak. Lássuk a javaslatok bázisát jelentő forrásokat:
– Helyi és országos szintű megfigyelések a romákkal kapcsolatos nagyszámú hivatalos dokumentum
olvasása és elemzése által (európai partnereinkkel együtt mintegy 1346 lakhatással kapcsolatos dokumentumot elemeztünk);
– Lakhatással kapcsolatos definíciók szerteágazó és kritikus áttekintése, a kutatás alapját jelentő lakhatási dokumentumok és más szövegek alapján;
– ovábbá úgy véljük (a kutatócsoport közös meggyőződése), hogy a nyelvi megvalósításokban megfigyelt hibák, hiányosságok, egyszerűsítések és kétértelműségek száma döntő tényező lehet a lakhatási dokumentumok hatókörének kijelölésében vagy akár céljának, eredményének elérésben is.
A bemutatásra kerülő, példák, esetek mindig az eredeti önkormányzati dokumentumokból származnak,
és elsősorban gyakoriságuk és jellegzetességük miatt kerültek kiválasztásra, más esetekben azért, hogy
minél érthetőbbé tegyék és segítsék árnyalni az egyes problémákat, és ne essünk az egyszerűsítés és a
tipizálás csapdájába. Minden ajánlás, bár a megszövegezésben előírásként, javaslatként szerepel, ahogy
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azt már említettük, elsősorban a kutatásunk eredményeit és sajátos megfigyeléseit mutatja be. Mindazonáltal a javaslatgyűjteményünk egyik legfontosabb célja az, hogy hangsúlyozzuk, és a példák erejével
nyomatékosítsuk a részvételen alapuló jogi szabályozások és hivatali intézkedések létjogosultságát és
kiemelt szerepét. Úgy gondoljuk, hogy a kormányzati intézkedések megvalósítása során törekedni kell a
nyilvánosságra, még ha ez kezdetben problematikusnak és nehézkesnek is tűnik: egy-egy kérdés megfogalmazása során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a személyes és közösségi vélemények kifejezésre juthassanak, továbbá lehetővé kell tenni az információk megfelelő áramlását is előadások és/vagy
workshopok szervezésével (pl. a szociálisan hátrányos vagy szegregált területekről, az ott élőkről stb.).
Mindezek mellett szeretnénk hangsúlyozni annak a fontosságát is, hogy időről időre érdemes
megkérdőjelezni az egységes, uralkodó, mondhatnánk mainstream társadalmi leírásokat és kategóriákat
is szükséges új, értelmező fogalmi kereteket alkotni (követe például a szociológia, szociálantropológia
újabb definíciós kísérleteit, javaslatait – gondolunk itt pl. az integráció, inklúzió újabb jelentéstartományaira), amelyek segíthetnek az előítéletes szemléletmódok átalakításában, az érzékenyítésében.
A társadalmi részvétel, szerepvállalás a politikai változások, társadalmi átmenetek jó szövetségese lehet. Lehetőséget biztosíthat a közös tanulásra: gondoljunk csak arra, hogy a legeredményesebb
intézkedések azok, amelyek a lakossággal együttműködve nyerik el végső formájukat. A részvételen alapuló projektek eredményei közé sorolható a társadalmi cselekvők közti kreatív kommunikáció és annak
a lehetősége, hogy a kiinduló pozíciót módosítva új, váratlan vagy közösen létrehozott megoldásokhoz
juthatunk. Jelen projekt kontextusában külön kiemeljük azokat a roma személyeket vagy csoportokat
érintő nyilvános beavatkozásokat és egyéb adminisztratív intézkedéseket, amelyek megvalósítása során
a részvétel, párbeszéd, az érintettek valamint minden társadalmi vagy jogi cselekvő bevonása pozitív
és mindenki vagy inkább a többség számára elfogadható megoldást eredményezhet. A romákhoz köthető lakhatási, városrendezési ügyeket a legtöbb esetben társadalmi problémaként, továbbá gyakran
közügyként kezelik. Egy megfelelően hatékony kormányzati intézkedés képes lehet arra, hogy más nézőpontokat is figyelembe véve szemlélje a hátrányos helyzetet és az aktuális kontextusokat felismerve
megragadja a köztük lévő problematikusabb nézőpontokat.
Mostanra már jól látható, hogy bár a represszív jellegű cselekvések széleskörű egyetértésre találnak, de nem „oldják meg a problémát”; nem kedveznek az inklúziónak és további táptalajt biztosítanak
az intolerancia, a diszkrimináció, esetenként az erőszak számára is. Annak érdekében, hogy egy más felfogású kormányzat alakuljon ki, fontos, hogy az adminisztrátorok és szakértők újfajta nézőpontot tudjanak
a magukévá tenni a romákkal (különösen a lakhatással) kapcsolatos mindennapi helyzetek értékelésekor.
Úgy látjuk, hogy szükséges és megéri energiát fektetni olyan kutatásokba és tervezési folyamatokba,
amelyek a helyi problémákat, helyzeteket más megvilágításba helyezik. Továbbá hangsúlyozzuk a társadalmi részvétel és párbeszéd fontosságát is, amelyről azt gondoljuk, hogy képes lehet kitermelni az
ésszerűséget, az empátiát és lebontani az előítéleteket.
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Recommendations: the definition of a “problem” is
part of the problem
The task of those who are engaged in institutional and administrative roles is to face the concrete situations of social difficulties, responsibly and with an awareness of reality, wherever and for whoever they
arise.
For this reason, we think that the construction of good and just housing solutions for families
and groups of Roma and Travellers is an important test, physically and symbolically, of good public administration governance, precisely for its ability to act effectively in combatting all forms of discrimination and urban segregation.
This set of recommendations insists on communication and language methods through which
public action is set forth when dealing with issues related to housing conditions and the settlement of
Roma and Travellers families.
From the very definition of a social or urban issue one can deduce the possible choices that can
be taken to face it and resolve it. Often, the desire to pursue a particular choice leads to a definition of an
issue in the most useful way to justify the choice made. In these cases, the description of a problem itself
is not a minor part of the problem.
The recommendations therefore do not claim to be presented as imperative and mandatory
indicators. In fact, even if they refer back to an underlying method, they derive from:
– Observations apprised on local and general level, highlighted in the reading and analysis of a large
number (1,348 in all the countries involved in the project) of legal and administrative documents
affecting the Roma and Travellers;
– The widespread and uncritical repetition of definitions taken from other documents, including
those prepared in different contexts;
– The belief, from such experience gained by the research group that a number of defects, lapses,
simplifications and prevarications observed in the linguistic choices may be crucial in limiting the
effectiveness of such documents and even in modifying their target and outcome.
The examples given are always derived from authentic governmental documents, they have been chosen
for their frequency and typicality, and are sometimes subjected to a slight simplification or typification,
depending on the clarity of the data given.
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Each recommendation, albeit presented, for brevity, in prescriptive form, tries to communicate
the specific observations and the complexity that have fostered it, and seeks to contribute to the sharing
of a more meditative and participatory approach in the formulation of regulations and measures.
In formulating a question, even problematic, an effective government action is in fact the ability
to listen critically to individual and group opinions and to confer speech and participation upon socially
deprived and excluded areas and subjects. Above all, it is capable of questioning the meaning of common and dominant social descriptions and define new frameworks of meaning that can unlock prejudicial positions.
Participation is an ally of transformation politics. It is an opportunity for mutual learning: the
most effective actions are those that are gained in processes relating to all inhabitants. The projects partaken are the result of a creative negotiation between the actors involved, of an ability to modify initial
positions and to identify new, unexpected and shared solutions.
Even in the case of public interventions or administrative actions that relate to individuals or
groups of Roma and Travellers, participation, dialogue, involvement of beneficiaries and of all social and
institutional actors are preliminary to the identification of positive and fair solutions.
The issue of housing and urban conditions of Roma and Travellers is treated in most cases as a
social problem, if not public order. A good and effective local government action is able to take the different aspects that comprise a disadvantage situation into consideration and grasp the problematic aspects
of the relationship amongst them and with the context.
Cross-cutting approaches allow the dynamic development of the different dimensions involved
and produce effects greater than those that could be obtained from their sectoral implementation.
It is now clear that, in all contexts, actions of a repressive nature draw a broad consensus, but do not
“solve the problem”; they do not favor possible inclusion processes and contribute to food intolerance,
discrimination and even violence.
In order that a different quality of governance can emerge, it is important that administrators
and specialists are able to adopt a different outlook when faced with situations such as those in which
the Roma and Travellers often live.
It is necessary to invest in a task of planning and research to the degrees of compatibility offered
by the local context.
A demanding stake, which presupposes the belief that local interaction, participation and social
dialogue are capable of producing rationality, empathy and of deconstructing prejudice.
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A lakhatás kérdésében, ezen belül a romák lakhatását érintő kérdésekben számos olyan szakmai háttéranyag, illetve ajánlás elérhető, mely egy-egy téma kapcsán részletes információkat és ajánlásokat tartalmaz, így fontos információkkal szolgálhat a döntéshozók számára. Ilyenek többek között a Habitat
for Humanity éves jelentései a lakhatási szegénységről (http://www.habitat.hu/files/jelentes_veglszoveg_
web.pdf) vagy A Város Mindenkié érdekvédő csoport törekvései (http://avarosmindenkie.blog.hu/tags/
megold%C3%A1).
A kiadványunkban szereplő képeket a kifejezőerő és a narratív jelleg fűzi össze egyfajta láncolattá. A jelen
kötetet illusztráló fényképek nem képesek kimerítően visszaadni mindazokat a lakhatási körülményeket,
amelyek között a roma/cigány családok a kutatott területeken élnek, csupán felvillantanak néhány markáns helyzetet. A képeket szociális munkások, civil szervezetek dolgozói és a projekt vizuális antropológusai, Silvia Paggi és Valentina Bonifacio készítették.
The photographs selected to illustrate this publication do not purport to exhaust the complex and diverse living dimensions of Roma and Gypsy families and groups in the areas of research.
There is not the obsession of the symbolic image that evokes emotions, whether of anger for the environmental conditions or of admiration for the ability to adapt and reinterpret their habitat.
The objective of the camera has followed the sensitivity of the authors, the visual antropologists of the project
(Silvia Paggi and Valentina Bonifacio), social workers and staff of NGOs.
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KATEGÓRIÁK ÉS FOGALMAK
1. A romákra, illetve ha más kategóriák mögé bújtatva is, ám a gyakorlatban
valójában romákra irányuló lakhatási programok hatékonysága önmagában megkérdőjelezhető, szükség van a lakhatáshoz való jog, a különböző
szolgáltatatásokhoz való hozzáférés mindenki számára történő biztosítására.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

A lakhatási politikák célcsoportjai között sok esetben
explicit szinten nem jelennek meg a romák, sokkal inkább
az a jellemző, hogy úgynevezett szociológiai tényezők
(szociális helyzet, gyermekszám, iskolai végzettség stb.)
vagy „viselkedés” alapján határozzák meg az adott program/intézkedés célcsoportjait. A gyakorlatban azonban
ezek valójában a roma családokra irányulnak, mely aztán
tovább erősíti az adott csoportok megbélyegzettségét.
Más esetekben a beavatkozások egyértelműen romákra
irányulnak, hozzájuk a fentiekhez hasonló szociokulturális
tényezőket társítva, mely aztán egyenlőségjelet tesz a romák és a szegénység vagy éppen a kriminalitás közé.

Alapvetően a lakhatáshoz való jog, a különböző
szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára való biztosítására, valamint az eddigi lakhatással kapcsolatos diszkriminatív gyakorlatok felülvizsgálatára és teljes megszüntetésére kellene
törekedni. Ennek megvalósulása alapvető a romák
lakhatási helyzetének javítása érdekében, és ennek
hiányában semmilyen speciális program nem lehet
hosszú távon hatékony és fenntartható.
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Pécs, György-telep – közösségi házfestés (terület, ingatlanok fejlesztése)
Fotó: Balatonyi Virág, 2014.
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2. El kell indítani egy olyan társadalmi párbeszédet, amely csökkenti az
előítéletes gondolkodást, és amely ezáltal alapja lehet romákat nem
megbélyegző programok megvalósításának.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

Magyarországon igen nehézkes az „őszinte”, explicit célkitűzésű romaprogramok elindítása, amelyet
a többség is elfogad (mindez összefüggést mutat a magyar társadalom előítéleteivel). Bizonyos
programok esetében erős a szándék a döntéshozók részéről, hogy explicit szinten elkerüljék a romákra való fókuszálást, míg más dokumentumok
a „telepeket”, „szegénységet” és a romákat (is) célcsoportként határozzák meg. Mindezekkel párhuzamosan vannak roma-specifikus dokumentumok,
többnyire a nemzetközi elvárások eredményeként
(pl. Roma Évtized), ahol a romák speciális célcsoportként kerülnek definiálásra. Ezek a dokumentumok sokat elárulnak arról, hogy a nemzeti politikák
hogyan próbálják megfogalmazni/megalkotni a
célcsoport jellemzőit etnikai kategóriák használata
nélkül.

El kell indítani egy olyan társadalmi párbeszédet,
amely képes mindezen változtatni és eloszlatni a
romákról kialakult hamis sztereotípiákat. Mindamellett, hogy az elosztó jellegű szakpolitikákat
érdemes nem kisebbségi támogatásként, hanem
szegénységet csökkentő, gyermek-, család- vagy
oktatási támogatási programként kialakítani.
Mindez alapja lehet annak is, hogy romákat célzó,
ám nem megbélyegző programok kerüljenek megvalósításra.
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Fotó: Silvia Paggi, Velény, 2014.
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3. Fontosnak tartjuk a fogalmak tisztázását, azok jelentésének változására való
reflektálást.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

Az általunk vizsgált dokumentumokban a következő kifejezéseket használták a romák lakhatási helyzetének javítását célzó feladatok megnevezésére:

Fontosnak tartjuk a fogalmak tisztázását, hogy
pontosan mit is értenek az adott kontextusban a
kulcsfogalomként, hívó szóként használt terminusokon. Ugyanis a fogalmak jelentése folyamatosan
változik, illetve újabb, megfelelőbb terminusokkal
helyettesítődnek az egykori kategóriák is (a szociológia és a kulturális antropológia, kulturális, és településföldrajz vonatkozó szakkifejezései is folyamatosan módosulnak). A gettó kifejezéshez például
gyakran negatív konnotációk kapcsolódnak (sértő
lehet az érintett területeken élőkre, illetve előítéletes összefüggéseket sugallhat a nyilvános diskurzusok során is). Az „integráció” kifejezés tartalma
folyamatosan átalakulóban van. Jól látható a fogalom degradálódása, azonban gyakran az inklúzió
szinonimájaként jelenik meg, ez utóbbi ugyanakkor szintén különbözőképpen kerül értelmezésre.
Az integráció fogalmában megjelent a fizikai közelség mint jelentős elem, melyre a deszegregáció
kifejezést is alkalmazzák. A „szegregáció” térbeli,
fizikai elkülönülést leíró településszociológiai kifejezésből a kirekesztést feltételező fogalommá, a
diszkrimináció szinonimájává vált, majd szitokszó
lett, utóbb pedig büntetőjogi kategória.

„területfejlesztés”; a „hátrányos helyzetű régiók
fejlesztése” „deszegregáció/ szegregált területek
fejlesztése”, illetve általánosan a „társadalmi integráció” és/ vagy „roma integráció”, „inklúzió”, kifejezések szerepeltek. Helyi szinten „leszakadó régió”,
„szegregált terület”, „gettó”, „zárvány” fogalmakat
használnak. Így például Pécsett: a György-telep
„szegregált településrész”, „szlum”; Miskolcon: az
Avas lakótelep, Lyukó vagy éppen a Szondy-telep
„szegregátum”, „Szlum”; Cserehát „leszakadó régió”-ként jelenik meg.
A szövegek kontextusában az esetek többségében
nem teljesen világos, mit is értenek a használt fogalmak alatt. A felsorolt kifejezések gyakran egymás szinonimáiként tűnnek fel, használatuk esetleges.
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Pécs, Rücker-akna, egykori bányászházak – akcióterület (Rücker-akna életveszélyessé vált épületeit elbontják, az ott élőket pedig
a tervek szerint elsősorban Somogy-bányatelepi felújított önkormányzati lakásokba, illetve Kertvárosba költöztetik).
Fotó: Balatonyi Virág, 2014.
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4. A romák lakta területekhez kapcsolódó sztereotípiák újratermelése

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

A romákkal kapcsolatos lakhatási dokumentumokban explicit témaként, résztémaként tűnik fel
a romák életkörülményeinek (fizikai és mentális)
bemutatása, elemzése, – akik jellemzően olyan deviánsként, kívülállóként jelennek meg, akik rossz
lakhatási körülmények között élnek. Miskolc néhány peremterülete, így Lyukóvölgye is gyakran
úgy jelenik meg a vonatkozó hivatalos dokumentumokban, mint egy kriminalizálódott terület. A
nem megfelelő, deviáns életstílus kifejezések előfordulnak pécsi és miskolci dokumentumokban is.
A sztereotípiák használata leginkább azzal hozható
összefüggésbe, hogy a szövegek megfogalmazói
igazolni kívánják pl. a fejlesztések fontosságát, a
beavatkozások (a különféle apparátusok) szükségességét, vagy a fenti jelzők panaszlevelek sorai
között szintén szerepelnek.

Mindenképpen kerülendő az olyan negatív politikai diskurzusok ösztönzése, amelyek a romákat
hibáztatják vagy teszik felelőssé a közbiztonság
romlásáért, a szolgáltatások színvonalának csökkenéséért, az illegális tevékenységekért, illetve ezekkel azonosítják őket.
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Pécs – György-telep, Khetanipe Egyesület, 2013.
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5. Javasoljuk, hogy egyéni esetekként, helyi összefüggésükben kezeljék az
adott problémákat.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

A vizsgált dokumentumok tanulsága szerint a rossz
lakhatási körülményeket az esetek többségében a
romák életstílusával, esetenként a kultúrájával hozzák összefüggésbe, megint máskor a többségi társadalom strukturális körülményeivel magyarázzák.
A dokumentumok szintjén és más esetelbírálásoknál is előítéletes gondolkodással találkozhatunk.
Úgy tűnik, hogy a dokumentumok megszövegezőinek mentális csomagjában él egy markáns roma
kép, amely meghatározza az egyes esetek elbírálását, megítélését is.

Javasoljuk, hogy egyéni esetenként, helyi ös�szefüggésükben kezeljék az adott problémákat,
a romák lakhatásával kapcsolatos univerzálisnak
tartott toposzok helyett törekedjenek az adott esetekre összpontosítani.
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FORRÁSOK ÉS ELLENŐRZÉS
6. Nem csupán a források elosztásának, a kritériumoknak az újragondolása, a hatástanulmányok fontosságának megerősítése fontos, hanem
olyan ellenőrzési mechanizmusok bevezetése is, mely hosszabb távú
elképzelések meglétét, és azok hosszabb távú hatását is vizsgálja.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

Mivel jelenleg az elérhető lakhatással, fejlesztéssel
kapcsolatos támogatások legnagyobb része ERFA
forrásokból származik, az EU források elosztása, a
projektek megvalósítása kapcsán tapasztalható
visszásságok rendkívüli jelentőségűek. A városokban és falvakban is tapasztaljuk a telepekkel kapcsolatos programok megvalósítása során, hogy
gyakran az eredeti céllal ellentétes folyamatok
elindításához/felerősítéséhez járulnak hozzá. Így
találunk példát olyan deszegregációs programra, ami az így kialakuló falusi házak iránti kereslet
felerősítése által a nem cigány lakosság házainak
eladásához, következésképp a szegregáció felerősödéséhez vezetett.

Fontos volna a források elosztásának és kritériumainak újragondolása, a hatástanulmányok fontosságának megerősítése. Ezek mellett azonban
olyan ellenőrzési mechanizmusok bevezetése is
elengedhetetlen, amelyek hosszabb távú elképzelések meglétét, és azok hosszabb távú hatását
is vizsgálják. Úgy gondoljuk, hogy ennek alapja egy hatékonyabb monitoring rendszer volna,
melynek tapasztalatai alapján EU szinten finomíthatóak lennének a kritériumok. Mindemellett az
ilyesfajta problémák megelőzésében alapvető a
helyi lakosság minél aktívabb bevonása, valamint
a kontextust ismerő, különböző területeken dolgozó szakemberekkel való együttműködés. (Lásd
lejjebb: városfejlesztési stratégia, illetve részvétel
és képviselet.)

A probléma több ponton jelentkezik: egyfelől a
programok megvalósításának minőségében, másfelől azonban gyakran előfordul, hogy a megvalósítás az eredeti elképzelések szerint halad, ám hos�szabb távon negatív folyamatokat indukál.
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Pécs – György-telep, Khetanipe Egyesület, 2013.
Fotó: Balatonyi Virág, 2014.
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7. Szükség van a fejlesztési programok összehangolására, hosszabb
távú régiós fejlesztési programok kialakítására.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

Ugyan a dokumentumok szintjén kevéssé tetten
érhető, azonban jól ismertek azok a gyakorlatok,
melyekkel bizonyos falvakban a roma családok
beköltözését kívánják megelőzni. Olyan esetekről
is tudunk, amikor a telepprogramoknak köszönhetően feleslegessé vált házakba más falvakból
költöztek be olyan családok, akik korábban még
ennél is rosszabb lakhatási körülményekkel rendelkeztek. Ez gyakran szül konfliktusokat, köszönhetően annak, hogy felborítja a településen
kialakult „egyensúlyt”. A közelmúltban nagy sajtóvisszhangot kapott miskolci esetben teljesen explicit az önkormányzat szándéka, a romák környező
falvakban való letelepedésének támogatása, ami
mindamellett, hogy megtagadja a városban született lakosoktól a városban való élés lehetőségét,
további káros folyamatokat indított el. A falvak tiltakozásával, a házak megelőző célú felvásárlásával
párhuzamosan a romák, mint nem kívánt lakosság
nyilvános megbélyegezettsége tovább erősödött.

Ahogyan az egyes városrészek problémája nem
orvosolható a teljes város dinamikájának figyelembevétele nélkül, úgy a város és a környező falvak
közötti, illetve a szomszédos falvakban zajló folyamatokba történő beavatkozásnak minden esetben
figyelembe kell vennie a környező településekre
gyakorolt hatását.
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VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK
8. A lakhatással kapcsolatos intézkedések és a városfejlesztési programok összehangolására van szükség.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

A lakhatás, városfejlesztés tervezésének intézményi
széttagoltsága, a párbeszéd, az egyeztetés hiánya
a szervezeti egységek között komoly problémát
jelent. A helyi lakhatási és városfejlesztési dokumentumok szövegét áttekintve feltételezzük, hogy
a létrehozásuk, a megszövegezésük sok esetben
rutinból történhetett: már korábban megírt (korábbi stratégiáknál vagy más pl. szociális lakhatással
kapcsolatos dokumentumok esetén alkalmazott)
passzusok, esetleírások követik egymást a végső
szövegekben. Ez a panelszerűség nem csupán a
stratégiák, hanem más lakhatással kapcsolatos dokumentumok esetében is szembetűnő. Sok esetben
a kohézió hiányáról is beszámolhatunk. Továbbá a
városfejlesztés terén zajló programok több alkalommal nem egy meglévő stratégia lépéseiként kerülnek megvalósításra, hanem az éppen aktuálisan
elérhető forrásokra adott válaszként. Sokszor azért
készülnek el pl. a városfejlesztési stratégiák, mert az
kötelező feladat volt. (Éppen ezért sok esetben nem
a valós problémák kerülnek orvosolásra, hanem korábbi javaslatokat fogalmaznak újra.)

Azt javasoljuk, hogy a javaslatok, határozatok, és egyéb
városfejlesztési projektek kidolgozását egy heterogén,
de közösen, összehangoltan dolgozó munkacsoport
végezze. Mindehhez szükséges lenne az egyes osztályok közötti kommunikáció javítása, a munka összehangolása. Továbbá fontos lenne annak kiküszöbölése is,
hogy ne végezzék el többen, vagy akár párhuzamosan
ugyanazt a munkát. Fontosnak tartjuk a reflexivitásra
való törekvést, a mély, összehangolt szakmai munkát.
A városfejlesztési stratégia és antiszegregációs terv kötelező rosszként való kezelése helyett a városban élő
szakemberek bevonásával szakmailag legitim fejlesztési stratégia készítésére lenne lehetőség. A városfejlesztés finanszírozásának átalakítása is szükség lenne olyan
módon, hogy a hosszabb távú stratégiai programok kialakítását segítse elő.
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9. A városfejlesztési stratégiák széleskörű egyeztetése elengedhetetlen,
a tervezésben valódi részvételt kell biztosítani az állampolgárok számára.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

A városfejlesztési stratégiák széleskörű egyeztetése sok esetben nem történik meg, a tervezésben
való valódi részvétel biztosításának hiánya jellemző. A civilekkel való egyeztetés fórumai léteznek
ugyan, de nem hatékonyak/névlegesek. Az általunk megszervezett civil egyeztetések alkalmával
az említett probléma jelentkezett a legmarkánsabban, és hosszas viták kísérték a kérdés megtárgyalását. Így például egy pécsi találkozó alkalmával a
résztvevők a következő problémákat hangsúlyozták: civil összefogás hiánya, „a roma szervezetek is
sokan vannak, de nem jelennek meg a kritikai alkalmakon…”. Megint mások úgy látták, hogy „Elindult valami (ti. a fejlesztések terén), de az érintett
felek lényegében nem értenek egyet. Abban sem,
hogy hol, milyen eredmények vannak, s mi számít
eredménynek.”

A társadalmi egyeztetéssel kapcsolatos követelmények szigorítása, valódi részvételt biztosító kritériumok megfogalmazása szükséges már EU szinten is.
Az ezek ellenőrzését szolgáló mechanizmusok beépítése fontos minden szinten. A helyi egyeztetés
ne csupán kötelező pályázati elem, hanem valódi
egyeztetés legyen. Nem várható el sem a civil szervezetektől, sem a lakosoktól, hogy egyetértsenek,
éppen ezért nem jelölhető ki egy-egy olyan szereplő, amelyik a teljes érintett lakosság véleményét
képviseli. Ezért különösen fontos a minél szélesebb
körű egyeztetés, a vitás kérdések felszínre kerülése
és a megoldási javaslatok keresése érdekében.
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10. A nagyobb volumenű városfejlesztési programok esetében kötelező elem
legyen a széleskörű civil egyeztetés, mely nem kizárólag a civil szervezetekkel való eszmecserét, hanem a valódi állampolgári konzultációk megvalósítását is jelenti.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

A roma, vagy romákkal foglalkozó civil szervezetek
politikai érdekérvényesítése gyenge. Az eredménytelen egyeztetések miatt a civil szereplők alulmotiváltak, bizalmatlanok. Mindennek oka lehet, hogy
pl. saját elmondásuk szerint az önkormányzat csak
bizonyos civil szervezetekkel működik együtt a
szegregátumokkal kapcsolatos programokban,
ezáltal biztosítja a látszólagos társadalmi beágyazottságot. A résztvevő szervezetek ugyan képesek
lehetnek hatást gyakorolni az adott keretek között
zajló projektek megvalósításának részleteire, de
a város lakhatási politikájával kapcsolatos kritikai
potenciáljuk projektpartneri státuszuk miatt természetes módon limitált. Többnyire nincs egységes fellépés bizonyos fontos politikai kérdésekben.

A nagyobb volumenű városfejlesztési programok
esetében kötelező elem legyen a széleskörű civil
egyeztetés, mely nem kizárólag a civil szervezetekkel való egyeztetést, hanem a valódi állampolgári
konzultációk megvalósítását is jelenti. A roma lakosság állampolgárként (és nem kizárólag közvetítőkön keresztül történő) bevonása alapvető, ennek
erősítése érdekében különböző támogató programokra lenne szükség.
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11. A leszakadó városrészek jövőjével kapcsolatos stratégiai tervek megalkotása, a későbbi programok ennek megfelelő következetes megvalósítása
kiemelkedő fontosságú.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

Általánosságban elmondható, hogy a gazdaságitársadalmi folyamatok mellett az adott település
lakhatási politikájának (vagy hiányának) is eredménye a rossz infrastruktúrájú városrészek/ településrészek jelenlegi helyzete. A felelősség a mindenkori
városvezetést/ településvezetést terheli. A hosszú
távú (több évtizedes), következetesen megvalósított, társadalmi és gazdasági tényezőkre alapozott
városfejlesztési stratégiák hiánya, illetve a létező
stratégiák összehangolatlansága, megvalósításának hiányosságai a leszakadó városrészeket különösen negatívan érintik.

A leszakadó városrészek jövőjével kapcsolatos stratégiai tervek megalkotása, a későbbi programok
ennek megfelelő következetes megvalósítása kiemelkedő fontosságú.
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12. Nem egyértelműek a célok bizonyos stratégiai kérdésekben, köztük abban,
hogy a szegregátumok felszámolása vagy fejlesztése a cél.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

Jellemző probléma a hazai városok esetében, hogy
gyakran nem egyértelmű a város célja bizonyos
stratégiai kérdésekben. Sok esetben nehezen eldönthető, hogy a szegregátumok felszámolása
vagy fejlesztése a valódi cél. Párhuzamosan futnak
egymásnak ellentmondó programok. Példaként
lehet megemlíteni a pécsi szegregátumok (pl.
György-telep, Pécs-Somogy, Rücker-akna), illetve
a Miskolc hátrányos helyzetű, gettósodó településrészeivel kapcsolatban a korábbi években, évtizedekben alkalmazott, átgondolatlan, esetleges
beavatkozások eredményeit.

A szegregátumok sorsával kapcsolatos hosszú távú
stratégia kidolgozására és megvalósítására van szükség. Ezeknek nem csupán a szegregátumok helyzetét,
hanem a környező városrészek helyzetét, illetve a városban zajló folyamatokat figyelembe véve kell készülniük
(így többek között tekintettel a más városrészekben zajló amortizációs folyamatokra).
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13. Az ellenőrzés fokozását célzó intézkedések önmagukban hatástalanok.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

Az ellenőrzés fokozását célzó intézkedések önmagukban hatástalanok. Ilyen fellépés például a
szolgáltatások korlátozása (olyan alapvető szolgáltatások megszüntetése, mint az ivóvíz- vagy
áramellátás, lásd ózdi vízmegvonás-botrány 2013
augusztus), de ide sorolhatók a különböző kényszer-kilakoltatások is (erről számos pécsi dokumentumban olvashatunk pontosabb részleteket, pl.
lakossági bejelentések alapján elrendelt kilakoltatások). Megemlíthetők továbbá azok a helyi döntések, határozatok, amelyek az ellenőrzést és védelmet pusztán technikai jellegű beavatkozásokkal
kívánják elérni: térfigyelő kamerák elhelyezése,
rendőrőrs bővítése a romák által felülreprezentált
területeken (Miskolc: Avas, számozott utcák). Mindamellett, hogy az intézkedések célja és hatékonysága erőteljesen megkérdőjelezhető, rendkívüli mértékben erősítik a megbélyegzettséget.

Mindezek az ellenőrzési célokat szolgáló stratégiák és intézkedések a különféle támogató intézkedések és integrációs programok megvalósítása
mellett lehetnek sikeresek, önmagukban azonban
teljesen mértékben alkalmatlanok.
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VÁROSI LAKÁSGAZDÁLKODÁS
14. A lakásigénylőket többnyire alacsony infrastruktúrájú és elsősorban romák
lakta városrészbe költöztetik, alacsony státuszú lakókörnyezetbe.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

A lakásigénylőket – elsősorban a nagyobb városokban – többnyire alacsony infrastruktúrájú és
nagyrészt romák lakta városrészbe (Pécs: keleti
városrész, Miskolc: számozott utcák) költöztetik,
alacsony státuszú lakókörnyezetbe. Az ügyintézők
megfogalmazása szerint azért, mert „nincsenek
hozzászokva a rendezett életmódhoz”, vagy „nem
tudnák fenntartani a lakásokat”, utóbbi esetében
arra utalva, hogy a távfűtéses lakások fenntartása,
melyek más városrészekben találhatók, nagyobb
terhet rónának a családokra. A civilek szerint az önkormányzat részéről tudatos döntés a szegregáció,
ami a hivatalos dokumentumok szintjén kevéssé
tetten érhető, de a gyakorlatban megfigyelhető.

Fontosnak tartjuk, hogy a városvezetés egyenlő
hozzáférést biztosítson a város lakásállományához.
Fontos, hogy a kérelmek az egyéni igények és lehetőségek alapján kerüljenek elbírálásra, így elkerülve a roma családok megbélyegzését. Az egyéni
háttér alapján érdemes mérlegelni a lakás fenntartási költségeivel kapcsolatos kétségeket, továbbá
az adott család igényei és az új lakókörnyezet, illetve a lakóközösség sajátosságai alapján támogató
szolgáltatásokat biztosítani az új lakókörnyezetbe való beilleszkedés érdekében. A telepprogramokkal kapcsolatban fontos információ lehet a
döntéshozók számára, hogy a romák többsége a
társadalmilag vegyes összetételű lakókörnyezetet
preferálja a szegregált lakóhellyel szemben.

A hasonló társadalmi státuszú egyének, családok
egy helyre költöztetése mögött gyakran a különböző társadalmi helyzetű csoportok közötti konfliktus elkerülésére való törekvés áll, ami azonban
bizonyos csoportok kirekesztettségének konzerválásához vezet.
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15. Az önkényes lakásfoglalók helyzetének legalizálása problémás, az ezzel
kapcsolatos akciók kampányszerűek.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

Az általunk vizsgált pécsi dokumentumok egy jelentős része az önkényes beköltözők helyzetének
kezelésével, jogi státuszának tisztázásával áll kapcsolatban, nagy részük felszólítás, illetve kilakoltatási határozat. A jogcím nélküli lakáshasználat egy
pillanatnyi állapot, amelynek számos előzménye
lehet: a legtöbb esetben úgy válik az egykori bérlő
jogcím nélküli lakáshasználóvá, hogy jelentős tartozást halmoz fel az önkormányzat felé, nem fizeti
a közüzemi számláit. Számos pécsi dokumentum
például olyan fizetési felszólítás, amely a tartozások
kiegyenlítésére szólítja fel a bérlőt. Más esetekben
arról van szó, hogy egy bizonyos időintervallumra
megkötött lakáshasználati szerződés ideje lejárt
(és erről kap értesítést a bérlő). Ilyen esetekben az
önkormányzat a bérlőt jogcím nélküli lakáshasználónak nevezi – és felszólítja a lakás elhagyására. Az
önkényes lakásfoglalók lakhatási jogviszonyának
rendezésében nincsenek fokozatok vagy pontosan
meghatározott stratégia, amely világos útmutatással szolgál a helyzet rendezésének módjára, az akciók inkább kampányszerűek. A hivatalnokok szerint
ez többek között abból a félelemből fakad, hogy a
legalizálás az önkényes lakásfoglalás, mint „stratégia” elterjedéséhez vezetne.

Fontos lenne az egyértelmű állásfoglalás és ennek
megfelelő stratégia kidolgozása az önkényes lakásfoglalók helyzetének rendezése érdekében. A
hajléktalanok körében azonosított lakhatási problémákkal kapcsolatos javaslatok részben adaptálhatóak a mélyszegénységben élő romák helyzetében is, pl. az önkényes beköltözők, jogcím nélküli
lakáshasználók esetében. Fontos lenne megfelelő
legitimációs stratégiák kidolgozása, melyek által az
önkényes lakásfoglalókból bérlők válhatnak. Ilyen
akciókra korábban is volt példa, azonban fontos
lenne, hogy ezek ne ad hoc jelleggel, a helyzet
tarthatatlansága okán kerüljenek megvalósításra,
hanem a lakhatással kapcsolatos stratégiai intézkedések részeként. Ennek érdekében fontos az
információgyűjtés az érintettek helyzetéről, arról,
hogy más lakásra várók igényt tartanak-e az adott
ingatlanokra. A lakókkal kötött használati szerződés által legalizálható a helyzetük, így a közüzemi számlák fizetésére is kötelezhetőek, másfelől a
hatóságokkal, segítőkkel való együttműködést is
elősegítheti.
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16. Az eladósodás elkerülését célzó intézkedések.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

Jellemző probléma a városokban a lakásbérleti
szerződések megszüntetése. Az egykori bérlők
jogcím nélküli lakáshasználóvá, önkényes beköltözővé, vagy akár hajléktalanokká válhatnak azokban az esetekben, ha jelentős tartozást halmoznak
fel az önkormányzat felé, nem fizetik a közüzemi
számlákat. A pécsi workshop során többször is felmerült a kártyás áramszolgáltatás rendszere, mint
javaslat, de több kritika is érte a rendszert.

A kártyás rendszer működésének, használatának
alapos kidolgozására lenne szükség, amely során
mindenekelőtt figyelembe kéne venni a kliensek,
érintettek sajátos igényeit. Fel kellene tárni a fogyasztási szokásaikat, megélhetési stratégiáikat
stb., s mindezek alapján átgondolni a kártyás rendszer koncepcióját. A rendszert fontos lenne úgy
kialakítani, hogy a bevezetését ne szégyenként,
hanem lehetőségként éljék meg az érintettek. A
kártyás rendszer alapvetően jó gyakorlat lehetne
az eladósodás elkerülésére. A közüzemi szolgáltatások kapcsán érdemes lenne egy közüzemi
minimumszolgáltatást meghatározni, az egy háztartásban lakók minimális gáz-, villany- és vízszükségleteihez igazítva. A visszaélések elkerülése végett az e fölötti fogyasztást kártyás rendszerben
lehetne működtetni, így biztosítva a méltó lakhatási körülményeket a lehető legtöbb család számára.

Számos civil szerint azok tudnak élni a kártyás
rendszer lehetőségeivel, akik maguk igénylik azt,
vagy motiváltak a kártyahasználatban. Akiknek elmaradásuk van, sok esetben nem is akarnak „kártyások” lenni, és vannak olyan családok, is, akik hiába igénylik, nem kapnak.
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HIVATALI ELJÁRÁSREND, KOMMUNIKÁCIÓ
17. A hivataloz levelezés, jogi kommunikáció nyelve idegen nyelv

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

A pécsi anyagban számos iktatásra került hivatalos
levél is található (levelezés az illetékes szociális, lakhatási hivatal és a roma kliensek között, hivatalos
levelezés, elutasítás, támogatás, kilakoltatás, kérvény) – egy kevésbé ismert hivatali nyelven, hivatalos jogi nyelven. A jogi eljárásokban (a lakhatási
rendeletek, határozatok megvitatásában és elfogadásában) gyakorlatilag minden eljárási cselekmény
a nyelv szintjén zajlik, amire egy sajátos kettőség
jellemző: a hivatalt képviselő és a hivatal nyelvét
beszélő szakember áll szemben és rendeli alá saját professzionális nyelvhasználatának a laikusok
nyelvhasználatát. Mindez számos kellemetlen helyzetet, félreértést, kevésbé gördülékeny ügyintézést
eredményezhet. A jó példák, az együttműködés
esetleges, például az egyik workshop alkalmával
beszámoltak arról, hogy van olyan hivatali ügyintéző, aki ceruzával ráírja a papírra mit is kell pontosan
tenni, azonban ez csak informális, az ügyintézőtől,
annak egyéni jóindulatától függő segítség.

Legyen bármilyen (akár társadalmi, kulturális,
szituacionális) oka az eltérő nyelvhasználatnak, egy
bizonyos távolság után egyre közelebb kerülünk az
intralingvális fordításhoz, vagyis ahhoz, hogy egyazon nyelven belüli két regiszter, illetve kultúrák
közötti közvetítésre kerüljön sor. Fontos tehát a
közérthetőség kérdése, a jogi nyelv érthetővé tétele. Hasznos lenne ezen a téren mentorokat bevonni, akik segítik a klienseket a jogi, hivatali nyelvezet
útvesztőiben (vagy például abban, hogy milyen
melléklet szükséges egy kérvényhez, alkalmanként
a lakáskérelmet kitöltik a kliensek helyett).
És/vagy
A hivatalos jogi nyelvezettel fogalmazott szövegek
további alkalmazása mellett a hivatal mellékeljen
mindezekhez egy köznyelven íródott, ábrákkal ellátott értelmezési, kitöltési útmutatót. Esetenként
kevés, ha pusztán elmondja a tudnivalókat.
Mindkét esetben fontos kiemelni, hogy egy ilyesfajta szolgáltatás sokféle egyén számára tenné
hozzáférhetőbbé, érthetőbbé az eljárásokat.
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Fotó: Silvia Paggi, Velény 2014.
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18. A lakásigénylők és hivatali dolgozók közötti kommunikáció nehézkes,
a dolgozók gyakran előítéletesek.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

A lakásigénylők és hivatali dolgozók közötti kommunikáció nehézkes, a dolgozók egyéni hozzáállásától függ. Civil szervezetekkel folytatott egyeztetéseink során több probléma is artikulálódott,
számos negatív tapasztalatot rögzítettünk, amelyek a hivatali dolgozók és a kliensek közötti nem
megfelelő kommunikációt példázzák. Ezeket az
eseteket a kliensek gyakran az ügyintézők előítéletes attitűdjével magyarázzák. „Sírva jönnek ki
a lakásosztályról az ügyfelek, nem megfelelők a
kulcsszereplők az önkormányzatnál. Rossz a kommunikáció. Más, számukra nehezen dekódolható
idegen-hivatalos nyelven kommunikálnak a kliensekkel, akik amúgy is félnek a hivatali tisztségviselőktől.”

A helyzet javítása érdekében fontos a hivatali dolgozók kommunikációjának javítása és ennek folyamatos ellenőrzése. Ez leginkább továbbképzések,
valamint az ezek során elsajátított készségek gyakorlatba ültetésének rendszeres monitorozása által valósulhat meg. Fontos, hogy a kommunikáció
minősége, az előítélet-mentes magatartás ne az
egyéni jóindulat függvénye legyen. Az ügyfelekkel
való megfelelő beszédmódnak alapvető szakmai
követelménynek kell lennie.
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Pécs – György-telep, Khetanipe Egyesület, 2013.

ROMBROS.indd 51

2014.11.17. 16:37:21

52

Kirekesztő szavak – kizárt világok

19. Egyszerű, átlátható, szakmailag megalapozott döntési mechanizmus
kidolgozására van szükség.

A PROBLÉMA

A JAVASLAT

A lakásigényléssel kapcsolatos eljárás körülményes. Az eljárás hosszúsága mellett gyakran kifogásolható annak átláthatósága is: nincs megfelelő,
mindenki számára könnyen elérhető, nyilvános
szempontrendszer, ez pedig visszaélésekre ad lehetőséget.

Egyszerű, átlátható döntési mechanizmus, nyilvánosan hozzáférhető szempontrendszer kidolgozására van szükség.

Az ügyfelek és a döntéshozók között nincs személyes kapcsolat, a bizottsági döntéseket kizárólag
dokumentumok alapján hozzák, melyeket a hivatali dolgozók készítenek. Az ügyekkel kapcsolatos
dokumentumhalmazból sok esetben azonban
fontos szempontok is kimaradnak. A megkérdezett
civil szervezetek képviselői szerint: „Nincs kommunikáció! Szóban jobban lehet beszélni, kommunikálni, szerencsésebb, mint írásban…” „A közvetlen beszélgetés fontos lenne”. Míg egy hivatalnok
szerint: „A döntéshozatal szintjén a szakbizottság
dönt. Papírok, szöveg, leírás – hivatali dolgozóktól
[…] kevés információ.”

A civil szervezetek véleményéből kiindulva az eljárásrend átdolgozása van szükség olyan módon,
hogy a bizottság tagjainak legyen alkalmuk megbízható, közvetlen információkat szerezni. Ennek
egyik lehetséges módja lehet a civil szervezetek
aktív bevonása a véleményezésbe, illetve minden
olyan szereplő bevonása, melynek folyamatos kapcsolata van az adott ügyféllel.

Az adott helyzet valódi ismeretének hiányában nehéz megfelelő döntést hozni.
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Fotó: Silvia Paggi, Velény 2014.
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Pécs – György-telep, Khetanipe Egyesület, 2013.
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