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A Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kamara nagyszabású rendezvényei sorába illett a 

Szakmai Akadémia megrendezése. Üdvözölhető lépés ez, mert a múltban is a szakmákat 
tömörítő kamarák egyik fontos feladata volt tagjaik képzése. A meghívottak széles köre 
felölelte a társterületek képviselőit és a kamarán kívüli szakemberek egy részét is. A megyei 
gyermek- és ifjúságvédő intézetek részvétele felülreprezentált volt. Több megyéből azonban 
alig, vagy egyáltalán nem képviseltették magukat vélt, vagy valós sérelmek okán, így 
néhány meghatározó személyiség távol maradt. (Mint a legtöbb szakmában, a széthúzás, az 
ellenségeskedés, a becsvágy indukálják a nem szakmai konfliktusokat, hogy aztán belőlük 
könnyebben alakuljanak ki szakmaiak is.) 

A szokásos magas színvonalú ellátás és az egyébként kiváló szervezés nem hagyott 
kívánni valót maga után, hacsak azt nem, hogy a gyermekvédelmet, szociálpolitikát 
egyetemen oktatók rendre nem voltak meghívva. Ez azért baj, mert így egyfajta szakmai 
radikalizmus mindig távol marad. E-nélkül valamiféle belterjesség fenyeget. A résztvevők 
úgy gondolhatják, alapvetően jól csinálják a dolgukat, de azért nem árt egy kis megújulás. 
(Erről jut eszembe, hogy négy éve ugyanitt, Balatonfenyvesen mise és közös istentisztelet is 
része volt a programnak.) 

A neves előadók is autentikusságunkat hivatottak erősíteni, hiszen ők politikusok, vagy 
magas beosztású hivatalnokok, akiknek szükségük van egy-egy szakma támogatására és 
hálásak a bizalomért. Ezt többségük meg is kapja tőlünk, mert mi is hálásak vagyunk azért, 
hogy a gyermekvédelmi szakmát kizárólag velünk azonosítják. Az egyezség forgatókönyve 
általánosnak és öröknek látszik: mi azonosulunk egy (kormányprogrammal, belátjuk a 
gazdaság előtt álló soha nem látott mértékű nehézségeket, elősegítjük mondjuk egy helyettes 
államtitkár sikeres közszereplését, s cserébe ígéretet kaptunk, hogy a szakma véleménye 
nélkül semmi sem történhet ebben az országban — számítanak ránk. Szóval kicsit „poltáj" 
(értsd: politikai tájékoztatás) hangulata volt a rendezvénynek. 

A család-, gyermek-és ifjúságvédelem helyzetéről és aktuális feladatairól elhangzó 
előadásokat politikai és helyettes államtitkárok, elnök-vezérigazgatók, országgyűlési 
képviselők és sok más jeles előadó tartotta. A konferencia sokunk számára egyik 
legfontosabb mondandóját dr. Csehák Judittól, az Országgyűlés Egészségügyi- és Szociális 
Bizottsága elnökétől hallottuk. E szerint a jövőben az országgyűlési képviselők lobbi-listáján 
lehet majd jelentkezni a szakmai érdekek képviseletére. Számunkra — a gyermekvédelem 
számára — hallatlanul fontos lesz ez a lehetőség. Erősebb érdekérvényesítő képességű 
lobbik eddig is jól működtek, de ezentúl etikai szabályok regulázzák majd aktivitásukat. Az 
etikai előírások jó része persze a képviselők magatartását szabályozza, forgatókönyvet adva 
a többféle érdek esélyegyenlőségének biztosítására. 

A tíz plenáris előadás anyagát a közeljövőben megjelenteti a Kamara. A már említett 
professzionális szervezésért köszönet illeti dr. Orbán István elnök urat és Szegedi Zoltánnét, 
a szakmai kollégium elnökét. 
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