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Írásbeli kérdés

„Foglalkoztatás növekedése Magyarországon. " címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést
kívánok benyújtani Burány Sándor Foglalkoztatási és Munkaügyi miniszterhez . A kérdésre a
választ írásban kérem .

Tisztel Miniszter Úr!

Sajnálatos tény, hogy a soha nem tapasztalt mértékű gyárbezárási és elbocsátási hullám söpör
végig az országon, amely elérte az ország nyugati területét is .

Sajnálatos tény az is, hogy több tízezer munkavállaló került az utcára és egyre több dolgozót
és annak családját fenyegeti az elbocsátás réme .

Mindezekkel szemben Miniszter úr azt állítja, hogy a munkahelyek megszűnése nem vezet a
munkanélküliek táborának növekedéséhez sőt, figyelemre méltó kincstári optimizmusával
kijelenti, hogy a 90 000 - regisztrált - munkahely megszűnése ellenére az országban 180-190
ezer új munkahely létesült .

Azt pontosan tudjuk, hogy hol szűnt megy 90 ezer munkahely azt viszont nem, hogy hol
keletkeztek az Ön által ismertetett új munkahelyek .

Nagy örömünkre szolgálna, ha Miniszter úr megosztaná a közvéleménnyel az információit,
hogy hol, melyik megyében, milyen cégeknél keletkeztek ezek az új munkahelyek, hiszen
Öntől mindössze azt tudjuk, hogy ezekkel az új állásokkal csak az a baj, hogy azok nincsenek
jó helyen .
Mi több Ön szerint a munkavállalókkal van a baj, mert azok nem elég „mobilak", nem
hajlandóak egy élet munkájával megszerzett lakásukat, kialakult egzisztenciájukat feladva az
ország más részeiben munkát vállalni .



Miniszter úr!

Kérdezem Miniszter úrtól :

1 . Melyik megyében milyen cégeknél keletkezett a 180-190 ezer új munkahely, ezt kérem
statisztikai tényekkel alátámasztani .

2 . A sajnálatos tényekkel szemben - amely már régen nem regionális probléma - a
kormánynak milyen konkrét intézkedései voltak az elmúlt időszakban, illetve milyen konkrét
lépéseket tervez?

3 . Mi lesz a sorsa az átképzési programoknak, amelynek megvalósítására Ön szerint sincs
elegendő forrás?

4. Kérem Miniszter Urat szíveskedjék a Megyei Munkaügyi Központok statisztikájával
alátámasztva ismertetni, hogy a régiókban elbocsátott munkavállalók mennyi idő alatt és
milyen munkahelyet találtak maguknak?

5 . Van e egyáltalán és ha igen akkor milyen terve van a kormánynak az ország keleti
régiójában tartósan meglévő munkanélküliség kezelésére?

Várom válaszát .

Budapest, 2003 . szeptember 18 .
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