
ROMÁN(IAI) VENDÉGMUNKÁSOK:
a láthatatlan időzítettbomba

A vendégmunka és a vendégmunkás:a jelen
ség elemzése
József Attila verséből jól ismerjük a vendégmun
kás, a kivándorló alakját s a jelenség mértékét: a
költő leírása szerint kitántorgott Amerikába más
fél milliónyi magyar honfitárs (de nem csak ma
gyarak, tudjuk számtalan forrásból vagy akár
csak a mai amerikai lakosság eredetére vonatkozó
személyes vagy hivatalos adatok alapján, hogy
ugyanolyan mértékben "tántorogtak ki" lengye
lek, csehek, németek, románok stb. is) a 20.század
első felének gazdasági válsága elől, a háború súj
totta és annak következményeit utána is nyögő
EurópábóI. Akkor tehát egész Európa kibocsátó
régió volt, s Amerika volt a fogadó ország, az ígé
ret földje. A 20. század második felében változott
a helyzet, ekkor már Nyugat-Európa is befogadó
térség lett. Horváth István szociológus leírása sze
rint kezdetben, az ötvenes években Európában a
délről északra irányuló áramlás volt megfigyel
hető, a kibocsátó országok Spanyolország, Portu
gália és Olaszország voltak, majd a hatvanas-het
venes években Jugoszlávia és Törökország is a
munkaerő forrásait képezték, főleg Nyugat-Né
metország számára. Az Európán belüli migráció
hoz politikai okokból csatlakoztak az afrikai és
ázsiai, leépülő gyarmatokról érkezők, akik inkább
Angliába és Franciaországba mentek.' Szintén p0
litikai okokból lazult és bomlott fel a szocialista
tömb Európa keleti felén, s így indult az európai
térség másik nagy hulláma, immár a kelet-nyu
gati tengely mentén. Ekkoriban, a kilencvenes
évek elején Lengyelország, Románia, Ukrajna és
Oroszország voltak a fő kibocsátó régiók, s a ko
rábbi dél-európai kibocsátó országok most maguk
váltak befogadókká: Olaszország, Görögország,
Spanyolország és Portugália. Olyannyira, hogy
1999 végén Olaszországban több mint 1,2 millió
regisztrált rezidens (nagy többségük munkavál
laló) élt, Albániából több mint 115 ezer, a volt
Jugoszlávia térségéből több mint 70 ezer, Rom á
niából több mint 50 ezer személyt regisztraltak.!
A vendégmunka olyannyira elterjedt és elfogadott
jelenség volt ebben az időszakban Nyugat-Euró
pában, hogya 100 belföldi munkavállalóra szá
mított vendégmunkások számaránya 1996-ban
így nézett ki: Ausztriában 10, Franciaországban
6,3,Németországban 9,1 a hivatalosan regisztrál
tan külföldi munkára érkezőket tekintve csupán,
de bizonnyal a feketén dolgozók aránya sem volt
kicsi. Az Európai Unió térségében a munkaerőhi-
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ány továbbra is fennáll, a munkaerő-szükséglet

marad és így a vendégmunkások áramlása sem
szűnik meg," Az EU többlépcsős bővítése e téren
tovább nyitotta a lehetőségeket a csatlakozó or
szágok lakossága számára. Magyarország vonat
kozásában például már korábban tapasztalható
volt, hogy maga is befogadó országgá (is) vált,
Lengyelország (bár egyike volt a kilencvenes évek
legnagyobb kibocsátó országainak) ma egyre na
gyobb számban vonzza a különböző kategóriába
tartozó bevándorlókat. Románia, bár EU-csatla
kozásától kezdve mind a mai napig egyik nagy ki
bocsátó ország, már maga is fogad bevándorlókat
(itt csupán a napi híradásokra hivatkozva említem
Arad térségét, ahol a kisrégió szintjén magyaror
szági munkaerő dolgozik a napi ingázást vállalva,
valamint a távol-keleti vendégmunkásokat - erre
még visszatérek a továbbiakban). Az új EU-tagor
szágok (köztük Magyarország is) általában a kö
zéptávú munkaerő-piacihiány megelőzése és
bizonyos ágazatokban már jelenleg létező mun
kaerőhiánymegoldása érdekében mutatkoznak
nyitottnak a vendégmunka bizonyos mértékű be
hozatal ára.'

A romániai vendégmunkás külföldön, vendég
munkások Romániában
2003-as írásában Horváth István így értékelte a
vendégmunka iránti romániai érdeklődést: "Kü
l őn kiemelendőRománia helyzete, hiszen más
régióbeli országok viszonylat ában itt a legna
gyobb azok aránya, akik érdeklődéstmutatnak
az EU-beli vendégmunka iránt, s habár Romá
niának a csatlakozásig még legalább 4-5 évet
kell várnia, a legalacsonyabb, majdnem elhanya
golható azok aránya, akik úgy gondolják, hogy
még korai erről beszélni. Míg például a lengye
lek (akik esetében a csatlakozás már ténynek te
kinthető) 15 százaléka korainak tartja a lelkese
dést. Ami az erdélyi magyarság sajátos helyzetét
illeti, 45 százalékuk nyitott a rövid távú (pár hó
napos) idénymunkára, 29 százalékuk hosszabb,
akár többéves munkavállalást is elképzelhető

nek tart, és a népesség 23 százaléka nem zárja ki,
hogy végleg elhagyja a szül öfőldj ét.""

A román sajtó gyakran cikkezik erről. A Roma
nia Libera 2006. január 16-i írása a vendégmun
kások által megkeresett és Romániába hazakül
dött pénzösszegekkel foglalkozik," A Cotídianul
2006. május 28-i cikke" az eprészek, az úgyneve
zett "díp~unari"-ok helyzetéről szóló riport,
amelyben a külföldön munkát vállaló romániai
ember minden gondját-baját alaposan bemutatja a
szerző. Egy intemetes írás" címében egyenesen ezt



a kérdést teszi fel: megéri-e egyáltalán külföldi
munkát vállalni? A döntést mintegy elősegítendő

mellette és ellene szóló érveket sorol, például:
mellette szól (ebből van kevesebb), hogy a kiván
dorlás anyagilag jobb helyzetbe hozza az embert,
kulturális haszonnal is jár a kivándorló számára,
míg ellene szól, hogy immár Románia is fejlődés

nek indult, hogy mindent elölről kell kezdeni,
hogy külföldiként, kisebbségiként, idegenként a
pszichológiai faktorok, a lehangoltság, a honvágy
mellett a diszkriminációval is számolni kell.
Ugyanakkor az írás barcelonai felmérésre hivat
kozva néhány számadattal is szolgál: a spanyol
munkaerőpiac202D-ig legkevesebb 4 millió ven
dégmunkásra szorul rá a gazdasági növekedés,
valamint a helyi lakosság elöregedése miatt.
Ausztráliában pedig a korábbiakhoz képest ha
marabb találnak munkahelyet a bevándorlók,
mint azt az ausztrál bevándorlási hivatal 
Department of Immigration and Multicultural
and Indigenous Affairs (DIMIA)- adatai igazol
ják. A lap értesülései szerint az EU korábbi orszá
gaiban a keresetek csak 0,6 százalékkal nőttek

2005-ben és 0,8 százalékkaI2006-ban. Ugyanak
kor Kelet-Közép-Európa országaiban ez az arány
látványos: 3,5 százalék (2005), 5,2 százalék (2006).
Románia e téren a legelsők közt van, őket csak a
lettek és észtek előzikmeg e téren, a maga 7,2szá
zalékos reálbér növekedésével Románia meg
előzte Lengyelországot (ott 3,9százalék, Bulgáriát
(3,1 százalék), Csehországot (2,4 százalék) és
Szlovákiát (2,3százalék)," Mindehhez azonban azt
is hozzá kell tennünk az olvasást követően érzett
első lelkesültség elmúltával, hogy ezek a látvá
nyos eredmények még így sem pozícionálták
Romániát Európa kereseti elitjébe a lakosság átla
gát tekintve, sőt, még azt sem mondhatjuk, hogy
e látványosnak leírt növekedéssel utolérte volna
Nyugat-Európa átlagkereseteit.

Ugyanakkor Romániában is munkaerőhiány
keletkezik. Ki foglalja el a felszabaduló helye
ket? Mint ahogy az írás elején utaltam erre,
Románián kívülről érkeznek további külföldi
vendégmunkások, s így Románia maga is befo
gadó ország lesz. Nyilvánvaló, hogy egyes kis
térségi megoldások a nyugati határ közelében a
nyugat-keleti irányt is lehetővé teszik, ez mégis
elhanyagolható a keletről érkező vendégmun
kások számához képest. Az Evenimentu/ Zi/ei
2006. október ll-i számában'? olvasható írás ép
pen erről, a romániai vendégmunkásokról, tehát
a Romániába érkező külföldiekról, a Romániá
ban munkát vállaló külföldiekről szól. Eszerint a
külföldiek munkavállalásával foglalkozó hiva
tal (Departamentul pentru Munca in Strainatate
- DMS) 5302 külföldinek adott ki munkaválla
lási igazolványt romániai munkahelyre 2006
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szeptemberéig, és 392 cégtől 852 további kérés
vár elbírálásra. A legtöbb külföldi Törökország
ból (27 százalék), Kínából (15 százalék), a Mol
dovai Köztársaságból (14 százalék), valamint
Francíaországból, Görögországból és Németor
szágból érkezett Románíába. A legkeresettebb
ágazatok a kereskedelem (31 százalék), a terme
lés és a bankágazatok. A kiadott munkavállalói
engedélyek közül 29,9 százalék vezetői beosz
tásra szól a munkaerővel foglalkozó román hi
vatal 2006-os, e cikkben ismertetett adatai sze
rint. Ugyanez az írás vetíti előre 2007-re a kínai
ostromot: a textiliparban dolgozók és érdekeltek
véleménye és várakozása szerint 2007-ben
ugyanis 4000munkásra volt szükség Iasi-ban, és
miután Bákóban már megjelentek a kínai mun
kások, ide is kínaiakat vártak, ahogy azt Ionel
Agrigoroaie, a iasi-i üzletemberek szövetségének
elnöke a lapnak nyilatkozta. Brassóban George
Scripcaru polgármester azt nyilatkozta a cikk
írónak: hiába hirdettek versenyt s vártak hazai
munkaerőt, senki nem jelentkezett. Brassóban
például az elektromos vezetékek kicserélése vá
ratott magára munkaerőhiányában.

A korábbi várakozások szinte szó szerint iga
zolódtak: 2006-osbecslés szerint 100.000új mun
kavállalóra számítottak a hivatalos szervek
Romániában. A román hírtévék egyike, a Realitatea
TV interneten is elérhető 2008. szeptember 17-i
híradásaII arról tudósít, hogya munkaerőpiacot

figyelő szakemberek becslése szerint csaknem
300000külföldi vállalhat munkát a következő öt
évben Romániában, a Nyugatra távozottak nyo
mán keletkezett űrt pótlandó. Az importmun
kások -legtöbbjük kínai, bangladesi, moldovai
és ukrajnai - elsősorban a könnyűipar, az épít
kezések, a kereskedelem ágazataiban jelennek
majd meg. Jelenleg 100.OOO-re tehető a romániai
munkaerőhiány,a munkaadók már most kény
telenek külföldieket foglalkoztatni. A román be
vándorlási hivatal adatai szerint 2007 végén
65.000külföldi munkavállalót tartottak számon,
ez 12.000-rel több, mint a korábbi években. A hi
vatal2007-ben 10.000 új munkavállalói igazol
ványt állított ki külföldieknek. Ezek számára a
romániai kereseti lehetőségek saját kibocsátó or
szágukhoz viszonyítva előnyösek: Romániában
például a konfekcióiparban a nettójövedelem
300 euró, ez a bangladesi ötszöröse. A román
vendégmunkás Olasz- és Spanyolországban me
zőgazdasági munkáva160D-1200 eurót kereshet,
míg itthon 240 eurónyi keresete lehetne.

A romániaiak külföldi vendégmunkája a szá
mok tükrében. A probléma elemzése
Aktuális felmérések azt mutatják, hogy Románia
vonatkozásában az összlakosságból körülbelül



két és fél millió ember dolgozott 1989 után az or
szághatárokon kívül, azaz a jelenség a romániai
háztartások egyharmadát érinti. A legfóbb úti cél
Olaszország és Spanyolország a lakosság egészét
tekintve. A 18-59 év közti lakosság 12 százaléka
dolgozott külföldön 1989 után, a jelenség igazá
ból 2002,a schengeni területeken való utazás egy
szerűsödése után kezdett elterjedni és nagyobb
méreteket ölteni. Legtöbben (sorrendben) Mold
va, Munténia, Olténia tájairól indultak útnak, a
Bánság és Erdély területér61 inkább turisztikai cél
lal utaztak külföldre. A külföldön munkát vállaló
férfiak nagy hányada az építkezésben dolgozik
vagy dolgozott (98 százalék), a nők inkább ház
tartási munkák terén vállaltak külföldi munkát (88
százalék). Minkét nembeliek munkájára számíta
nak a mezőgazdaságban (a férfiak 72 százaléka és
a nők 28 százaléka dolgozott e területen). Ezek
közül a nem hivatalosan dolgozók elsősorbana
háztartási és mezőgazdasági területen vállalnak
feketemunkát. Az ily módon külföldön tartózko
dók száma növekvő tendenciát mutat: 199G-1995
kőzött 34 százalék volt, 2001 után 53 százalék lett.
Az elmúlt években a külföldön munkát vállalók
fele Olaszországba, 25 százaléka Spanyolországba
ment. A nem hivatalos források értelmében 2006
ban egymillió román állampolgár élt Olaszor
szágban, míg a hivatalos statisztikák mindössze
300.000-r61tudnak, mert ennyien távoztak hiva
talos munkavállalási engedéllyel. Egy felmérés ér
telmében az ideiglenes külföldi munka negatív
hatással van a családi életre: a válaszadók mint
egy fele szerint családi életük kárt szenved, legfő
képp a családtagok szenvednek a távolság, a tá
vollét miatt, a válaszadók 9 százaléka szerint a
külföldi munka szétzilálja a házasságot, meg
bontja a családi egységet, 1 százalék az otthonma
radottak szenvedésére hivatkozott."

A Cotidianui 2006. december 15-i cíkke" a ro
mániaiak 1990 után Európa felé tartó három hul
lámáról beszél a Gallup és a Nyílt Társadalomért
Alapítvány közös felmérése alapján. E vendég
munkások közül egyesek kipróbálták magukat s a
kalandot, Nyugat varázsát, majd hazatértek, hogy
otthon változtassanak valamit. A szociológusok
szerint tíz román állampolgár közül egy rövidebb
vagy hosszabb ideig dolgozott külföldön az el
múlt 17 év során, s ezt a Gallup és a Nyílt Társa
dalomért Alapítvány közös felmérése igazolja,
amely az 199G-2006közti periódust vizsgálta. Az
1989. decemberi események utáni első években
ezerből egy román állampolgár indult útnak a
jobb élet reményében, mára, amikor még nehe
zebb jó keresethez jutni az országban, ez az arány
meghatszorozódott. Az említett három hullám
közül az első 1995-tel ért véget, akik e kategóriába
sorolhatók, többnyire 3G-54 év közti városi házas
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férfiak voltak, többnyire szakiskolai végzettséggel
vagy érettségivel. Közvetítőirodákútján kerültek
külföldre, többnyire Izraelbe és Törökországba.
A második hullám 2001-ig tartott, itt is elsősorban
férfiak, de immár a mindenféle szakismeret nél
küli fiatalok indultak útnak, ekkor már Olaszor
szág az egyes számú úti cél, Izrael második helyre
szorult. Ekkoriban megduplázódott azok száma,
akik ismerősökáltal találtak munkát, s ugyanigy
megnőttaz illegális külföldi munkavállalók szá
ma is: az utolsó öt évben a kivándorlók fele e ka
tegóriába sorolható. A harmadik hullám a 2002-es
schengeni határnyitással indult, ez szinte meglá
dította a romániai lakosságot, a külföldi munka
tömegjelenséggé vált. Ekkor a 30 évesnél fiatalab
bak- köztük nagyon sok moldvai, őket követően
Munténia és Erdély fiataljai - indultak útnak.
A fő úti célok: Olaszország és Spanyolország.
Ekkor a férfi-nő arány kiegyenlítődött,s ugyanigy
a faluról indulók kiegyenlítették a városiak szá
mát. Ez egyben az érettségivel rendelkezőkülföldi
munkavállalók számát növelte, míg a felsőfokú

végzettséggel rendelkezőkjóval kisebb arányban
vállalkoztak ugyanerre. Az eredmények kőzlése

kor, 2006 végén az a tendencia látszott, hogy az
ideiglenesen külföldön dolgozó román állampol
gárok száma háromszorosa az előző négy évi át
lagnak: szinte minden külföldre került romániai
férfi az építőiparban vagy a mezőgazdaságban

vállal munkát, míg a nÓK szinte 90 százaléka ház
tartási munkát vállal. Az említett tanulmány azt
is kimutatja, hogy több mint egymillió román ál
lampolgár vállalna szívesen külföldön munkát a
következő évben, különösen azok, akik korábban
már kipróbálták ezt a lehetőséget. Ezek közt is ve
zetnek a fiatalok, elsősorbanMoldva és a Bánság
fiataljai. A cikk szerint a külföldi munka a hazai
viszonyokra is nagy hatással van: akik dolgoztak
külföldön, nemcsak hogy életkörülményeik vo
natkozásában igényesebbek, de mentalitásuk is
változott. Elsősorban vállalkozó szelleműbbek,

nyitottabbak arra, hogy hazatérve saját vállalko
zásba fogjanak - ez elsősorban a szolgáltatások
és a kereskedelem terére, nem annyira a mező

gazdaságra vonatkozik, nyilatkozta alapnak Ale
xandru Toth szociológus, a romániai Gallup Inté
zet kutatásokért felelős igazgatója. Például az
úgynevezett eperszedők("dip~unari")keresete a
romániai családok 7 százalékát gazdagítja, s ezt
különféle módon, de beruházzák az érdekeltek:
házat építenek, kijavítják a meglevő lakásokat, a
maradékból elektronikai eszközöket, háztartási
gépeket vásárolnak, egyharmaduk pedig gépko
csit. Dumitru Sandu szociológus a lapnak el
mondta: nemcsak hogy egy más etikai hozzáállás
sal térnek haza a vendégmunkások, de sokkal
jobban érdeklődneka politika és a közélet kérdé-



sei iránt, s e vonatkozásban a hazatértek fele elé
gedetlen a romániai dolgok menetével, míg glo
bális szinten csak negyedük elégedetlen a világ
dolgainak állásával. A többi román állampolgár
hoz képest nagyobb arányban vélekednek úgy,
hogy a szabadidő, a politika és a barátok nagyon
fontos tényezői életüknek. Mindezek a vélemé
nyek mentalitásváltozást mutatnak, amely a más
kultúrával való érintkezés eredménye, értékeli a
jelenséget a szociológus. A vizsgálat azt is kimu
tatta, hogy a lakosság több mint fele szemében a
külföldi munkavállalás pozitív, jó és szükséges.
A vendégmunkásokról az a vélemény, hogy
"megszedik" magukat, ez öt romániaiból négy
nek a véleménye, de ugyanakkor "segítőkészeb

bek" is - és könnyebben elválnak házastársuk
tól, véli a válaszadók 43 százaléka.

A Gandul 2006. március 13-i cikke" a kűl

földre távozó szülök gyermekeinek helyzetével,
annak rendezésére irányuló kormányhatároza
tokkal foglalkozik. A Romania Libera 2006. január
4-i írása adja hírül, hogy a román hatóságok az
itthonmaradó gyermekek helyzetét látva, de a
külföldi hatóságok nyomására is szigorítani kí
vánja a külföldön munkát vállalók számára a
feltételeket."

Veszélyek, következmények, megoldási javas
latok
A külföldi munka könnyűnek és jól fizetőnek.

tehát nagyon kívánatosnak tűnik itthonról nézve.
Akár az, aki csak a tévé híradásaiból értesül a kül
földön dolgozó román állampolgárok által itthon
épített házakról, elindított vállalkozásokról, akár
az a gyermek, akinek szüleitőlvaló leválása nem
okozott nagyobb lelki traumát, ellenben a haza
küldött pénz számára könnyen adott volt, vá
gyakozva tekint a külföldi munka vagy akár a
végleges külföldi letelepedés lehetőségére.Az
Evenimentul Zilei 2006. szeptember 18-i száma"
arról számol be, hogy a romániai iskolások igen
nagy hányada arról álmodik, hogy maga is kül
földön dolgozzék majd. Tízből egy diák ideigle
neseri. vagy akár örökre elhagyná Romániát, egy
részüket saját szülei példája befolyásolja, másré
szük a fenyegető állástalanság elől menekülne.
Mindezt a galati-i Dunarea de[os Egyetem Történe
lem és Földrajz Karának filozófia-szociológia tan
széke munkatársai vizsgálták 2006 május-júniu
sában. Csak a megkérdezett diákok 3,2 százaléka
nyilatkozott úgy, hogy itthon akar elhelyezkedni
az iskola elvégzése után. A diákoknak összesen 22
százaléka az érettségi után rövidebb-hosszabb
ideig külföldön szeretne dolgozni, 8,9 százalékuk
nak egyik vagy mindkét szülőjekülföldön dolgo
zott a kérdezés idején: ez jelzi a szülői minta erő

sen befolyásoló jellegét. Azoknak 43,6 százaléka,
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akik külföldre kívánnak menni, azzal indokolja
döntését, hogy így többet kereshet majd, mint itt
hon, s csak 11,5 százalék számol azzal, hogy itt
hon is álláshoz juthatna. Ugyanakkor 85 százalék
szeretne továbbtanulni. 35 százalékuk úgy, hogy
párhuzamosan dolgozna is. De a továbbtanulás és
a külföldi munka perspektívája e diákok esetében
nem zárja ki kölcsönösen egymást: a válaszadók
8,7 százaléka elóbb befejezné tanulmányait, csak
azután távozna immár végleg az országból, 7,7
százalék éppen tanulmányi okokból kíván kül
földre távozni. A kérdezők számára az adott ag
godalomra okot, hogy a diákok 62,3 százaléka
olyan családban él, ahol az összjövedelem nem
haladja meg a 300 eurót, ami a szegénységküszöb
határát jelenti. 24,3 százalék a líceum elvégzése
után azonnal munkába szeretne állni. 32 százaléka
azoknak, akik 1000 eurót meghaladó családi havi
jövedelemról számoltak be, azt is közölte: egyik
vagy mindkét szülőkülföldön dolgozik.

Ugyanakkor azonban az otthon maradott gyer
mekek nagy része lelkileg, pszichikai- és szemé
lyiségfejlődésében nagyon megszenvedí egyik
vagy mindkét szülő tartós távollétét. Es a prob
léma nem afféle kreált vagy felfújt dolog csupán:
Iasi-ban például egy 2006-os hivatalos adat szerint
11.000kiskorút bíztak külföldön dolgozó szűleik

a rokonokra. szomszédokra. Az Evenimentul Zilei
2006. június 14-i cikke" szerint a hatóságok ma
guk is elismerik, hogy létezőprobléma ez, olyan,
ami komoly aggodalomra adhat okot, ugyanak
kor nemigen oldható meg, rövidtávon semmi
képpen. Az Alternative sociale (Társadalmi alterna
tívák) elnevezésű szervezet a 2005/2006-os iskolai
évben végzett felmérése értelmében az említett
11.000szülei által magára hagyott gyermek éppen
10.000-rel több, mint ahányat a hivatalos statiszti
kák számon tartanak. A lap riportjában megszó
laló Maricica Buzescu pszichológus, a megyei
pszichopedagógiai segélyközpont igazgatója arról
számol be, hogy csak 96 gyermeket hagytak hiva
talosan megbízott gyámra, aki a szülök távollét
ében a hatóságok előtt is felelősséget vállal értük,
s aki a közjegyző előtt hitelesített hivatalos irattal
rendelkezik. De még ez az irat is többnyire csak
azt a célt szolgálja, hogy a gyermeknek járó szoci
ális juttatást fel lehessen venni. A legtöbb esetben
a gyermekek nagyszüló1<vagy távolabbi rokonok
felügyeletére vannak bízva, de olyan is előfordul,

hogy csupán egy szomszéd vagy a nagyobbik
testvér viseli gondjukat. Az írás beszámol arról,
hogy a iasi-i pszichológusok a jelzett időszakban
figyelték a magukra hagyott kisdiákokat. és kö
vetkeztetéseik felkavaróak: a gyerekek viselkedési
zavarokkal küzdenek, amelyek azokhoz az ese
tekhez hasonlíthatóak, amikor a szülők válnak,
netán meghal egyik szülö, A gyerekek ugyanis ér-



zelmileg labilisak, frusztráltak lesznek, félnek és
elzárkóznak, magukba fordulnak. Többen közü
lük alakónegyedek bandáihoz csatlakoztak. Ez
továbbvezet, immár a lelki sebektól és az önma
gára irányuló agressziótól, önpusztítástól a ko
molyabb társadalmi következményekkel járó
cselekedetekig és a deviáns viselkedésnek a kri
minalisztika hatáskörébe tartozó közveszélyes
megnyilvánulásaiig. Liviu Zanfirescu, a megyei
rendőrkapitányságvezetője elmondta az Eueni
mentulZileiriporterének: a gyermekbűnözési mu
tatók sokat romlottak a vizsgált periódusban e
diákok körében. A rendőrség határozottabban ké
szül fellépni, elsősorban az iskolákat akarják fel
keresni, és a gyerekekkel a bandákba verődésve
szélyeiről beszélni. Másrészt a hatóságok az
iskolapszichológusok bevonásával kívánják a
problémát enyhíteni. A tervek közt szerepel a gye
rekek számára nyújtandó tanácsadás és különféle
tevékenységek szervezése, hogy minél több ideig
legyenek felügyelet alatt. Bár a tapasztalat azt mu
tatja, a gyerekek félénksége megakadályozza öket
abban, hogy saját iskolájuk pszichológusához for
duljanak. Pedig éppen nekik van égető szükségük
valakire, akihez bizalommal lehetnek. Falun kicsit
könnyebb a helyzet az összetartóbb és gondosko
dóbb kisközösség megléte miatt: itt a még otthon
levő szülőket a tanárok bevonták a segítő akci
ókba oly módon, hogy felkérték ó1<et: jöjjenekbe a
tanórák után az iskolába s töltsenek egy kis időt

nemcsak a saját csemetéjükkel, de minden gyer
mekkel. Falun a közösség a·templomban együtt
imádkozik a külföldi munkán levőkegészségéért
és boldogulásáért. Mindent egybevetve nehéz
mérleget vonni, de vannak egészen extrém esetek,
amelyek kemény figyelmeztetést jelentenek. ilyen
annak a kisfiúnak az esete, akit, szintén Iasi-ban,
az édesanya távozása után az apa gondjaira bíz
tak, s alig két hónap után a gyerek felakasztotta
magát. Az ismerősök véleménye szerint azért tette
ezt, mert nagyon hiányzott neki az édesanyja. Egy
másik esetben Iasi megyében egy 17 éves fiút a
rendőrség őrizetbe vett gyilkosság vádjával: a fia
talembert azzal vádolják, hogy egy idős embert
agyonszúrt, mert az az anyját szidta. A káromló
szavak különösen érzékenyen érintették, mert
édesanyja hosszú ideje távol volt, Olaszországban
dolgozott. Es folytatni lehetne a sort azokkal a ki
csinyekkel, akiket hason1ó okokból állami gondo
zásba kellett venni.

Az Evenimentul Zilei2006. június 2-i számának
írása" arról számol be, hogy a bukaresti hatósá
gokat is foglalkoztatja az otthon egyedül maradó
kiskorúak helyzete. Ugy gondolják, hogy a kül
földön munkát vállaló szűlők itthon maradó gyer
mekei szociális szempontból veszélyeztetett cso
portot alkotnak. Következésképp a kormány
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határozatot adott ki (HG 683/2006), amely a
156/2000, a külföldön dolgozó román állampol
gárok védelmére alkotott törvény alka1mazásának
metodológiáját egészíti ki, és azt írja elő, hogy
2006. június l-jétól csak akkor távozhat külföldi
munkára a szülő, ha a hatóságokat írásban érte
síti, kire bízza itthon maradó kiskorú gyermekeit.
Ekkor a lap becslése szerint az EU országaiban
több mint kétmillió román állampolgár dolgozott,
legtöbben Olasz- és Spanyolországban. Ez az írás
is sokkoló eseteket ismertet: "Adi" 17 éves és
Beleesti községben él, emberölés vádjával került
bíróság elé, az apja még azt se tudta, hogy fiának
hivatalból kijár az ügyvéd.

A probléma konstatálása több szinten és a köz
véleményt felrázó módon megtörtént többek kő

zött a ProTv ankétjai nyomán, amelyek kampány
nyá álltak össze és egy-egy nagyon személyes
történetet mutattak meg, amelyben itthon maradt
gyermekek siratják és várják a szüleiket, akik az ő

jobb jövőjükön munkálkodnak. Lassan az is nyil
vánvalóvá vált, hogy a probléma megmutatásán
túl tenni kell valamit, mert a probléma nem múlik
el egyhamar, és méretei miatt nem is könnyen át
hidalható. Elkezdődtekhát a gyógymód-aján1á
sok. A Jurnalul National 2007.szeptember 3-i írása19

azt veszi számba, milyen lehetőségekvannak arra,
hogy a román vendégmunkás a gyermekeit is ma
gával vihesse, amikor külföldön vállal munkát.
Hiszen az otthon magára vagy a rokonokra ma
radó gyermek tanulmányi eredménye szinte min
den esetben romlik, a pszichikai problémákról
nem is szólva, amelyek közül a legsúlyosabbak az
orvosi kezelést igénylődepresszió és az ebből kö
vetkező öngyilkosság. A rábeszélő jellegű cikk
sorolja az előnyöket: Olasz- és Spanyolországban
ingyenes az iskola, a bevándorlók gyerekeit
könnyen felveszik oda. Olaszországban a szülők

hivatalos olasz letelepedési engedélye sem szűk

séges az iskolába iratkozáshoz. Még a nyelvisme
ret hiánya sem akadály, csupán azzal jár a cikkíró
szerint, hogy alsóbb osztályba kerül a gyermek.
Spanyolországban sem kritérium a szülök ottani
lakhelye, mert az iskola kötelező és ingyenes a 6
16 évesek számára. A diákokat mindkét helyen az
év bármely időszakábanfelveszik, a romániai ta
nulmányi eredményeket igazoló irat sem föltétle
nül szükséges, és csekély térítés ellenében étkezést
is kapnak. Mindkét országban az ott tartózkodó
román állampolgárok gyermekei számára a ro
mán Tanügyminisztérium román nyelvkurzuso
kat, órákat szervez. A cikk tanúsága szerint mint
egy 20.000 román állampolgárságú diák tanul
csak a spanyol iskolák egy részében, a Castillia La
Mancha, Comunidad de Madrid és Catalunya ré
giókban, valamint 400 diákról tudnak a Lazio,
Piemonte és Veneto olasz tartományok iskoláiban.



Az érintetteket segítendőa szakértők a világ
hálón létrehoztak egy olyan oldalt, amely a kül
földi vendégmunka által érintett minden fél szá
mára segítséget kíván nyújtani.20 A nyitóoldalon
három főcím alatt a gyermekek, a felnőttek és a
szakértők számára szóló tudnivalók sorakoznak.
A gyerekeknek játékot kínál, valamint olyan tud
nivalókat, hogy mitől óvakodjanak, valamint a
számukra hasznos és fontos alapinformációkat.
többek közt könyvet, további olvasnivalót, lin
keket ajánl, ahol önismereti, pályaválasztási kér
désekkel találkozhatnak a gyerekek. A felnőttek

számára négy témát kínálnak az oldal összeállí
tói: egy általános informáló oldalt, általános tud
nivalókat, felhívást és végül egy kérdést, egyben
a téma körüljárását: jó-e a kicsinyeket magukra
hagyni. A szakemberek számára információt, to
vábbi hasznos olvasmányokat, szakirodalmat és
pontos helyzetképet nyújt azzal, hogya kérdés
ben kőzzétett, a helyzet mélységét és súlyossá
gát bemutató tanulmányt közli: a romániai
UNICEF-kirendeltség által finanszírozott és a ro
mániai Gallup Intézet által elvégzett kutatás
eredményeit ismertetőkötetet."

ott vannak természetesen a kisebb közösségek
jelzett példái, ahol a falu iskolájának tanárai, a
pap olyan módszereket találnak, amelyek segíte
nek átvészelni a nehéz pillanatokat, tudatosítják,
hogy a távollevők nem elhagyták az itthon ma
radottakat, nem is büntetni akarják őket, ellenke
zóleg: az ő érdekükben (is) igyekeznek kezük
munkájával adni, ily módon óvni és ápolni őket.

Kívánatos volna, hogy a dolgozó ember em
berségében akarjon és tudjon kiteljesedni mun
kája által. Romániában ez nemigen létező való
ság a széles tömegek számára. Igy emberek ezrei
indulnak útnak a jobb lehetőségek reményében,
dolgoznak az "éppen hogy" szintjén, időközben
ráébredve, hogy az "éppen hogy" emberi nem
elég. Egy részük, ahogy az optimista cikkekben
olvashatjuk, hazahoz valamit ebből az európai
kultúrából, s ez reményre adhat okot. Am az
időzített bomba ketyeg: Olaszországban néhány
olyan romániai menekült, aki emberi méltósá
got sose tapasztalt, a számára ismeretlen bőség

től megszédülve nem emberi módon fosztogat,
akár öl is; az itthon hagyottak egy része önag
resszióra, kriminalitásra hajlamos. Megoldás
egyelőrenemigen látszik: Európa nyugati fele a
maga gondjaival küszködik.
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A Vigilia Kiadó ajánlata:

Walter Kasper - Daniel Deckers:
A hit szívverése

Walter Kasper nap jainkban a Katolikus Egy
ház egy ik legism ertebb sze mélyisége. em
csak személyes életút járól számol be ebben a
páratlanul érdekes interjúkötetben, hanem át
tekinti a világegy ház helyzetét is. Könyvei és
tanulmányai régóta ismertek és közkedveltek.
most azonban először szólal meg a beszélge
tés közvetlenségével, "egy élet tapasztalatát"
összegezve. Pályája sok tekintetben párhuza
mos XVI. Benedek pápáéval: a dogmatika pro
fesszora Tübin genben, 1989-1 999 között Rot
tenburg-Stuttgart püspöke, majd a Keresztény
Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke. A tu
dós teológus és a gyakorlati lelkipásztor szin
tézist alkot gondolkodásában. Az ökumeni
kus mozgalom elkötelezett híveként is reális
és elgondolkodtató képet rajzol a keresztény
egység útján elért eredményekről, az előttünk

álló feladatokról és nehézségekről.
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