Tisztelt Kollégák, kedves szociális szakemberek, szakmai területen dolgozók!

A 3SZ legutóbbi elnökségi ülésén felmerült az, hogy egyre aggasztóbb hírek és
jelzések érkeznek kollégáktól arról, hogy politikai és hivatali nyomásgyakorlással,
fenyegetéssel, olykor zsarolással kényszerítik kollégáinkat az elemi szociális szakmai és etikai
szabályok megsértésére. A hallgatás ilyen esetekben nemcsak a tudomásulvételt, hanem a
beleegyezést is jelentheti. Nem szeretnénk tudomásul venni sem, belenyugodni meg pláne
nem abba, hogy szakmai normáinkat, és ezáltal szakmai tartásunkat semmibe lehessen venni.
Nem tudjuk még, hogy mit lehet tenni – de, legalább ne hagyjuk szó nélkül azt, hogy az efféle
megfélemlítő, zsaroló, fenyegető, a szakmai méltóságunkat sértő gyakorlatok
elterjedhessenek.
Ha jogosnak tartjátok a fentebb jelzett veszélyt, és egyetértetek azzal, hogy, legalább
ne hagyjuk szó nélkül, akkor a következőkre szeretnélek kérni Titeket:
Amennyiben Veletek is történtek hasonlók, vagy tudomásotok van hasonló esetekről, akkor
kérem, hogy juttassátok el a hasonló események, esetek rövid leírását a 3SZ címére.
Természetesen, minden tiszteletem azoké, akik névvel és beazonosíthatóan vállalják a hasonló
események elleni tiltakozásukat és fellépésüket – tőlük azt kérem, hogy az általuk
sérelmesnek, megalázónak, a szakmaiságot sértőnek megélt történeteiket írják meg azokra a
fórumokra (a 3SZ és más szociális szakmai fórumok Facebook oldalára, a szociális
szakemberek levelező listájára, stb.), amelyeken a panaszosok is beazonosíthatók.
Amennyiben bárki úgy ítéli meg, hogy a várható retorziók miatt nem engedheti meg azt, hogy
beazonosíthatóan, névvel vállalja fel a saját történetét, de el akarja mesélni hasonló sérelmét,
azt kérem, hogy írja meg vagy a 3sz@3sz.hu email címre, esetleg privát üzenetként írja meg a
3SZ Facebook oldalának üzeneteibe.
Amennyiben az általatok jelzett esetek száma és súlyossága a kollektív tiltakozást és a
nyilvánossághoz fordulást megalapozottan alátámasztja, úgy e sérelmekkel és panaszokkal a
Szociális Szakmai Szövetség elnökeként igyekezni fogok a szakmai érdekvédelmi
elvárásoknak megfelelni – tiszteletben tartva a névtelenség és személyes
beazonosíthatatlanság iránti elvárásokat. (Magyarul: a névvel nem vállalt esetek névtelenek és
beazonosíthatatlanok fognak maradni.) Amennyiben a felmerült érdeksérelmek etikai és jogi
lépéseket is indokolnának, úgy az eseteket az Etikai Kollégium elé visszük, illetve, meg
fogjuk kísérelni a szükséges jogi lehetőségek feltárását is. (A 3SZ nem áll állandó
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szerződésben ügyvéddel-jogásszal, erre már régen nincsen pénzünk – de, megpróbáljuk
megtenni azt, amit tudunk.)
Várom az általatok megélt vagy biztos ismereteitek alapján megtörtént esetek leírását
– a fentiek figyelembe vételével.
Próbáljuk meg együtt nem tudomásul venni, legalább szóvá tenni azt – ami mellett nem
mehetünk el némán!
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