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A társadalmi mozgalmak kutatása a globalizáció okozta társadalmi konfliktusok, a társadalom 

elitcsoportjainak mobilizációja és a jó-lét problematika, mint mozgalom értelmezése szempontjából 

vizsgálandó. A társadalmi mobilizáció a globális elitek szintjén, a globális érdekcsoportokban, a 

társadalmi civil mozgalmakban egyaránt jelen van. Az ENSZ a jól-léti tematika politikai térnyerését a 

globális jól-léti mozgalom eredményének tekinti. A kutatás fő kérdése az, hogy a jól-léti mozgalom 

milyen típusú mozgalom, a különböző csoportok miként élik meg a mozgalomban való részvételt, mi 

a mozgalom hajtóereje. Ennek háttere felderítéséhez a társadalmi mobilizáció elméleti hátterének 

áttekintése szükséges. 

A társadalmi konfliktusok kutatásának kontextusa 

A társadalmi problémák és a konfliktuskutatás  

A konfliktusok témaköre önálló kutatási területté az 1970-es-80-as években vált. Fontos kutatási 
témájává vált az emberi társadalom problémáinak kutatása. A korszak konfliktuskutatásának 
meghatározó nézőpontja volt, hogy a kutatások egyre inkább interdiszciplinárissá váltak. A 
hétköznapi konfliktusok mellett a konfliktusok és igazságosság, demokrácia, részvétel és tanulás 
kérdései mellett a konfliktusok, mint pozitív tapasztalatok vizsgálata is megkezdődött (játékelmélet, 
érdekviszonyok elmélete, emberi szükségletek elmélete, komplexitás és kommunikáció, a 
tanuláselmélet, az érzelmek és értékek is részévé váltak a konfliktuskutatásoknak.  
 A mai napig leginkább használt konfliktus értelmezés Max Weber nevéhez kötődik, aki szerint 
a gazdaság és az állam együttesen képesek konfliktusfeltételek kialakítására. A legitimáció a 
konfliktusok legkritikusabb eleme. A társadalmi csoport, osztály mellett a státus és a politikai hatalom 
is konfliktusok forrása. A konfliktusok más nézőpontból (Collins, 1975) olyan szimbolikus javak és 
emocionális szolidaritás jellegűek, amelyek a legfőbb fegyverként használatosak a konfliktusos 
folyamatokban. A konfliktuselméletek legfőbb kérdése, hogy miként értelmezzük a társadalmi 
konfliktusokat, miként húzzuk meg azok határait, hogyan kezdődnek, miként variálódnak, milyen 
hatásuk van. A konfliktuselmélet központi tézise a hatalom és a források egyenlőtlen eloszlása. 
Napjainkban a központi kérdés a hatalom. 

Lewis Coser szerint a konfliktus a társadalom normális és funkcionális eleme, a 
csoportformálódás és csoportműködés lényeges eleme. A konfliktus mindig célhoz kapcsolódik, 
valamit el akar érni az egyén, a csoport a konfliktussal. A cél elérése többféle módon történhet: a 
tárgyalásoktól függ a konfliktus típusa vagy szintje. A konfliktusok között a társadalmi konfliktusok a 
források szűkössége miatt keletkeznek, és az eltérő társadalmi csoportok és rétegek eltérő 
struktúrájából fakadóan eltérő politikai érdekeket öltenek. A csoportok azonos osztályérdekén túl a 
státuscsoportok érdekei eltérőek lehetnek. A konfliktusok forrása lehet a társadalmi mobilitás 
megakadása, a csoportok lecsúszása, amely konfliktust és társadalmi változás iránti igényt 
eredményezhet. Napjainkban a depriváció nem annyira abszolút (élelem, megélhetés, ruházkodás, 
lakás), mint inkább relatív (az egyén vagy csoport más csoporthoz képest rosszabb helyzetűnek érzi 
magát), másoknak jobban megy, valamilyen státuszt elvesztett. A konfliktusokba az egyének anyagi 
és érzelmi forrásokat is belevisznek. Amennyiben a konfliktusok a racionális elvek mentén működnek, 
akkor a konfliktus szintje relatíve alacsony (sztrájk, passzív ellenállás).  

A konfliktusok Coser szerint akkor eredményeznek erőszakot, amennyiben az emocionális és 
transzcendens célok erőteljesen jelen vannak.  Az erőszak érzelmi töltésnél jelentkezik, és kialakulnak 
a csoportok céljai és értékei közötti határok. Minél inkább csoportokhoz tartoznak az egyének, annál 
inkább esélyes a csoportos konfliktus, amennyiben a csoport veszélyeztetve érzi magát. Amennyiben 
transzcendens célok is jelen vannak, nem csupán a napi megélhetés kérdései, akkor erőszakosabb a 
konfliktusok jellege (melegek felvonulása, abortusz törvények, stb.) 

A konfliktusok Coser szerint lehetnek belső és külső természetűek: a belső konfliktusok 
nemzetállami határokon belüli csoportok konfliktusai. A külső konfliktusok politikai közösségek 
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közöttiek, és háborút vagy más alacsonyabb szintű konfliktusokat jelentenek. A konfliktusok 
pszichológiai szükségletekből fakadnak, időt igényel fejlődésük, és robbanással fenyegethetnek. Az 
alacsony feszültségtartalmú konfliktusok lehetnek nyomásgyakorló jellegűek, és többnyire diádikus 
természetűek. Az alacsony szintű konfliktus újfajta morális és társadalmi struktúrát generálhat, amely 
egy újfajta társadalmi integrációhoz vezethet. A csoportok fontos jellemzője a hálózati sűrűség, 
milyen gyakran találkoznak, milyen a személyes bevontság, milyen a csoportok kapcsolati igénye. A 
csoportok konfliktusos eseményekbe való bekapcsolása centralizáltabb politikai struktúrákat 
eredményez. A centralizált kormányzat jóval hatékonyabb a veszélyek elhárításában, és egységesítést  
hajt végre konfliktusos helyzetekben, mivel egyébként az egységesítés és centralizáció nem volna 
lehetséges. Összességében Coser szerint a konfliktusok hatása egyszerre lehet integráció és 
dezintegráció: a külső nyomással szemben integráló, a belső csoportokkal szemben dezintegráló.  A 
belső konfliktusok erősíthetik a politikai ellenségeskedést, a konfliktusok kezelését olyan új jogi 
normateremtő és szabályozási eszközökkel kísérelhetik megoldani, amelyek világosan átrajzolják a 
hatalom, a tekintély, a cselekvés határait. A külső konfliktusok akkor erőteljesebbek, amikor az 
érzelmi elemek és a transzcendens célok magas szinten vannak jelen, amit megerősít a nemzeti 
szimbolikus határok markáns megrajzolása, a magasabb belső szolidaritás és a hatalom és tekintély 
eredményesebb és hatékonyabb felhasználása.1 

A hatalom a társadalmi konfliktusokban részben a társadalmi struktúra egyik eleme, ami 
pozícióhoz kötött. Másutt a csere eleme, sokféle eleme van, amivel az emberek befolyást 
gyakorolnak. További értelmezés szerint a nyelv, a szöveg, a diskurzusok által meghatározott. 
Dahrendorf  a hatalmat olyan viszonyrendszernek tekinti, amelyben az egyén vagy csoport akaratát 
véghezviszi az ellenállásokkal szemben is. A tényleges hatalom egy szervezethez kapcsolódik, és 
státuspozíciókhoz, szerepekhez, normákhoz, amelyek a hatalom révén kialakítottak. Dahrendorf  
szerint a társadalom kultúrája a hatalmi elit érdekeit tükrözi, és nem a közép- vagy az alacsonyabb 
osztályokét. A hasonló érdekkörű embereket „kvázi-csoportok”-nak tekinti, amelyből valós 
érdekcsoportok alakulhatnak. Egy csoport akkor válhat aktívvá egy konfliktusban, ha a technikai, 
politikai és társadalmi feltételek egyszerre vannak jelen.  

 Technikai feltételnek tekinti az embereket (vezetők, aktívak, tagok, szavazók), az 
ideológiákat és a normákat. Ideológiának nem csupán a politikai ideológiák, hanem 
mindazon nézetek összessége tekintendő, amely eltér a hatalmi csoport nézeteitől. A 
normák a csoport belső kohézióját, a belső hierarchiát meghatározó tényezők, 
amelyek a vezetők hatalmát érvényesítik. 

 A politikai feltételek a szervezőerő és a csoport gyülekezési helyének megteremtése. 
A csoportok által használt terek funkcionális és szimbolikus jelentőséggel bírnak. 

 A társadalmi feltételek két eleme a kommunikáció és a toborzás szerkezetének 
kialakulása. Amennyiben egy kvázicsoport kommunikációképes, érdekcsoporttá 
válhat. Napjaink elektronikus kommunikációs rendszerében is fontos szerepe van a 
csoporton belüli kommunikációs modelleknek. 

Dahrendorf a konfliktus intenzitását a költségek és a bevonás kockázataival hozza összefüggésbe. A 
konfliktus mélysége erőteljesen függ a hatalom, a pénz, az anyagi források, az infrastruktúra 
elvesztésének veszélyétől. A demonstrációtól az utcai zavargásokig hosszú az út, de a tényleges 
összecsapások polgárháborúval is fenyegethetnek. A konfliktusok társadalmi változásokat is 
eredményezhetnek, amelyek mélysége eltérő lehet. 2 
A konfliktuselmélet jelenlegi teoretikusai között Randall Collins négy tényezőt határoz meg:  

                                                           

 
1 Johnson, D.(2008) Contemporary Sociological theory:An integrated multilevel approach. 368-

372.pp. 

 
2 Johnson, D.(2008) Contemporary Sociological theory:An integrated multilevel approach. 373-

380. 
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 A források szűkössége és a mobilizáció: a források szűkössége nem egyenlő elosztást jelent, 
és potenciális konfliktusokat okoz azok között, akik ellenőrzik azokat, és azok között akik 
nem. A források lehetnek gazdasági, hatalmi-politikai, szervezeti-hálózati, és kulturális 
jellegűek.  

 A potenciális konfliktusok akkor válnak ténylegessé, ha az ellenálló csoport mobilizálódott. A 
forrásmobilizációnak két területe van:  

o az első, az emocionális, a morális és szimbolikus mobilizáció, a kollektív rituálék. A 
rituális teljesítmény a szimbolikus mobilizáció eredménye. A gyakoribb fizikai 
találkozások, a rituális szokások, a figyelem fókuszálása, a közös érzelmi hangoltság 
növeli a csoportidentitást, olyan világnézetet teremt, amely a világot két táborra 
osztja, a saját hiedelmeket morálisan helyesnek érzékelteti, a szükséges emocionális 
energia legitimizálja a csoportot és az indokokat; 

o a második az anyagi források mobilizálása: a kommunikáció, a közlekedés, szállítás, 
anyagi javak, pénz és fegyverek. Ez utóbbi a geopolitikai konfliktusok fontos forrása. 

o A csoportok képesek egy konfliktust megnyerni viszonylag kevés anyagi forrással is, 
és elveszíteni, ha nem képesek az érzelmi energiákat megújítani.  

 A potenciális konfliktusok aktiválásához a feleknek a morális igazságtudatára is szüksége van. 
A merő anyagi haszon nem tesz semmilyen konfliktust igazolhatóvá. A konfliktusok 
transzcendens tartalma ezért elemzendő.  

 A konfliktusok felemésztik a résztvevő felek forrásait. A konfliktus kirobbantásakor az 
emocionális elemek a fontosabbak, hosszú távon az anyagi források döntik el a 
végeredményt. A szűk források megújítása még nehezebb. Az emberi jogi mozgalmak 
viszonylag gyorsan lezárhatók, a gerillaháborúk folyamatos forrásszerzést igényelnek, ezért 
állandóan megújulnak.  A konfliktusok bürokratizálása, a konfliktuskezelés leginkább bevett 
módja: pl. probléma a cigányság integrációja, akkor romológia tanszékkel, politikai posztokkal 
kezelhetővé válik. A konfliktusok természetének fontos ismérve, hogy a geopolitikai 
konfliktusok hosszú távon hatnak. Az államrendszer nem állandó, államok keletkeznek és 
szűnnek meg, nemzetek tűnnek el. A nemzetállam megmaradásában az erő és legitimitás 
egyaránt fontos: a legitimizáció a szocializáció következménye, az emberek erőteljesebb vagy 
gyengébb patriotizmusa számos tényezőn, rituális elemeken is múlik. A legitimitás a kormány 
kormányzási joga, a gazdaság fejlődése és a lakosság képzése, amelyet a fenyegetés 
eredményeképp kialakult nacionalizmus, a ritualizált interakciók jelképeznek. A nemzetállami 
terület, a föld, mint tulajdon, a társadalmi szerkezet makro világának kifejezője. A hátországi 
előnyök a geopolitikai tényezőkben a terület nagyságától, a forrásoktól, a lakosság számától 
és képzettségétől függnek, a határvidéki előnyök az ellenséges országok kevés számát 
jelentik. A határvidéki előnyökkel bíró országok a geopolitikai periféria területei, a hátország-
határvidék előnyöket akkumuláló országok természetesen növekednek, míg szomszédaik 
fokozatosan eltűnnek. 3 

Összességében Collins a konfliktusokat komplex jelenségeknek tekinti, amelyekben a csoportok 
anyagi mobilizációs forrásokkal, emocionális motivációval, fenntartható morális igazolási érzettel, 
szimbolikus elemekkel és rítusokkal egyesítettek. A konfliktusok ritualizált attrocitásokban 
erősödnek, ami a viselkedés morális igazolásához vezet, és további szimbólumokkal erősíti a csoport 
teljesítményét. A konfliktusokban a csoportok vagy veszítenek, vagy nyernek, attól függően, hogy 
képesek-e forrásaik pótlására és megerősítésére. A nemzetállamok legitim hatalommal és területi 
határokkal bírnak. A legitimitás rituális teljesítmény eredménye, a rituálék nacionalizmust termelnek, 
amely fenyegetés hatására erősödik meg. A fenyegetés jöhet kívülről és belülről, valamilyen 
társadalmi mozgalom formájában. A nacionalizmus magas emocionális energiát termelő forrás, ám 
hanyatló természetű, ezért a kormányzatok érdeke, hogy a veszélyérzetet folyamatosan magas 
                                                           

 
3 Johnson, D.(2008) Contemporary Sociological theory:An integrated multilevel approach.  
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szinten kell, hogy tartsák. A hátországi előnyökkel bíró nemzetállamok jellemzője a túlterjeszkedés 
(ami lehet kulturális is), a határvidéki államokat érő fenyegetés a beolvadás, megszűnés.4 
A társadalmi konfliktusok5 részletes elemzését olvashatjuk az ISA kézikönyvében. Az érzelmek, 

emóciók szociológiája6 T.D. Kemper emocionális szociológiájában az egyén státusának csökkenése 

vagy növekedése, speciális emóciókat eredményez. Chris Lucerne nézőpontjában az emóciók az 

emberi természet kommunikációjának elemei, amelyek naponta kifejezést nyernek. Az első számú 

emóció a boldogság, a második a harag, a harmadik a szomorúság.  

Az emóciók szerepe a konfliktusok és társadalmi mozgalmak megértésében 

Thomas J. Scheff a társadalmi konfliktusok okait abban látja, hogy az egyén úgy érzi, társadalmi 
értéke nyomás alá került, szégyen tárgyává vált, ami nem megtárgyalt, hanem elnyomott. Az 
érzelmek szociális menedzselése a társadalmi együttműködés és konfliktus alapvető dinamikáját 
mutatja, amelynek  fókuszában a forrásokért, a komplex problémák miatti, a morális kérdések miatti 
konfliktusok állnak.  Az emóciók a társadalmi mozgalmak középpontjában állnak (Olivier Fillieule, 
Isebelle Sommier, Christophe Traini). Az emóciók szociológiájáról átfogó képet kaphatunk J. H. Turner 
tanulmányából.7 
Az emóciók szociológiája, az emócióalapú munkavégzés, a munkaszociológia új területe, amely a 
magas interakciós tartalmú munkakörökben igényel nagyobb megterhelést. Ide tartoznak az 
ügyfélközpontok, amelyekben a cégek arra törekednek, hogy a személyiség, az egyéni identitás 
fontos eleme a munkavégzés hatékonyságának, a vevőkkel való kapcsolattartásban. A folyamatos 
érzelmi manipuláció súlyos következményekkel bír a munkaerő pszichológiai jóllétére. A munkatársak 
úgy érzik, feladataik nem autentikusak, elidegenednek saját énjüktől és érzéseiktől. Az 
emociómenedzsment függ a munkatárs státusától, és a magas státusúak esetében megengedett 
negatív emóciók kimutatása, míg az alacsonyabb státusúak esetében ez nem elfogadott. 8 
 A társadalmi konfliktusok és társadalmi mozgalmak összekötő elemei az emóciók. A 
társadalmi mozgalmak megértésében a szociológiai megközelítések számos új koncepcióval és 
módszerrel segíthették a megértés keretinek kialakítását. Edelman bemutatja azt a fordulatot, 
amelyben Charles Tilly, Alaine Touraine, valamint Mancur Olson tevékenységét, mint részleges 
nézőpontokat értékeli és kiemeli Touraine paradigmatikus váltását, amivel a társadalmi mozgalmakat 
áthelyezték az általános társadalomelméleti nézőpontba. 

                                                           

4 Collins, Randall. Conflict Sociology. New York: Academic Press, 1975. ISBN 978-0121813505 

Coser, Lewis A. The Functions of Social Conflict. Free Press, 1964. ISBN 978-0029068106 

Dahrendorf, Ralf. The Modern Social Conflict: The Politics of Liberty. Transaction Publishers, 

2007. ISBN 978-0765803856 

Johnson, D.(2008) Contemporary Sociological theory:An integrated multilevel approach.  

 
5 Dennis,a., Kalekin Fishman D.(eds)(2009):The ISA Handbook in Contemporary Sociology. 114.pp. 
6  
7 Turner, H.(2005) The Sociology of Emotions. Cambridge University Press. 
8 Burk R.J., Cool C.L (2013): The Fulfilling Workplace: The organisations’s role in Achieving  Individual 

and Organisational Health. Ashgate publisher. 

 

http://www.amazon.com/dp/0121813509?tag=encyclopediap-20&camp=14573&creative=327641&linkCode=as1&creativeASIN=0121813509&adid=0NQQZXQ96PDAJGB1J8XS
http://www.amazon.com/dp/0765803852?tag=encyclopediap-20&camp=14573&creative=327641&linkCode=as1&creativeASIN=0765803852&adid=0NQQZXQ96PDAJGB1J8XS
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A társadalmi mozgalmak jelenlegi kutatási trendjei 

 A folyamatelmélet központú kutatások 

A folyamatelmélet központú kutatások (McAdam: 1996) a racionális választások mellett, a 
forrásokkal, a lehetőségek felismerésével (a hosszú távú stratégiai nyitással és a rövid távú 
strukturális horizont vizsgálatával) a kulturális dinamikával, az érzelmi tényezőkkel foglalkoztak. 
Leginkább a cselekvés vagy akcióelmélet hiányzott.  A társadalmi mozgalmak kutatásában legfőképp 
a mikroszintek leírása hiányzott, annak ellenére, hogy a szaktudományok módszerei gazdagok voltak. 
A 2000-es évekre az interakciók és a kapcsolatok mechanizmusai kerületek a kutatások 
középpontjába. Fontossá váltak a hiedelmek mellett az interakciókon túli kapcsolatok elemzése is. 
Kevés figyelem fordult a mozgalmak kulturális értelmezésére, a mozgalmak stratégiai akcióival 
kiváltott gazdag emóciókra.  A hangsúly ebből fakadóan a társadalmi konstrukciókra és a kollektív 
interpretációk elemzésére tevődött.9 James M. Jasper hivatkozik Olsonra, aki szerint társadalmi 
mozgalmakban, a nyomást gyakorló csoportokban Olson (The Logic of collective Action) szerint az 
egyén csak akkor vesz részt, amennyiben személyesen is elérhet valamit (szelektív ösztönzés), és 
kiscsoportra van szükség ahhoz, hogy a személyek ellenőrizhessék egymást, rámutatva arra, hogy 
mindegyik csoport a saját érdekeit helyezi előtérbe. A leghatékonyabbak a baráti és családi 
csoportok. Olson szerint a kollektív akciók és szociális mozgalmak a hétköznapi élet normál 
kiterjesztései. Összességében Edelman négy nézőpontot különített el az 1965-2010 közötti 
társadalmi mozgalom kutatásokban:10 
 
Fókusz materialista cselekvés felfogás kulturalista cselekvés felfogás 

makroszociális Mobilizációs, folyamat nézőpont: Tilly, Oberschall, 

McCarthy, Zald Perrow, McAdam, Tarrow 

Programozott társadalom: 

Touraine Melucci, Castells 

mikroszociális racionális választás vagy játék elmélet: 

Olson, Hechter, Cooleman, Lichbach, Opp 

Pragmatizmus, kulturális történelmi aktivitás elmélet, 

feminizmus-homoszxualitás, kulturális stratégiai vagy 

emocionális nézőpontok: Cefai, Emirbayer, jasper, 

Krinsky, Baker, Taylor 

 
Elemzésében kitér az ezredforduló óta bekövetkezett irányváltásokra: a társadalmi kontextusba 
helyezés, az intézményrendszer átalakulása és a szociális hálózatok, az interakciók formáinak 
vizsgálatára. A kutatók egy része külön vizsgálat tárgyává teszi a vezérszónokok diagnózisainak 
elemzését, a módot, ahogy hallgatóságukat meggyőzni igyekeznek, a kollektív identitások 
vizsgálatának előretörését a kilencvenes években, a narratívaelemzéseket napjainkban. 
Összességében a kulturális nézőpontok szintézise rajzolódik ki, oly módon, hogy a kultúra 
megismerési, emocionális, értelmezési és morális keretet képez.11 
  
 
A társadalmi mozgalmak elméletében a hetvenes években kialakult forrás mobilizációs nézőpont 
máig tartja magát: azaz a társadalmi mozgalmak a politikai küzdelmek, politika más eszközökkel. A 
határ a mozgalmak és a tényleges politika között nem élesen elválasztott. A bevett mozgalmak 

                                                           
9 Edelman, Marc (2001): Social movements: Changing paradigms and Forms of Politics. annual review 
of Anthropology. Vol. 30:  288.pp. 
10 Social Movement Theory Today: Toward a Theory of action?Sociology Compass 4/11(2010) 965-
976, 10.1111/j. 1751-9020.2010.00329.x968. academia.edu/1148265/Social_movement_Theory 
Today 
 
11 J (2001): Social movements: Changing paradigms and Forms of Politics. annual review of 
Anthropology. Vol. 30: pp.  968. academia.edu/1148265/Social_movement_Theory Today (970) 
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normális, intézményesített, racionális politikai kihívásokat fogalmaznak meg a speciális 
érdekcsoportokkal szemben, akiknek rutinszerű kapcsolataik vannak a politikai döntéshozókkal, a 
társadalmi mozgalmak viszonylag magas árat fizetnek a politika befolyásolásáért.  A politikai haszon 
ebben az esetben is meghaladja a költségeket, ezért nagyon sokan rácsatlakozhatnak. A társadalmi 
mozgalmak esetében nem elhanyagolható a zavargások, az atrocitások és a vandalizmus okozta károk 
elemzése.12  

A kulturalista központú kutatások 

Az új évezred első évtizedének vége felé megújult a pragmatizmus és a Chicagói iskola elméleti 
örökségének felhasználása. A pragmatista örökségben fontos a funkcionális szerepek vizsgálata, és új 
elem annak megértése, hogy az interakciókban maguk a szereplők is állandóan változnak, az elit és 
nem elit szereplők állandóan improvizálnak. A chicagói örökségből felújított elemek (Daniel Cefai): az 
értelmezés, a diskurzusok, a kódok, a morális határok kutatása, a kollektív identitások, érzelmek, 
rituálék elemzése és a jogi keretek értelmezése. A legfontosabb az etnográfiai kutatási módszerek 
beemelése, hogy értelmezni tudják a szituációkat, amelyben a mozgalmak egyénei tevékenykednek, 
miként értelmezik a körülöttük levő világot. A mozgalmak intellektuális történetének kutatása 
alkalmas a mikroszint értelmezéséhez is.   

James M. Jasper tanulmányában összegzi a különböző nézőpontok közös témáit: 

 a megélt realitás, a megélt tapasztalatok, az értelmezés mechanizmusai; 

 a narratíva, diskurzus, szöveg, hely, szimbólum, jellemek, retorika, amely elemek 
komplett elméletekké állnak össze; 

 a kutatás kereteit meghatározzák még az emóciók és morális víziók, a szereplők 
kognitív apparátusa; Az emóciók kiemeltek mint az eseményekre való reagálás 
eszközei, a gondolkodás formái és az értékelés módszerei, amelyek irracionális 
döntések forrásai lehetnek; 

 az interakciókban kiemelt a stratégiai szereplők tevékenysége, de nem elhanyagoltak 
a többi szereplők céljai, motivációi, igényei és cselekedetei sem.  

 a globalizáció jelenlegi folyamataiban új kérdés a különböző arénák fontossága: 
vannak nemzetek közötti mobilizációs törekvések, de nagyon összetett 
viszonyrendszer alakulhat ki a helyi, regionális, nemzeti proteszt csoportok között is. 
A globalizáció fölerősítette az állam és a kultúra fontosságát, rámutatva, hogy több 
az aréna, mint a játékos, és a stratégiai szereplők határokon átívelő játékokat 
játszanak. Mindez azt is jelenti, hogy a mozgalmak nem mindig államellenesek, és 
nem értelmezhetők azon mikroalapok nélkül, amelyek a globális, a nemzeti és a helyi 
politikát meghatározzák. 

 A szociális mozgalmak kutatásának legfőbb kérdése, hogy mit akarnak az emberek? A 
célok egyaránt részei a stratégiának és a taktikának.  

A társadalom kettős szerkezetével - funkcionális és uralmi – foglalkozó tanulmányok, a transzatlanti 
uralkodó osztályok bemutatása a hazai szociológia főáramába beemelődött (Pokol Béla 2004).13 
Némedi Dénes kutatásaival a hazai szociológiatörténeti kutatások azokra a kérdésekre is választ 
próbáltak adni, hogy melyek azok az irányzatok, amelyek napjainkban leginkább meghatározóak. 14 
Némedi megállapításai ugyanakkor fontos útmutatást adhatnak a társadalmi problémák és 
konfliktusok kutatásában, mivel a korábbi funkcionális iskola dominanciája mellett ráirányítja 
figyelmünket az interpretitivista szociológiára. A transzatlanti uralkodó osztályok neoliberális politikai 

                                                           
12 Berger,J., Zelditch, M.: new directions in Contemporary sociological theories. Rowman & Littlefield, 
2002. 
13

 Pokol Béla(2004): Szociológiaelmélet. Századvég, 2004.  
14

 Némedi Dénes(2005):Klasszikus szociológia. Napvilág. 
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irányzatával szemben a globális ellenállási mozgalmak is jelentősen feldolgozottak.15 A globalizációval 
szembeni ellenállási mozgalmak főként Gramsci civil társadalom és állam, organikus értelmiségi 
fogalmaiból indulnak ki, és olyan új fogalmakat vezetnek be, mint pl. az infrapolitika. 

A társadalmi mozgalmak, mint szociális vállalkozások 

A társadalmi mozgalmak esetében számos más megfogalmazás is bekerült a kutatási témákba: a 
társadalmi mozgalmi szervezetek (SMO-s), a szociális mozgalom iparágak (SMI-s), a szociális 
mozgalmi szektor (SMS), a szociális mozgalmi közösségek (amelyek az aktivisták informális hálózatait 
jelentik). Ez utóbbi nézőpontok a társadalmi mozgalmakat nem csupán a politikai lehetőségek 
kihasználóiként, hanem társadalmi szervezeti vállalkozásként fogják fel. A társadalmi mozgalmak, 
mint a társadalom megváltoztatásáért mobilizált vagy aktivált igények és preferenciák kifejezői.  
Amennyiben a vállalkozói megközelítést használjuk, akkor a társadalmi mozgalmakat társadalmi 
mozgalmi szervezetekként kell kutatnunk, amelyek az igények stimulálói. Abban az esetben, amikor 
egy mozgalom szervezett csoportok sokasága létrejöttét eredményezi (pl. környezeti mozgalmak), 
akkor társadalmi mozgalmi iparágakról is beszélhetünk. Az összes társadalmi mozgalmi szervezet 
(SMO) és iparág (SMI-s) együttesen alkotják a társadalmi mozgalmi szektort.  
A szociális mozgalmak, mint vállalkozások értelmezése azt is jelenti, hogy nem az elnyomott és 
elszegényedett csoportok adják a mozgalmak bázisát, hiszen ezekhez időre, energiára, pénzre van 
szükség. Szemben a korábbi elidegenedettség, patologikus, irracionális viselkedési feltételezésekkel, 
a társadalmi mozgalmak a normál viselkedés része, amely meghatározott élethelyzetben, társalmi 
támogatással és egyéni motivációkkal természetes módon igazolható. A források között a 
kormányzati támogatások, alapítványok, vallási intézmények, stb. találhatók, amelyek nem fognak 
közvetlenül részesedni a politikai eredményekből. A társadalmi mozgalmi iparágak szereplői és a 
hatóságok között a kapcsolatok közvetettek, hiszen a média szerepe kiemelt abban, hogy az 
aktivisták és a közvélemény között közvetítsen, megemelve ezzel a hatalom számára a politikai 
költségeket. A mozgalmak részesei a civil társadalomnak, az önkéntes formáinak, kihasználják a 
szólásszabadság és a gyülekezési szabadság univerzális elveit, a média híradást ad akcióikról, és nem 
lépik át azt a határt, amelynek révén parlamenti képviselethez juthatnak. 16 

A társadalmi mozgalmak jellege 

A társadalmi mozgalmak életciklusa és tipológiája 

A társadalmi mozgalmak életciklusában Herbert Blumer négy szakaszt különböztet meg, az egyik a 
formálódás, megtermékenyítés, a másik a népszerűvé válás izgalma, a harmadik a formalizálás, a 
negyedik az intézményesülés időszaka. E szakaszok napjainkban a szervezeti dinamika: kialakulás, 
megszilárdulás, bürokratizálódás, hanyatlás jellemzőivel írhatók le.  
A társadalmi mozgalmak tipológiája többféle lehet:  

 a társadalom átalakító, transzformatív, radikális politikai csoportok a teljes strukturális 
változásért küzdenek: pl. konzervatív keresztény egyházi csoportok vagy a kommunista 
szervezetek),  

 a reform csoportok részleges változásokkal akarják az igazságtalanságot és egyenlőtlenséget 
csökkenteni (pl. adósság csökkentő csoportok, szociális reform csoportok, amelyek a 
társadalmi változást összekötik a kulturális integrációval),  

 a megváltó/megváltoztató csoportok, amelyek tagjaik egyéni megváltoztatását célozzák (pl. 
anonim alkoholisták), és  

                                                           
15

 Amoore, L.(ed.)(2005): Global Resistance Reader. Routledge. 
16 Berger,J., Zelditch, M.: new directions in Contemporary sociological theories. Rowman & Littlefield, 
2002.147-151. 
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 az alternatív mozgalmak, amelyek ellenkulturális értékekkel - az anyagiasság és a 
konvencionális életstílus elvetésével - nem a társadalmi és politikai berendezkedést akarják 
megváltoztatni, hanem egy más életmódot szeretnének elfogadtatni (környezeti 
mozgalmak).17 

A közéleti értelmiségiek és a társadalmi mozgalmak 

A társadalmi mozgalmak fontos szereplői a „közéleti értelmiségiek”, amelyek a korábbi nemzetállami 
szintről nemzetközi szintre léptek át. A társadalmi mozgalmak közéleti intellektuális szereplői a 
globalizált felsőoktatás professzorai, akiknek életvitelében természetes jelenség a mobilitás, a 
szakmai kulturális autonómia, az egyetemekhez, nemzetállamokhoz való kötődés meglazulása. 
Különösen a szerződéses professzorok képezik a globális elit azon csoportjait, amelyek vagy a 
főáramba integrálódva, vagy az ellenkultúra képviselőiként játszanak fontos szerepet a társadalmi 
mozgalmak generálásában. A közéleti értelmiségiek fontos hátterét adják a nemzetközi nem-
kormányközi szervezetek (INGO-k), amelyek egyfajta világkultúra, világtársadalom és normáinak 
képviselői: emberi jogok, fogyasztói jogok, környezeti szabályozás, egyenlőség és igazságosság. E 
szervezetek legfőbb célja az emberi társadalom jobbá tétele, amelyet a transznacionális közszféra 
tesz legitimmé. A transznacionális közszféra következményei a valós szereplőkre, a nemzeti és helyi 
szereplőkre annak ellenére hatással vannak, hogy diskurzusok és kérdések azoktól távol jelennek 
meg. A globális tér olyan forrásokkal ellátott és nemzeti szintekre szétosztott, amelyekkel szemben a 
nemzetállamoknak nincs kapacitása a védekezésre és a befolyás csökkentésére. (A helsinki 
egyezmény 1975-ben az emberi jogok kérdésében az ellenzéki mozgalmakat globális kapcsolatúvá 
alakította, ami lehetetlenné tette a szocialista blokk országai számára a beavatkozások kivédését.)18 
A transznacionális közszféra része a globális áramlatoknak (Appadurai), a transznacionális 
ügyképviseleti hálózatok révén többféle transznacionális közszféra is értelmezhető (kisebbségi, 
migráns, céges-szervezeti, stb.), és minden helyi mozgalom átalakítható globális jellegűvé. 
A tudományos társadalmi mozgalmak – főként a technológiaközpontok, tudományos parkok – célja a 
tudomány közösségi támogatásának megszerzése, ami a tudásgazdaság előretörésével további 
lehetőségekhez jutott. Napjainkban a tudományos társadalmi mozgalmak fejlesztésközpontúvá 
váltak, és új modelljei jelentek meg a politikai kapcsolatépítésnek és forrás mobilizációinak, mint a 
tudományos diplomácia. 19 
A társadalmi mozgalmak interpretatív és hermeneutikai nézőpontja szerint a társadalmi mozgalmak 
három komoly kihívásnak kell, hogy megfeleljenek. 20:  

 A mozgalmak a résztvevők azon kritikai hiedelmei és alternatív víziói által irányítottak, 
amelyeket arról a társadalomról alakítottak ki, amelyekben élnek. A mozgalmak szereplői 
követeléseiket és cselekvésüket a kontextus tényező révén alakítják ki, azaz, milyen 
forrásokat tudnak megszerezni, mi az, ami elérhető, milyen politikai lehetőségek nyílnak meg 
számukra, azaz stratégiai szinten gondolkodnak. A társadalomról alkotott elképzelések 
orientáló keretek több szempontból: orientál arról, miben hisznek, mit vallanak a résztvevők, 
akcióorientáltak, az irányokat kijelölik, és lehetővé teszik azt, hogy a szereplők megértsék 
saját álláspontjukat. 

 A társadalmi mozgalmak sokrétűek, sokféle politikai nézet jelenik meg egy mozgalmon belül, 
és nem törekednek egységre, egyedül a kollektív viselkedés létezik, mint egyesítő tényező. 

                                                           
17 The editors of Salem Press: Sociology Reference Guide. Theories of Social Movements. Salem Press 
2011. 
18 Guidry J.A., Kennedy M:D:, ZAid M.N. (eds) (2000): University of Michigan Press  pp.8. 
19 hester,G., Welsh, I. (2010): Social Movements: The Key Concepts. 148-150. 
20 Gillan, K.: Understanding Meaning in Movements: A Hermeneutic Approach to Frames and 
ideologies, Social Movements Studies: Journal of Social, Cultural and Political Protest, 7:3, 247 263. 
http://dx.doi.org/10.1080/14742830802485643. 2013. julius 12.  
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 A társadalmi mozgalmak valamilyen ideológiai befolyás alatt állnak, amely kihat a mozgalmi 
gondolkodásra és cselekvésre. 

Gillan szerint a mozgalmak interpretatív kereteiben meghatározóak a kollektív cselekvés és akció 
keretei: emocionálisan megfogalmazott igazságtalanság, a szervezet elemzése, az identitás, 
aminek alapján a „mi” és az „ők” elkülöníthetők. A mozgalom új szakasza, ha szervezeti formát 
ölt (SMO), azaz kijelöli a jogi forma révén a kereteket, hidat képez, terjeszkedik és átalakul.  A 
szervezeti forma a kollektív cselekvés és az interpretatív keret kijelölője egyben. 
Gillan a keretképzésnél Erwing Hoffmann modelljét használja, rámutatva, hogy a keret a 
cselekvés kerete egyben. A keret központi eleme az eszme, a hiedelem, a csoport nézőpontja, az 
aktivisták diskurzusai, amelynek szerkezete kulturális tényező. Az orientáló keretekben az 
ideológia egyik dimenziója a társadalmi változás, a másik a meglévő politikai intézmények iránti 
kritika, a harmadik a taktikai elemek és módszerek megtalálása.  A vezető értelmiségiek képesek 
új eszmék megfogalmazására, amelyeknek interpretálásával politikai értékeket adnak a 
követőknek, meghatározva a különböző feladatokat. Ugyancsak fontos eleme az ideológiának 
más eszmék és a bizonytalanság visszaverése. 

A nemzetközi civil társadalom és az alulról jövő társadalmi mozgalmak 

Jeffry C. Alexander „The Civil Sphere” c. munkája21 kitér a civil szféra diskurzusai közül a 
szabadság és enyomás kérdéseire, a motívumok, kapcsolatok, intézmények, a jó és rossz civil 
narratíváira, a hétköznapi esszencializmusra és a reprezentáció konfliktusaira. A civil társadalom 
földrajza mellett kitér arra, miként használják a civil szervezetek a szimbolikus eszközöket a 
társadalmi mozgalmak megteremtésében.  
Manuel Castells „Networks of Outrage and Hope: Social Movements in The Internet Age” cimű 
munkája  a proteszt mozgalmakkal foglalkozik. 22 

 Központi koncepciója a hatalom, illetve a kommunikációs hatalom tézise. A kommunikációs 
hatalomra építő mozgalmakat új, a hálózati társadalomba integrált szociális mozgalmaknak 
nevezi. 

 A tömeg – én - kommunikáció koncepciója az internet és mobil platformok használatára utal. 
Az üzenet a küldő autonóm megfogalmazása, a vevő önirányított és a kommunikációs hálózat 
önként választott. A tömegkommunikáció technológiai platformot nyújt a társadalmi 
szereplő autonómiájának kialakításához. 

 
A hatalom metahálózata a globális pénzügyi hálózatokból, illetve a globális médiahálózatokból 

áll, amelyek globális bűnözői, illetve kulturális hálózatokra politikai és katonai-biztonsági, valamint 
termelési hálózatokra támaszkodnak. Ezekben a hálózati rendszerekben az állam és a politikai 
rendszer kiemelt szereppel bírnak, hiszen ezek visznek stabilitást a rendszerbe az intézmények és 
szabályozás révén, az állami erőszak monopóliuma által. A modell „kapcsológombjai” a 
„konnektorok” politikusok, lobbisták, pénzügyi és média elitek, amely rendszerben az ellenállás 
jellemző formája ezen elitek lecsatolása a hálózatokról. A modell főszereplői a társadalmi mozgalmak, 
amelyeknek sikeressége az autonóm kommunikációtól függ (államtól és cégektől független). A 
mozgalmak hibrid természetűek, virtuális és fizikai tereket egyszerre foglalnak el. A fizikai térfoglalás 
elengedhetetlen, mert a szereplők közösséggé fejlődését, félelmük legyőzését, a mozgalom 
megszilárdítását adja; Szimbolikus funkciója van az elfoglalt térnek; az elfoglalt tér „köztérré” válik, 
ahol a mozgalom legitimálja magát, gyűléseket szervezhet. Castells a 2008-as pénzügyi válságot 
követő mozgalmak közül elemzi a tunéziai és izlandi, az egyiptomi és az „arab tavasz” mozgalmakat, a 
spanyol Indignadas és a „foglald el a Wall Streetet” mozgalmakat. Kiemeli a félelem, a 

                                                           
21 Jeffry C. Alexander(2006): The civil sphere. Oxford University Press. 
22 Castells, M.: Networks of Outrage and Hope: Social Movements in The Internet Age. Cambridge 
2012. 
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bizonytalanság, a meglepetés, a szomorúság, a boldogság és harag emócióit a mozgalmakban. A 
mozgalmak jellemzői a következők: 

 többszintű hálózatok, többféle platformot használnak, nincs központi szervezetük, 
decentralizáltak. 

 elfoglalják a városi tereket, 

 hibrid autonóm tereket létesítenek, 

 amelyben az idő szerepe kiemelt: a fizikai téren napi rutinnal jelennek meg, a virtuális tér 
huszonnégy órás természetű, 

 spontán jellegűek, emóciók által vezéreltek,  

 nincsenek vezéreik, autonómak, horizontálisak, együttműködőek, szolidárisak,  

 önreflexió jellemzi őket,  

 nem konfrontatívak, nem erőszakosak, civil engedetlenség jellemzi őket,  

 egy céljuk van, nincsenek programjaik, a fő feladat a társadalom értékrendjének 
megváltoztatása. 

A témakör kutatása a konfliktuskutatás, központi elem Európában is:23 A szerzők szerint meghatározó 
a társadalmi mozgalmak nemzeti története és ideológiai hagyománya, nem hagyatkoznak kizárólag a 
politikai lehetőségek adta mobilizációhoz, transznacionális ügyképviseleti hálózatok részei, többnyire 
globalizációellenesek. 
Összességében a társadalmi problémák, társadalmi konfliktusok és társadalmi mozgalmak az 1970-
80-as évek óta a társadalomtudományok önálló kutatási területévé váltak.   
A relatív depriváció, a státuscsoportok kialakulása, a források szűkössége folytán számos kvázi 
csoport keletkezett, amelyek az érzelmi és anyagi források révén az internet technika segítségével 
mobilizálódtak, morális igazolást nyertek valamely aktus révén, transzcendens célokat fogalmaztak 
meg, és erőteljes emocionális mozgalmakká alakultak. A többnyire békés mozgalmak belső és külső 
konfliktusok részévé váltak, és amennyiben képesek voltak forrásaik újraszervezéséhez, győzelemre 
jutottak.  E mozgalmak eredményeképp megváltozott a társadalmi struktúra, új integrációs folyamat 
indult meg, ami gyakran a politikai berendezkedés diád jellegű rendszerének kialakításához vezetett 
(ők és mi), és új normateremtéssel párosult. A konfliktusok egyszerre vannak jelen a társadalom 
különböző szintjein, és külső konfliktus képét is magukra öltik (globalizációellenes mozgalmak). A 
külső konfliktusok egyszerre jelennek meg a belső konfliktusokkal. 
A fenti globalizációs folyamatokban az új konfliktus és társadalmi mozgalom nézőpontok 
összekapcsolják a helyi-nemzeti és nemzetközi szintet. A törésvonalak többszintűek, a mozgalmak 
fókusza, a cselekvés is több szinten jelenik meg: 

A hegemón törekvések támogatta társadalmi mozgalmak 

A politikai érdekcsoportok a politika befolyásolására létrejött egyesületek, szervezetek. Közöttük 

megjelennek:  

 a gazdasági érdekcsoportok (kamarák, vállalkozói egyesületek, szakszervezetek, 
mezőgazdasági érdekvédelmi szervezetek), szakmai professzionális érdekcsoportok (orvosi, 
mérnöki, ügyvédi, pszichológus, kutató), menedzseri (minőség, innováció) csoportok; 

 közérdekű érdekcsoportok (környezeti, fogyasztói, tudományos, jól-léti közszolgálati 
szakértői csoportok); 

 egyetlen témára szerveződött érdekcsoportok (fegyvertartás, abortuszkérdés, adózás, 
hitelkárosultak csoportja), 

                                                           
23 Cristina Flesher Fominaya, Laurence Cox (2013): Networks of Outrage and Hope: Social Movements 
in The Internet Age. Routledge. 
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 kormányzati érdekcsoportok (önkormányzati helyi csoport, föderalizmus vagy centralizáló, 
EU- szkeptikus) 

Az európai és amerikai politológiai szakirodalom az érdekcsoportokat a közélet fontos szereplőinek 

tekinti, és egyértelműen kirajzolódnak azok a tendenciák, amelyek alapján az érdekcsoportok 

tipizálása megtörtént. A gazdasági, közpolitikai, a kormányzati és a magánérdekcsoportok erőteljes 

szerepet játszanak bizonyos jóléti programok megfogalmazásában, érdekközvetítésében és 

közpolitika szintjére emelésében. A gazdasági érdekcsoportok között a kamarák, egyéb üzleti 

szervezetek, szakmai csoportok, menedzseri csoportok válságra adott válaszai érdemelnek figyelmet. 
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Melléklet I. Szempontok a társadalmi mozgalmak kutatásának 

kérdéseihez 

A konfliktus és társadalmi mozgalom kutatás interdiszciplináris jellege 

A társadalmi mozgalmak és konfliktusok kutatása több tudományterület hatáskörébe tartozik, és a 
jelen kutatás feladata interdiszciplináris megközelítések beemelése a kutatás nézőpontjába. A 
politológia és a társadalomföldrajz konfliktusok alatt az államok közötti fegyveres konfliktusokat, az 
azt megelőző eseményeket, és a konfliktusokat követő helyreállítás időszakát tekinti konfliktusnak. A 
konfliktusok fontos jellemzője geopolitikai jellegük. Ugyanakkor a konfliktus társadalmi működési 
forma, amely nem csupán a fegyveres konfliktusokra korlátozódik. A társadalmi konfliktusok 
egyértelműen politikatudományi megközelítést mutatnak, csakúgy, mint a társadalmi mozgalmak, 
annak ellenére, hogy mind a filozófia, a történetírás, mind a szociológia, mind az antropológia, mind a 
társadalomföldrajz, mind a társadalompszichológia foglalkozik a kérdéskörrel. A politológiában a 
béke és konfliktuskutatások, az érdekkonfliktusok, a közélet tisztasága és normái, a politikai 
szociológia határterületein megjelenő kutatások foglalkoznak a kérdéskörrel. A kollektív akciók 
kutatása sokféle elnevezés alatt futott: a tömegek viselkedése, forrás mobilizáció, a politikai 
folyamatok kutatása, új szociális mozgalmak, globális szociális mozgalmak, nyomásgyakorló 
csoportok, emocionális mozgalmak néven folytak az elemzések.24  
 
Fontos megérteni azt is, hogy a társadalmi mozgalmak intézményesítettek vagy nem 
intézményesítettek (pl. úttörő mozgalom, békemenetek), illetve, hogy az intézményesített és nem 
intézményesített politika állandóan egymásra hathat, és a koalíciók, stratégiai akciók és identitás 
küzdelmek egyszerre vannak jelen intézményesített rendszerekben és társadalmi mozgalmakban.  Az, 
hogy milyen a kapcsolat a hagyományos társadalmi mozgalmak és az intézményesített politika 
között, a társadalmi mozgalom kutatásának legfontosabb kérdése. Kérdés az is, miként viselkedik a 
rendőrség e mozgalmakkal szemben (elnyomás, feltartóztatás, szelektív engedélyezés).25 A 
társadalmi mozgalmak kutatásában gazdag forrást nyújtanak az interneten elérhető adatbázisok. A 
kvalitatív adatok ugyanakkor nehezen standardizálhatók, és nincsenek források a triangulációra sem 
(a kevert módszerek adatainak validálása). A kvalitatív esetelemzés sem könnyű, a legjellemzőbb az 
esetleírások összevetése. A módszerek közé tartoznak a fókuszcsoportos vizsgálatok, az ellenállás 
formáinak összevetését nehézzé teszi a mód, a belső logika, a szimbólumok eltérő volta, a kollektív 
én kifejezésének gazdag repertoárja. Az események történeti sorrendjének bemutatása mellett a 
mozgalmak környezete is külön értelmezendő, és nehéz annak értelmezése, hogy a tiltakozások 
intenzitása és tartóssága mennyiben függ a típustól vagy a közpolitikai reakcióktól.  

 A társadalomtudományok és a konfliktusok kérdéskörében miként értelmezhető a trauma 
konfliktusok kérdése, a társadalmi mozgalmak történeti hagyományrendszere, a mozgalmak 
elméleti öröksége? 

 A társadalomtudományok kutatási módszereiben a kevert módszerek és technikák 
fontossága (kvantitatív, kvalitatív módszerek és technikák); 

 A társadalomtudományok és a szociális mozgalmak értelmezési keretei, miként teszik 
lehetővé a nyomásgyakorló csoportok, a fogyasztói/használói csoportok, a szakmai 
professzionális hálózatok társadalmi problémákat generáló kereteinek feltárását; 

 A társadalmi mozgalmak és a well-being kapcsolata – a társadalmi, gazdasági, politikai 
aktivizmus mennyire járul hozzá egyének és csoportok jól-létéhez; 

                                                           
24 Edelman, Marc (2001): Social movements: Changing paradigms and Forms of Politics. annual 
review of Anthropology. Vol. 30: 285-317 
25 Klandermans B., Staggenborg, S.(eds)(2002): Methods of Social Movement research. University 
Minnesota Press. 382 ppp. 
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 A gazdasági válság miként hatott különböző társadalmi csoportok mobilizációjára; 

 Miként befolyásolja a politikai proteszt vagy támogató jelleg a társadalmi mozgalmak, 
csoportok működési dinamikáját; 

 A  társadalmi mozgalmak értelmezési kereteinek és ideológiájának hermeneutikai 
szempontjai 

 Honlapelemzés: 
o elméleti örökség, 
o történeti hagyomány (ha van) 
o szervezeti struktúra,  
o tagsági jellemzők, 
o frissítettség, szociális média - facebook, 
o célok, 
o sajtómegjelenés, 
o tevékenységek összegzése, értékelése, 
o szimbólumok elemzése, 
o kapcsolatok, 

 Esettanulmányok. 

 Történetek, narratívák elemzése. 

 A csoportelemzés módszerei.26 

3.1.  A csoport leírása 

1. A csoport földrajzi kiterjedése 
2. A csoport jellege: proteszt, ügyképviseleti, fogyasztói, nyomásgyakorló, mozgalom 
3. A politikai kontextus és lehetőség 
4. Kulturális kontextus: akciók jellege, szimbólumok, identitások 
5. A csoport mobilizálásának forrásai 

3.2. A tevékenységi terület és dinamika 

A hely szerepe, szimbolikája 
A vezetés jellege és összetétele 
Szövetségek, kapcsolatok 
Stratégiák 
Taktikai repertoár 
Diffúzió, belső megosztottság 
Transznacionális kapcsolatok 
Mikrostruktúrák, csoportproblémák 
Szervezeti minőség 
Szervezeti dinamika: kialakulás, megszilárdulás, bürokratizálódás, hanyatlás 
Civil mozgalom jelleg 
Médiakapcsolatok 
Miként változott az egyének élete user csoportok estében 

3.3. A válság-konfliktusok, jól-lét téma a sajtódokumentumokban 

diskurzuselemzés 
esetbemutatás 
ügyképviselet értékelés 

                                                           

26  
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3.4. Módszereik 

civil engedetlenség, közösségépítés (konfliktus átalakítás, szövetkezés, önkéntesség), kivonulás, bojkottálás, fogyasztói-
részvételi aktivizmus, adóelkerülés, lobbizás, médiaaktivizmus (kifigurálás, hakker akciók, internetes aktivizmus), 
erőszakmentesség, politikai kampány, propaganda, tiltakozás, sztájk, hallgatói aktivizmus, ifjúsági média, stb. 

 


