
ARCOK ÉS SZERVEZETEK 

Édith Arnoidt'Brill és a C N V A 
Korábban tanár, jelenleg az Ifjúsági Szállások Egyesült 

Szövetségének (FUAJ, 200 franciaországi ifjúsági szállást 
fog össze) főtitkára, és 2000. február óta a C N V A (az 
Egyesületi Elet Országos Tanácsa, Conseil National de la 
Vie Associative) elnöke. Ez a Tanács a miniszterelnök 
mellett működik 72 kinevezett taggal. Negyedévente egy
szer hívják össze a plenáris ülést, míg a munkacsoportok 
folyamatosan készítik elő azokat a szövegeket, amelyek a 
miniszterelnök munkáját segítik. Bizonyos csoportok ál
landóak: így a Jogi és Adóügyi, az Egyesületi élet és terü
leti animáció, az Ifjúság és az egyesületi élet, bizonyos 
csoportok viszont csak átmenetileg jönnek létre. 

A C N V A egy konzultatív gyűlés. 

Hubert Prévot és a C P C A 
A C P C A (az Egyesületi Koordinációs szervek Állandó 

Konferenciája — Conférence permanente des coordinations 
associaúves), melyet 1992-ben hoztak létre, 14 olyan koor
dinációs szerv elnökeiből áll, amelyek minden egyes ága
zatban összefogják az egyesületeket. Ezen ágazatok a nép
művelés, szociális turizmus, kultúra, oktatás, egészségügy és 
szociális ügyek, emberi jogok, környezetvédelem, nemzet
közi szolidaritás, vidékfejlesztés, turizmus, család, diákélet. 

A CPCA-ba az utolsóként, 1999-ben belépő koordi
nációs szerv a C O F A C volt, amely a kulturális egyesüle
teket (rezesbandák, kórusok, amatőr színjátszók, egyesüle
ti rádiók, JMF, múzeumbarátok, vidéki zeneközpontok, 
stb.) fogja össze. 

A C P C A a hatóságok partnere, a közös gondolkodás 
fóruma. Havonta egyszer ülésezik. Egyetlen állandó al
kalmazottja van, általános megbízotti munkakörben, egy 
harminc éves Politikatudományi Egyetemen végzett dip
lomás. Hubert Prévot a S U D (Solidarité, urgence dévelop' 
pement, Szolidaritás, sürgősség, fejlesztés) koordinációs 
szerv jogán elnök, mégpedig ma a kínzás elleni harcot 
felvállaló egyesület elnöke, korábban magas rangú állami 
hivatalnok. 

Az egyesületek az alapelv értelmében függetlenek. De 
némelyek egészen az országos szintig jutva szerveződnek 
szövetségbe. Ezek a szövetségek ágazatonkénti koordináció 
szerint gyűlnek össze (például a CNAJEP a népművelés 
szövetségeit tömöríti, az U N A F a családi egyesületeket 
fogja össze stb.). A koordinációs szervek lehetővé teszik a 
jobb koordinációt, elsősorban a hatóságokkal szemben. 

Jean-Michel Belorgey a Centenáriumi Bizottság 
elnöke 

Az 190l-es törvény Centenáriumi Bizottságát a mi
niszterelnök hozta létre a centenárium megünneplése 
alkalmából. Feladata védjegyeket osztani, üléseket, kon
ferenciákat és egyéb eseményeket levezetni. 

Jean-Michel Belorgeyt általában mint „atipikus figu
rát" mutatják be. Az ötvenhat éves férfi pályája kevéssé 

szokványos, hiszen egy plebejus eredetű PSU-aktivista 
párizsiból lett Francois Mitterrand munkatársa annak 
elnökségét megelőzően, de volt ő Vichyben szocialista 
képviselő is, majd államtanácsos, s most a Centenáriumi 
Bizottság elnöke. 

Az egyesületek híve tizennyolc évesen a Politikatu
dományi Egyetemen lett. Dolgozott a szakképzés, majd a 
szociális ügyek területén. Jacques Delors felügyelete alatt 
Chaban-Delmas miniszterelnök tanácsadójaként az 1971-
es, a folyamatos továbbképzésről szóló törvény megszöve
gezője. Elnöke volt az UFJT-nek (a Fiatal Dolgozók Ott
hona Uniója). Azóta egyfajta irányító-kezelő, elnöke 
vagy megbízott gondnoka számos egyesületnek, főképp az 
egészségügy és a szociális ellátás területén, a külföldiek vi
szonylatában is. 

Az egyesületekről írt könyve a Száz év egyesületi élet 
(Bibliothéque du citoyen, Presses de Sciences-Po, 140 p.). 

Jaqueline Mengín és az Alap 
198l-es megalapításakor az 190l-es törvény szerinti 

egyesületnek a neve Az egyesületi életért Alapítvány volt. 
De 1987 óta nem minden lehet alapítvány, ami az szeret
ne lenni. S mivel az őt támogató egyesületi közegnek 
nem voltak meg a megfelelő eszközei ahhoz, hogy össze
szedje a szükséges tőkét egy alapítvány létrehozásához, az 
Alapítvány átalakult „Alap"-pá. 

Jacqueline Menginnel az elnöki székben, ez az Alap az 
elemzés, a gondolkodás, a tájékoztatás és a javaslatok ki
dolgozásának a helye. így például amikor azt kérelmezi, 
hogy a magánszemélyek adományaira vonatkozó adó
csökkentés váltsa ki az adóalapot képező jövedelemből 
történő adóleírást. Vagy amikor kidolgozott egy chartát 
az egyesületek és a hatóságok kapcsolatait szabályozandó. 
Merthogy ragaszkodik ahhoz, hogy az egyesületek auto
nómiáját hangsúlyozza mind az állammal, mind a piaci 
szereplőkkel szemben. Tagja a CNVA-nak, a CPCA-nak 
és európai egyesületi szervezeteknek. O vezeti a Kereszt
utak a Polgári cs Szociális Európáért (Cafecs) elnevezésű 
szervezetet, cs szerepet vállal regionális és helyi szinten is. 
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