lakhatási szegénység, Monor – Pest Megye, halmozottan hátrányos helyzet
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Ildikó egyedülálló anyaként neveli négy gyermekét egy lakókocsiban, ötödik gyermeke
gyógyíthatatlan beteg. A család háza lakhatatlanná vált, így a monori önkormányzat utalta ki
számukra a lakókocsit ideiglenes szállásként, amit évente kell újra igényelni. A lakókocsi
hiányos szigetelése és elégtelen mérete miatt valójában szintén lakhatatlan, de mivel nincs
más lehetőség, ezért a család kénytelen ezzel a városszéli, közművek nélküli telken álló
„lakással” beérni. A gyerekek naponta hét kilométert gyalogolnak az iskolába. Váradi Béla
filmjében ezt a helyzetet járja körül Ildikó segítségével. A tarthatatlan állapotról maguk az
érintettek, az anya és a gyerekek beszélnek, a stáb a lakókocsi környezetét és belső állapotát
is lefilmezi, továbbá elkíséri Ildikót Pogácsás Tibor polgármesterhez is. Az önkormányzati
irodában az asszony és a városvezető között meddő vita zajlik, az utóbbi elzárkózik az
törvényi kötelezettségen túli segítségnyújtástól. A stáb hónapokkal később felkeresi Ildikót,
de ő nem tud beszámolni változásról – a helyzet maradt ugyanaz.
A film 2010-ben készült, két évvel a hitelválság kirobbanása után, amikor a katasztrofális
következmények már érzékelhetők voltak Magyarországon is. Ahogy a filmben is elhangzik,
Ildikóék is vettek fel hitelt, amit nem tudtak törleszteni. A Habitat for Humanity
Magyarország nevű szervezet a lakhatási szegénységgel foglalkozik, a kutatáson túl
szakpolitikai javaslatokkal és akciókkal is próbál javítani a magyarok lakhatási problémáin.
2018-as adatok szerint ma Magyarországon 300000 szükséglakás van és 160000 háztartás él
a filmben látott családhoz hasonlóan zsúfolt körülmények között. A Habitat írja egyik
jelentésében: „A kormányzati lakáspolitika ismételten a középosztályt támogatja, akik
számára a kedvezményes lakáshitel megfelelő eszköz lehet. Főleg, hogy a múltbeli
válságrendezés tapasztalatai alapján egy esetleges válság kitörésekor ők lesznek az először
kimentett adósok. Ugyanakkor, ahogy a legszegényebbek az elérhető statisztikákból is
kimaradnak […], úgy a lakáspolitika is átnéz felettük.” (M.A.)
A filmhez tartozó linkek:
Szegénység arcai filmfesztivál, 2010. december 5-7,
http://film.elte.hu/hirek/upload/2010_12_01_Szegenyseg_program.pdf
Szakirodalom:
Habitat for Humanity Magyarország, https://habitat.hu/kik-vagyunk/a-magyar-habitat/
Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2018 - Habitat for Humanity Magyarország,
https://habitat.hu/mivel-foglalkozunk/lakhatasi-jelentesek/lakhatasi-jelentes-2018/
Lakhatási szegénység - Habitat for Humanity Magyarország
https://www.habitat.hu/files/habitat_prezentacio_Kompatibilitasi_mod.pdf

