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Bedegi Győző

M unkanélküliség 
és ifjúság Nógrád m egyében

A magyarországi munkanélküliségről na
gyon sok szám és adat jelent meg, nemcsak a 
hazai sajtóban, hanem különböző országok 
sajtójában is. Ezek az adatok sokszor egy
másnak ellentmondóak, és még többször fel
színesen vizsgálják csak a problémát. Még 
többször a statisztika módszerei miatt sem 
adnak hű képet. -  Közismert példa, hogy a 
statisztika szerint egy milliomos meg egy 
koldus az átlag szerint két félmilliomos. De a 
koldus az újságot lobogtatva, amelyben azt 
olvasta, hogy van félmilliója -  továbbra sem 
mehet a bankba felvenni a félmillióját.

Valahogy így van ez a magyarországi 
munkanélküliségi adatokkal is, mert szerin
tem semmit sem mond az, ha megjelenik egy 
átlagszám, mely szerint, mondjuk a magyar- 
országi munkanélküliek száma 12 százalék.

A valós helyzetelemzéshez hozzátartozik, 
hogy bizonyos régiókban szinte nem is lehet 
munkanélküliségről beszélni, míg más régi
ókban félelmetes méreteket ölt a munkanél
küliség, mely lassan kezelhetetlen problé
mává válik.

A valódi mutatókon, adatokon olyan hi
vatalnokok ülnek, akik mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy ne lehessen a dolog 
valódi mélységében kutatásokat végezni, 
vagy csak rendkívül költséges módszerrel le

hetséges, amelyhez viszont pénzt nem lehet 
szerezni.

Nagyon nyilvánvaló példa erre, hogy a 
valós helyzetfelméréshez szorosan hozzátar
toznék, sőt elengedhetetlen része lenne a 
CSALÁDOK helyzetének vizsgálata a mun
kanélküliség szempontjából. Az igazi tragé
diára ugyanis az világítana rá legjobban, 
hogy ha tudnánk azt, hogy például hány 
olyan család van egy-egy régióban, amelyben 
senkinek sincs munkája, vagy csak egy fel
nőttnek van munkája stb. Ezek az adatok lé
teznek ugyan, de ilyen szempontból nem tör
ténnek összesítések. -  Mi magunk egy olyan 
állami szervezetnek, amely családi segély- 
programok kiutalásával foglalkozik, felaján
lottuk, hogy elkészítjük az egyéni családi 
kartonokról ezt a fajta összesítést. Az állami 
szervezet megtagadta a betekintést az anyag
ba, mondván: etikai kódexük tiltja, hogy tu-
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domást szerezzünk nevekről és címekről, 
őnekik viszont nincs sem idejük, sem energi
ájuk ilyen szempontú összesítés készítésére.

Miért lenne fontos egy ilyen jellegű vizs
gálat?

Előfordul, nem egy és nem két család
ban, hogy például egyetlen felnőtt kap mun
kanélküli járadékot és ebből adóznia kell, 
mert ez előző munkahelyi jövedelme után 
olyan mértékű a kapott összeg, ami már be
leesik a magyarországi legalsó adósávba. 
Ezzel szemben a feleségnek szociális segé
lyért kell rohangálnia a polgármesteri hi
vatalba, mert már lejárt a munkanélküli já 
radék egy éves ideje. A két gyermekkorúnak, 
aki középiskolás, természetesen nincs sem
milyen jövedelme.

Az ilyen jellegű anomáliák miatt válasz
tottuk azt a megoldást, hogy nem általános 
magyarországi adatokat ismertetünk, ha
nem a saját régiónk adataival dolgozunk.

Míg Budapesten 4-6 százalék közötti 
munkanélküli mutatókat tartanak nyilván, 
addig régiónkban, Nógrád megyében már 
évek óta 17-22 százalék között mozog ez az 
adat. Megyénk a szocialista gazdálkodás
ból való átmenet során a változások által 
egyik legsúlyosabban érintett megye.

Az átemeti időszak (1990-1992) első sza
kasza alatt a megye két legjelentősebb ipar
ágát a kohászatot és az erre alapozott válla
latokat, valamint a bányászat maradékát is 
egyszerűen elsodorta a változás. Nagytömeg
ben kerültek az utcára a munkások. Ezt a válto
zást azóta sem heverte ki a magye. Bár ebben az 
időszakban alakult ki a munkanélküliség ilyen 
nagy mértékben, a változás következményei
nek hatását napjainkban is nyomon lehet kö
vetni. Erre álljon itt az utóbbi két év mutatója:

Munkáltatók megszűnése:

1992  1993

Felszámolás
m unkálta tó
ellen

35 27

C sődeljárás
munkál t a tó
ellen

39 7

Végelszámolás
munkál t a tó
ellen

2 27

Talán mondnunk sem kell, hogy az elbo- 
csájtások illetve a létszámstop bevezetése 
elsősorban az ifjúság széles rétegeit érin
tene.

A tanintézetekből kikerülők nem tudtak 
elhelyezkedni. Az alkalmazásban állókból 
pedig nyilvánvalóan olyanokat küldtek az ut
cára a munkáltatók, akik nem rendelkeztek 
kellő szakmai gyakorlattal (hiszen még meg
szerezni sem volt idejük), illetve nem tettek 
szert olyan protekcionalista kapcsolatokra, 
amelyek ma is jól működnek bizonyos dön
tésszinteken a magyarországi gyakorlatban.

A fiatalok, akik kikerültek az iskolák
ból, olyan tömegben voltak immár munka 
nélkül, hogy a problémát valamilyen módon 
már államilag is kezelni kellen. Miután ezt 
munkahelyteremtéssel nem lehetett megol
dani, de mégsem lehetett megengedni, hogy 
éhen haljanak, ezért bevezt t ék az úgyneve
zett pályakezdők munkanélküli járadékát, 
amelyet 6 hónapon keresztül kaphat az a 
magyar fiatal, aki kikerülve az iskolából, 3 
hónapon belül nem tud állást találni magá
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nak. Ennek lejártával szociális segélyért 
folyamodhat, melyet családi vonatkozású 
jövedelmi viszonyok vizsgálata után kaphat 
meg. A család egy főre  eső jövedelmének 
vizsgálata után, ha az egy főre eső jövede
lem nem haladja meg a mindenkori mini
mál nyugdíj 80 százalékát, akkor a polgár
mesteri hivatal szociális osztálya kb. havi 50 
USA dollárnak megfelelő szociális segélyt 
utal ki az illető fiatal számára. Ebből elvileg 
hozzá kellene járulnia a nyilvánvalóan ne
héz helyzetben lévő család mindennapi ki
adásaihoz és fedeznie kellene a saját szük
ségleteit is.

Ma egy átlag kétszobás bérlakás havi 
fenntartási költsége Salgótarjánban 70-80 
dollár között mozog.

A legsúlyosabb tétel azonban a családi 
kiadások között a szükséges élelmiszer be
szerzése. Az alapvető élelmiszerek árai Ma
gyarországon az utóbbi öt év alatt közel tíz
szeresére emelkedtek, míg a családi bevéte
lek általában drasztikusan csökkentek.

A szolgáltatások és a napi megélhetés 
költségeinek megtöbbszöröződése azt ered
ményezte, hogy 2-4,5 millióra becsülik Ma
gyarországon azoknak a számát, akik a lét
minimum alatt tengődnek. A nagy számszerű 
szórás abból származik, hogy a kormányzó
pártok igyekeztek tagadni a tömegessé váló 
nyomort és kozmetikázni a számokat, míg az 
ellenzéki pártok egy része ellenkező irány
ban növelni igyekezett az adatokat. Ezeket 
az adatokat természetesen az úgynevezett 
fogyasztói kosár különböző összeállításával 
erősen befolyásolni lehet. Napvilágot láttak 
már olyan statisztikák is, ahol az ország össz
lakosságának 60 százalékát tekintik létmini

mum alatti bevételből élőnek.
A társadalmi minimumok számítása még 

elképesztőbb szórásokat mutat.
Tény, hogy az erre hivatott hivatal kimu

tatása szerint 1993 decemberében úgyneve
zett "munkanélküli jövedelempótló támoga
tást" (ez a már emlegetett kb. 50 dolláros 
havi segély fogalmát takarja) 2132 sze
mély kapott, amihez hozzá kell számítani a 
pályakezdőket is, 546 főt. Tehát statisztikai 
adat szerint is kevesebb, mint 2678 személy 
biztosan a létminimum alatt él. (Ezesetben 
viszont feltételeznünk kell, hogy a 2678 sze
mély egyikéhez sem kötődik családi háttér.) 
Ha viszont a 2132 személyt vesszük csak ala
pul és úgy számítjuk, hogy ebből egy-egy csa
ládra vetítve 1,5 szociális segélyen élő csa
ládfenntartó él két gyermekkel, akkor ez a 
szám közel háromezer embert eredményez, 
amelyhez nyugodtan hozzátehetjük az át
képzési támogatásban részesülők legkeve
sebb 60 százalékát és a munkanélküli jára
dékosok egy részét. Ez viszont azt eredmé
nyezi, hogy Nógrád megye megyeszékhelyé
nek Salgótarjánnak és vonzáskörzetének 
összlakosságából közel 30 százalék él a lét
minimum alatt, tehát elemi emberi szükség
leteit sem tudja kielégíteni illetve fedezni a 
jövedelméből.

Jellemző a megye első, egyben legnépesebb 
városára, hogy az utóbbi három évben szinte 
egyáltalán nem épült új épület, az urbanizáló- 
dás megállt, sőt visszafordult és nem csak a vá
rosból, de a megyéből is megindult az elván
dorlás. A népességcsökkenési mutatók is 
drasztikusan zuhantak; a bíróságok túlterhel
tek válóperes ügyekkel és a válóperek körüli va
gyonmegosztási perek is elnehezültek.
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Arra vonatkozóan, hogy a családok fel
bomlásának milyen mértékű a hatása a fiata
lokra, nincsenek megbízható adataink.

Mellékelt táblázatainkból nyilvánvaló, 
hogy a helyzet rendkívül súlyos. Megjelent 
az úgynevezett megélhetési bűnözés, és a ki
sebb anyagi összegeket érintő bűncselekmé
nyek olyan mértéket öltöttek, hogy a bűnözési 
mutatók kozmetikázásának érdekében a 
kormány jónak látta a szabálysértési határ 
összegszerű megemelését, ezzel enyhítve a 
mutatók kedvezőtlen változásait.

Mindezekkel szemben a kormány min
dent megtett annak érdekében, hogy bevéte
leit növelje.

A létminimum alatt élők megadóztatása 
mellett a különböző bírságok kiszabásának 
összeghatár szerinti megemlése mellett min
den erejével igyekszik megfékezni és beszű
kíteni azokat a lehetőségeket, amellyel plusz 
jövedelemhez juthat a fiatal. -  Mialatt jel
lemző módon ha adóról van szó, akkor az 
egyes személy jövedelmi viszonyait tekinti 
mérvadónak, de ha szociális segély odaíté
léséről van szó, akkor már a család jövedel
mét tartja mérvadónak. -  Már említettük, 
hogy mit takar ez a kettősség. A család egyik 
tagja adózik, míg a család maga nyomorog. A 
segély adhatósága viszont olyan kis átlag
számhoz kötött, hogy ha egy ilyen családban 
esetleg az egyik fiatal talál magának alkal
mi, két-három napos munkát egy adott hó
napban, és ezért kap mondjuk harminc dol
lárnak megfelelő összeget, akkor könnyen 
bekövetkezhet, hogy az egész családból az 
összes szociális sgélyen élő elveszíti a se
gélyre való jogosultságot, mert átesnek 1 
dollárral az adhatósági átlaghatáron.

Salgótarján és környékének (de elmond
ható ez szinte az egész megyére is) úgyneve
zett kedvezőtlen mezőgazdasági adottságai 
vannak. Jellemző, hogy a város körzetében 
működő 5 jelentősebb mezőgazdasági ter
melőszövetkezet mindegyike(!)  felszámolás 
alatt áll.

Az ipar leépítve, vagy drasztikus átalakí
tás alatt áll, a mezőgazdaság szétzilált álla
potban van.

A bejelentett állásigények a Város és 
vonzáskörzetében élő 6.723 f ő  (1993 de
cemberi adat) munkanélkülijével szemben 
291 fő! Azt pedig nem szabad figyelmen kí
vül hagynunk, hogy ennek a 291 fős állás
igénynek a több mint 50 százaléka (168) 
varrónői állás. A helyi viszonyok ismereté
ben nyugodtan kijelenthetjük, hogy a helyi 
ruhagyár normái olyan szigorúak, hogy az 
ott dolgozó szakképzett és betanított munká
sok nagy része a túlórákkal együtt sem tudja 
megkeresni egy rosszabbnak tekinthető 
munkanélküli járadék összegét, vagyis alig 
valamivel keres többet mint a kapható szo
ciális segély.

A munkaajánlatok másik nagy részét ké
pezik az úgynevezett jutalékos eladási rend
szerben működő ügynöki ajánlások, és a biz
tosítási jutalékos rendszerű ügynöki munka
erő kereslet. Nem kívánom senkinek, hogy 
Salgótarjánban biztosítási üzletkötésből, 
azaz parfümök eladásából kényszerüljön 
megélni mostanában.

A kisvállalkozások létszámbővítése vi
szont általában személyi ismeretségi körből 
történik.

Mindez összefoglalva azt jelenti, hogy a 
Városban és vonzáskörzetében szinte re
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ménytelen munkát találni egy szakmai gya
korlattal nem rendelkező fiatalnak.

Sokan eljárnak dolgozni a megyéből, ke
resve a szerencsésebb helyzetben lévő régiók 
munkalehetőségeit, illetve az oly nagyon kí
vánatos külföldi munkalehetőségeket.

"A pályakezdők szinte kilátástalan mun
kaerőpiaci hátrányából adódóan a képzések
re főképpen ők jelentkeztek (kb. 60 százalék
ban)." (Idézet egy hivatalos elemzésből.)

Mit jelent ez a gyakorlatban? Minden 
munkanélkülinek alanyi joga, hogy a mun
kanélkülivé válását követően úgynevezett 
átképzésre jeletkezzen. A kormány jelentős 
pénzösszegeket biztosít az úgynevezett át
képzések támogatására. Í gy például lehet 
egy húsz éve a kohászatban művezetőként 
dolgozóból az állásának elvesztése után 
szakács, idegenforgalmi szakember, vagy 
szoftverkezelő. A képzések általában három 
hónaptól 10-11 hónaposak. Ez alatt inten
zív (napi) képzésben részesülnek a résztve
vők, és a munkanélküli járadékuk 110 szá
zalékát kapják. Viszont, ha nem tudnak ele
get tenni a kötelező vizsgák követelményei
nek, akkor vissza kell fizetniök a képzési tá
mogatásra fordított összeget, ami egy 11 
hónapos idegenforgalmi szakképzésben ré
szesülőnél pl. 1.450 dollár körüli összeg. 
Hogy ezt miként tudnák, tudják visszafizet
ni, az egyenlőre még a hivatalok számára is 
kérdés, ám bizakodnak, hisz készülőben a 
végrehajási törvény. De akkor is lesz-e mit 
végrehajtani. Egyetlen egy dolog biztos: az 
átképzéssel meghosszabbítható az az idő (az 
átképzés időtartamára), ami alatt még az 
éhenhalástól megmentő összeget megkap
hatja az átképzésre jelentkezett.

Hogy miért és hogyan határozzák meg a 
hivatalok azt, hogy mire képezik át az embe
reket, ezt egyenlőre nagy-nagy homály övezi. 
Természetesen léteznek hivatalos magyaráz- 
gatások. Ezeket azonban nem hiszem, hogy 
érdemes lenne ismertetni. Hiszen egyszerűen 
nevetségessé válnak szakszerűségükben, ha 
tudjuk, hogy az átképzetteknek a legderűlá
tóbb becslések szerint is csak mintegy 30-35 
százaléka tud az átképzés befejeztével elhe
lyezkedni és ezek egy része sem abban a szak
mába, amelyre képezték.

A munkanélküli ellátás időtartamát a 
kormány a kezdeti két éves hosszról egy évre 
csökkentette. A periódusok beszűkültével 
egyre nagyobb ütemben, számban kerülnek 
ki az ellátásból az emberek tömegei és a to
vábbiakban munkát nem találván folyamod
nak szociális segélyért.

A mindennapi megélhetés költségeinek 
drasztikus emelkedése széles rétegeket kény
szerített arra, hogy eszközökben felhalmo
zott tartalékaikat feléljék. A nyolcvanas 
évek elején és közepén a "teljes" foglalkoz
tatottság időszakában lehetősége nyílott ar
ra a munkavállalók nagy részének, hogy a 
napi nyolc órai munkán túl is, különböző 
gazdasági szerveződésekben (GMK, VGMK) 
dolgozva plusz jövedelemhez jussanak, 
amelyet nagyrészt a rég vágyott fogyasztási 
cikkek beszerzésére fordítottak. Ezekben az 
években a fogyasztásban megfigyelhető volt 
a Magyarországon drágának számító mű
szaki cikkek tömeges vásárlása. Ekkor tud
ták értékesíteni a legtöbb gépkocsit, auto
mata mosógépet, színes televíziót, és ezekben 
az években történt az, amikor tömegesen je 
lentek meg vásárlóként a magyarok a nyu-
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gati országokban, főleg Ausztriában. A hét
végi pihenőtelkek és kisebb ingatlanok vásár
lási csúcsa is erre az időszakra volt tehető. 
Ennek következtében sok család túlkölteke
zett, különböző banki hiteleket vett fel, illet
ve baráti vagy családi kölcsönökből fedezte a 
beszerzési költségek egy részét. A hosszúle
járatú kölcsönök ma is terhelik ezeket a csa
ládokat, csakhogy a helyzet drasztikus és 
hirtelen megváltoztával a részletek fizetése 
ma már sokak számára megoldhatatlan prob
lémát jelent. Nem csak Nógrád megyében, de 
Budapesten is találhatók olyan lakótelepek, 
ahol több ezer ember nem tudja kifizetni a 
fűtést, lakbért, villanyszámlát. Nap mint nap 
olvasható az újságokban erre vonatkozóan a 
szolgáltatóvállalatok kintlévősegeiről szóló 
hírek. Magyarországon 1994-ben több ezer 
lakásban nincs villany, és egyre több távfűté
ses illetve gázfűtéses lakásban szüntetik meg 
a fűtést.

Az emberi kapcsolatok is szétesőben van
nak; hónap végén már egyre kevesebben tud
nak egymáshoz látogatni, mert a hagyomá
nyos magyar megvendégelés kifejezetten 
terhet jelent némely családnak.

A valamikori jelentős állami támogatás
sal üzemelő művelődési intézmények az 
anyagi források beszűkültével egyre inkább 
üzleti vállalkozásokra kezdenek hasonlítani, 
amely a belépőjegyek árainak emelkedésé
ben és lassan megfizethetetlenségében tük
röződik.

A könyvkiadás privatizálásával és üzleti 
alapokra állításával ma már megfizethetet
lenné váltak a szakkönyvek, lecsökkent a 
szépirodalmi művek kiadási száma, a pél
dányszámról nem is beszélve, és elborította a

könyvpiacot a komics, a szemét.

Az oktatási intézmények hallgatói egyre 
jelentősebb összegeket kell hogy fordítsa
nak arra, hogy bennmaradhassanak a kép
zésben. Az egyetem látogatásának lehetősé
ge bizonyos rétegek számára az anyagiak mi
att egyszerűen lehetetlenné vált, de az általá
nos iskola és a középiskolába járó tanulók 
tanszereinek, ruházatának, étkezésének kifi
zetése is egyre nagyobb nehézségeket okoz a 
családok számára.

Mindezekkel szemben viszont létezik ma 
Magyarországon egy nagyon szűk réteg, 
amely nem hogy milliókra, hanem százmilli
ókra növelte a vagyonát. Ismert példa a vál
lalkozó, aki már hintót csináltat; tanyát tart 
fenn a lovai számára, amelyeket néha meg is 
tekint, mert lovagolni nem tud; és láthatóak 
úri paloták is szép számmal. A középréteg jó
részt eltűnt - főleg az iparban foglalkoztatot
tak szegényedtek le és kerültek a piramis al
jára.

Mindezt csak azért említem, mert az 
ilyen nagy vagyoni különbségekhez és meg
különböztetéshez nem szokott magyar szem
nek mindez irritáló. Hogy mindez miként fel
dolgozható a fiatalok tudatában, azzal jelen
leg senki sem törődik.

Természetesen a kormány kiadványaiban 
és propagandájában mindez nem található 
meg. Vagy ha már kénytelenek beismerni bi
zonyos területen a kudarcot, akkor bűnbak- 
keresésben nem ismernek határokat.

A családalapítás, az önálló otthonterem
tés lehetősége a mai Magyarországon a fiata
lok százezrei számára egy sohasem megvaló
sítható vágyálommá vált. A legnagyobb
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problémát pedig az jelenti, hogy egyenlőre 
nem látni még parányi fényt sem a sötét alag
út végén. A jövő bizonytalan.

Pillanatnyilag a tényfeltárás és az oko
zott károk felmérésének megkezdéséig sem 
jutottunk cl. -  Érdekvédelmi szervezeteink 
nincsenek, legalább is olyanok, amelyek je
lentősen befolyásolhatnák az eseményeket 
és a döntéseket.

Rendkívül sokat segítene a nyugati ta
pasztalatok és szervezetek megismerése, 
munkamódszereinek elsajátítása, hiszen az 
utóbbi években olyan problémákkal találtuk 
magunkat szembe, amelyeket ők már kezelni 
tudnak, illetve mélységében ismernek.

Sajnos tapasztalatok szerzésére eddig és 
ezután sem lesz túl nagy lehetőségünk. Beha
tárolnak bennünket az anyagiak. Mégis töre
kednünk kell arra, hogy személyes kapcsola
tokat építsünk ki szakemberekkel, főleg 
olyan fiatalokkal, akik érzékenyek ezekre a 
problémákra, és átadhatják nekünk a tapasz
talataikat. Lehetőségünkhöz mérten ezeknek 
a kapcsolatoknak a kialakulását és megtartá
sát segítjük, nem titkoltan azzal a céllal, hogy 
továbbítsuk otthon mindazoknak, akiknek ez 
a tudás segítséget jelenthet.

Ebben kérnénk a konferencia segítségét. 
Összefogással többre jutunk.

*

A fentebb közölt anyag a PREMJER, 
Nemzetközi Ifjúsági Konferencián 1994 áp
rilisában Pozsonyban hangzott el. A konfe
renciának három témája volt:

- az állam és ifjúság kapcsolata,
- a nő és a munka,
- a fiatalok munkanélkülisége.
A Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács három 

küldöttet delegált a konferenciára: közöttük 
az anyag összeállítóját és az azt követő kon
zultáció vezetőjét Kovács Andreát.

A beszámoló angol nyelvű fordítása ti
zenöt ország küldötteinek a konzultációt 
megelőző napon került átadásra, így azt meg
felelően áttanulmányozhatták.

*

Kérésünkre Kovács Andrea elmondta, 
hogy a konzultáción több kérdést kapott a 
spanyol, francia, ukrán, bolgár és a német 
küldöttség résztvevőitől.

-  A konferencián elhangzottakból úgy 
tűnik, régiónk a nehéz helyzet ellenére a 
munkanélküliség és a szociális juttatások te
kintetében valahol középen foglal helyet. A 
nyugati országokhoz képest ahol a problé
mák a munka elvesztése után nem elsősorban 
a megélhetési gond szintjén jelentkeznek, je
lentős a lemaradásunk.

A "keleti" országokhoz képest -  pl. Bulgá
ria, Ukrajna, Moldova, Macedónia -  viszont 
mérföldkövekkel jobbak vagyunk. Ez mind az 
anyagiak, mind az adott probléma kezelésének 
tekintetében illetve a kezelésre irányuló pró
bálkozásoknak az ismeretében elmondható - 
és ezt nem győzöm hangsúlyozni -, azonban
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messze nem érjük el a nyugati országok 
problémakezelési gyakorlatát. Például Né
metország átképzési gyakorlatára jellemző, 
hogy csak(!) olyan átképzés létezik, melynek 
eredményeként az átképzett a képzés befe
jeztével biztosan munkába állhat. Pénzt, ren
geteg pénzt és energiát kiméinek ezzel, és 
nem utolsósorban megemlítendő, hogy nem 
ébresztenek hiú reményeket a problémáktól 
amúgy is megterhelt emberekben.

Néhány régiónak talán tanulságos lenne 
ismertetni az adatait. Természetesen csak 
vázlatosan, hiszen a konferencia erre vonat
kozó anyaga több kötetre tehető. Érdemes el
gondolkodnunk ez adatok felett.

M acedónia : a 600 ezres összlakosságból 
174 ezer munkanélküli van. Ebből 85 ezer nő. 
36 ezren 1993-ban váltak munkanélkülivé. A 
küldöttség előadója elmondta, hogy rengete
gen végeznek fekete munkát, és ezek nagy ré
sze gyermekkorú, 7-10 éves. Iskolába nem 
járnak, a munkaadók - és ezt nem lehet más 
szóval mondani - egyszerűen kereskednek 
velük.

Íro rszá g : 3,5 millió összlakosságból 120 
ezer felnőttkorú munkanélküli van. Ebből 
26.500 fiatal. Két éves időtartamú átképzé
sek léteznek, de ezt az állam nem fogadja el 
végzettségnek, viszont a munkaadók finan
szírozzák, és elvégzése után az átképzettnek 
biztos állása van.

Franciaország: 16-20 éves korú fiatal 
8.465.000 él az országban, ez 15 százaléka a 
lakosságnak. Ebből 38 százalék dolgozik, 44 
százalék tanul, és 8 százalék munkanélküli. 
62 százalék leánynak és a fiúk 75 százaléká
nak van munkája. 

Az aktív lakosságnak a 12 százaléka mun
kanélküli, de 23 százaléknak nincs állandó

munkahelye. Tüntetések után bevezették az 
ún. fél munkahetet (24 órást) de a fél munka
hétben munkát vállaló elveszíti a segélyét, 
aminek nyomán rájöhetünk, hogy a fél mun
kahétben dolgozó bére lényegesen magasabb, 
mint a kapott segély, amelyet megint nem le
het összehasonlítani a hazaival.

Spanyolország : 18 zázalékos a munka- 
nélküliség. A munkanélküliek fele fiatal. 70 
százalékuk pályakezdő. A munkaadók eluta
sító érvei hasonlóak a hazaihoz: "Nincs gya
korlata!"

Külön érdekesség a segélyezés: első évben 
a minimbálbér 50 százalékát kapja, a máso
dik évben a minibálbér 65 százalékát, a har
madik évben a minibálbér 80 százalékát, a 
negyedik évben a minimálbér 100 százalékát 
kapja a munkanélküli.

Csehország : Rendkívül alacsony a 
munkanélküliség. Prágában például 1 száza
lék(!). Az átlag 3 százalék. A legrosszabb ré
gióban 9 százalékos a munkanélküliség.

O laszország : A téma előadója komoly 
gazdasági és politikai válságról beszélt. A 
munkanélküliek 20 százaléka fiatal. Az ipa
rilag fejlett részeken ez csak 4-6 százalék. 
Rengeteg a magasan kvalifikált fiatal mun
kanélküli.

B ajorország : A küldöttség elmondta, 
hogy a 70 millió német összlakosból 4 millió 
a munkanélküli. A munkanélküliek 60 száza
léka fiatal. Jelentős a volt NDK területén a 
probléma. A tőke olcsó munkaerőt keres, az 
ipart kitelepítik szegény országokba, sok bel
földön a vendégmunkás, és jelentős a fekete
munka aránya is.

B ulgária : Csak érdekességként: az ál
lam 3-6 hónapon keresztül fizet a munkaadó 
helyett bért, ha az munkanélkülit alkalmaz.
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Munkahelyteremtésre 50 százalékos állami 
támogatást ad. Minibálbér 39 dollár (átszá
mítva).

U krajna : Az átképzetettek 97 százaléka 
talál munkát magának. Nincs regisztrált 
munkanélküli, nem is tartják számon, segély 
nincs. A bér rendkívül alacsony, a minimál
bér 1,5 dollár. Van egy hivatalos adat, mely 
szerint a munkanélküliség 0,5 százalék és en
nek 14 százaléka fiatal. A küldöttség szerint 
40 százalék. A nehéziparban, a nehezebb 
munkahelyeken is főleg nők dolgoznak. A 
férfiak a könnyebb munkát kedvelik.

M oldova : 5 százalékos a munkanélküli
ség, 20 százalékkal több(!) bejelentett mun
kahelyigény van, mint munkás. A minimál
bér 3,5 dollár, az átlagfizetés 40 dollár körü
li. Jelentős azoknak a száma, akik feketepia
cozásból és más feketemunkákból élnek.

S zlo vá k ia : A küldöttség 13 százalékos 
munkanélküliségről beszélt, melynek okát a 
hadiipar leépülésében látják. 1500 fő fiatal 
munkanélküliről beszéltek, de szerintük so
kan be sem jelentkeznek. Úgynevezett 
"Work-shop"-ok vannak, ahonnan közhasznú 
munkára irányítják az embereket. Átképzés is lé
tezik, de csak annak, aki igazoltatni tudja egy 
munkaadóval, hogy az átképzés után alkalmazza.

-Véleményem szerint -  folytatta Kovács 
Andrea -  nagyon sok hasonló konferenciára 
és tapasztalatcserére lenne szükség, melynek 
eredményeként a jó példákat átültethetnénk 
a hazai gyakorlatba.

Tanulnunk kellene és nem megfizetni a próbál
kozásaink kudarcaiból adódó "tanulópénzt", hi
szen bizonyos országokban a nálunk csak most je
lentkező problémákra már évtizedes tapasztalatok 
alapján kidolgozott működő rendszerek léteznek.

Táblázati. N ógrád megye

1989.12 1990.06 1990.12 1991.06 1991.12 1992.06 1992.12 1993.06 1993.12
Munkát
keres

647 2.103 4.164 9.116 13.727 20.588 23.792 24.381 23.774

Bej.üres 
állás

1.423 761 482 281 240 451 419 564 857

Segé
lyezett

445 1.573 3.839 8.272 12.844 18.670 19.733 16.775 12.887

Táblázat II. Salgótarján -  Bátonyterenyre

1989.12 1990.06 1990.12 1991.06 1991.12 1992.06 1992.12 1993.06 1993.12
Munkát
keres

259 718 1.223 2.558 4.336 5.987 7.098 7.482 7.306

Bej .üres 
állás

1.181 508 238 197 104 131 177 129 291

Segé
lyezett

160 551 1.133 2.379 4.000 5.452 5.969 5.180 3.914
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