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Lehetséges pozitív
szabályok

A decentralizálás
szükségessége

Quo vadis
szociálpolitika?
A Bokros-csomag kihirdetése után a kormányzat gyakran érvel úgy,
hogy a szükséges átszervezés és takarékosság ösztönözheti a fejlő

dést, megoldhat égető kérdéseket. A legtöbb terü leten (különösen
például az oktatásügyben és az egészségügyben) ez az érv aligha
állja meg a helyét, inkább demagógiának minősíthető. A szociálpo
litika az egyetlen terület, ahol lehetségesnek tartom a kényszerű

intézkedések nyomán a fejlődést (ám ez semmiképpen sem a kor
látozásokat hozók érdeme).

A szociálpolitika egyedül állami feladatként valóban nehezen
elképzelhető. A jóléti államok többnyire saját ideológiájuk foglyai,
s nehezen szánják rá magukat gyökeres változtatásokra. E paradox
helyzet tapasztalható nálunk is: a szociális biztonság a szocialista
ideológia legalapvetőbb ígérete volt, erre a szükségletre "játszott
rá" a most uralkodó koalíció a választások során, most azonban
nehezen tudja összeegyeztetni a szociális érzékenységet hirdető ön
képét a restrikciókkal, amelyek elől nem tud kitérni.

A nagyarányú szociális kiadások fékezik a gazdaságot, de ez
nem általános és egyértelmű. A szociálpolitika rendszere hatalmas
munkaadó, egyfajta piac, amely vállalatok sokaságát mozgatja, bi
zonyos mértékig tehát segíti az egyensúlyt vagy a fejlődést is. Ha
a magyar gazdaságban a lakossági megtakarítások pozitívumként
értékelhetők, a szociálpolitikai kiadások biztosan nem csökkentik e
megtakarításokat, hiszen jól tudjuk, a magyar "megtakarító visel
kedés" irracionális, a szociálpolitika ell átottjainak jelentős hányada
inkább lemond szükségleteiről,csak hogy a bankba vihesse megta
karított pénzét (miközben tudja, hogy az ott romlik).

A nemzetközi tapasztalatok alapján látható, hogy a szociálpoli
tikai rendszer könnyen elbürokratizálódhat. A formális kritériu
mok a nem rászorulókat is arra sarkallják, hogy kiszakítsák ma
guknak, ami nekik "jár".

Ha tehát a szükséges átszervezések felbontanák a nagy bürok
ratikus struktúrákat, decentralizálnák a munkát, növelnék az el
osztás társadalmi ellenőrzését, támogatnák a pluralizmust, a több
szektorúságot, akkor sokkal kisebb pénz is nagyobb hatékonyság
gal működhetne. Brit kísérletek mutatj ák, hogy sokkal eredmé
nyesebb a közpénzek felhasználása, ha nem intézményeket tarta
nak fenn, hanem az önkormányzatok, ill. a felelős szervek úgy
"vásárolják" meg a szükséges szolgáltatásokat, és aztán szigorúan
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Az egyház szerepe
és lehetőségei

ellenőrzik ezek betartását. De nemcsak a vásárló dönt, kűlönböző
felhasználói is beleszólnak, ellenőriznek, s szóhoz jutnak a gondo
zók, akik valamilyen szinten felelősek az ellátandó esetért.

Nálunk valós ellenőrzés jóformán nem létezik. Az is jelentene bi
zonyos ellenőrzést, ha bizonyos szociálpolitikai feladat ellátására
több szervezet versenyezhetne egymással, például nonprofit vállal
kozás, egyházi csoport, hagyományos ellátó intézmény. Lehetne a
disztribúció is plurális, az egyház is állami pénzek elosztója.

Az állam rossz gazda: a nagy központosított szervezet rosszul
működik, és nyeli a pénzt. Így tehát a szociálpolitika eddigi struktú
ráit és működésmódjait nem tudom sajnálni. Annál kevésbé, mert
csapnivalóan működtek az elmúlt évtizedekben is. Csak éppen ak
kor egyrészt elfojtották a kritikát, másrészt az akkor széles középré
teg maga is szívesen fordította el a szemét a másfél-kétmilliónyi
szegényről, a nyomorúságos elfekvő intézményekről, a fogyatékosok
ellátatlanságáról, és ma is hajlandó nosztalgiával gondolni saját egy
kori biztonságára, aránylag nagyobb jólétére.

A plurális és demokratikus ellátási rendszer fontos tényezője

az egyház. Akkor tölti be küldetését e téren, ha nemcsak egyike a
nagy elosztó szervezeteknek, nemcsak a többszektorúság egyik
eleme. Az egyház óriási ereje a segítés erkölcsi parancsa. Ez az
erő, amely a világban ma leginkább érvényre juttathatja a közös
ségi és emberbaráti segítséget a szociálpolitikában. Ezt az erőt

semmiféle kormányzat nem veheti el az egyházaktól, csak maguk
tékozolhatják el avval, hogy csak a világi szociálpolitika terminu
saiban gondolkodnak. Az embereket kellene mozgósítaniuk, a kis
közösségek segítő erőit. Ha az egyházak e lelki tőkéje aktiválódik,
a hivatalos szociálpolitika gyengéit sokban ellensúlyozni lehet.
Szerintem veszélyezteti az egyházak szociálpolitikáját, ha átveszik
a fogyasztói világ filozófiáját, és csak azzal törődnek, hogy a leg
hátrányosabb rétegeket hogyan látják el. Arra kell megtanítaniuk
az embereket, hogy a viszonylagos jólét és biztonság törékeny
egyensúlyi helyzete nem boldogít igazán. Ha közösségei nemcsak
szerezni és fogyasztani, hanem adni és szolgálni is tudnak, akkor
szilárdabb, szervesebb egyensúlyi helyzet alakul ki. Tisztázódhat
nak például valódi igények, szükségletek. E fejlődés többet érne,
mint a szociálpolitikai kiadások megduplázása.

Ha az egyházak valóra váltanák tanításukat, fejlesztenék a
szociálpolitikában a kritikai szellemet, ha ösztönöznék például a
szakembereket az elemzésre, vizsgálatra, ha próbálnák átvilágítani a
szociálpolitikai területen is jelentkező ideologikus érdekeket, ha tá
mogatnák az önsegélyezést, akkor megújulhatna jelentőségük a sza
ciálpolitikában.

Bármilyen restrikciók lesznek (mint ahogyan bármilyen jólét is
támadna hirtelen), szociálpolitikára mindig szükség van, és min
dig lehet hatékony szociálpolitikát folytatni.

Navigare necesse est.
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