
CZIBERE: A HELYI POLITIKA FONTOS A SZOCIÁLPOLITIKA EREDMÉNYESSÉGÉHEZ

Fontos a helyi vezetők szerepe, a helyi ügyekért felelős politika a kormány szociálpolitikájának eredményességéhez – mondta az Emberi Erőforrások

Minisztériumának (EMMI) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára május 18-án Kaposváron.

UTOLJÁRA MÓDOSÍTVA: 2019. MARCH 04.

Czibere Károly a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Professzorok Batthyány Köre által szervezett, Az

idők jelei elnevezésű országos konferenciasorozat kaposvári állomásán kifejtette: a kormány szabályozhat és finanszírozhat ellátórendszereket, de

nélkülözhetetlen, hogy ezeket helyi szinten összekapcsolják a helyi társadalom érdekében.

Véleménye szerint szükséges az is, hogy az emberek jelen legyenek a rászorulók életében önkéntesként vagy másként. Érdemes átgondolni, mi az, amit így

adhatnak egy másik embernek – tette hozzá.

Az államtitkár mintegy száztagú hallgatósága előtt utalt rá, a kormány szociálpolitikáját az aktivitás és a védelem jellemzi. Annak a művészetét kell

megtanulni, hogy lehet a rászorulókat úgy védeni, számukra szociális biztonságot garantálni, hogy közben nem fosztják meg őket saját erőforrásaitól,

autonómiájuktól – mondta.

Az államtitkár szerint a baloldal nem segítette érvényre jutni az egyéni kezdeményezőkészséget. „Mi azt mondjuk, nem így kell segíteni, mi a rászorulóknak

jogokat, eszközöket, esélyt adunk” – hangoztatta.

Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke arról beszélt, hogy azok, akik a „jóléti erkélyen” élnek, azt gondolják, csak az létezik, ami onnan

látszik, pedig ez nem igaz. Ezért nagy a jóléti erkély alatt állók felelőssége abban, hogy „úgy vigyék fel az erkélyre a híreket”, hogy az ott élőket ne bántsák

meg velük – emelte ki, hozzátéve, mindenkinek a saját döntése, miként vesz részt ebben, tanítva, oktatva, vagy egyszerűen csak odaállva, mutatva: „veletek

vagyok”.

A keresztény értelmiség legnagyobb kihívása, hogy ezeket a szerepeket felvállalja – jegyezte meg.

Vecsei Miklós szólt arról is, hogy vallják, az elesett ember magától nem tud felkelni, le kell hajolni hozzá. Rosszul segíteni bűn, pénzt arra kell adni, amire

szükséges – mondta.

Dúl Géza plébános, a Magyar Katolikus Egyház országos cigánypasztorációs referense a cigányságról szólva úgy fogalmazott: a legtöbbet akkor segítünk, ha

helyreállítjuk, meggyógyítjuk a kapcsolatot a cigány és a nem cigány emberek között, ha a cigányok a mi szemünkben értékelni tudják magukat.

A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Professzorok Batthyány Köre vitaanyagot készített Az idők jelei

címmel, amelyet tavaly ősszel mutattak be.

Ebben keresztény értelmiségiek értékelik „a magyar valóságot”, „utat mutatnak a társadalomnak”, számba veszik az eredményeket, de kritikát is gyakorolnak,

és javaslatokat tesznek. Az 50 oldalas anyag 16 résztémát elemez. Külön fejezet foglalkozik a nemzeti karakterrel, az egyházi élettel, a nemzetpolitikával, a

családdal, az oktatással.
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