
redukálódik. A bajbajutottak segítésében fejlettebb, megbízhatóbb, az emberi méltóságot
nem sértő, a személyiséget inkább erősítőkapcsolati forma a szolidaritás: az egyenrangú,
azonos helyzetű, azonos sorsú, esetleg azonos bajban, veszélyben lévő emberek aktív,
cselekvésben is megnyilvánuló együttérzése. A mi szociálpolitikai munkánk döntően a
karitászból eredeztethetőközületi gondoskodás síkján folyik. A szegényeken az "államo
sított alamizsnaosztásnál" többet segít a szolidaritás erősítése, a társadalmi összefogás, az
önsegítés, az egymássegítése.

Az államosított, központilag vezérelt szociálpolitika jóakaratú, segítő sZándékú vezetői

szenvednek a költségvetési források elégtelenségétől. Mind világosabbá válik, hogy
irreális a szociálpolitikai ráfordítások növekedését várni a jelenlegi gazdasági helyzetben.
Meglévő forrásainkat legjobban akkor hasznosíthatjuk, ha az önsegítő, önfinanszírozó
mozgalmakat támogatjuk, indulási nehézségeiken segítünk.

Változtatnunk kell a segélyezés módján is, ha már más megoldást nem találunk. Nem
sújtani, hanem emelni kell a szegények önérzetét. Ennek is számos kihasználatlan
lehetősége van. Nálunk korán mennek nyugdíjba az emberek. Tevékeny, munkaképes
ember nyugdíjazása nemcsak presztízs-, de szerepvesztéssel is jár. Arra kellene töreked
nünk, hogy a nyugdíj melletti foglalkoztatás ne csak jövedelemkiegészítő célt szolgáljon,
hanem az egyéni képességeket, hajlamokat is ismerve, a hasznos tevékenység örömét is
nyújtsa. Az öreggondozásban, a szociális munkában is sok fiatal nyugdíjas volna
foglalkoztatható. Ne segélyt, hanem - ha lehet - ilyen munkát adjunk. Az a szegény, aki a
másiknak, a rászorultabbnak tud segíteni, már nem is olyan szegény. Ilyenfajta változást
azonban központi intézkedésekkel nem lehet megszervezní, Ez csak emberközelben
vihető keresztül.

Végül a szociálpolitika és az egészségügy integrációját nemcsak formális és felelős,

minisztériumi szinten kell megvalósítani, hanem az alapellátásban is. Az együttes
ellátásban nemcsak kihasználatlan lehetőségek, de anyagi tartalékok is rejlenek. Változ
tatást kell sürgetnünk a szociálpolitika strukturális szintjén is. A szociálpolitikai struktúra
követi a centralizált intézményhálózatot. Ha jelenleg nincs is möd arra, hogy "rendeleti
leg" áttérjünk az önkormányzati, alulról felfelé építkező szociálpolitikai hálózati rendszer
re, és még jó ideig együtt kell a korábbi struktúra ma még nélkülözhetetlen intézményei
vel élnünk, arra kell törekednünk, hogy c vegyes, eklektikus struktúrában fokozatosan és
minél jobban erősödjön az önkormányzati elem. A strukturális változás csak a politikai
intézményi reformmal és kü1önösen az egészségügyi organizáció átalakításával képzelhe
tő el. Több helyen javasoltam már a helyi Népjóléti Bizottságok életre segítését. A
közösségek a számukra leginkább hiteles, közösségi szellemű és hozzáértő emberekből

választanák meg a bizottságokat, az orvos, a pedagógus, a népművelő, a lelkész, az
agronómus, a tapasztalt, intelligens, helyi emberek soraiból. Ez is segítené a szociálpoliti
ka és egészségügy demokratikus fejlődését.
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