
| Nődolgozóink lehetőségei

Hazánk jelenkori társadalmi viszonyait 
meghatározza pártunk nőpolitikája. 
Az 1980. évi népszámlálási adatokból 
kitűnik, hogy a nők aránya hazánkban 
51,5 százalék. A munkavállalási kor
ban 79 százalékuk dolgozik. Az aktív 
keresőknek pedig 45 százaléka nő. A 
családban, a közéletben növekvő hoz
záértéssel, tiszteletreméltó szorga
lommal és becsülettel teljesítik a rájuk 
háruló kötelezettségeket.

Az MSZMP Központi Bizottsága 
1970. február 18—19-i ülésén megvizs
gálta a nők politikai, gazdasági, 
szociális helyzetét és irányelveket 
dolgozott ki javításukra. A KB hatá
rozata alapján a különböző társadalmi 
szervek további irányelveket adtak ki, 
a kormány pedig az 1013/1970. számú 
határozatában megjelölte az intézmé
nyek vezetőinek ezzel kapcsolatos 
feladatait.

A párthatározat megjelenését kö
vető időszakban számos központi és 
helyi intézkedés született a nők 
helyzetének javítása érdekében. Az 
MSZMP XII. kongresszusa kedvezőnek 
ítélte ezeket a változásokat, azonban 
határozatában megállapította, hogy 
tovább kell javítani azokat a gazdasági, 
kulturális, tudati és jogi feltételeket, 
amelyek segítik a nők egyenlő esélyei
nek érvényesülését; megkülönbözte
te tt gondot kell fordítani a nők 
szakképzettségének emelésére; növelni 
kell a nők arányát a vezető posztokon

és a választott tisztségekben. E határo
zat megállapításai elsősorban a mun
kahelyi vezetők részére jelölik meg 
azokat a feladatokat, melyek bizto
sítják pártunk nőpolitikájának meg
valósulását.

Az igazságügyi szervezetben dol
gozó nők helyzetét nem lehet függet
lenül vizsgálni az egész társadalom
ban te tt intézkedések és az igazság
ügyi testület egészét érintő munka- 
és életkörülmények figyelembevétele 
nélkül. Az elmúlt időszakban az igaz
ságügyi dolgozók társadalmi, erkölcsi, 
és anyagi megbecsülése nagymérték
ben növekedett és a kormány is szá
mos olyan intézkedést hozott — mint 
pl.: a gyermekgondozási segély beve
zetése, a családi pótlék többszöri 
emelése, a szolgáltatások színvona
lának növelése stb. —, amelyek az igaz
ságügyi dolgozó nők helyzetét is je
lentősen javították. Sokat tettünk 
munkatársnőink munkahelyi körülmé
nyeinek javítására, megbecsülésük 
minden irányú növelésére, szakmai- 
és politikai képzésük fokozására, ve
zetővé válásuk elősegítésére. Mindezek 
az eredmények elsősorban annak kö
szönhetők, hogy az Igazságügyi Mi
nisztérium párt- és állami vezetése, 
valamint az igazságügyi szervek ve
zetői munkájuk fontos részének te
kintik a nőkérdéssel való rendszeres 
foglalkozást.
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A büntetésvégrehajtási testületnél a 
nők aránya — a testület jellegéből 
adódóan — a civil területekhez viszo
nyítva alacsony. A hivatásos és kineve
zett polgári alkalmazottak csupán 14 
százaléka nő. Az intézeteknél és vál
lalatoknál dolgozó szerződéses polgári 
alkalmazott nők száma nem haladja 
meg a 760-at. A büntetésvégrehajtás 
szinte valamennyi munkakörében és 
beosztásában dolgoznak nők; van női 
felügyelő, nevelő, szolgálatvezető, pa
rancsnok, művezető, orvos, osztály- 
vezető és még lehetne sorolni. Gond
jaik, helyzetük, sajátságos figyelmet 
igényel vezetőik, munkatársaik részé
ről.

Nődolgozóink szakmai képzettségi 
színvonala folyamatosan emelkedik, 
ami pozitívan hat vezetővé válásukra. 
1972 óta — többek között — a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolán 31-en, 
a Rendőrtiszti Főiskolán 25-en fejez
ték be eredményesen tanulmányaikat 
és töltenek be tiszti beosztást. A cél
tudatos kádemevelő és oktatási mun
ka eredményeként az 1983/84. okta
tási évre a felsőfokú tanintézetekbe 
beiskolázottak 39 százaléka nő. Szak
mai felkészültségük egyenértékű az 
azonos gyakorlattal rendelkező fér
fiakéval, és a vezető beosztást betöltő 
nők száma évek óta emelkedik.

Évről évre nő azoknak a nőknek 
a száma, akik a munka melletti ta
nulás fáradalmait is vállalva, gyakran 
második diplomájukat szerzik meg, 
hogy a büntetésvégrehajtás számára 
nélkülözhetetlen szakképzettséggel 
rendelkezzenek. Olyan munkakörök is 
vannak, melyeknél bizonyos mértékű 
„elnőiesedés” tapasztalható, a társa
dalom egyéb területeihez hasonlóan. 
Ilyen például: a nevelői, a pszicholó
gusi munkakör. Ez a helyzet a vezetők 
részéről a korábbinál sajátságosabb fel
adatok megoldását kívánja, a nők spe

ciális helyzetének és a munkaköri fel
adatok megoldásának együttes szem
léletét igényli.

Külön figyelmet érdemel, hogy az 
utóbbi években nőtt a büntetésvég
rehajtásnál dolgozó családtagok (fe
leségek, gyerekek) száma, ami első
sorban a szolgálatszervezésnél igényli 
a vezetők megértését. Sajátságos hely
zetben (és nem kis számmal) vannak 
azok a női dolgozók, akik mint pol
gári alkalmazottak vállalatainknál köz
vetve vagy közvetlenül végzik az el
ítéltek munkáltatását. A büntetés
végrehajtás szemontjából alapvető fel
adat hárul rájuk, ezért problémáik 
megértése, megoldása, munkahelyi kö
rülményeik javítása fontos feladatot 
jelent.

Az elmúlt évek során rendszeressé 
te ttük , hogy a gyermekgondozási sza
badságon lévő anyákat — amennyiben 
igénylik — bevonjuk a szakmai to
vábbképzésekbe, ezáltal a munkate
rületükön történő változásokat fi
gyelemmel tudják kísérni. Ez jelentős 
segítséget ad a gyermekgondozási sza
badság letelte után újbóli munkába- 
állásukhoz.

Nődolgozóink politikai képzett
ségének színvonala — hasonlóan a 
szakmai képzettséghez — folyamato
san emelkedik. Ez pozitívan hat ak
tivitásukra és közéletben való rész
vételükre. Megállapítható, hogy évről 
évre emelkedik a nők aránya a válasz
to tt funkciókban, pártvezetőségekben, 
szakszervezeti bizottságokban, az ifjú
sági szervezetek vezetőségeiben. Meg
bízatásaikat felelősséggel, hozzáértés
sel és nagy aktivitással végzik.

A büntetésvégrehajtási testület női 
és férfi beosztottainak erkölcsi-, anya
gi megbecsülésében — azonos be
osztás, rendfokozat, szolgálati idő, 
képzettség, és azonos színvonalú mun
kavégzés esetén — nincs különbség.
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, A gyermekgondozási szabadságról 
visszajövő nődolgozók illetményét
olyan mértékben emelik, m intha fo
lyamatosan dolgoztak volna.

Az ünnepekhez kötö tt különböző 
szintű elismerések adományozásánál a 
büntetésvégrehajtás vezetői kiemelt 
fontosságot tulajdonítanak a női dol
gozók munkájának elismerésére. Az el
ismerésben részesített nődolgozók
aránya minden évben magasabb, mint 
arányuk a teljes állományon belül.

Nődolgozóink közművelődésben 
való részvételében az elmúlt évek 
során nem tudtunk jelentősen előbb
re lépni. Nődolgozóink családi fel
adatai, a hagyományok alakította 
úgynevezett női és anyai életvitelük 
ma még majdnem általános jelleggel 
akadályozzák a szabad időben szer
vezett közművelődési programokon 
való megjelenésüket. Egy 1983-ban 
végzett felmérés szerint csupán három 
(!) büntetésvégrehajtási intézetben 
(Váci Bv. Intézet, Szegedi Fegyház 
és Börtön, Sopronkőhidai Fegyház) 
tettek kísérletet és terem tettek lehe
tőséget arra, hogy TIT-előadások, 
gyermekprogramok, klubfoglalkozá
sok stb. szervezésével nagyobb szám
ban biztosítsák nődolgozóik közmű
velődésben való részvételét.

A jövőben erre a területre vala
mennyi intézet vezetőjének nagyobb 
gondot kell fordítani. Ez nem minden 
esetben közművelődési lehetőségek 
biztosítását, programok szervezését

jelenti csupán, hanem arra is szükség 
van, hogy felkeltsük (  nődolgozóink 
igényét a szabad idő terhére végzett 
művelődés iránt, megértessük velük 
annak szükségességét.

Társadalmunkban ma már a nők 
helyzetét nem lehet és nem kell az 
egyes munkahelyek általános körülmé
nyeitől, munkahelyi légkörétől függet
lenül vizsgálni. Ahol a helyes vezetői 
munkastílus következményeként a 
dolgozók szívesen és eredményesen 
végzik munkájukat, ahol mind anya
gilag, mind erkölcsileg a dolgozók reá
lis elvárásainak megfelelően történik 
a végzett munka elismerése, o tt a nők 
helyzete is hasonló. A büntetésvég
rehajtás vezetőinek feladata, hogy a 
munkavégzés körülményeit folyama
tosan javítsák. Ennek jelen időszak
ban a korábbitól eltérő, minőségileg 
más módjai állnak rendelkezésre. Az 
anyagi keretek csökkentek, ezáltal 
megnőtt az emberi oldal jelentősége. 
Ez a vezetőktől a problémák időben 
történő felismerését, megértését és az 
adott lehetőségek szerinti megoldását 
igényli.

A nőkérdés nálunk közös ügy, ami 
annyit jelent, hogy az egész társada
lom, annak minden szervezete, intéz
ménye felelős az egyenjogúság megva
lósításáért és továbbfejlesztéséért. Fe
lelősök érte a nők is, hogy miként 
tudnak élni a lehetőségeikkel.

Hevényi Attila
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