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Tisztelt Elnök Asszony!

„Szociálisan érzéketlen a szocialista kormány, avagy miért sorvasztja el a civil
szervezetekben folyó önkéntes segítés (munkavégzés) hazai feltételeit?" címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Dr. Göncz Kinga Asszonyhoz,
az Esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Asszony!

Az ENSZ a 2001 . évet az Önkéntesek Nemzetközi Évének nyilvánította . Magyarország elsők
között csatlakozott a felhíváshoz és a polgári kormány a civil szervezetek bevonásával, az
„önkéntes társadalomból" érkező gyakorlati kezdeményezések felkarolásával, jelentős anyagi
forrás megteremtésével támogatta a magyarországi önkéntes munkavégzést és a 2001 . évi
rendezvénysorozat sikeres lebonyolítását . Az önkéntes, önzetlen, anyagi ellenszolgáltatás
nélküli segítésben rejlő egyéni és társadalmi hatásokat felismerve gondot fordított az
Európában két évszázada elfogadott munkavégzési forma hazai elterjesztésére . A dán- és az
angol tapasztalatok befogadhatóságával kapcsolatban végzett felméréseket és a
tapasztalatokat a Szociális és Családügyi Minisztérium közzé is tette . Kiemelt fontosságúnak
tartotta az önkéntes munkavégzés hazai jogszabályi feltételeinek mielőbbi kidolgozását .
Előkészítette az Önkéntes segítést végző civil szervezetek támogatási rendszerét, amely a
nemzeti fejlesztési terv keretében fokozatosan biztosíthatta volna az önkéntes munka
költségtérítését. Tájékoztatáspolitikájában az írott és az elektronikus médiában igyekezett
népszerűsíteni és elfogadtatni az önkéntes munkát . Az önzetlen segítés, az esélyegyenlőségből
kiszoruló társadalmi rétegek érdekében kifejtett munkavégzés hasznosságát és a szolidaritás
fontosságát kívánta elfogadottá tenni .

Tisztelt Miniszter Asszony!

A kormányváltást követően mintha hitelét vesztette volna a rendszerváltás hajnalán indult
civil kezdeményezés, igaz az Alapítványi Központ Alapítvány irányításával munkacsoportok
dolgozták ki az önkéntes segítés törvényi szabályozását . Ezt többször át is dolgoztatták velük,
de valahogy az új kormányzat csak nem akarta el- vagy befogadni a civil szervezetek
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stílszerűen szólva : önkéntesen végzett munkáját . Elég, ha csak arra utalunk, hogy a Kormány
2004. 11. félévi munkatervében sem szerepel ennek a - különösen a kiszolgáltatott társadalmi
rétegek segítése érdekében - nagyon fontos jogszabálynak a ház elé terjesztése . Az
amerikaiak, az angolok és a dánok évszázadok alatt kiérlelt gyakorlati tapasztalatai valahogy
nem akaróznak megérkezni . A kormány egyik minisztériuma - tehát nemcsak az Ön
Esélyegyenlőségi Hivatala - sem akarja felismerni az önkéntes munkavégzés társadalmi,
morális és anyagi értelemben kifejezhető hatását . Pedig a KSH évkönyve is több tízmilliárdos
nagyságrendben méri az önkéntesek éves munkáját! Ha továbbra is az a nézet uralkodik a
politikában és a minisztériumi apparátusokban, hogy nem lehet beavatkozni a civil
szervezetek életébe, akkor hiába kezdeményeznek a társadalom önkéntesei . Vagy a régi
közmondással szólva : a sok bába között megint elvész a gyerek?
Végezetül csak két példa: Dániában minden második ember végez önkéntes munkát, pedig
Dánia szociális értelemben is Európa egyik leggazdagabb országa . Angliában, Amerikában a
felsőoktatásba való bekerülésnél pontokban kifejezhető előnyt jelent, ha a jelentkező
korábban végzett önkéntes munkát . Számos országban a civil szervezetek évente költségvetési
támogatást kapnak meghatározott költségeik fedezetére, mert az adott állam pontosan tudja,
hogy polgárai mekkora terhet vesznek le az állam válláról .

A fentiek alapján újra megkérdezem: Sikerült e Önnek az utóbbi két esztendőben az önkéntes
segítést, az önkéntes munkavégzést a kormányban elfogadtatnia?

Tisztelt Miniszter Asszony!

Várom válaszát.

Budapest, 2004 . szeptember 8.
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