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Bizottsági ajánlás általános vitához

A Magyar Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának

ajánlása

a „Legyen jobb a gyerekeknek!" Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 .szóló
(H/22 84 .szám) határozati javaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága 2007 . március 19-ei ülésén a
határozati javaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2) bekezdése alapján az
alábbi általános vitát előkészítő ajánlását nyújtja be :

A bizottság meghallgatta a Miniszterelnöki Hivatal szakértőjének szóbeli kiegészítését
és azt egyhangúlag 19 igen szavazattal általános vitára ajánlotta .

A bizottság előadója : dr.Vojnik Mária (MSZP)

A bizottság tagjai a vitában külön kiemelték, hogy a jelenlegi helyzet lehetővé teszi az
országgyűlési határozat elfogadását, azon értékét, hogy témájában - a
gyermekszegénység csökkentése, a gyermekek esélyeinek javítása - olyan
össztársadalmi feladatban keresi a nemzeti konszenzust, melynek megvalósítása több
generáción átívelő feladat. Méltatták a kormányzati ciklusokon áthúzódó hosszú távú
nemzeti stratégiajelentőségét és szerepét .
Egyetértettek a generációs stratégiaváltás főbb irányaival : a munka, a foglalkoztatás, a
munkaerő-piaci helyzet, a gyermekes családok anyagi helyzetének javításával, ezen
belül különösen a lakhatás kérdéskörével, s nem megkerülhető módon az oktatás, az
egészség szerepével .
A hosszú és részletes vitában az országgyűlési határozati javaslat mellékletét képező
jelentős és valós tényfeltárásra adandó szakmai válaszok nyomán el kell érni azt az
általánossá váló társadalmi szemléletváltást, hogy a gyermekszegénység felszámolására
tett intézkedések során a mobilitás fogalma új tartalmat nyerjen - a munkavállaló
menjen közelebb a munkahelyhez, a képzésben részt vevő a minőségi, értékteremtő
képzőhelyhez, a szakképzések központjaihoz .

Bizottsági ajánlás



Budapest, 2007 . március 19 .

2

A társadalmi igényeknek megfelelő gyermekek elhelyezését ellátó rendszer kerüljön
kialakításra - bölcsőde rendszer, a képzett óvodai, közoktatási alkalmazottak, és a
munkarendekhez igazodó szolgáltatások biztosításával .
A stratégiával megteremhető a vidék, a főváros, a kistelepülések és a régióközpontok
közötti esélyegyenlőtlenségek felszámolása, célként fogalmazódott meg hogy
hozzávetőlegesen húsz percen belül elérhetőekké váljanak .

Simon Gábor
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