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Készítették: Magyarországon a tatai Vaszary János Általános iskola 

5.a osztályos tanulói 



A törvényjavaslat indoklása 

 

 

A javaslatok elkészítése előtt ismereteket szereztünk az Európai Unió működéséről és 

tagországairól, valamint az Európai Évekről. Úgy döntöttünk, hogy az „Európa”  témakörből 

a „2010: a társadalmi kirekesztettség és a szegénység elleni harc éve” témát választjuk.  

Olvastunk a szegénységről, elsősorban a gyermekszegénységről. Megismertük az Eu-

rópai Parlament és Tanács határozatait, a magyarországi Szociális és Munkaügyi Minisztéri-

um által kiadott Nemzeti stratégiai jelentést a szociális védelemről és a társadalmi összetarto-

zásról.  

Megdöbbentő tényekkel szembesültünk: az Európai Unióban, a világ egyik legfejlet-

tebb térségében 19 millió gyermek él szegénységben. Sajnos saját környezetünkben mi is ta-

lálkozunk ezzel a problémával. Elgondolkodtunk azon, milyen törvényekkel lehetne segíteni a 

rászorulókon. Összegyűjtöttük az osztály tanulóinak javaslatait, ezeket a saját tapasztalataink 

alapján állítottuk össze. Fontosnak tartottuk, hogy a törvényjavaslatok ne csak politikusoknak 

szóljanak, hanem közöttük szerepeljenek olyan ötletek is, amelyeket gyerekek is megvalósít-

hatnak, ha segíteni szeretnének társaiknak. Hiszen a szegénység és a társadalmi kirekesztés 

ellen a kis közösségek is sokat tehetnek, ha tagjaik odafigyelnek egymásra. 

Elgondolkodtunk azon, hogyan határozhatjuk meg a szegénység fogalmát, miben 

szenvedhetnek hiányt azok, akiket szegényeknek nevezünk. Négy nagy témakört állítottunk 

össze, melyek a következők: 

 

1. Alapvető élelmiszerek és ruházat szükségessége 

2. A lakáskörülmények javítása, az alapvető tisztálkodáshoz szükséges eszközök biz-

tosítása 

3. Segítség a tanulásban, esélyegyenlőség az oktatásban 

4. Összetartó, támogató közösség a kirekesztés ellen 

 

A törvényjavaslatokat az egyes témakörökhöz kapcsolódva fogalmaztuk meg: mit le-

hetne tenni a szegénység különböző okai és következményei ellen.  Így született meg az aláb-

bi négy javaslat.  

  



Törvényjavaslataink: 
 
 
 

1.§ 
 

Épüljön ki egy országos támogató hálózat, amely segíti a rászorulókat, hogy az 
alapvető élelmiszereket alacsony áron tudják megvásárolni, valamint a súlyosan beteg 
gyermekek olcsóbban juthassanak hozzá a gyógyuláshoz szükséges gyógyszerekhez. 
Az iskolai közösségek is segítsenek: bár sokan ingyenesen étkezhetnek, a gyermekek 
otthonról hozott ételekkel kedveskedjenek társaiknak, és a számukra feleslegessé vált, 
kinőtt ruháikat is ajánlják fel azoknak, akiknek szükségük van rá. 

 
 

2. § 
 
Az önkormányzatok biztosítsanak olcsó bérlakásokat azoknak a szegény csalá-

doknak, akiket a hajléktalanság veszélye fenyeget, és segítsék a közüzemi díjak csök-
kentését, akár a megújuló energiaforrások felhasználásával is. Biztosítsanak a rossz 
körülmények között élő gyermekeknek több ingyenes nyaralási lehetőséget. A legfon-
tosabb tisztálkodószerekhez a rászorulók olcsóbban tudjanak hozzájutni. Az iskolában 
plakátok és előadások segítségével mutassuk be az alapvető tisztálkodás fontosságát, 
ösztönözzük társainkat a rendezett, tiszta környezet megteremtésére. 

 
 

3. § 
 
Az önkormányzatok és az oktatási intézmények alapítványai hozzanak létre 

ösztöndíjakat a szegény sorsú, de tehetséges gyermekek számára, hogy ezzel is ösztö-
nözzék őket a tanulásra. Ha szükséges, az iskolák biztosítsanak a hátrányos helyzetű 
gyermekeknek korrepetálási, felzárkózási lehetőséget. Az osztályközösségeken belül a 
gyermekek is segítsék egymást a tanulásban. A munkanélküli szülők több továbbkép-
zés és tanfolyam segítségével növelhessék esélyeiket, hogy munkahelyet találhassa-
nak.  

 
 

4. § 
 
Az iskolák és az egyes osztályközösségek fokozottan figyeljenek a hátrányos 

helyzetű, visszahúzódó, kiközösített gyermekre. A tanulók érezzék saját feladatuknak, 
hogy társaik beépüljenek a közösségbe, hogy elfogadó, barátságos légkörben tölthes-
sék mindennapjaikat. Az iskolák teremtsenek alkalmakat a kötetlen beszélgetésre és 
játékra, hogy a gyermekek jobban megismerjék egymást. 


