Kinek van EMBER - joga ?


Gyakran hallottam, s hallom ma is  a régi mondást : " A Munka nemesít ... " Vagy a másik, hasonlóan igaz megállapítást : " A Munka tette az embert EMBER-ré ... " A Munka Törvénykönyv ki is mondja az állampolgárok munkához való jogát . 
    - Mégis gyakran, s megértéssel támogatom a kéregetésbõl élõ hajlék-talanokat, éljenek bár utcán, vagy a Hajléktalan Szállók egyikén. No, nem azért hogy ne kelljen dolgozniuk, hanem azért, mert tapasztalatból tudom / sajnos személyes tapasztalatból, s nem csak elmondás alapján / hogy még ha akarnak sem tudnak dolgozni menni. Nem egészségügyi okokból kifolyólag, pusztán azért, mert fel sem veszik õket ! Vagy ha véletlenül fel is veszik, hát igen csak szorgalmasan kell, azaz kéne titkolniuk; hol élnek, mert amint fény derül otthontalan mivoltukra, szinte egyik percrõl a másikra kapun kívül találják magukat. Vagy azonnal megköszönik a munkájukat, vagy " véletlenül " beleesnek a legközelebbi " létszám-leépítés "-be. Azért írtam , hogy titkolniuk kéne lakcímüket, mert ez lehetetlen, hisz mint mindenütt; a Szállókon is bejelentkezési kötelezettségük van, így még ha akarnák sem tagadhatnák el hol élnek, hisz az egyes munkahelyeken már sokszor jobban ismerik ezeket a címeket a munkaügyisek, mint a Hajléktalan Gondozási Központok dolgozói ... 
Sok hajléktalant ismerek, / hadd ne nevezzem meg Õket, hátha épp " inkognitóban " - bár csak feketén - dolgoznak valahol /  akik átestek már számos ilyen " köszönöm "-ön, és " Sajnáljuk, de a létszám... " - on, melyek után érthetõ módon már sem bátorságuk, sem kedvük jelentkezni a meghirdetett állásokra.  
És sajnos; igazuk van ! Mert ha kéregetnek, azt megkapják ugyan / fõként a fiatalabbak/ hogy : "Menjen inkább dolgozni !" / ahogy én magam is megkaptam annó'  mozgássérült, utcán élõ hajléktalan létemre / de kérdem én - amint Õk is - : Hová ?! 
Hol, s ki bizosítja számukra az Emberi élethez valóban nélkülözhetetlen munkát, olyat, ahol nincsenek kitéve az elbocsájtás állandó veszélyének ?
Vagy Rájuk : Nem vonatkozik a Munka Törvénykönyvének idevágó , már-már gúnyolódás-számba menõ cikkelye, miszerint : 
                    " A munkához minden Ember-nek joga van ..."  ?!

Tán Õk, a hajléktalanok : hajlékukkal együtt Ember-voltukat is elvesztették ? Vagy van tán olyan ember, aki elhiszi hogy a koldus-lét megalázatatásait, elembertelenítõ, és télen a fagy, nyáron a hõség miatt már alig viselhetõ körülményeit szánt- szándékkal, szabad elhatározásukból, sõt /!/ szórakozásból vállalják a tisztességes, Ember-formáló munka helyett ezek az Emberek ?!

       Más ... 
Ha történetesen be is kerülnek egy munkahelyre, s nem teszik ki a szûrüket mindjárt a második napon, kérdem én : Hol van megoldva számukra az, hogy :
1; Az elsõ fizetésig megéljenek ...
2; A ledolgozott munkanap után legalább jól - rosszul kipihenhessék magukat, hogy másnap is munkába tudjanak állni ...
3; A kapott bérbõl módjuk lesz annyit félretenni, hogy legalább egy nyomorúságos albérletet kivehessenek, s ezáltal kiemelkedhessenek a Hajléktalan Társadalom cseppet sem felemelõ közegébõl ...

1: A munkára jelentkezõk többsége ugyanis fillér nélkül nyomorog az elsõ munkanapon, amint a többin is sorra, az elsõ fizetésig. 
2: Ezek s Szállók korántsem "szanatóriumi ", s nem " lány-nevelde "-szintû lakó-közösségek, így aztán szinte mindennapos veszekedések teszik lehetetlenné a pihenést. 
S hogy végezetül a harmadik kérdésre is kitérjek : 
A Hajléktalan Szállón élõ, esetlegesen felvett ember korántsem fog olyan magas bért kapni, amibõl a szigorúan vett megélhetésen kívül bármire is futja. Örülhet ha a Szálló szoba / vagy csak ágy / bérleti díját kifizeti, tisztálkodási kellékeket s élelmet vehet, de már arról, hogy ruházkodjon is belõle, tán álmodnia sem szabad. Hogy is álmodozhatna akkor egy albérleti kuckóról ? Hisz az a minimum a leggyalázatosabb helyeken is, hogy hat hónapot elõre kell fizetni, s még akkor sem biztos hogy röpke egy hét után nem hajítják ki, mint egy rossz rongyot ! / Természetesen még abból a kevésbõl is kiforgatva amije netán volt ... / De még ennek veszélyét vállalva sem reménykedhet, hisz még egy idegen nemzetiségût is jobban megfizetnek / igaz; hamarabb is adnak neki munkát / mint azt, aki a saját Hazájában esetleg egy válás következtében, vagy mint nagykorúvá lett Állami Gondozott, vagy bármi más miatt Otthon nélkül maradt.

- Elvileg, és hivatalosan csak Otthon nélkül, de úgy tûnik : nem csak Otthon, de minden féle jogok, elsõ sorban EMBER-jog nélkül ...



















