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Koldulásra kényszerített gyermekek
Figyelemfelkeltő, tájékoztató kampány kezdődött a kéregetés visszaszorítására

SIMON VIRÁG

Hétfőn kezdődött és egy hóna-
pig tart az a fi gyelemfelkel-
tő, tájékoztató jellegű kam-

pány, amelyet a marosvásárhelyi 
városháza szociális igazgatósága 
kezdeményezett, együtt a helyi és a 
megyei rendőrséggel és a gyermek-
jogvédelmi igazgatósággal.

Mi történik most?

Marosvásárhelyen több tucatnyi 
kolduló gyermeket ismer szinte 
név szerint a helyi rendőrség, hi-
szen rendszeresen összegyűjtik az 
utcán lévő kéregető kiskorúakat, 
és beviszik a gyermekjogvédelem 
által fenntartott sürgősségi köz-
pontba. Mint Raul Matis, a rend-
őrség vezetője a Székelyhonnak 
elmondta, az elmúlt időszakban 
főként a város központjába, a 
buszmegállók környékére köl-
töztek át a kolduló kiskorúak, de 
azért maradt belőlük a nagyáru-
házaknál és az útkereszteződések-
ben is. Ők és a megyei rendőrség is 
rendszeresen beviszik őket a sür-
gősségi központba, ahol kiderítik, 
kik a szüleik, majd az esetek nagy 
többségében átadják a jelentkező 
családtagoknak. A koldulásért a 
szülőket büntetik meg 100–500 
lej közötti bírsággal. Ha 14 napon 
belül törlesztik a büntetést, akkor 

50 lejt kell fizetniük. Ez az összeg 
nem riasztja el őket attól, hogy 
másnap vagy harmadnap vissza-
küldjék gyermekeiket az utcára.

A gyermekeknek 
iskolában a helyük

Mint Andreia Moraru, a városháza 
szakigazgatóságának ideiglenes ve-
zetője a Székelyhonnak elmondta, 
a most induló kampány keretében 
kétnyelvű plakátokat helyeznek ki 
az üzletekbe, szórólapokat osztogat-
nak a parkolókban, buszmegállók-
ban, és személyes beszélgetéseken 
is arra biztatják az embereket, hogy 
ne adjanak pénzt a kolduló gyerme-
keknek. „Fontos, hogy mindannyi-

an megértsük, azzal nem segítünk 
a gyermekeknek, ha pénzt adunk 
nekik. Azzal csak azt érjük el, hogy 
jövedelemforrásként tekintenek rá-
juk és továbbra sem engedik őket 
óvodába, iskolába, hanem kikül-
dik a nagyáruházak parkolóiba, a 
buszmegállókba, a városközpontba 
és kéregetésre kényszerítik őket. 
Tudjuk, hogy a szülőkkel, hozzá-
tartozókkal is foglalkoznunk kell, 
velük is meg kell értetnünk, hogy a 
koldulás bűncselekmény, és komoly 
következményei lehetnek annak, ha 

gyermekeiket erre kényszerítik” – 
húzta alá az igazgató.

Gyermekek nélkül maradhatnak

Maros megyében volt már példa ar-
ra, hogy a gyermekeiket folyamato-
san koldulásra kényszerítő szülők-
től végleg elvették a kiskorúakat és 
megfosztották őket szülői joguktól. 
Több olyan eset is volt és van, hogy 
az elhanyagolt, pénzkeresésre kény-
szerített kiskorúakat ideiglenesen 
elvették a szülőktől, megfosztva 
ezáltal a felnőtteket azoktól a jöve-
delmektől is, amelyeket a gyerek 
után kaptak. A gyermekjogvédelmi 
igazgatóság vezetője, Miklea Haj-
nal Katalin elmondta, azokban az 
esetekben, amikor a szülők a kirótt 
büntetések és fi gyelmeztetések el-
lenére koldulni küldik gyermekei-
ket, a hatóság közbelép és kiemeli a 
családból a gyermekeket. A legtöbb 
esetben bírósági döntéssel ideigle-
nesen felfüggesztik a szülői jogokat, 
és a gyermekeket családi típu-
sú házba helyezik. „Nekünk 
az a célunk, hogy a gyermek 
a családjában nőjön fel, 
óvodába, iskolába járjon. 
Ha közelebbről megvizs-
gáljuk azokat a családokat, 
amelyekből koldulni küldik a 
gyermeket, azt látjuk, hogy van jö-
vedelmük, és ha a pénzt be tudnák 
osztani, akkor meg is tudnának élni. 
Csakis úgy lehet ez ellen fellépni, ha 
a megelőzésre és a családok támo-
gatására, a felnőttek tanítására for-
dítjuk a hangsúlyt. Ehhez szükség 
van a polgármesteri hivatalokra, de 
a rendfenntartókra is. Közösen lehet 
eredményeket elérni, és ennek első 
lépése lehet az, hogy nem adunk 
pénzt a koldusoknak, még akkor 
sem, ha gyermekekről van szó.” 

Marosvásárhelyen több tele-
fonszámon is lehet jelenteni, ha 
kolduló gyermeket látunk: a he-
lyi rendőrség diszpécserszolgá-
latánál a 0265-250760-as, a gyer-
mekjogvédelem segélyvonalán a 
0800-800883-as vagy a városháza 
szociális igazgatóságán a 0365-
430859-es számon.

Kihasználják őket. A kolduló gyermekek 
közelében mindig lehet látni az árgus 
szemekkel figyelő felnőtteket is
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• A koldulás bűncselekmény, ne adjon pénzt a kére-
gető gyermekeknek – ilyen és ehhez hasonló feliratú 
kétnyelvű plakátok kiragasztásával kezdődik Maros-
vásárhelyen az a tájékoztató kampány, amelynek fő 
célja visszaszorítani az utcai kéregetést. A jelenség 
elterjedt, és a szakemberek szerint elsősorban a szü-
lőkre kellene hatni, hogy változás történjen.

A Társadalmi bizalmatlanság: 
Nyugat vagy Kelet, a nacionaliz-

mus térnyerése az álhírek és félretá-
jékoztatás korában című felmérést az 
INSCOP Research közvélemény-kuta-
tó intézet készítette március első két 
hetében, amihez a román–lett–ame-
rikai partnerséggel létrehozott, a Fe-
kete-tenger térsége civil szervezeteit 

és médiaprojektjeit segítő Black Sea 
Trust for Regional Cooperation alapít-
ványtól szerzett pénzügyi támogatást. 
A felmérés hétfőn közzétett első része 
szerint a megkérdezettek 81 százaléka 
vélekedett úgy, hogy Romániának in-
kább az Európai Unió, az Egyesült Ál-
lamok és a NATO által megtestesített 
Nyugathoz kell közelednie, és csak 

10,4 százalékuk értékelte úgy, hogy 
az Oroszország és Kína által képviselt 
Kelet lenne a helyes irány.

A válaszadók csaknem kéthar-
mada szerint Romániának inkább 
előnye, mintsem hátránya szárma-
zott az Európai Unióhoz történt csat-
lakozásból, másfelől 64 százalékuk 
vélekedik úgy, hogy Romániának ki 
kell állnia nemzeti érdekei mellett, 
ha vitába kerül az EU-val, akkor is, 
ha ezzel kizárását kockáztatja, míg 
kevesebb mint 32 százalékuk gon-
dolja úgy, hogy Romániának nem-
zeti érdekei feladása árán is be kell 
tartania az Unió szabályait.

Az ország védelméről

Ami az ország védelmét illeti, a 
megkérdezettek kétharmada bízik 
abban, hogy a NATO megvédi Ro-
mániát egy külső támadás esetén, 
több mint 29 százalékuk viszont at-
tól tart: szövetségesei sorsára hagy-
nák az országot. Mindazonáltal 
több mint 75 százalék azok aránya, 
akik szerint egy külső agresszió 
esetén hasznára válhat Romániá-
nak, hogy területén amerikai kato-
nai támaszpontok vannak.

A megkérdezettek csaknem 62 
százaléka vélte úgy, hogy a törté-

nelem folyamán Oroszország főleg 
ártott Romániának, 32 százalékuk 
szerint inkább segítette az országot. 
Ezzel szemben a nyugati országok 
a megkérdezettek csaknem 
56 százaléka szerint főleg 
segítettek – és csak 19 szá-
zalékuk szerint ártottak – 
Romániának az idők során. 
Az INSCOP háromszázalé-
kos hibahatárral, telefonos 
módszerrel készült felmérése a Ma-
gyarországgal – és más országokkal 
– kapcsolatos közvélekedést is mér-
te, ennek eredményeit a következő 
napokban teszi közzé az intézet.

Felmérés: az országnak érvényesítenie kell nemzeti érdekeit
• Románia lakóinak többsége úgy véli: országának a 
nyugati politikai és katonai szövetségekben a helye, de 
akkor is érvényesítenie kell nemzeti érdekeit, ha emiatt 
az Európai Unióból történő kizárását kockáztatja – de-
rült ki egy hétfőn ismertetett felmérésből.




