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Bevezetés 
A 2008-tól kezdődő gazdasági válság új kihívások elé állította Európában, nem csak a 

gazdasági élet, de az állam és közszféra szereplőit is. A nyugat-és észak európai jól-léti 

államok kormányai egyre kevésbé tudtak megfelelő választ adni a gazdasági válságot követő 

társadalmi problémákra. Nevezetesen a növekvő munkanélküliség, a növekvő társadalmi 

feszültségek, a kirekesztés problémáira. A fellépő és tartósan jelen levő gazdasági és 

társadalmi problémákra a régi fejlődési és fejlesztési modelltől eltérő, új megközelítési módok 

és megoldások kellettek. A jól-lét problematika megjelenése az állami fejlesztéspolitikákban, 

szorosan kapcsolódva a fenntarthatóság témaköréhez egyfajta megoldási módot kínálhat az 

említett strukturális problémákra (Hervainé, Szabó, 2014, 113).   

A kétezres évek közepétől a fejlett európai országok központi fejlesztéspolitikákban a 

gazdasági versenyképesség mellett egyre hangsúlyosabban jelenik meg a társadalmi 

versenyképesség kérdésköre is (Alison et al., 2011; Kroll, 2011). A jól lét paradigma állami 

fejlesztéspolitikák szintjére való emelése a 2008 Stiglitz jelentéshez köthető, amely már 

egyértelmű ajánlást fogalmaz meg a döntéshozók számára, hogy dolgozzák ki a GDP 

alternatívájaként a társadalmi jól lét, mint a gazdasági fejlődés és versenyképesség egyik 

fontos tényezőjének a mérőszámait. A Stiglitz Bizottság jelentését követően a jól lét 

paradigma már nem csak a tudományos, hanem az európai köztük a dél európai országok 

közpolitikájának is egyik kulcsfontosságú kérdésévé vált. 

Jelen tanulmány átfogó célja, hogy áttekintse és összevesse a társadalmi jól-lét megjelenését 

kiválasztott dél-európai országok (Spanyolország, Portugália, Olaszország, Görögország és 

Bulgária) közpolitikáiban, elemezze a jól lét mérésének nemzeti sajátosságait, a jól lét 

kérdésével foglalkozó intézmények jellemzőit. A tanulmány a vonatkozó szakirodalmakra, 

(elsősorban az interneten elérhető) stratégiai dokumentumok és tanulmányokra  támaszkodik.  
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1. Spanyolország és a jól léti mérések 
 

Spanyolország Dél Európa legnépesebb és legnagyobb területe országa. 2014-ben 

lakosságának száma 46,7 millió fő volt. A spanyol gazdaságot a 2008-as világméretű válság 

nagyon súlyosan érintette, a munkanélküliségi ráta, különösen a fiatal diplomások körében 

volt nagyon magas és kezelhetetlen méreteket öltött. A spanyol Statisztikai Hivatal (INE) 

közlései szerint 2013-ban 27%-os volt a munkanélküliségi ráta. A fiatal pályakezdő 

diplomások között pedig 2008 és 2011 között elérte a 40 %-ot is.  A spanyol kormány ezért a   

az elmúlt időszakban leginkább a munkanélküliség csökkentésére koncentrált, 

intézkedéseinek jelentős része erre irányult. A magas munkanélküliség a létbizonytalanság a 

jól-lét mutatókat is kedvezőtlenül érintette.  

Az OECD jól-lét mutatói szerint Spanyolország az OECD országok átlagánál jobban teljesít a 

11 mutatóból négy mutató esetében.1 A munka szabadidő egyensúly, az általános 

egészségügyi állapot, a lakhatás és a társadalmi kapcsolatok tekintetében. Az OECD országok 

átlagával megegyező értékeket mutat, a személyes biztonság és a jólét, valamint átlag alatti a 

szubjektív jól-lét, a civil életben való részvétel, a környezet állapotának minősége, az oktatás 

és képzettség, a munkalehetőségek és jövedelmi viszonyok (How is life, Country Snapshot-

Spain, 2013).  

A szubjektív jól lét érzete és az életkörülményekkel való általános elégedettség 

Spanyolországban az utóbbi években visszaesett, ezt mutatja az is, hogy az életükkel 

elégedettek aránya 2007 és 2012 között 67%-ról 51%-ra esett vissza, amivel az OECD 

országok között a legalacsonyabb utolsó harmadban van Spanyolország. Hasonlóképpen az 

elégedettséghez a spanyolok bizalma is csökkent az állami intézményekkel és döntéshozókkal 

szemben.  

1.1 Jól lét a spanyol biztonságpolitikában  

 

Spanyolország geopolitikai helyzetéből adódóan számos veszélyforrásnak van kitéve. A 

földrajzi helyzete miatt, az afrikai kontinenshez való közelsége miatt a globális migráció 

egyik célpontja. Spanyolországnak komoly gondot okoz  az illegális bevándorlás is, annak t 

kezelése. Ez jellemzően az afrikai országokból az EU irányába történő migrációt érinti.  A 

                                                           
1 http://www.oecd.org/statistics/HsL-Country-Note-Spain.pdf  

http://www.oecd.org/statistics/HsL-Country-Note-Spain.pdf
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spanyol kormány igen nehéz helyzetben van, a bevándorlók társadalmi integrációjával 

kapcsolatban is.  A stiglitzi 11 jól-lét dimenzió egyik eleme a biztonság kérdése, a szubjektív 

illetve az objektív biztonság. A spanyol kormány 2013-ban felülvizsgálta a 2011-es Spanyol 

Nemzeti Biztonsági Stratégiát.2 A stratégia 5 nagy átfogó fejezetből áll, a harmadik fejezet 

részletesen számba veszi azokat a kockázati tényezőket, amelyek veszélyeztethetik 

Spanyolország és a spanyol állampolgárok biztonságát. Ilyen például a már említett 

nemzetközi (sokszor illegális) nem kellően szabályozott migráció is. A stratégia kiemelten 

kezeli a környezeti és az ebből adódó kockázati kérdéseket. Spanyolországban kiemelt kérdés 

a tengerpartok természetes élővilágának a pusztulása és a tengerpartok beépülésesének 

drasztikus felgyorsulása, az egyre nagyobb méreteket öltő turizmus miatt.  

1.2 Jól-lét a spanyol munkahelyeken 
 

A munkahelyi jól lét egy komplex fogalom, amely magába foglalja a biztonságos és az 

egészségre nem veszélyes munkahelyi környezethez való jogot, a munkahelyi stressz szintjét, 

illetve a munkahelyi vezetőhöz és a munkatársakhoz fűződő kapcsolatot is. Spanyolországban 

az OECD jól-lét felméréséből kiderül, hogy a 2010-ben a spanyol dolgozók 25%-ka mondta 

azt, hogy szegényes és nem ideális munkakörülmények között dolgozik.   

Ábra: 

Munkavégzés körülményei és ezek hatása a munkavállalók jól-létére 

 

Forrás: http://www.oecd.org/statistics/HsL-Country-Note-Spain.pdf  

                                                           
2 http://www.lamoncloa.gob.es/documents/estrategiaseguridad_baja_julio.pdf  
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Egy spanyol tanulmány a munkahelyi jól-lét egy speciális esetével foglalkozik, méghozzá a 

munkahelyi zaklatás kérdésével3. A kutatás összesen 103 spanyol munkavállalót kérdez meg 

arról, hogyan érzi magát a jelenlegi munkahelyén és volt-e már része az úgynevezett 

munkahelyi zaklatás valamely formájában. Illetve még arra is keresi a választ, hogy mely 

demográfiai, vagy munkakörben dolgozók vannak jobban kitéve a munkahelyi zaklatásnak. 

Az empirikus kutatás eredményei egyrészt kimutatták, hogy az elmúlt években 

Spanyolországban a munkavállalók helyzete még kiszolgáltatottabbá vált és helyzetük a 

munkaerőpiacon  még sérülékenyebbé vált. Sajnálatos tény az is, hogy ez alól a diplomás, 

nyelvet beszélő fiatalok sem kivételek. A másik tény, hogy a spanyol munkavállalók munka 

vállalási feltételei is megváltoztak. A korábbi kiszámíthatóságot s fix munkaidőt és 

határozatlan idejű szerződéseket egyre inkább felváltotta egy sokkal flexibilisebb rendszer és 

határozott idejű szerződések.  A kutatás másik eredménye az volt, hogy kimutatta azt, hogy a 

munkahelyi zaklatásnak leginkább kitett társadalmi csoport a nők és a képzetlenebbek 

(Bernardo Moreno-Jiménez et al, ,).     

Spanyolországban fontos célkitűzés a foglalkoztatottság növelése, ennek részeként pedig a 

munkaerőpiacról valamely oknál fogva kiszorultak visszaintegrálása. Egy spanyol szervezet 

Spanish Confederation of Associations of Families and People with Mental Illness)kiemelten 

a pszichés problémákkal küzdők munkához jutását segíti.   

1.3 Jól-lét a spanyol oktatásban  
 

A gazdasági válság negatív következményeit nem csak az aktív munkaképes korú népesség 

tapasztalta meg, hanem a gyermekek is. Ezt mutatja az a kedvezőtlen trend is, amit a WHO 

gyermekjóléti ország rangsorában bekövetkezett változások jeleznek. A kétezres évek elején 

Spanyolország a gyermekek jól-létét mutató indexe alapján a rangsor 13.helyéről a kétezres 

évek végére a 18.helyre csúszott vissza. A spanyol UNICEF szerint 2011-ben közel 2,2 millió 

spanyol gyermek élt a szegénységi küszöb alatt. Ebből kifolyólag jelentős arányú azon 

spanyol gyermekek száma, akik kimaradnak az oktatásból. Az egyik legmagasabb az OECD 

országok között. A felmérések szerint a 25 és 35 év közöttiek között a tanulmányaikat  be 

nem fejezők aránya Spanyolországban 36% míg az OECD országok átlaga 19% (Equity and 

quality in education:spotligh in Spain, 2012, OECD).   

 

                                                           
3 https://www.uam.es/gruposinv/esalud/Articulos/Salud%20Laboral/WORKPLACE%20BULLYING.pdf  

https://www.uam.es/gruposinv/esalud/Articulos/Salud%20Laboral/WORKPLACE%20BULLYING.pdf
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Spanyolországban ezért a kormányzat kiemelt fontosságot tulajdonít az oktatási rendszer 

javításának.  Spanyolországban kiemelten támogatják azokat az oktatási intézményeket, 

amelyekbe arányában felülreprezentáltak a halmozottan hátrányos diákok. 2011-től 

kezdődően pedig létezik egy szerződés is, amit egyfelől a oktatási rendszert segítő 

adminisztráció, másfelől pedig az iskola. A szerződésben megállapodnak, hogy a kiegészítő 

forrást és támogatást olyan projektre fogják költeni, amely a halmozottan hátrányos diákok 

felzárkózását fogja segíteni.  

2.Portugális és a jól léti mérések 
 

A portugál Statisztikai Hivatal (Statistics Portugal) a Stiglitz-Sen-Fitoussi Report hatására 

kidolgozta az ún: Portuguese Index of Wellbeing-et, vagyis egy saját nemzeti mutatószámot a 

jól-lét mérésére. Az index a portugál háztartások szintjén méri a jól létet és több indikátor 

együttesét tartalmazza. Az index tartalmazza egyrészt gazdasági és az anyagi jól lét mutatóit, 

az életminőség mutatóit, a fenntarthatóság és sérülékenység mutatóit (környezeti és társadalmi 

értelemben egyaránt).  Az index összeállításánál továbbá az adatok elérhetőségét is 

figyelembe vették, így a portugál nemzeti statisztikai hivatal által évek óta gyűjtött adatokat, 

ezen felül felhasználták az európai unió által gyűjtött adatbázisokat, így a Euroepan Social 

Survey adatait, illetve a European Quality of Life Survey adatait is. A cél az volt, hogy minél 

multi dimenzionálisabban ragadják meg a társadalmi jól lét kérdését.  Az indikátorokat két 

nagy csoportba osztották, az egyik a gazdasági és az anyagi  életfeltételeket ragadta meg, a 

másik pedig az életminőséget.  

 

1.) Anyagi életfeltételek és körülmények dimenzió: 

 gazdasági jól lét mutatói 

 gazdági sérülékenység mutatói 

 munka és fizetés 

2.) életminőség (Quality of life) dimeziói 

 Egészségi állapot 

 munka-szabadidő egyensúly 

 Oktatási képzettségi helyzet 

 Civil aktivitás és részvételi demokrácia  
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 Biztonság és bűnözés 

 Környezet 

 

Portugália az OECD jól lét felmérése szerint (How is life in Portugal, 2011…) összevetve a 

többi 36 OECD országgal, az OECD átlag feletti értékeket kapott a lakásviszonyok, a 

környezet minősége, valamint a munka és szabadidő egymáshoz való arányának tekintetében, 

ugyanakkor a többi vizsgált mutató esetében az átlag alatti értékeket kapott. Az OECD átlag 

alatt teljesített, a jövedelmi viszonyok, az egészségi állapot, a személyes biztonság, a 

társadalmi kapcsolatok, a civil aktivitás, az oktatás helyzete, a szubjektív jól-lét érzete, a 

munkalehetőségek és a fizetések színvonala tekintetében 

A gazdasági válság Portugáliában is leglátványosabban a magas munkanélküliségeben 

jelentkezett. A létbizonytalanság a portugálok saját életükkel való elégedettségi szintjük 

csökkenésében is tettem érhető. Az OECD jelentése szerint 2007 és 2013 között az életükkel 

elégedettek aránya 31%-ról 28%-ra csökkent. Hasonlóképpen csökkent a portugálok általános 

bizalma a döntéshozók és a kormányzat irányába, 2008 és 2013 között a bizalmi szint 34%-ról 

18%-ra csökkent.  

Portugália nemzeti jövedelmének kicsivel több, mint 10%-a származik a turizmusból (2004-

ben a GDP 11% adta), ezért a turizmus az egyik legfontosabb nemzetgazdasági ág egyben.  A 

turizmus, bár sok embernek ad munkát, számos konfliktust eredményez, amelyek jelentős 

része környezeti konfliktus.  A portugál kormány 2006-ban fogadta el a nemzeti Turizmus 

Stratégiáját4, amely egyben egy komplex vidékfejlesztési program is egyben. A stratégia 

célja, hogy a turizmus mindinkább fenntartható alapokra helyeződjön, mind környezeti, mind 

társadalmi, mind pedig gazdasági szempontból. A stratégiában még azt olvashatjuk, hogy 

2015-re azt szeretnék, ha a GDP-ből való részesedése 15%-ra növekedne. Ez viszont azt 

jelentené, hogy évi 20 millió turista forgalmával kellene számolniuk.   Ugyancsak rendelkezik 

Portugália is nemzeti, saját Fenntartható Fejlődés Stratégiájával, ennek első változatát a 

portugál kormány 1997-ben fogadta el. 

                                                           
4 
http://www.turismodeportugal.pt/english/TurismodeportugalIP/AboutUs/Anexos/PENT%20VER%20INGLES.pd
f  

http://www.turismodeportugal.pt/english/TurismodeportugalIP/AboutUs/Anexos/PENT%20VER%20INGLES.pdf
http://www.turismodeportugal.pt/english/TurismodeportugalIP/AboutUs/Anexos/PENT%20VER%20INGLES.pdf
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3.Olaszország és a jól-léti mérések 
 

Olaszország Az OECD ország jelentése alapján a 11 mutatóból három mutató esetében 

haladja meg az OECD országok átlagát. Az egyik a munka és a szabadidő közötti egyensúly, 

az átlagos jövedelmi színvonal és jólét, valamint az olasz népesség általános egészségi 

állapotában. Az összes többi mutató tekintetében az OECD országok átlaga alatt van. Az olasz 

nemzeti Gazdaság-és Munkaerő Tanácsa az olasz statisztikai hivatallal közösen 2013-ban 

publikált tanulmányában 5végig elemzik a társadalmi és a gazdasági jól-lét legfontosabb 

elemeit és egyben javaslatot is tesznek a jól lét új indikátorainak a kidolgozására. a közös 

munka 2010-ben kezdődött el és elsőként arra törekedtek, hogy meghatározzák azokat a 

legfontosabb társadalmi, gazdasági, kormányzati és környezeti elemeket amelyek 

determinálják az olasz jól-létet. A közel három éves munkafolyamatba végig bevonták a 

társadalom többi szereplőit is, így szakembereket, közigazgatásban dolgozókat, civil szférát, 

sőt az olasz állampolgárokat is.  

3.1 Jól-lét az olasz munkahelyeken 
 

Az OECD ország jelentése és a BES 2013 jelentése is kiemeli, hogy Olaszországban a munka 

és a magánélet közötti egyensúly azt mutatja, hogy a munka nem megy a magánélet rovására, 

ami vélhetően összefügg azzal is, hogy alapvetően az olaszok elégedettek a saját életükkel.. 

Viszont az elmúlt években, kiemelten a gazdasági válság hatására nagyon leromlottak az 

elhelyezkedési lehetőségek és nagy a bizonytalanság a munkahelyeken, növekedett a félelem 

a munkahely elvesztésétől is. A munkával rendelkezők aránya az egyik legrosszabb 

Európában. A foglalkozási ráta folyamatosan romlott Olaszországban. Azok aránya akik nem 

vesznek részt a munkaerőpiacon, azok aránya 2008 és 2011 között 15,6%-ról 17,8%-ra 

növekedett (BES, 2013, 8.old).   

Az olasz munka-erőpiaci helyzet egyértelmű romlását mutatta az a tény is, hogy növekedett 

az utóbbi években a részmunkaidős állások száma, ami szintén összefüggésbe hozható a 

gazdasági nehézségekkel. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a munka erőpiaci nehézségek 

leginkább a fiatal korosztályt érinti, és nem feltétlenül a képzetlen fiatalokat, hanem már sok 

esetben a diplomás fiatalok sem kapnak munkát. 

 

                                                           
5 Equitable and sustainable well-being in Italy, 2013 
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3.2  jól-lét az olasz egészségpolitikában 
 

A már említett olasz Equitable and Sustainable well-being, vagy másnéven BES riport 

részletesen elemzi az ország népességének egészségügyi állapotát. Ennek kapcsán a 

dokumentum kiemeli, hogy bár Olaszország az európai országok többi népességéhez képest 

kedvezőbb egészségi állapottal rendelkezik, az országon belül jelentős regionális differenciák 

mutatkoznak, elsősorban a fejlettebb észak és a fejletlenebb dél között (BES, 2013, 6.old).  

Ez azt jelenti, hogy míg Észak-Olaszországban jobb egészségi állapotnak örvendenek, és 

magasabb a születéskor várható élettartam, addig az, alulfejlettebb déli régiókban alacsonyabb 

a születéskor várható átlagos élettartam és az általános egészségi állapotuk is kedvezőtlen 

képet mutat. Kevésbé mutat regionális különbséget ugyanakkor az elhízás problémája. ami az 

olasz lakosság közel 45%-át érinti. A tanulmány azonban kiemeli, hogy a kedvezőtlen 

egészségi állapot erősen összefügg a társadalmi-térbeli helyzettel. A gazdasági problémákkal 

küzdő régiókban az alacsonyabb társadalmi státusú lakosságot érinti jelentősen.  

Az elmúlt években, kiemelten a gazdasági válságot követő évek, negatívan érintették az olasz 

egészség és wellness ipart. Ez azt jelentette, hogy az elmúlt években az olasz háztartások 

http://www.euromonitor.com/health-and-wellness-in-italy/report  lényegében csak arra 

költöttek ami a mindennapi megélhetésükhöz szükséges volt, miközben drasztikusan 

visszafogták azokat a kiadásaikat amelyek nem tartoznak szorosan a mindennapi szükséges 

fogyasztásukhoz. Az olasz háztartások fogyasztásának visszafogása tehát érzékenyen érintette 

azokat a kiadásokat, amelyek nem tartoznak szorosan a mindennapi kiadásokhoz.  egészség 

megőrzésére, a betegségek megelőzésére (alternatív kezelési módok, természetgyógyászat, 

sport stb.) fordított kiadásokat. Ugyanakkor paradox módon az olaszok érzékenysége 

növekedett a saját egészségük megőrzésének fontosságával kapcsolatban és egyben sokkal 

tudatosabbakká is váltak a saját egészségük megőrzésével kapcsolatosan.   

 

 

 

 

http://www.euromonitor.com/health-and-wellness-in-italy/report
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3.3  Jól-lét az olasz oktatáspolitikában 
 

Olaszországban komoly kihívás, csak úgy, mint az Európai Unió összes tagállamában a 

felsőfokú képesítéssel bírók arányának a növelése. Olaszországban a 30 és a 34 év közöttiek 

csak 20,3%-ka rendelkezik diplomával, ami az EU átlag (34,6%) alatt van jóval. Az iskolai 

végzettség hasonlóan az egészségügyi állapothoz, elsősorban a család (szülők) társadalmi 

jövedelmi helyzete és a földrajzi helyzet függvénye. Ezt jól jelzi az a tényadat is, hogy 2011-

ben az észak-olasz régiókban a 25-64 éves korosztály 59%.-nak van középfokú végzettsége 

míg ugyanez az arány a dél-olasz régiókban csak 48,7%. Az olasz döntéshozók legfontosabb 

prioritása ezért elsősorban az országon belüli regionális fejlettségbeli különbségek 

csökkentése. Egy 2014-es olasz tanulmány 6vizsgálatának középpontjában az a kérdést állt, 

hogy a képzettség mennyiben járul(hat) hozzá a személyes jól-lét érzetéhez Olaszországban. 

A tanulmány az elemzéshez részben a témához kapcsolódó európai uniós adatbázisokat (EU-

SILC) dolgozott fel részben pedig regressziós módszert alkalmazott. A kutatás eredményei 

szerint a növekvő iskolázottsági szint és a személyes jól-lét között összefüggés mutatható ki 

az olaszoknál, vagyis minél képzettebb valaki annál elégedettebb az életével, általánosságban 

(Giambona et al, 2014). Egy másik olasz esettanulmány 7a gyermek-szegénység, gyermek jól-

lét kérdéseit tárta fel Olaszországban. A tanulmány feltárja a gyermekszegénység és gyermek 

jól-lét legfontosabb meghatározó mögöttes mechanizmusait, és ennek lehetséges 

összefüggéseit az úgynevezett jól-léti állam intézményeivel.  Olaszországban a gyerekek 

tankötelezettsége a 16. életévükig tart, és a törvény szerint 14 éves korukig nem is 

dolgozhatnak. Ehhez képest a valóság az, hogy a becslések szerint közel 400.000 14 év alatti 

olasz gyerek kényszerül valamilyen oknál fogva dolgozni. A kiskorú (és egyben 

törvénytelenül) munkavállaló gyermekek aránya a dél-olasz államokban sokkal magasabb, 

délen a kiskorú munkavállalók aránya megközelíti a 60%-ot, arányuk az északolasz 

államokban 40% (Boca, del D., 2009, 7).  Olaszországban a gyermekek jól-létét veszélyezteti 

az a tény is, hogy sokkal szűkösebbek a lehetőségek (összevetve például az északi 

országokkal) arra, hogy a szülők otthon maradhassanak a gyermekeikkel, és otthon is, vagy 

részmunkaidőben dolgozhassanak. 

                                                           
6 Franceska Giambona et. al. (2014): Does education affect individual well-being? Some italian empirical 

evidences, in SciRes. http://www.scirp.org/journal/ojs 

http://dx.doi.org/10.4236/ojs.2014.45032  

 

 
7 Boca, del D.(2009) Child poverty and child-well being in the European Union 

http://dx.doi.org/10.4236/ojs.2014.45032
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Olaszországban jelen van az úgynevezett Social Card, vagy Szociális Kártya rendszer, amit 

azon családok kapnak, akik szociális alapon rászorultak, és egy vagy több 3 v alatti 

gyermekük van, illetve 65 év feletti egyedülállók, akiknek éves jövedelme nem haladja meg a 

6000 EUR-t. A Szociális Kártya segít a rezsi gáz, villanyszámla kifizetésében. Ugyanakkor 

meg kell állapítani, hogy a támogatott családok és háztartások jó része nem a kisgyermekes 

családokhoz jut el, hanem sokkal inkább a 65 év felettiekhez (Boca, del D.2009, 11).  

3.4  Jól-lét az olasz nemzetiségi politikában 
 

Olaszország Európában az egyik legnagyobb befogadó ország. A roma kisebbség aránya 

Olaszországban (nem hivatalosan) 1,8 millió főre tehető. A roma bevándorlók első 

jelentősebb generációjának egy jelentős része az egykori volt Jugoszlávia területéről 

vándorolt be Olaszországba. A roma kisebbség integrációja az olasz társadalomba nehézkes, 

ez a térbeli elkülönülésükön is „tetten érhető”. A romák Olaszországban jellemzően a városok 

perifériáján, rossz elérhetőségű és közművekkel hiányosan ellátott telepeken, kolóniákban 

élnek. A társadalmi integrációjukat és felzárkóztatásukat uniós szinten is szorgalmazzák  

(lásd: Eu Roma stratégia), azonban az olasz kormány 2011-ben publikálta az olasz nemzeti 

roma integrációs stratégiát 8(National Strategy for the inclusion of roma, sinti, and caminati 

communities, 2011). A stratégia ugyan nem nevesíti, a jól-létet viszont célkitűzéseiben érinti 

azt. Érinti az olasz roma kisebbség lakhatási feltételeinek a javítását, az oktatási rendszerbe 

történő erőteljesebb bevonásukat és az egészségi állapotuk javítására is tesz javaslatokat.  

4.Görögország és a jól léti mérések 
 

2.1 A jól lét a görög közpolitikában 
 

A gazdasági válság a görög gazdasági és társadalmi folyamatokat különösen negatívan 

érintette. Görögország az OECD ország jelentése alapján a Stiglitzi tizenegy mutatóból csak 

három esetében (egészségi állapot, munka-magánélet egyensúly és a személyes biztonság)  

rendelkezik az OECD országok átlagánál jobb eredménnyel, a többi kilenc mutató például 

jövedelmi és lakásviszonyok, civil aktivitás, emberi kapcsolatok tekintetében rosszabb az 

átlagnál.  2007 és 2011 között a görög háztartások jövedelme közel 25%-kal csökkent. A 

                                                           
8 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_italy_strategy_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_italy_strategy_en.pdf
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görög gazdaság problémái miatt a munka-erőpiacon való elhelyezkedés esélyei romlottak, a 

bizonytalanság és a félelem a munkahelyek elvesztésétől növekedett.  A munkanélküliségi 

ráta az Európai unió tagállamai között, Görögországban a legmagasabb 2014-ben még mindig 

27,2%-os volt 9(Eurostat).  (How is life, country snapshot, Greece, 2011). A kedvezőtlen 

gazdasági és társadalmi folyamatokat pedig tovább rontotta, hogy a politika rosszul kezelte a 

fellépő problémákat. A válságot követően egyértelművé vált, hogy sürgősen szükség lesz a 

közszféra reformjára és új megközelítések lesznek szükségesek  

A társadalmi jól-lét és a társadalmi tőke kérdése nem elválasztható fogalmak egymástól. A 

társadalmi tőke fontosságát hangsúlyozza a görög közpolitikában Paraskevapoulos 

tanulmánya (Paraskevapoulos, 2007). A társadalmi tőke megléte fontos szerepet tölt be a 

közpolitikák hatékony működésében és a civil társadalom részvételében is. A társadalmi tőke 

az egész társadalom működését könnyebbé teszi a társadalmi kapcsolatok, hálózatok megléte 

miatt. ennek hiányában a döntéshozatal centralizált és felülről irányított lesz. A társadalmi 

tőke teszi azt is lehetővé, hogy egy társadalmi problémát a társadalommal közösen oldjon 

meg.  A társadalmi tőke meglétéhez azonban elengedhetetlenül fontos a bizalom megléte, 

vagyis az, hogy a társadalom egyes szereplői bízzanak egymásban. A társadalmi jól lét egyik 

alapdimenziója a társadalmi kapcsolatok minősége közte pedig a civil részvétel a 

döntéshozatalban és a társadalmi bizalom megléte. Paraskevopoulos által kidolgozott Social 

Capital Index eredménye szerint Görögországban a társadalmi tőke gyengesége és inkább 

hiánya a jellemző. Valamint ehhez szorosan kapcsolódóan a társadalom tagjainak egymáshoz 

való viszonya és bizalmi szintje is alacsony Görögországban.   

5. Bulgária és a jól léti mérések 
 

5.1 Jól-lét a bolgár gyermekjólét és családpolitikában 
 

Az Európai Unió szintjén működő European Platform for Investing Children (EPIC) nevű 

szervezet kiemelten fontosnak tarja a gyermekek és családjuk jól-létének növelését az Eu 

tagállamaiban és Bulgáriában is, ahol ez különösen aktuális kérdés. A gyermekek helyzete 

nem elválasztható az őket nevelő család és szülők helyzetétől, ezért a szervezet komplex 

megközelítést szorgalmaz ebben a közpolitikai kérdésben. Az EPIC tehát komplexen kívánja 

                                                           
9 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
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kezelni a problémát és ide érti a gyerekükkel otthon levők könnyebb visszajutását a 

munkaerőpiacra, illetve olyan intézkedéseket is, mint a munkavégzés és munkavállalás család 

barátabbá tétele ( pl. részmunkaidő promótálása, otthonról dolgozás stb.,). A szervezet szerint 

szükség volna az állami támogatások kiszélesítésére különösen az egyedülálló anyák 

esetében, akik munkanélküliek és 3 illetve 5 év közötti gyermeket nevelnek. Az EPIC és a 

bolgár kormány együttműködése révén 2012-ben közel 354 szülő lett bevonva a támogatásba, 

számuk 2013-ra 387-re növekedett. Ezeknek a egyedülálló és munkanélküli szülőknek 

segítettek munkát találni. Ebbe a program kezdete, 2012 óta 3757 embert vontak be.  

A bolgár kormány az EU-val közösen célul tűzte ki azt is, hogy növeli az esélyegyenlőséget 

és a hozzáférést a minőségi oktatáshoz, különösen a koragyermekkorban. Ezért a bolgár 

kormány 2010-ben indította el a Social Inclusion Project-et. Ennek a programnak a 

legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a gyermekszegénységet már korán a kisgyermekkorban 

megelőzze, ehhez pedig az önkormányzatok együttműködésére is szükség volt. Az elmúlt két 

évtizedben, Bulgáriában (hasonlóan az egykori szocialista országokhoz) az állami 

közszolgáltatások lassú minőségromlása volt jellemző, ez igaz volt az alapfokú oktatási 

intézményekre is (pl. bölcsödék, óvodák stb.) is. Erre a bolgár kormány 2013februárban 

kidolgozott egy stratégiát, amelynek címe:  National Strategy for Reducing Poverty and 

Promoting Social Inclusion 2020. Ennek a célja, hogy megteremtse a kereteit annak, hogy 

létrehozzanak és felfejlesszenek egy országos intézményhálózatot, amely lehetővé teszi azt, 

hogy mindenki hozzájusson a megfelelő minőségű szolgáltatáshoz.      

 

5.2 Jól-lét a bolgár munkahelyeken 
 

Bulgária, mint relatíve új EU-s tagállam és egykori poszt szocialista ország egész más 

kihívásokkal néz szembe, mint a fejlettebb nyugat európai országok. Az egyik legfontosabb a 

nemzetközi migráció fokozatos erősödése. Ez egyszerre jelentette a külföldi munkaerő 

(jellemzően ázsiai és török) bevándorlását, illetve a szakképzett és nyelveket beszélő fiatal 

bolgár szakemberek Nyugat Európába, vagy éppen az Egyesült Államokba. A migrációval 

kapcsolatban azonban fontos megjegyezni, hogy az elvándorlás jelen pillanatban sokkal 

nagyobb probléma a bolgár demográfiai trendekben és a munkaerőpiacon, mint a bevándorlás.  

A munkahelyi jól-lét kapcsán ki kell emelni, hogy a bolgár munkanélküliségnek van egy 

határozott etnikai vonzata is, mivel a statisztikák szerint az elszegényedés és a szegénység az 
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etnikai kisebbségek (romák és törökök) között sokkal erőteljesebb. A statisztikailag is 

szegénységben élők 25%-ka etnikai kisebbség, romák és törökök, ami azt mutatja, hogy ők 

sokkal sérülékenyebb társadalmi és egyben munka erőpiaci helyzetben vannak.  

Bulgáriában ezért kiemelten fontosnak tartják az etnikai kisebbségek és a bevándorlók munka 

erőpiaci integrációjának elősegítését. Mindezt már központi kormányzati szinten is célul 

tűzték ki, és a regionális tanácsokban a nemzetiségek képviselete biztosított. A bolgár 

kormányzatban pedig több miniszter is valamely etnikai kisebbség tagja.  

Bulgáriában 1998-ban hozták létre a Nemzeti Etnikai és Demográfiai Ügyek tanácsát 

(National Council on Ethnic and Demographic Issues (NCEDI)), amelynek fő feladata, hogy 

elősegítse az etnikai kisebbségek, leginkább a romák integrációját a társadalmi élet minden 

területén (munkaerőpiac, oktatás, egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés).  

Az állami törekvések mellett (jogi-törvényi szabályozási keretek megteremtése) a bolgár üzleti 

élet szereplői is felismerték annak szükségességét, hogy alkalmazkodjanak a megváltozott 

társadalmi környezethez, vagyis a multikulturalizmushoz és adott esetben a különböző nációk 

egyre hangsúlyosabb jelenlétéhez a munkaerő piacon. Erre történetileg is számos példa van, 

hiszen például az örmény kisebbség az ékszerkészítéshez értett nagyon, ezért arányuk az 

ékszerüzletben mindig is magasabb volt, a kereskedelemben a görög kisebbség képviseltette 

magát nagyobb számban. Több olyan szakmai szervezet is működik már Bulgária szerte, amelyek 

célja a különböző nemzetiségű, de valamilyen formában Bulgáriában élő kisebbségek 

munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének az elősegítése.  Ilyen szervezet például a BIBA  

(Bulgarian International Business Association).  

5.3 bolgár nemzeti identitás és jól lét 
 

Egy bolgár tanulmány a nemzeti identitás és nemzeti tudat hatását vizsgálja a jól létre 

elsősorban bolgár gimnazisták körében. A kutatós alaphipotézise szerint a nemzeti identitás 

megléte növeli az állampolgár jól-létét, kedvező hatással van arra. Összehasonlító elemzés si 

készült Romániával, aminek eredményeképpen megállapították, hogy a bolgár fiatalok 

nemzeti öntudata erősebb, mint a román fiataloké. A tanulmány abból indult ki, hogy a 

nemzeti öntudat egyben erősíti a „valahova tartozás „érzését, és ez pozitívan hat a jól létre is 

(Radosveta et al., 2013). Egy másik bolgár tanulmány azt vizsgálta, a Bulgáriában élő roma 

fiatalok és édesanyjuk esetében melyik identitás a legszorosabb, a családi, a nemzeti, vagy a 

vallási. Illetve hogy melyik identitás járul(hat) hozzá a jól-lét szintjének a növeléséhez. A 
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kutatás eredménye azt mutatta, hogy a romáknál a bolgár identitás nem túl erős, aminek oka 

lehet az is, hogy alacsony a társadalmi elfogadottságuk és integrációjuk is. Ugyanakkor 

családi kötelékeik és identitásuk a legerősebb. ebből következően pedig a családhoz való 

tartozás érzete okozza számukra a legnagyobb elégedettséget, ami szintén hozzájárul a jól-

létük szintjének a növeléséhez (Dimitrova et al, 2014). .      

5.4  Jól-lét a bolgár egészségügyben 
 

A bolgár lakosság általános egészségügyi állapota a WHO ország jelentése szerint több 

jellemzőben is alatta marad a nyugat európai tagállamoknak. Ennek okait az ország általános 

gazdasági és társadalmi fejlettségi szintjében kell keresni. 2007-ben a Világbank felmérése 

szerint a bolgár népesség 10,6%-ka a nemzeti szegénységi küszöb alatt él. A UNICEF adatai 

szerint a bolgár gyermekek 17,8%-ka él szegény körülmények között mindez pedig 

befolyásolja az egészségügyi állapotát a népességnek.  

  

6. Jól-lét modelljének jelenléte a nemzeti közpolitikákban 
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