
A Társadalmi Megbékélés Programja?!

Tarlós István
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„A szerencsétlen, magukra hagyott hajléktalanok százai meg-
szállják a város fontos, sokak által használt részeit, kialakítják
a nyomor szállodarendszerét. A rendezetlenség normává vált.”
Tarlós István Budapest-programja A kézirat lezárásának időpontja: 2009. szeptember
1. Felelős kiadó: Tarlós István

Tartósan szegénységben élő, a jóléti intézményrendszer védő-
hálójából is kihullott emberek kényszerülnek köztereken él-
ni. A szolidaritás hiánya normává vált. Megfelelő társadalom
és gazdaságpolitikával meg kell teremtenünk egy egyenlősé-
gen és igazságosságon alapuló társadalmi és gazdasági rendszer
alapjait, mely megakadályozza a szegénység és kirekesztettség
újratermelődését.

„A szó szoros értelmében és bűnügyi szempont-
ból is kitakarítjuk az aluljárókat, párhuzamosan a
hajléktalan-probléma szakmai alapú, humánus feltétele-
inek biztosításával, ám következetes határozottsággal.”
Tarlós István Budapest-programja A kézirat lezárásának időpontja: 2009. szep-
tember 1. Felelős kiadó: Tarlós István

A köztéren élő emberek sérelmére több bűntényt követnek el,
mint amennyit ők elkövetnek! A hajléktalanság problémája ki-
zárólag lakáspolitikai eszközökkel, a lakhatási lehetőségek látvá-
nyos fejlesztésével számolható fel. Többszörösére kell növelni az
olcsó, de magas színvonalú, szociális célú bérlakások számát.
Minden embernek legyen elegendő jövedelme a megélhetéshez
és legyen egy olyan jól működő jóléti rendszer, melyhez min-
denki hozzáfér.

„Az utcákon, közterületeken élők számának csökkentése, vissza-
szorítása kapcsán nem kerülhető meg néhány kényelmetlen di-
lemma. Nehezen megválaszolható kérdés, hol van az optimális
egyensúly a segítő-támogató és a kényszerítő eszközök között.”
Tarlós István Budapest-programja A kézirat lezárásának időpontja: 2009. szeptember
1. Felelős kiadó: Tarlós István

A kényszerítő, illetve büntetőjogi eszközöknek nincs helyük a
társadalmi problémák megoldásának eszköztárában.

„Akik ezek után is folytatják azt az életmódot, ami-
vel zaklatják az embereket a város funkcionális pontja-
in, nincs mese, azokat hatósági erővel el kell távolíta-
ni. Egy nemzet fővárosa nem arra való, hogy a kon-
szolidált többség egész egyszerűen ne tudja használni.”
Népszava, 2010. szeptember 28.

A hajléktalanság felszámolása össztársadalmi érdek. A társada-
lom minden tagjának szolidaritást kell vállalnia társadalmunk
legkiszolgáltatottabb tagjaival. Társadalompolitikai beavatkozá-
sokra, valamint a diszkrimináció és az előítéletek lebontására van
szükség, nem rendpárti eszközökre.

„Ha valaki mindezek után is életvitelszerűen, már-már ga-
rázda módjára, a túlnyomó többség érdekeit alapvetően ve-
szélyeztetve, megpróbálja azt az életmódot folytatni mint
eddig, az saját magát helyezi törvényen kívül, és az-
zal úgy kell eljárni, ahogy az ilyenekkel szemben el
szoktak, azokat el kell onnan vinni, és el is fogjuk.”
Tarlós István a TV2 Mokka című műsorában 2010. november 5-én

Magyarország 1990 óta liberális demokrácia, ahol a jogállamiság
eszméi és eszközei az uralkodóak, amelyekhez a döntéshozók-
nak és a hatóságoknak is tartaniuk kell magukat – nekik sincs
felhatalmazásuk jogellenes esemény hiányában korlátozni bárki
közterület-használatát.

„Nem arra találták ki sem a nemzet fővárosát, sem
a pályaudvarokat, sem az aluljárókat, sem a köztere-
ket, hogy bizonytalan helyzetbe sodródott, olykor vesz-
tenivaló nélküli emberek folyamatosan molesztálják
a többieket, és használhatatlanná tegyék Budapestet.”
InfoRádió, 2010. július 29.

A jelenleg otthon nélkül élők nem arra születtek, hogy életü-
ket a köztereken, magánszféra nélkül, minden emberi elisme-
rés és társadalmi megbecsültség nélkül éljék. A Város Minden-
kié, Budapest használatához és a társadalom elismeréséhez a
szegény embereknek éppen annyi joguk van, mint a magasabb
jövedelműeknek.

„Leszedettem a vadplakátokat, graffitimentesítettünk, szigorú eb-
rendeletet alkottunk, felléptünk az illegális szemetelőkkel szem-
ben, hajléktalanokat lakoltattunk ki, médiavisszhang nélkül.”
Magyar Hírlap, 2006. szeptember 28.

A hajléktalanság problémájának megoldása nem tűr halasztást, a
társadalompolitika alakítóinak kiemelt ügyként, első számú fel-
adatként kell tekinteniük a lakhatási válság megoldására. Az em-
berek lakhatásának megoldatlansága nem említhető egy lapon a
graffitik vagy a kutyatartás problémáival.
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