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MINDENEK ELİTT…
BUDAI ISTVÁN – NÁRAI MÁRTA
A szöveggyőjtemény a TÁMOP 5.4.4. ’C’ Interprofesszionális szemlélető közösségi
szociális munkára történı felkészítés alternatívái – ÚTITÁRSAK címő projekt keretében
került összeállításra. Célunk, hogy a projekt keretében kidolgozott és részben pilot
kurzusokon – egyetemi, elsısorban humán BA és MA szakokon szabadon választható
stúdiumok és szociális továbbképzés keretei között – kipróbált képzési programok
(modulok), valamint az Interprofesszionális közösségi munka szakirányú továbbképzés
résztvevıi és tanárai számára adjon szakirodalmi betekintést a közösségi munka, a
társadalmi bevonás és integráció igen széles témakörébe.
Miért is érdemes tanulmányozni a kötet írásait? Elsısorban az vezérelt bennünket, hogy
az igen gazdag szakirodalmi kínálatból olyan tanulmányokat válogassunk, amelyek
korszerő szemléletet és szellemiséget hordoznak. Elıször is célszerő a témakör
legfontosabb alapfogalmaiból és azok egymáshoz való viszonyrendszerébıl kiindulni, így
a közösség sokféle megközelítésébıl és értelmezésébıl. Figyelemre méltó megközelítésekkel találkozhat az Olvasó Barbara Fawcet és Maurice Hanlon fejtegetésében, akik a
földrajzi területbıl, a helybıl, az érdekekbıl, a kirekesztés(vetélkedés)-befogadás, a
diszkrimináció, elnyomás-integráció közösségre vonatkoztatható összefüggéseibıl
indulnak ki. Gary Craig „Közösségi kapacitásépítés: valami régi, vagy valami új…?”
címő tanulmányában a bonyolult társadalmi (politikai) valóságában a közösség nem más,
mint a célok, értékek, normák, identitás, amelyek valamilyen ügyekhez kötıdnek,
másfelıl a lehetıség, elszámoltathatóság, vetélkedés és a konfliktusok színtere. Kóbor
Krisztina tanulmányában a közösség és a civil szervezetek jellemzıiként a közös terek,
célok, szükségletek, cselekedetek, az együttmőködés, bizalom és nyilvánosság, a
kapcsolatok/hálózatok, a kultúra és értékek együttessége mellett érvel.
Következésképp a közösség fejlıdése Craig megközelítése szerint az embereket érintı
kérdésekben való részvételt és bevonódást, a kapcsolatok és képviselet erısítését, a
döntésképesség fejlesztését, mindezekkel a különbözı problémákra adott rugalmas,
innovatív megoldásokat, egyfajta szociális vállalkozásokat is jelent. Vercseg Ilona
„Közösségfejlesztés és közösségi munka” címő tanulmányában a problémákban érintett
közösség tekintetében megkülönbözteti egymástól a közösség fejlesztését a közösségi
munkától, míg az elsı egy külsı, a másik pedig belsı szervezı erıként értelmezhetı.
Igen részletes elemzés található Craig tanulmányában, szerinte a közösség fejlesztése nem
más, mint a helyi és fıleg alulról építkezı közösségek képessé tétele. Az aktív és
demokratikus részvételre, az autonóm vélemény-nyilvánításra, a „hang” hallatására, a
felelısség vállalás erısítésére, a kulturális különbségek erısségére teszi a hangsúlyokat,
azaz a társadalmi részvétel irányába tolja el a gondolkodást. Egyúttal felhívja a közösségek – intézmények – kormányzatok összefüggéseire a figyelmet. Igen alapos kifejtést
olvashatunk Vercseg Ilona írásában az empowerment fogalmáról. Lawrence Prachett és
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szerzıtársai „A közösségek képessé tétele a helyi döntések befolyásolására” címő tanulmányukban e fogalmat az érdekképviseleti képesség növelésére értelmezik. Gill Calaghan
és Gerald Wistow „Képes-e a közösség olyan tudást létrehozni, amellyel kialakíthatók a
helyi önkormányzatok szolgáltatásai?” címő tanulmányukban a társadalmi bevonás és
részvétel értelmezésérıl, illetve az egészségügyi, a szociális, a lakásügyi, az oktatási, a
foglalkoztatási, a biztonsági és közlekedési szolgáltatások integrációjának fontosságáról,
a szükségletek és a szolgáltatások összhangjáról, Shauna Mackinnon és Sara Stephens
írásában pedig a társadalmi integrációról olvashatunk igen alapos elemzéseket.
Részletes, példákon keresztüli bemutatást talál az Olvasó Reisinger Adrienn írásában az
aktív demokrácia fogalmára, továbbá a társadalmi részvétel fázisaira, modern
eszközeinek kategóriarendszerére.
Az emberi jogok és a közösségfejlesztés két különbözı diszkurzusáról értekezik Jim Ife
és Lucy Fiske, rámutatva a jogok és felelısségek individuális és közösségi, etikai, morális
összefüggéseire, valamint az emberi lényeg, az egyén és közösség közötti kapcsolatokra,
a „mi jogaink” kialakításának, az emberjogi és a közösségi munka összekapcsolódásának
fontosságára. Budai István a közösségi munka fejlesztésének különbözı szakmák együttmőködésében történı megvalósíthatóságának lényegét mutatja be, Francis Schweigert
pedig az emberi vezetés és a szakmai igazgatás különbségeit értelmezi „A vezetés
tanulása: a közösségi vezetés gyakorlatának fejlesztése” címő tanulmányában.
Milyen dimenziókat jelentenek a kötet írásai? Határozott szándékunk volt a nemzetközi
és a hazai szaksajtóban megjelent tanulmányokat egyaránt összegyőjteni, ezekbıl
válogatni és tematizálni, ezzel a külföldi és a hazai gyakorlat összekapcsolódását
szándékozzuk határozottabban elısegíteni. A brit, norvég, kanadai, új-zélandi, ausztrál és
egyesült államokbeli példákat felsorakoztató tanulmányok minden bizonnyal jó
kitekintést nyújtanak a világra, látókörünk szélesítését kívánják elısegíteni, és egy külsı
tükröt nyújtanak saját hazai gyakorlatunk differenciáltabb értelmezésére, elemzésére,
ezzel fejlesztve a közösségi munkások elkötelezettségét és modern, korszerő
szellemiségét.
Mindezek persze némi „magyarítást” igényelnek, bár a külföldi szerzık tanulmányai
szinte egy az egyben „megállják a helyüket”, alkalmazhatók a hazai gyakorlatban –
ahogy Vercseg fogalmazza meg: külföldi szakirodalmi élményeinket értelmezzük saját
kultúránkban. Így például a közösségi kapacitás-építést hazai hátrányos helyzető
térségekben (Craig tanulmánya), a Dél-Wales völgyeinek bányász közösségeiben
megvalósított szerkezetváltozás eredményeit átültetni a hazai helyzető (Komló,
Tatabánya, Borsod stb.) térségekbe (Parry tanulmánya), vagy a winnipegi ıslakos
kisebbség „semmire sem jók” érzetének átalakítása közösségalapú programok
megvalósításának hatására (Mackinnon és Stephens tanulmánya). A kötet anyagának
válogatásakor még nem sejtettük a Katrina hurrikán katasztrófa utáni helyreállítás hazai
aktualitását, így a kolontári–devecseri iszapömlés szükségszerően magával hozhatja a
new orleans-i közösségszervezés példáját, mert az ottani közösségszervezés révén sokkal
gyorsabban lehetséges széles körő változásokat elérni (Pyles tanulmánya). Kiváló,
bizonyíték-alapú példákat és esettanulmányokat mutatnak be Prachett és társai a
társadalmi bevonódásra és részvételre, így például a tulajdonátruházást telep10

rehabilitáció céljából, az állampolgári irányítás és az e-részvétel kiaknázását, a
költségvetés tervezésében való részvételt, melynek során egy sor metodikai jellegő
kérdésre is választ adnak, úgymint: kik és hogyan vonhatók be a közösségi és civil
tevékenységbe, a bevonódás költséghatékonysága és kockázatai stb.
Fontosnak tartottuk a hazai tapasztalatok megjelenítését, ezekrıl számolnak be Budai
István, Ferge Sándor, Kóbor Krisztina és Vercseg Ilona tanulmányai. Kiemelhetı Farkas
Zsuzsanna a „Közösségfejlesztés, mint a cigánytelepek, cigány közösségek integrációs
lehetısége” címő, az Egri Szeta Alapítvány által támogatott egri telep rehabilitációjáról, a
szomolyai és siroki romatelep felszámolásáról, átalakulásáról szóló munka, mert a több
év óta folyó tevékenységet mutatja be és elemzi a közösség tagjainak önszervezésétıl és
képzésétıl a szociális szolgáltatások közösségekbe történı kiviteléig. Példát adva, hogy
csak a közösség fejlesztéssel lehet szó a romák társadalmi integrációjáról, a „mélységbıl
nincs egyéni kiút”. Kóbor a civil közösségeket összefogó erı lehetıségeit mutatja be
írásában, így az ország egyik határszéli hátrányos helyzető térségének innovációjáról, egy
alföldi településen a társadalmi beilleszkedés interprofesszionális példáiról és egy civil
szervezéső kerekasztal koordinálásáról stb. ad szemléletes példákat.
A kötet szerkesztésekor további szempont volt olyan tanulmányok megtalálása,
amelyekben a valóság (egy-egy adott problémahelyzet) több szempontú kutatása
szerencsésen összekapcsolódott a változtatásra vonatkozó innovációkkal, gondolkodással, tevékenységekkel és mindezek hatásainak mérésével. A dél-walesi szénbányák
bezárása utáni munkaerı-piaci változások tapasztalatainak multidimenzionális szempontrendszerrel történı feltárása és elemzése alapján Parry tanulmánya válaszokat kínál:
miképpen képesek a szerkezetváltás adta körülményeknek megfelelni a korábban a
bányákban dolgozók és családtagjaik. Konkrét példák elemzése során láthatjuk, hogy
milyen értelmezéseket és módszereket jelenthet a munka fogalmának stratégiai
megközelítése, hogy milyen megoldásokat jelenthet a „túlélı” megközelítés. És hogy
milyen összefüggései vannak mindennek a közösségi léttel és mőködéssel. Callaghan és
Wistow tanulmányukban a szükségletek – szolgáltatások – közösségek – kutatás összefüggésrendszerét elemzik egy helyi program keretében. A Winnipeg belvárosában
lebonyolított projekt tapasztalatairól szóló Mackinnon és Stephens tanulmány pedig a
kutatók és a közösség tagjai közötti kialakult kölcsönös bizalom pozitív hatásairól, az
identitás visszaszerzésének („az elnyomottak számára az egyenjogúság elérésének
kritikus szakasza az elnyomásuk megértése…” [Freire 2006]) fontosságáról, a saját
közösségbıl verbuvált és felkészített „laikus” kutatókkal zajló résztvevıi és „átalakító”
céltételezéső, a társadalmi tıke fejlıdésérıl szóló kutatás tapasztalatairól számol be.
A már említett tanulmányok egy része is a közösségi munka – társadalmi bevonás –
integráció jó gyakorlatának bemutatását célozta meg – ez is igen lényeges szerkesztési
elvünk volt –, és így van ez a Prachett és társai által jegyzett összefoglaló tanulmányban is.
A szerzık a bizonyíték-alapú munkájuk és kutatásuk alapján egy, az érdekérvényesítı
képesség növelését (empowerment) szolgáló diagnosztikus CLEAR eszköz kidolgozását
és alkalmazását mutatják be, amely segíti a közösségbe való befogadottság érzésének
elérését, az állampolgárok közötti kommunikáció és a civil szervezıdések fejlıdését.
Kiváló rendszerbe foglalják az érdekérvényesítést szolgáló különféle eszközöket.
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Érvelnek az érdekérvényesítı képesség növelése és a képviseleti demokrácia
összefüggései mellett – miben és hogyan lehet a hatalmat a civileknek átadni, Moor
gondolatával a közösségi értéket nem a megtermelt profittal mérjük, hanem a közös érték
létrehozását a kollektív demokratikus folyamat és az állampolgárok, a politikusok és a
menedzserek közötti, a költséghaszon kérdésérıl folyatatott dialógus minısége szerint
értékeljük.
Végül – de nem utolsó sorban – ajánljuk még Francis Schweigert közösség fejlesztés –
közösségek vezetése specifikumairól írt tanulmányát. Fontos gondolat, hogy az
állampolgárságot és a vezetést egyszerre – egy erkölcsös közösségben történı gyakorlat
során – lehet tanulni, amelyben kifejezıdik többek között a valahová tartozás, a figyelem
– mert azzal tudunk azonosulni, amit jól megfigyelünk –, a gyakorlás, ami a közösségi
viszonyok közötti játékot, munkát és tanulást jelenti, azaz, hogy a bizonytalan,
nyugtalanító szituációkból a megfelelı szituációkig jussunk el. Így a vezetés tanulása
nem lehet más, mint a vezetési folyamat maga.
Jó tanulmányozást!
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„VISSZATÉRÉS A KÖZÖSSÉGHEZ”: A HUMÁN
SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK
ELİTT ÁLLÓ KIHÍVÁSOK*
BARBARA FAWCETT – MAURICE HANLON

Bevezetés
Tanulmányunk elején körüljárjuk a „közösség” fogalmához kapcsolódó értelmezéseket,
majd megvizsgáljuk a humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek által betöltött
szerepeket. Áttekintjük a közösségi munkának az elmúlt évtizedekben kialakult
irányzatait, különös figyelmet szentelve a hozzájuk kapcsolódó esetleges politikai
összefüggésekre. E folyamat részeként foglalkozunk azzal, hogy különféle célok
szolgálatában miként használják a „közösség” fogalmát. Ugyanakkor azzal érvelünk,
hogy a sokféle értelemben, gyakran használt „felhatalmazás” kifejezéshez hasonlóan, a
„közösséghez” való fordulás képes teret engedni a humán szolgáltatások terén dolgozó
szakemberek számára arra, hogy újra átgondolják az „Új Közösségi Menedzsment” és a
„Harmadik út” programok legfontosabb szempontjait. A térségi elemzés és a szociális
vállalkozás formáit olyan eszközként mutatjuk be, amely képes e területek
feltérképezésére, s amelyek egyaránt alkalmasak az elemzés és a cselekvés
elımozdítására.

A „közösség” és a részvétel problémája
A közösség fogalmai
A ‘közösség’ a politikában gyakran használt fogalom, amely sokféle jelentéssel és
társított, mögöttes jelentıségekkel bír. Olyan kifejezés, amelyet stratégiailag és
opportunista módon egyaránt felhasználnak. A fogalom legfontosabb jelentései: a „hely”
a földrajzi értelemben vett fontosságára utal, arra a bizonyos helyre, ahol a közösségek
találhatók; az „érdek”, ami az érdekeken alapuló közösségekre vonatkozik és a
„kirekesztés”, ami arra utal, hogy a közösségek a kirekesztés és marginalizáció
folyamatai során is létre jönnek. Stepney és Popple (2008) rámutatnak arra, hogy milyen
radikálisan változott a közösség fogalma az elmúlt 20 év során: egy elsıdlegesen
földrajzilag meghatározott, vagy bizonyos paraméterek mentén történı befogadáson
alapuló jelentésbıl átalakult egy olyan fogalommá, amely tele van ellentmondásokkal.
Szembeállítva azzal a kényelmes „közösség” ábrázolással, amit a kormány és a média
nyújt, felhívják a figyelmet arra, hogy a „közösség” hogyan válhat az ideológiai
*

A tanulmány eredeti megjelenési helye: Journal of Sociology (2009) 45 (4): 433–444.
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konfliktus és az elnyomás színterévé, ahol az egyenlıtlenség és diszkrimináció átható
erıvel van jelen, különösen az osztály, nem, „faj” és etnikai hovatartozás tekintetében.
Hasonlóan a „közösség” sokféle értelmezéséhez a humán szolgáltatások dolgozói által a
közösségekben vállalt szerepek és az általuk alkalmazott közösségi szabályok is hatalmas
mértékben eltérnek egymástól. Egyesek számára tevékenységük teljesen egyértelmően
magára a közösségükre irányul, például a közösségi pszichiátriai ápolók vagy közösségi
gondozók, menedzserek esetében. Mások számára, akik a közösségi munka különféle
formáiban vesznek részt, a „közösség” fogalma a szó legszélesebb értelmében magában
foglalja a „hely”, „érdek” és „kirekesztés” fogalmakkal társított jelentéseket. Szerepüket
inkább munkájuk természete határozza meg, s nem annyira a szakterületük, amire specializálódnak. Az ebben a spektrumban mozgó emberek jelentik azt a sokféle készséggel,
számos tapasztalattal rendelkezı, interdiszciplináris humán erıforrást, akikre jelen
tanulmányunkban utalunk. Ugyanakkor fıleg nıkrıl van szó, akik gyakran beszorulnak a
közösségi gondok, az intézmény és a kormány megszorításai közé.
Noha sosem létezett a közösségi munkának egyetlen egységes elmélete vagy gyakorlata,
néhány irányzatot világosan el lehet különíteni. Popple (1995), Kenny (2006), illetve
Stepney és Popple (2008) kifejtik, hogy volt összefüggés a szociáldemokrata politika és a
közösség „pluralista” megközelítése között. Ez az irányzat, amely az 1970-es években
volt népszerő az Egyesült Királyságban, a nélkülözés strukturális természetét, valamint a
közösségi munka politikai dimenzióját egyaránt elismeri, és hangsúlyozza a változás
mikro-szinten való bekövetkezésének fontosságát. Ennek az a magyarázata, hogy amikor
a szakképzett közösségi munkások közösségük tagjainak nevelésére, politikai
felelısségtudatuk és készségeik fejlesztésére összpontosítják erıiket, az anyagi
körülményekben is javulást érhetnek el.
Óvatosnak kell lennünk azonban akkor, amikor a közösségi munkáról alkotott különféle
felfogásokat periodizálni akarjuk. A radikális és a szocialista közösségi munkáról alkotott
elméletek általában az 1960-as évek végén jelentkeztek, és egyaránt szolgáltak az
egyenlıtlenségek megértésének és egyben az arra való válaszadásnak az eszközéül. Ezek
az elméletek Saul Alinsky (1969; 1971) és Paulo Freire (1972) munkáiból nıttek ki,
radikális cselekvést sürgetve a szegénység, elidegenedés és megfosztottság strukturális
elemzése alapján. Azonban a közösségi cselekvés elıhozta az egymással versengı
ideológiák közötti feszültséget, nevezetesen a világos, egyértelmő politikai és szociális
programmal dolgozó, szakképzett közösségi munkások és a munkaadó ügynökségek
felfogása közötti eltérést.
Az 1970-es és 1980-as években a feminizmus második hulláma ráirányította a figyelmet
az eltemetett egyenlıtlenségekre és ezek elméleti és politikai síkra való terelésének
szükségességére. A nık alulról jövı kezdeményezései és akciói rámutattak a nık
közösségekben betöltött, sok esetben méltánytalan helyzetére. A szociális jóléti
rendszerek vonatkozásában, amint azt McLaughlin és Baker (2007) megállapítja, a
feminista elemzések ráirányították a figyelmet a közösségek gondozásával együtt járó
„kötelezı altruizmusra”, és elismerték a nık által a hivatalos és nem hivatalos gondozás
és ellátás területén végzett, de korábban egyáltalán nem méltányolt munkát.
Margaret Thatcher híres szavai: „Nem létezik olyasmi, hogy társadalom; különálló
férfiak és nık vannak, és vannak családok” (1987) jól jellemezték a konzervatív és
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neoliberális hozzáállást a közösségekhez és közösségi munkához a 20. század végén.
A neoliberalizmus volt az „Új Közösségi Menedzsment” gyakorlata és politikája mögött
álló ideológiai hajtóerı. Az egyéni teljesítményre, a piaci erık mőködésére és a
termelésrıl a fogyasztásra való átállásra, az ’elárusiasodásra’ helyezett hangsúly széles
körben és nagymértékben kihatott a humán szolgáltatások nyújtásának módjára. Oda
vezetett, hogy a humán szolgáltatási szektort a piac mintájára teljesen átalakították,
mégpedig úgy, hogy eladták a szolgáltatásokat. Connell (2008) megállapítása szerint:
„A neoliberálisok hihetetlenül sikeresen hoztak létre piacokat olyan dolgok számára,
amelyek árucikké való válása valamikor elképzelhetetlen volt: mint az ivóvíz, az emberi
testrészek, a csecsemık és köztük a szociális jólét.” (2008, 2) Connell (2008)
hangsúlyozza a kapcsolatot egyrészt a szolgáltatások áruvá válása és az állami humán
szolgáltatások privatizálása, másrészt az „Új Közösségi Menedzsment” intézményi és
kulturális tevékenysége és mőködése között. Azonban rámutat a neoliberalizmus
legitimációs problémáira is, arra, ahogyan támogatták a versenyt, a választékot, a
vállalkozást és az individualizmust, lévén ezek egy olyan domináns ideológia elsırendő
fontosságú alkotóelemei, amelyek igazolják az egyenlıtlenséget.
Ez oda vezetett, hogy a munkaerı egyre inkább alkalmi munkaerıvé vált, amely pedig
egyre nagyobb rugalmasságot vont maga után, ami viszont aránytalan mértékben érinti a
nıket. A neoliberalizmus elvét követı politika a humán szolgáltatásokban dolgozók és a
„közösség” közti kapcsolatokat is megnyirbálja azzal, hogy elsı helyre teszi az egyén
választását, és lefokozza azon szerkezeti tényezıket, amelyek alakítják a szociális és
oktatási erıforrások és eszközök szétosztását. E folyamat részeként a humán
szolgáltatásban dogozó szakemberek egyre inkább arra kényszerültek, hogy olyan
kormányprogramokban dolgozzanak, amelyek a kirekesztettnek tartott egyének és
népesség-csoportok megtartására és menedzselésére törekszenek (Stepney–Popple 2008).
A „Harmadik út” politikája ugyan arra törekedett, hogy fellendítse a közösségeket és
segítsen a hátrányos helyzetőeken, ugyanakkor elmélyítette az árkot a neoliberalizmus és
az „Új Közösségi Menedzsment” között. Ez a politika annak a lehetıségét keresi, hogy a
szociáldemokrácia pluralista szemléleteit kombinálni lehessen a gazdasági globalizáció
jelenleg uralkodó áramlataival. Ennek eredményeképpen a „Harmadik út” politikája
széles körben hirdette a szociális kiadások negatív hatásait, valamint a humán tıkébe való
befektetéseknek adott elsıbbséget a szociális védelemmel szemben, továbbá ellenezte a
„jóléti függıséget”. Újra hangsúlyozták a rugalmas munkaerıpiac értékét, valamint azt,
hogy elsı helyen kell kezelni a kormány bürokráciájának csökkentését (Giddens 1998).
Az Egyesült Királyságban a „Harmadik út” politikai lépései hangsúlyozták az „aktív
állampolgárságot” és a részvételt ott, ahol a felelısségek vagy egyéni kötelezettségek
elválaszthatatlanul kötıdnek a szociális biztonsághoz, valamint a kormánynak a
közösségi kapacitásépítı beruházásaihoz. A „Harmadik út” politikája hangsúlyozza a
részvételt a társadalmi bevonás serkentésének eszközeként, a közösség kohéziójának
növelését, valamint a közösségellenes viselkedés háttérbe szorítását. Ezen a ponton
hasznos megvizsgálni, hogy a „Harmadik út” részvételre serkentı kezdeményezései
milyen mértékben hatottak ki a közösségi részvételre, különös tekintettel az értelmes
döntéshozatali folyamatokba való bevonásra.
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A „részvétel” – a „közösséghez” hasonlóan – többféle értelemmel is bír, amelyek
egyaránt magukban foglalják a lehetıségeket és nehézségeket. A részvételre való egyik
lehetıség a közösség tagjainak a hathatós, értelmes döntéshozatali folyamatokba történı
bevonása. Azonban a részvételt hátráltatja, ha olyan visszatérı gátló elemek maradnak
fenn, amelyek egyszerően újra termelik a rendszerben már eleve meglevı
egyenlıtlenségeket. Bochel et al. (2007) például elemezték a „Biztos kezdet” programban
való közösségi részvételt, amely az öt éves kor alatti gyermekekre és szüleikre
koncentrál. Az elemzés arra az eredményre jutott, hogy annak ellenére, hogy igen nagy
hangsúlyt helyeztek a részvételre, a fentrıl-lefelé épülı keretek jól észlelhetıen
korlátozták a helyi rugalmasságot. Ennek következtében a részvételnek kevés esélye volt
arra, hogy változásokat indítson el.
A „Harmadik út” interpretációi szorosan összefüggnek a normatív viselkedésbeli
követelményekkel, hasonlóképpen a nyereséget termelı munkák keresésének
követelményével. Valójában az olyan politikai lépések, mint az Egyesült Királyság
közösségeinek szóló „Új alku” (Blair 2001) egyértelmően felelısséget ró a közösség
tagjaira, nemcsak a részvétel tekintetében, hanem oly módon is, hogy elfogadható
magatartást tanúsítsanak. E folyamat részeként felszólították a közösségi munkásokat
arra, hogy erkölcsileg is és társadalmi tettekkel is lépjenek fel a felelıtlen viselkedés
ellen. Stepney–Popple (2008) a közösségi menedzsment ezen formáját a „közösségi
paradoxon” kifejezéssel illeti. Azzal érvelnek, hogy a társadalomból „kizárt” közösségek
menedzselésében segítı partnerségi és együttmőködési módszerek paradox módon éppen
arra szolgálhatnak, hogy megsértsék az olyan alapvetı közösségi értékeket, mint a
kölcsönösség, önállóság vagy a saját magukért érzett felelısség.
Wallace (2007) is rámutat arra, hogy a szociális vállalkozás megközelítéshez kötıdı
„Harmadik út” politikájának a közösség képességeit építı politikája és részvételre
irányuló kezdeményezései – noha ezek egy szinten racionálisak és koherensek –, gyakran
nem veszik figyelembe a valós helyzet bonyolultságát a gyakorlatban. Felhívja a
figyelmet arra, hogy a közösségek (az ı értemezésében elsısorban a földrajzi helyhez
kötödı közösségek, bár megjegyzései a közösség egyéb értelmezéseire is helytállóak)
sokféle és egymással versenyben álló területeket ölelnek fel. Hangsúlyozza, hogy a
közösségek tagjai olyan egyének, akiknek számtalan eltérı szükséglete van, akik a
közösségben való „cselekvést” és a kirekesztettséget igen eltérı formákban „élik meg”,
miközben a társadalomban hátrányos a helyzetük és irányukban közömbösséggel
viseltetnek.
Társadalmi bevonás: megszorítások és lehetıségek
A „közösség” és „részvétel” korábbi elemzései nyilvánvalóan vegyes üzeneteket adnak
át, és ellentmondásos okfejtéseken alapulnak1. Továbbá igen sok politikai lépés
alaphangját – amelyeket a közösség, részvétel és társadalmi bevonás zászlaja alatt
tesznek – döntı mértékben a társadalmi kontroll adja meg. Ezzel szemben néhány kutató
azzal érvel, hogy a társadalmi bevonás mindent átívelı koncepciója továbbra is hasznos
(Barnes–Morris 2008; Fawcett et al. 2010). Ez a felfogás a társadalmi kirekesztéshez
vezetı tényezık elemzésére és – potenciálisan – gyakorlatára irányítja a figyelmet, mint
például túl alacsony jövedelem, rossz lakáskörülmények, rossz egészségi állapot,
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alacsony színvonalú fizikai környezet. Azokat veszi górcsı alá, akik kirekesztenek,
valamint azokat az akadályokat, amelyek meggátolják a döntéshozatali folyamatokban
való értelmes részvételt. A társadalmi bevonás programja egyben teret enged a humán
szolgáltatás területén dolgozó szakemberek konstruktív bevonásának is, bár az ı
esetükben is szükséges a program megvalósítása során és hatásait illetıen a kritikus
hozzáállás.
Jelen tanulmány azt állítja, hogy az értelmes döntéshozatali folyamatokban való
részvétel hasznos lépés a társadalmi bevonásra irányuló, részvételen alapuló kezdeményezések terén. Dahl és szerzıtársai (2008) kutatásai alátámasztják ezt az állítást.
Norvégiában megvizsgálták, hogy a hosszú idıszakon át tartó, súlyos gazdasági
erıforráshiány kihat-e a társadalmi kapcsolatokra és a civil döntéshozatali folyamatokban
való részvételre. A társadalmi kirekesztés sokdimenziós, dinamikus és viszonyítható
aspektusait vizsgálták. A legfontosabb mutatók azok a széttöredezett társadalmi
kapcsolatok voltak, amelyeket a túl ritka társas kapcsolatokkal, illetve a civil
tevékenységekben való részvétel hiányával szokás összekötni. Érdeklıdésük
középpontjában a hasonló gondolkodású egyének közti horizontális kötıdések
koncepciója alapján szervezıdı szociális hálózatok álltak, amelyeket a csoporton belüli
lojalitás, valamint egyedi azonosságuk kifejezésre juttatása forraszt egybe (amit gyakran
összekötı társadalmi tıkének is neveznek). Vagy – másik megfogalmazás szerint – a
hidak kiépítése alapján épülı hálózatok, ahol a különbözı helyzetben lévı emberek és
külön hálózatok kapcsolódnak össze részvételen alapuló tevékenységek révén (ezt
gyakran a társadalmi tıke áthidalásának nevezik).
Dahl és kollégái (2008) azt találták, hogy a barátokkal való találkozás lehetısége nem
önmagától kapcsolódott a gazdasági erıforrásokhoz: a kevésbé tehetısek éppenséggel
nagyobb valószínőséggel találkoztak rendszeresen a barátaikkal, mint tehetısebb társaik,
s így a munkaerı-piaci státusz és etnikai hovatartozás független és esetleges tényezıknek
számítottak. Azonban látták azt is, hogy a korlátozott gazdasági erıforrásokkal rendelkezık következetesen kisebb valószínőséggel vettek részt civil szervezetekben (vertikális
áthidalás), mint a tehetısebb társaik, és hogy a civil szervezetekben való részvétel nem
állt összefüggésben az erıforrások általános hiányával. Érvelésük szerint a szociális
hálózatok „áthidalásában” rejlik a legnagyobb lehetıség arra, hogy lehetıvé tudják tenni az
értelmes részvételt a döntéshozatalban. Ennek révén jelentıs változás áll be az elszegényedett
közösségekben élı emberek életében. Ugyanakkor elismerik azt is, hogy a szociális
hálózatok „áthidalásának” elısegítése a legnehezebb a közösségi programok számára.

Egy új megközelítés felé – térségi elemzés
Marilyn Taylor (2008) elemzi a földrajzi helyhez főzıdı gazdasági nyomort, valamint
az elınyök és hátrányok térbeli polarizációját. Azzal érvel, hogy a szociális méltányosság
elvein alapuló fenntartható fejlıdés alapja a társadalmi, környezeti és gazdasági területek
közötti hatékony, kölcsönös kapcsolat a kormányzás minden szintjén. Ausztráliában a
helyi-alapú menedzsment a közösségfejlesztés egyik jelentıs tényezıjévé vált azon
városfejlesztéssel összefüggı szakirodalom alapján, mely szerint a város rehabilitációja
egy olyan terület, ahol jól érzékelhetı a politikai beavatkozás.
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A Taylor (2008) által kidolgozott elméletek, valamint a helyi-alapú menedzsment
ausztráliai hagyományának figyelembevételével azt bizonyítjuk, hogy a térségi elemzés
és cselekvés megkönnyíti a „közösségeken” belüli és azok közötti döntéshozatalban való
értelmes közremőködést, valamint a különféle szintek közötti kapcsolatok kiépítésében
való részvételt.
A tanulmányunkban bemutatott térségi elemzés alapjául Duncan (1998) munkássága
szolgál, és az alábbi szempontokat foglalja magában:
Bármely idıben, bármely helyen egy sor társadalmi folyamat megy egyidejőleg végbe.
Ezek közül egyik sem elkerülhetetlen, és egyik sem egyetemlegesen érvényes. Ezek a
szociális folyamatok sokféle csoportot érintenek, amelyek a különbözı helyi szintek
különbözı fokán mőködnek, különbözı elvárásokkal és elgondolásokkal. Az összes
térségi szint magában foglal olyan bennük rejlı lehetıségeket és nehézségeket, amelyeket
meg kell vizsgálni. A különféle térségi szintek közötti kapcsolatokat aktivizálni lehet
annak érdekében, hogy – többek között – elı lehessen segíteni a döntéshozatalban való
értelmes közremőködést.
Közismert az emberek lakó és munkahelye, valamint az erıforrásokhoz és
lehetıségekhez való közelség és hozzáférés közötti összefüggés. Más szóval az
egyenlıtlenségnek és kirekesztésnek van egy térbeli dimenziója is, amely a nemek, az
életkor, a szexualitás, a fogyatékosság, a kultúra, a vallás és az etnikai hovatartozás
egymást keresztezı társadalmi dimenzióitól függ. A szociális szféra térképe
hasonlóságokat mutat a válságos posztmodern perspektívákkal, amelyek felhívják a
figyelmet a kritériumok bizonyos kontextusokban való súlyozásának jelentıségére,
ugyanakkor interkontextuális kapcsolatokat hoznak létre a helyi és a globális, az egyedi
és az univerzális között (Fawcett 2000; 2009). A térségi elemzés ezen elmélete különösen
érvényes és közvetlenül alkalmazható a humán szolgáltatások területén dolgozó
szakemberekre, akik sokféle „közösségben” különféle tevékenységeket látnak el.
Természetesen ezek a szakemberek mindig stratégiailag mőködnek. A térbeli elemzésnek
a szociális vállalkozás megközelítésmódjával történı együttes alkalmazása segíthet a
szakembereknek abban, hogy a kormányok által kiadott, gyakran ellentmondásos
politikai lépéseket átalakítják olyan elemzési és akcióformákká, amelyek elısegítik a
döntéshozatalban való értelmes közremőködést.
Szociális vállalkozás
A szociális vállalkozás olyan akcióforma, amit a részvétel „Harmadik út” interpretációit
körülvevı problémák megoldására lehet alkalmazni (Fawcett–South 2005). A neoliberális
nyelvezetben a „vállalkozó” fogalma az egyéni vállalkozást jelöli, ami elsısorban
egyénileg meghatározott, többnyire gazdasági célokat tőz ki maga elé. A terminológia
kereteit persze át lehet alakítani, és újra lehet értékelni. Jó példa erre a mentális egészség
fogalmának a társadalmi köztudatban végbe ment változása. Ez a megközelítés ráirányítja
a figyelmet a hátráltató társadalmi, politikai és gazdasági korlátokra, és visszautasítja a
túlkategorizált megállapításokat és az orvosi zsargon osztályozási rendszereit. Az olyan
csoportok, mint például az Egyesült Királyságban a „Mad Pride” (İrült büszkeség)
átfordították a negatív címkézést, így szembe szálltak a mentális egészség uralkodó
értelmezéseivel, és felhívták a figyelmet a koncepcionális keretek és tapasztalatok
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elméleti és gyakorlati kereteinek új módon történı kialakítására. Ehhez hasonlóan a
szociális vállalkozás olyan nyelvezetet használ, ami gyakran kötıdik a neoliberális és a
„Harmadik út” politikákhoz, ezáltal új és másféle értelmeket adva a kifejezésnek.
A szociális vállalkozás olyan csoportokkal foglalkozik, amelyek változást idéznek elı
azzal, hogy a megállapított problémákra rugalmas és innovatív megoldásokkal
válaszolnak (Leadbeater 1997; Catford 1998; De Leeuw 1999). A szociális vállalkozás
legfontosabb szempontjait az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:
• A neoliberális „vállalkozó” fogalom átértékelése a proaktív cselekvés elıtérbe
állításával történik, melynek során kritikus reflexióval élünk, és
tapasztalatainkat, tudásunkat és képességeinket dinamikusan, adaptálva
használjuk fel.
• Egy jövıkép kialakítását megcélozva a közösségi kapacitás-építés
kihangsúlyozása alapul véve a különbözı támogatási és oktatási
szükségleteket, továbbá a sikeres személyek bátorítását.
• Koncentrálás arra, hogy miként mőködik a politikai gyakorlat, a kormány és a
társadalmi rendszerek, miként képviselik azokat a különbözı érdekeket,
amelyek ezeknek a keresztezıdési pontjai, és hogyan lehet változást elérni
azzal, hogy a stratégiai üres helyeket azonosítjuk és használjuk.

A térségi elemzés és a szociális vállalkozás összekapcsolása
A térségi elemzés és a szociális vállalkozás lehetıvé teszi a kapcsolatok kialakítását, és
hangsúlyt helyez a tárgyalás és a képviselet fontosságára. Arra serkent, hogy kritikusan
álljunk hozzá a közkedvelt megoldásokhoz, és minden téren és szinten feltárjuk az
esetleges lehetıségeket, hágjuk át az akadályokat, és a változás innovatív és részvételen
alapuló formáiban mőködjünk közre. Mindehhez szükséges a különféle csoportokban
való részvételt lehetıvé tevı megkötések, elvárások és lehetıségek vizsgálata. Mindez
ráirányítja a figyelmet a meglévı hatalmi egyenlıtlenségekre, hatékonyan köti össze az
elméletet a gyakorlattal azáltal, hogy összekapcsolja az elemzést és a cselekvést. A szociális
vállalkozás és a térségi elemzés összekapcsolása köteléket alkot a kritikai kérdésfeltevés
és a folyamatok megváltoztatása között oly módon, hogy felismeri a térbeli határokat, és
kedvezıen kihasználja a térbeli lehetıségeket.
Nem könnyő feladat példát hozni arra, hogy az elemzés és akció e formája miképpen
mőködik, ugyanis a rugalmas eszközöket gyakran mereven alkalmazzák, és éppen az
ellenkezı célt érik el, mint amit akartak. Azonban Statham és társai (2008) tanulmánya –
amely inkább egy érdek-alapú közösségrıl szól, s nem pedig földrajzi alapon kötıdı
közösséget vizsgál – jól illusztrálja e mőködést. Statham és társai megvizsgálták az
Egyesült Királyságban a munkáspárti kormány által bevezetett, integrált munkaerı
stratégia kialakítására vonatkozó politikának a túlburjánzásait. A stratégiának az volt a
célja, hogy lehetıvé tegye a dolgozók számára a különféle munkatevékenységek
(foglalkozások és munkakörök) közötti mozgást, és egy integrált végzettségi/szakképesítési keretet hozzon létre.
Statham és társai (2008) megállapítják, hogy a döntés, hogy valaki gyermekgondozói
állásba lép, azon események és körülményeik bonyolult láncolatának része, amelyben az
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emberek az életüket élik. A gyermekvédelemben dolgozó munkaerı szempontjából öt fı
utat különböztetnek meg, amelyek a különbözı pozíciókhoz vezetnek. Ezeket az utakat
összefüggésbe lehet hozni különféle térbeli/térségi szintekkel, melyeken belül
mindegyiknek megvannak a maga elvárásai és elfogadott normái (Statham et al. 2008,
300). Az egyik út azokra a nıkre vonatkozik, akik az életpályájuk egy bizonyos
szakaszán mennek át, mint pl. fiatal gyermekeik vannak, amikor a vállalt munka
természete beillik a saját életükben vállalt általános gyermeknevelési kötelezettségeikbe.
Egy másik út, amikor az élet egy jelentıs eseménye – mint pl. gyász, válás vagy saját
gyermekeik vonatkozásában megélt nehéz idıszak – szolgáltat okot arra, és indokolja
meg azt, hogy gyermekgondozói pályára lépjen. A harmadik út, az önkéntes munka, ami
elıször kiutat jelent a teljes „munkaidıs” anyaságból, késıbb a fizetett gyermekgondozói
pályához vezet. A negyedik út az, amikor valaki – szakemberek tanácsára vagy
családtagjai, barátai bíztatására – egy bizonyos munkát vállal. Az ötödik pedig, amikor
egy nı a megfelelı idıben, a megfelelı helyen egy bizonyos posztot betölt.
Amennyiben a térségi elemzés egyik fajtáját jelen tanulmányra alkalmaznánk, ez
felhívná a figyelmet a különbözı szinteken meglévı hatalmi egyenlıtlenségekre a
gyermekellátás terén, valamint arra, hogy miként keresztezik ezek a dolgozók személyes
történeteit, preferenciáit és nézeteit, azaz, hogy mi mőködne a számukra, és mi nem. Ez
viszont felhívná a figyelmet arra is, hogy miként vonják be, illetve miként hagyják ki a
dolgozókat a döntéshozatali folyamatokból a személyes és szervezeti szinteken egyaránt,
valamint kimutatná azokat a területeket, ahol a szociális vállalkozás eszközeinek
segítségével kell cselekedni. Az integrált gyermekgondozói munkaerı kialakításának
politikája elsısorban arra irányul, hogy mozgást teremtsen a gyermekgondozás terén
létezı különféle munkák között. A szociális vállalkozás szemüvegén át nézve ez a
politika egyben ugródeszkául szolgálhatna ahhoz is, hogy további kezdeményezéseknek
adjon teret és lehetıséget. Alkalmazásával el lehetne érni, hogy ne keletkezzen
mesterséges válaszfal az emberek és az adott térségek között, illetve hogy egyenlı
figyelem jusson az embereket érintı kérdésekre, illetve az adott helybıl, térségbıl fakadó
hátrányokra egyaránt (Taylor 2008). Különösen a Statham és társai tanulmányában részt
vevı néhány nı határozott meg a térbeliségbıl fakadó korlátokat azon munkakörökkel
kapcsolatosan, amelyeket hajlandók voltak vállani, és következésképp inkább továbbra is
saját otthonukban kívántak dolgozni (Statham et al. 2008, 306). A szociális vállalkozás
szemléletének alkalmazása során meg kell vizsgálni a képviselet, törvényesség, vezetıség
és tekintély rendszereiben mőködı hatalmi szerkezeteket is. Meg kell nézni, hogy ki
beszél kinek a nevében és miért, vajon vannak-e privilegizált esetek, mit akarnak az
egyes nık elérni, milyen egybehangzó és milyen eltérı jegyek léteznek egy-egy
csoportban. Ennek nyomán lehetne megvitatni, hogy melyek azok a kulcsfontosságú
területek, amelyek elsıbbséget kell, hogy élvezzenek, és ahol cselekedni kell. A megbeszélések során természetesen figyelembe kell venni, hogy a nık esetleg különbözı
mértékben akarnak részt venni a folyamatban.
A különbözı politikai és gyakorlati terek felkutatása és megnyitása minden szinten
további stratégiai kezdeményezésekhez, mint például új hálózatok vagy érdekközösségek
kialakításához vezethetne. Ugyanakkor ezek a hálózatok az egymáshoz kapcsolódó
ügyeket meg tudnák vitatni, meg tudnának ezekrıl állapodni, és szorgalmazni tudnák a
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megoldásukat. Fel tudnák használni vagy elı tudnák teremteni az erıforrásokat az eredeti
portfólió kibıvítésére, s ezáltal lehetıséget teremtenének a további innovációra,
finomításokra és a bıvítést célzó fejlesztésre. Statham és társai (2008) munkájának
nyomán élni lehetne az országos szinten elismert végzettségek adta lehetıségekkel, külön
figyelmet szentelve annak, hogy miként illeszthetı be a tanulás a nık már meglévı
kötelezettségei közé.
A térségi elemzés és a szociális vállalkozás itt bemutatott szemléletmódjaiból következı
tevékenységek közösségenként eltérnek majd, és különbözıek lesznek attól függıen is,
hogy milyen kontextusban dolgoznak a humán szolgáltatás szakemberei. Azonban az a
folyamat, amely arra összpontosít, hogy különbözı csoportok tagjai miként vesznek részt
bizonyos tevékenységekben és a döntéshozatalban, illetve miként mőködnek különbözı
szinteken, biztosítani fogja, hogy folyamatosan alkalmazzák az elemzés módszerét a
tevékenység érdekében, és fordítva.

Összefoglaló megjegyzések
Az „Új Közösségi Menedzsment” politikája és gyakorlata túlnyomórészt reaktív
helyzetbe hozta a humán szolgáltatások terén dolgozó szakembereket. A gyakorlati
munkáról készült jegyzıkönyveknek juttatott elsırendő szerep, valamint a vezetıi
elszámoltathatóság és ellenırzés céljait szolgáló hosszú listák oda vezettek, hogy a
közösségi munka marginalizálódott és devalválódott. A „Harmadik út” megközelítés
azzal, hogy a „részvételre” helyezi a hangsúlyt, lehetıséget teremt a humán
szolgáltatások terén dolgozó szakemberek számára, hogy újra értékeljék a közösségekkel
végzett munkájukat, és új erıvel lendítsék fel ezt a munkát. Az itt javasolt térségi elemzés
formája, amely kapcsolódik a szociális vállalkozáshoz, átalakíthatja és új megvilágításba
helyezheti, továbbá sokféle szinten elı tudja mozdítani az interakciót és a döntéshozatali
folyamatokban való értelmes részvételt. Ezek a megközelítések a „közösségbe való
visszatérés” megvalósítható és értelmes eszközei, amelyek egybe forrasztják a humán
szolgáltatás területén dolgozó szakemberek képességeit, az elemzést és az akciót.

Fordította: Kabar Judit
Jegyzetek
1

Ide tartozik a redisztribúciós szempontok központi szerepe a szegénység leküzdése és az egyenlıtlenségek
megszőntetése eszközeként, hangsúlyozandó, hogy a társadalmi kirekesztés oka azoknak a morális és
viselkedési hibáiból ered, akiket kiközösítenek; és leginkább a munka a legfontosabb eszköz arra, hogy visszavezessen a társadalmi integrációhoz, illetve társadalmi befogadáshoz (Barnes–Morris 2008; Mendes 2009).
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KÖZÖSSÉGI KAPACITÁS-ÉPÍTÉS:
VALAMI RÉGI, VAGY VALAMI ÚJ…?* 1
GARY CRAIG

Bevezetés
Tizenöt évvel ezelıtt a „közösségi kapacitás-építés” kifejezés sehol sem fordult elı a
politikai irodalomban. Manapság mindenütt megjelenik, különösen a várospolitika, a
település-rehabilitáció és a szociális fejlesztés összefüggésében. 2000-re az Egyesült
Királyságban a közösségi kapacitás-építést – egy jelentés megfogalmazása szerint – már
az „új szent Grálnak” tekintették (Duncan–Thomas 2000, 15), mivel a kormány nagy
település-rehabilitációs programja több mint 3000 különbözı közösségi kapacitás-építési
kezdeményezést tartalmazott. A fogalom növekvı használata több kérdést vet fel, mint
amennyit megválaszol, bár – ahogy Soares (2005) mostanában megfigyelte – „a civil
társadalom minden egyes említéséhez hozzáfőzik a »kapacitásépítés« fogalmát”. Miért
van ez? Mit jelent ez a fogalom, és van-e valami valóban megkülönböztetı jegye a
kapacitás-építés fogalmának?

A „közösség” természete
Ahhoz, hogy megértsük a közösségi kapacitás-építés jelentését, röviden bár, de
foglalkoznunk kell az ezzel összefüggı nyelvi sajátosságokkal. Elıször is a „közösség”
fogalmát kell tisztáznunk. A fogalom mindenütt megtalálható a politikai nyelvezetben,
különösen olyan esetekben, amikor a politikusok a jóllét és konszenzus érzetét kívánják
kelteni. Azonban így is ellentmondásos és kétértelmő fogalom marad. Hillery, amerikai
szociológus ötven évvel ezelıtt a szakirodalmat vizsgálva több száz jelentését azonosította, melyeknek egyetlen közös sajátossága volt, méghozzá a társadalmi interakció
(Hillery 1964). Stacey nagyhatású tanulmánya, a „The Myth of Community Studies”
(A közösségi tanulmányok mítosza) (1969) megkérdıjelezte azt a feltételezést, hogy
volna olyan entitás, amit a szociológusok „közösségként” nevezhetnének meg.
Az 1980-as évek elején egy jegyzetíró, látva az akkori lelkesedést, mellyel sok kormány
a „közösség” kifejezést cinikusan fényezımázként használta politikai programjában, a
közösség emlegetését „felületi kezelésnek” (spray-on additive) minısítette (Bryson–
Mowbray 1981 – idézi Craig 1989, 9). Tény, hogy a kormányok a fogalomnak a
közpolitikai programokban történı használatával – közösségi biztonság, közösségi
rendırség, közösségi egészségügy, közösségi oktatás és így tovább – az ilyesféle
programok „közösségi” birtoklásának érzetét kívánják sugallni.
*

A mő eredeti megjelenési helye: Critical Social Policy (2007) 27(3): 335–359.
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A „közösség” eszméje – más olyan kulcsfogalmakhoz hasonlóan, mint a „lehetıség”, az
„elszámoltathatóság” vagy a „felelısség” – 1997 óta központi szerepet játszott az új
munkáspárti kormányok gazdaság- és szociálpolitikájának harmadik utas2 fejlıdésében,
elkülönítve azt a régi baloldal politikájától (melyet a kiterjedt állami ellenırzés és a
kollektivizmus jellemez) éppúgy, mint az új jobboldali politikától (melynek sajátossága a
kiterjedt individualizmus) (Powell 2000). Ahogy Nash és Christie (2003) megjegyzi, a
közösség akkor váltotta ki a legnagyobb rezonanciát, amikor az Új Munkáspárt a
szegénységrıl beszélt.
A brit kormány széles körben használta a „közösség” fogalmát az „Új Szövetség a
Közösségekért” elnevezéső kiemelt programjában. Ennek keretében jelentıs
beruházásokat hajtottak végre 39 hátrányos helyzető „közösségben”, azzal a
célmeghatározással, hogy ezeket a közösségeket „a megújulás középpontjába” helyezik
(Taylor 2003, 124). Viszont – ahogy Taylor megjegyzi – a helyi közösségeknek (olyan
földrajzi területeknek, melyeknek hátrányos helyzetét egy sor indikátorral határozták
meg) nem sok beleszólása volt „azon kritériumok megállapításába, amelyek mentén
ezeket a programokat késıbb megítélték” (Taylor 2003, 124). A programok hatékony
ellenırzésében sem vehettek részt, ugyanis a kormány felülrıl építkezı struktúrákat és
döntéshozási rendszert hozott létre. Sok esetben a település-rehabilitáció helyi terveit a
kormány visszautasította (Nash–Christie 2003). Mint ahogy, többek között Benington és
Donnison (1999 – idézi Lister 2001, 432) megállapította, a hátrányos helyzető, az Új
Munkáspárt által közösségnek címkézett kis területekre való folyamatos összpontosítás
„azzal a kockázattal járhat, hogy elvonja a figyelmet azokról a tágabb politikai-gazdasági
erıkrıl, amelyek a szegénység és a munkanélküliség koncentrációját ezeken a területeken
okozzák és fenntartják”. Ezzel egybecseng Taylor megjegyzése, mely szerint a
„közösséget” sokféle jelentéssel lehet felruházni, amelyek „elkendızik a gazdasági
hanyatlásnak és a közösség felbomlásának az okait” (Taylor 2003, 2). És ahogy egy újabb
beszámoló felhívja a figyelmünket (Mendes 2006, 247): „az, ha a közösséget kikiáltjuk a
szociális problémák megoldásának, nem nyújt garanciát a jó eredmények elérésére”.
Ezzel párhuzamosan azok, akik nem csak írnak a közösségfejlesztésrıl, hanem gyakorolják is azt, több mint ötven éve küszködnek annak meghatározásával, hogy mit jelent a
„közösség” a saját gyakorlatukban. A közösségfejlesztésrıl manapság zajló globális
diskurzusban a „közösségnek” három alapvetı jelentése alakult ki. Az elsı egy földrajzi
közösségre vonatkozik, emberek csoportjára, akik jól meghatározott fizikai területen –
egy körülhatárolt lakóövezeti fejlesztés területén, egy szomszédságban, egy faluban vagy
egy menekülttáborban – élnek. A fogalom jelentései közül ez a legszélesebb körben
elterjedt értelmezés, amely sok közösségfejlesztı munkaköri leírását is meghatározta.
A közösségfejlesztık mind Északon, mind Délen az 1960-as évektıl kezdtek ráébredni
arra, hogy nem elégséges a „közösséget” földrajzi entitásként meghatározni, ugyanis az
nem teszi lehetıvé, hogy adekvátan foglalkozzanak azokkal a konfliktusokkal vagy
feszültségekkel, amelyek a térben meghatározott közösségeken belül, a különbözı
érdekek miatt keletkeztek (Craig 1989). Ezek a feszültségek megjelenhetnek vallási vagy
etnikai konfliktusok formájában (mint például Észak-Írországban vagy Boszniában), más
esetben a nézeteltérések alapja lehet az osztály- vagy a korkülönbség, vagy néhány
csoport arra irányuló törekvése, hogy kielégítsék sajátos szükségleteiket, amelyek a
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szexualitáson, a nemen, az etnikai hovatartozáson vagy a fogyatékosságon alapulhatnak.
A közösség így tulajdonképpen magában foglalja a konfliktusokat generáló különbségek
teljes spektrumát. A kormány által használt nyelvezetben nem fordulnak elı ezek a
tények, így kimondatlanul tagadja azt is, hogy a közösségek ugyanúgy lehetnek a
vetélkedés színterei, mint az egyetértésé.
A közösségfejlesztık által meghatározott második közösség-típus az identitás
közössége. A földrajzi közösségeken belül és azok között az eltérı szükségletekkel és
érdekekkel bíró identitásközösségek széles köre létezhet. Dwyer megjegyzése szerint
(2000, 28 – idézi Avineri–de Shalit 1995) „a közösségfejlesztık számára alapvetı
szükséglet a közösség erıs érzése, melyet úgy határozhatunk meg, mint »közös értékek,
normák és célok készletét, mely közös célokat és normákat az egyén a sajátjának
tekint«”. Az Új Munkáspárt-féle kommunitáriánizmus által ihletett közösségfelfogást
azonban Driver és Martell (1998) meglátása szerint a konformitás, a feltételek szabása és
a morális elıírások jellemzik, továbbá a felülrıl építkezı politikai megoldásokat
részesítik elınyben a közösségen belüli demokratikus dialógus helyett. A kormány
sokszor tehát nem az alulról jövı kezdeményezésekre válaszol, hanem a politikai
programokat a saját politikai elképzelései alapján fentrıl alakítja ki a közösségek
számára.
A közösség harmadik meghatározása onnan ered, hogy a közösségi munkások gyakran
dolgoznak relatíve rövid távú feladatokon. Ilyen lehet például a lakáskörülmények
javítása, a közlekedés biztonságosabbá tétele az iskolai gyalogosátkelık környékén vagy
a folyók szennyezıdésének megakadályozásáért folytatott környezetvédelmi kampányok.
Az ilyen célok eléréséért szervezıdı csoportokat nevezik ügy-alapú közösségeknek.

A közösségfejlesztés gyakorlata
A közösségfejlesztés története az 1950-es évekig vezethetı vissza (Craig 1989); az
1980-as évek végén és az 1990-es évek elején több kormány és nemzetközi szervezet újra
felfedezte a közösségfejlesztést, bár nem mindig nevezték egyöntetően annak. Így a
Világbank a közösségi részvételt olyan eszköznek tekintette, amely biztosítja, hogy a
harmadik világ fejlesztési projektjei „a leghatékonyabb és leginkább költséghatékony
módon érik el a legszegényebbeket, és az önsegítés elısegítésével ugyanúgy megosztják
a költségeket, mint a hasznokat” (Craig–Mayo 1995, 2). Programjaik – melyek inkább a
pénzügyi konzervativizmusról nevezetesek, semmint a politikai és szociális
kockázatvállalásról – gyakran vezetnek a helyi közösség szociális és gazdasági
struktúráinak az aláásásához. Közben látszólag kiállnak a közösség fontossága mellett,
ami példája annak a zőrzavarnak, ami körülveszi a közösség és a hozzá kapcsolódó olyan
koncepciók értelmezését, mint például a közösség képessé tétele (community
empowerment). Az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP 1993) nyilatkozata szerint
„az emberek részvételét tekinti a sajátos fókusznak … Ez válik manapság a központi
kérdéssé” (Craig–Mayo 1995, 2). Valójában azonban ezeket a nemzetközi és nemzeti
szervezeteket nem igen érdeklik a társadalmi igazságosság kérdései, vagy a
legszegényebbek méltóságának tiszteletben tartása, az ıket érintı döntések
meghozatalában való részvételük, vagy a kölcsönösség és az egyenlıség. A gyakorlatban
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dolgozó szervezetek értelmezésében viszont ezek az alapelvek támasztják alá a
közösségfejlesztés filozófiáját és gyakorlatát3.
A nemzetközi közösségfejlesztı szervezetek 2004-ben a közösségfejlesztés széles
körő definíciójában állapodtak meg. Ez a Budapesti Nyilatkozat, amely jelentıségét
onnan nyeri, hogy több mint harminc ország (többnyire Európából, de Ázsiából,
Afrikából és Észak-Amerikából is érkezett) képviselıi vettek részt a kidolgozásában.
„A közösségfejlesztés oly módon erısíti meg a civil társadalmat, hogy a közösségi
cselekvést és a közösségi perspektívákat helyezi elıtérbe a társadalmi, gazdasági és
környezetvédelmi irányelvek kialakítása során. A közösségfejlesztés a helyi közösségek
képessé tételére törekszik, beleértve a földrajzilag meghatározott, a közös érdekek vagy
azonos identitás, illetve a konkrét témák és kezdeményezések alapján szervezıdı
közösségeket is. A közösségfejlesztés a közösségi csoportokon, szervezeteken és
hálózatokon keresztül fejleszti az emberek képességét arra, hogy aktív tagjai legyenek a
társadalomnak, valamint felkészíti az intézményeket és az állami, magán és nem
kormányzati szervezeteket) arra, hogy párbeszédet alakítsanak ki a lakossággal az ıket
érintı változások közös meghatározásában és végrehajtásában. A közösségfejlesztés
alapvetıen hozzájárul az aktív és demokratikus társadalmi részvételhez, támogatja a
hátrányos helyzető és kiszolgáltatott helyzetben lévı közösségek autonóm
véleménynyilvánítását.” (Budapesti Nyilatkozat 2004)

A helyi közösségek érdekeinek szolgálatában a közösségfejlesztés segít „hangot adni” a
helyi véleményeknek, ösztönzi a fennálló politikákkal szembeni kritikára való
képességet. A nemzeti és nemzetközi „közösségfejlesztı programok” gyakran nem adják
meg ezt a politikai mozgásteret. Az ilyesféle programok valójában – a Budapesti Nyilatkozat értelmében – nem minısíthetık közösségfejlesztı programoknak, mivel kevés teret
hagynak a közösségnek arra, hogy maga döntsön a saját ügyeiben. A „felülrıl építkezı”
politikai elıírások ez esetben is elsıbbséget élveznek az „alulról építkezı” közösségi
kezdeményezésekkel szemben. Továbbá e programok nem érzékelik azt sem, hogy
milyen megosztottságok lehetségesek azokon a közösségeken belül, amelyekkel a
közösségfejlesztıknek dolgozniuk kell. Az Oxfam4 (2004, 12) – kritizálva a felülrıl
építkezı, közösségfejlesztınek nevezett programokat – rámutatott annak fontosságára,
hogy a közösségeket a konfliktusok színtereként értsük meg. Az alulról építkezı
közösségfejlesztés annak „felismerésébıl indul ki, hogy a szakemberek és a hatalmon
lévık által meghozott döntések nem mőködnek, mivel a félreértések és a túlzott
leegyszerősítések ... törvényszerően vezetnek a nem megfelelı megoldásokhoz”. A közösség által vezetett fejlesztést azonban az is veszélyeztetheti, ha feltételezik, hogy a
„közösségek homogének, és automatikusan a közjóért dolgoznak”. Az Oxfam megállapítja azt is, hogy a közösség által irányított fejlesztések egy része még mindig
„figyelmen kívül hagyja a közösségeken belüli különbségek kérdését, és sok közösségi
menedzsment-struktúrában felülreprezentált a domináns elit” (Oxfam 2004, 12).
A közösségfejlesztés nem csupán egy gyakorlat, amely képességeket, tudást és szilárd
értékalapot elıfeltételez, hanem egyben egy cél is: magától értetıdıen a közösség
fejlıdése, vagy – ahogy manapság ezt divatosan nevezik – a közösségek kapacitásainak
építése. Ez átvezet magának a közösségi kapacitás-építésnek a témájához.
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Közösségi kapacitás-építés: hatókör és definíciók
Az 1990-es évek végétıl mind a „fejlett”, mind a „fejlıdı” országokban széles körben
kezdték használni a közösségi kapacitás-építés fogalmát. Ezzel a kifejezéssel arra a
tevékenységre utalnak, melynek során támogatják a hátrányos helyzető helyi
közösségeket, hogy azok teljes mértékben részt vehessenek a társadalmi, gazdasági és
politikai életben. Viszont sem a közösség fogalmának használata nem világos, sem az,
hogy miért került erre ilyen nagy hangsúly a politikai diskurzusban.
A kapacitás-építés szakirodalomban való elıfordulásának legkorábbi nyomai az 1990-es
évek elejére vezetnek vissza, ekkor jelenik meg ez a kifejezés az ENSZ New York-i
Környezeti és Fejlıdési Konferenciáján (UNCED 1992) és az ENSZ Fenntartható
Fejlıdés Bizottságának munkájában, illetve az Agenda 21 cselekvési tervben (UNDP
1991). Néhány elemzı a fogalom európai eredete mellett érvel (Kirklees MC 2004). Az
ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) meghatározása az ENSZ-nek a kapacitás-építés
támogatásában betöltött szerepét állítja a középpontba. McGinty (2003, 5) megállapítása
szerint „a kapacitás-építést a fenntartható fejlıdéssel kapcsolatos tervek és stratégiák
megfogalmazásához…” tartották elengedhetetlennek. Ezt a meghatározást az ivóvízszektor kapacitás-építésével összefüggésben fogalmazták meg, Srinivas (2005) szerint ez
arról szólt, hogy „fejlıdjön a városok és városi övezetek kapacitása, ami lehetıvé teszi
környezetük kezelését, ide értve az emberi erıforrás, a szervezeti …, intézményi és jogi
keretek fejlesztését.” Az UNCED (1992, 232) dokumentumának megfogalmazásában a
kapacitás-építés „magában foglalja az ország emberi, tudományos, technológiai,
szervezeti, intézményi és erıforrás képességét”. Késıbb a közösségi kapacitás-építésrıl
és annak modelljeirıl szóló viták a szolgáltató szervezetek és a kormányok számára
egyaránt sokkal inkább a részvétel irányába való eltolódást jelentették, és jobban
elismerték a közösség fejlesztésével való kapcsolatokat. A kapacitás-építés helyébe a
politikai nyelvezetben egyre inkább a közösségi kapacitás-építés kifejezés került.
Európában a közösségi kapacitás-építés elsı említésével az Európai Bizottság egyik
jelentésében (EC 1996, 68) találkozhatunk, mely a közösség gazdasági fejlıdési stratégiáit
tárgyalta olyan hátrányos helyzető területeken, ahol „alacsony a gazdasági aktivitás, és
amelyeknek lakói elveszítették a versenyképességüket a munkaerıpiacon”. Banks és
Shenton (2001) szerint eredetileg ez a megközelítés erıteljesen épített az Egyesült Államok
tapasztalataira, amelyeket a Közösségi Beruházási Terv (Community Investment Act)
nyomán szereztek. Ez a program a közösségi szervezetek bevonásával tanácsadást és
képzést nyújtott a „piaci részvétel” elısegítésére, valamint üzleti és menedzsment
készségeket biztosított az egyéneknek. A gondolkodást növekvı mértékben befolyásolta a
fejlesztés szakirodalma is, ennek nyomán a korábban gyakran „felülrıl-építkezı”
projektmunkát felváltotta az a felismerés, hogy „erısíteni kell az emberek képességét saját
értékeik és prioritásaik meghatározására, és saját maguk megszervezésére a tervek
végrehajtása érdekében” (Eade–Williams 1996, 64; Oxfam 2004).
Az ezekbıl az ellentmondásos elızményekbıl származó koncepció a nemzeti és
politikai rendszerek széles körében talált elfogadásra. A programok közül néhány inkább
a szervezetek erejének és kapacitásainak építésére tette a hangsúlyt (gyakran, de nem
mindig azok, amelyek a „közösségekkel” dolgoztak), mások valóban a közösségi
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kapacitás-építést célozták, azaz maguknak a közösségeknek a kapacitásait igyekeztek
erısíteni. Bár a közösségi kapacitás-építés volt alapvetıen a témája ennek a diskurzusnak,
a határok bizonytalanok maradtak: így a közösségi kapacitás-építés részének tekintették a
szegény közösségeken belüli szervezetek kapacitásainak kiépítését. Például Ahmed és
munkatársai (2004, 20) – a vallásos közösségek kapacitás-építésére reflektálva – úgy
vélik, hogy a „csoportok szervezeti képességeit kell erısíteni, hogy fenn tudják magukat
tartani, teljesebb szerepet játsszanak a civil társadalomban és a közösségi kohézióban,
továbbá jobban tudjanak együttmőködni a közigazgatással.”
A 2000-es évek elejére fennmaradt az a határozott meggyızıdés, hogy „a »kapacitásépítés« fogalmával körülírt széles körő elképzelések és tevékenységek alapvetıek a
szegénység megszüntetésében” (www.developments.org.uk/data/14/ms_capacity.htm).
Azonban, mint azt Stoker és Bottom (2004, 6) az Új Munkáspárti komrányról
megállapítja: „minden új politikai területtel új zsargont kell fölfedezni és megtanulni …,
és ez különösen érvényes a közösségi kapacitás-építés területére”. Elemzik azt a módot,
ahogy az Új Munkáspárt kormánya körülírja a közösségi kapacitás-építést szükségessé
tevı „problémát”. Ilyenek a „politikában való formális részvétel hiánya; a demokrácia
intézményeiben való részvételhez szükséges kapacitás hiánya, ami a társadalmi
kirekesztést tükrözi; a közösségi életet támogató alapvetı infrastruktúra hiánya, és az
egyének támogatásának szükségessége a teljes társadalmi tagság elérése érdekében”
(Stoker–Bottom 2004, 6).
Az Egyesült Királyság Jótékonysági Bizottsága (Charity Commission), amely a
szeretetszolgálati tevékenységet szabályozza, mostanában – a koncepció iránti érdeklıdés
növekedésének hatására – úgy határozott, hogy beilleszti a „közösségi kapacitás-építést”
a jótékonysági célok szőkebb listájába (az oktatás és a szegénység enyhítése mellé
harmadiknak). A bizottság a közösséget földrajzi értelemben és érdekközösségként is
definiálta, de csak azokra alkalmazta, akik szociális vagy gazdasági értelemben hátrányos
helyzetőek. A bizottság a közösségi kapacitás-építést a következıképpen határozta meg
(Charity Commission 2000, 3):
„Egy közösség tagjai képességeinek és készségeinek oly módon történı fejlesztése, hogy
általuk jobban meg tudják határozni és ki tudják elégíteni szükségleteiket, valamint
teljesebben részt tudjanak venni a társadalomban.”

Ez a meghatározás rendkívül hasonlít a Budapesten megfogalmazott definícióhoz.
Lényeges megjegyezni, hogy a Bizottság hosszasan vitázott, hogy a közösségfejlesztés
kifejezést vagy inkább a közösségi kapacitás-építést használják-e, és valószínőleg azért
döntöttek az utóbbi mellett, mert az manapság igen népszerő a kormánykörökben. Amit
ez valószínőleg a helyi közösség tagjainak jelent, azt általában „érdekérvényesítı
képesség növelése”-ként (empowerment) szokták jelölni, de – a képességekre és
felelısségre vonatkozó ismerıs szempontok szerint – különösképpen a következıket
jelenti (Charity Commission 2000, 3):
•

„Az emberek olyan képességekkel és kompetenciákkal való felruházása, amelyhez
egyéb módon nem jutnának hozzá;
• A már meglévı képességek és a fejlıdési lehetıségek felismerése;
• Az emberek arra való képességének fejlesztése, hogy felelısséget vállaljanak a saját és
más emberek szükségleteinek felismerésére és kielégítésére.”
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David Blunkett, a korábbi brit belügyminiszter, – akinek a minisztériuma
kulcsfontosságú szerepet játszott a közösségi kapacitás-építés elımozdításában – nem sok
figyelmet fordított a részletekre, amikor a következıket mondta: „Kapacitás-építés –
amikor én gyerek voltam, ezt közösségfejlesztésnek nevezték!” Megfogalmazásában
„mind az egyének, mind a közösségi csoportok kapacitásainak építése központi
jelentıséggel bír a civil megújulás folyamatában” (Blunkett 2002, 5), és – a „civil
megújulásról” szóló jelentésében (amelyben a közösségi kapacitás-építés és a közösségi
változtatási javaslatok kormánytámogatásának szükségessége mellett érvelt) a közösségi
kapacitás-építést a következıképpen határozta meg:
„Az összes olyan tevékenység, erıforrás és támogatás, amely az egyes emberek és a
közösségi csoportok készségeit és képességeit erısítik annak érdekében, hogy ezek a
csoportok aktívan vegyenek részt és vállaljanak vezetı szerepet saját közösségeik
fejlesztésében.” (Home Office 2003, 15)

Ez egybecseng a Jótékonysági Bizottság (Charity Commission) definíciójával, amely a
részvételnek, a közösség fejlıdésének, valamint a készségek, képességek és felelısség
erısítésének fontosságát hangsúlyozza. A jelentés megállapítja, hogy a közösségi
kapacitás-építésnek olyan értékalapon kell nyugodnia, amely közel áll ahhoz, ami
megalapozza a közösségfejlesztés gyakorlatát. A várospolitikában való közösségi
részesedés (involvement) elemzése (Chanan 2003) mindazonáltal egyenlıségjelet tesz a
„részvétel” (participation) és a „részesedés” (involvement) között, mely utóbbi a
közügyekkel kapcsolatos döntéshozásban, az általános közösségi tevékenységben, illetve
az önkéntes és közösségi szektornak a szolgáltatások nyújtásában való részesedésére utal.
A dokumentum azt is megjegyzi, hogy a közösségfejlesztés kulcsfontosságú szerepet
játszik a közösségi részesedés (involvement) létrehozásában és fenntartásában.

Európán kívüli tapasztalatok
Kanadában, ahol a közösségek erısítésének folyamatát gyakran „rezíliens”5 közösségek
létrehozásaként írják le (CCCE 2000), a közösségi kapacitást a következıképpen
határozzák meg: „közösségi elkötelezıdés, erıforrások és képességek egyesített hatása,
amelyet úgy alkalmaznak, hogy közben építenek a közösségek erısségeire, valamint
törekszenek a problémák megoldására, a lehetıségek kihasználására” (Bruce 2003, 25).
Így tehát a közösségi kapacitás-építés:
„Minden olyan tevékenység, melyet a közösség végez (vagy magában, vagy mások
segítségével), hogy javítsa vagy építse saját kollektív elkötelezıdését, erıforrásait és
készségeit.” (Bruce 2003, 25)

Ausztráliában a közösségi kapacitás-építés fogalmát mind a hatósági, mind a civil
érdekkörök lelkesen magukévá tették. Victoria Állam Tervezési és Közösségfejlesztési
Minisztériuma (Department of Planning and Community Development)
(http://www.dpcd.vic.gov.au/) a politikai kezdeményezések széles körét foglalja össze a
közösségi kapacitás-építés címszó alatt. Az Erısebb Családok Tanulási Cseréje (Stronger
Families Learning Exchange) program leírása szerint a „közösségi kapacitás-építés egy
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sor közpolitikai kezdeményezés és program központi céljává vált … A legtöbb elemzı és
gyakorló szakember a humán szolgáltatások területén pozitív fejleménynek tekinti ezt,
annak ellenére, hogy a »közösségi kapacitás« fogalmát ritkán határozzák meg pontosan
… (és) csak a fejlesztési szakaszban történnek meg azok az intézkedések, amelyek
mutatják, hogy vajon »építették-e«, vagy sem.” (Hounslow 2002, 22) Az egészségfejlesztés területén a közösségi kapacitás-építést hivatalosan a közösségek és rendszerek
infrastruktúrájának, a partnerségeknek, a szervezeti környezetnek és a problémamegoldó
képességnek az építésével hozzák összefüggésbe (Hawe et al. 2000). A Mission Australia
elnevezéső, vallási alapú szervezet a fogalom értelmezésének széles körét határozza meg,
amely felöleli az államszövetség szintjén a közösségi gazdaságfejlesztést, a közösségi
üzleti partnerségeket, a szociális vállalkozókat (korábban „közösségi vezetık”), és
pártfogolja a mikro-vállalkozásokat, miközben hangsúlyozza annak szükségességét, hogy
„a szervezetek valódi közösségi tulajdonlásáról legyen szó”, mert a közösségi kapacitásépítés nem szolgálhat a „szervezeti növekedés” puszta eszközeként (Mission Australia
2004).
Új-Zélandon a közösségi kapacitás-építés nemzeti kezdeményezése a közösségek és a
helyi, valamint a központi kormányzat közötti partnerség mechanizmusára összpontosít,
melyet a „közösség erısítéseként” jellemeznek (http://www.waitakere.govt.nz/ourpar/
strengthcomm.asp). A nyelvi zavar hasonló ahhoz, mint amit a közösségfejlesztés
fogalmának használatával kapcsolatban tapasztaltunk. A közösségi kapacitás-építés nem
okvetlenül jelenti a hátrányos helyzető népességgel való közvetlen foglalkozást, hanem –
ahogy az Egyesült Államokban a közösségi kapacitás-építés esetében láttuk – a szervezeti
menedzsment és fejlesztés témáira is összpontosíthat. Tipikus amerikai példa erre
Virginia Állam Lakásügyi és Közösségfejlesztési Minisztériumának Közösségi
Kapacitás-építési Hivatala (Virginia Department of Housing and Community
Development, Office of Community Capacity Building), mely saját szerepét a
következıkben látja: „kapacitás-építési segítség Virginia közösségfejlesztési és lakásügyi
partnerei számára”. Ez is a korábban már leírt, a közösség fogalmával kapcsolatos zavart
tükrözi: itt is a szervezeteket hozzák közeli kapcsolatba a „közösségükkel”, azaz azokkal,
akiknek szolgáltatásokat kínálnak. A hátrányos helyzető közösségek lakóinak
nézıpontjából ezek a formális szervezetek nem okvetlenül hozhatók közeli összefüggésbe
a helyiek szükségleteivel, és a helyiek adott esetben nem gyakorolhatnak ellenırzést sem
ezen programok fölött. Röviden, ez ismét a „felülrıl-építkezés” egyik, „alulrólépítkezıként” feltüntetett példája.
Világszerte vannak példái az olyan közösségi kapacitás-építési kezdeményezéseknek,
amelyeknek célcsoportjai a kisebbségek, és fıleg az ıslakosok (First Nations), tehát
olyan közösségek, amelyeket általában a leginkább hátrányos helyzetőeknek tekintenek.
Nyugat-Ausztrália kormányának „különleges szerepe van az ıslakos közösségekkel (az
ıslakos koorikkal) folytatott munkában, a kapacitás-építési kezdeményezésekben és a
helyi önkormányzatok és az ıslakos emberek közötti kapcsolat építésében”
(http://rdl.wa.gov.au/)6. Az új-zélandi Alkohol- és Közegészségügyi Kutatóközpont
(Alcohol and Public Health Research Unit) is a közösségi kapacitás-építés felülrıl
építkezı megközelítését tette magáévá, amikor az ıslakos maori népesség számára hozott
létre szolgáltatásokat annak érdekében, hogy csökkentse a maorik magasabb érintett30

ségének hatásait az alkohollal összefüggı bőnelkövetésben (Casswell 2001). Az ausztráliai
Új Dél-Walesben a Büntetı Igazságszolgáltatás Minisztériumának İslakos Osztálya
(Department of Criminal Justice’s Aboriginal Unit) foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a
fiatalkorú bőnözık túlnyomó többsége miért a koori ıslakosokból kerül ki. Megállapították,
hogy a prevenciót legjobban az szolgálja, ha a meglévı erıforrásaikat jobban ráirányítják
arra, hogy segítsenek az ıslakos közösségeknek a kapacitás-építésben. Szerintük nem létezik
egy kitüntetett stratégia, de kijelentik, hogy „bármely kapacitásépítı stratégiában az ıslakos
közösségnek kell a vezetı szerepet betölteni minden általuk felvetett probléma megoldására”
(www.aic.gov.au/ conferences/2003-juvenile/Anderson.html). Mindazon-által sok fekete és
kisebbségi csoport számolt be arról világszerte, hogy – bár a közösségi kapacitás-építés
kulcsfontosságú kérdés lehet a szervezeteik számára – a strukturális rasszizmus és
diszkrimináció miatt a valóságban gyakran csak korlátozottan férnek hozzá a saját igényeiket
szolgáló finanszírozási forrásokhoz és a szakértelemhez (Chouhan–Lusane 2005).

Kapacitás és partnerség
A partnerségben végzett munka hangsúlyozása – amit az Új Munkáspárt a helyi
kormányzás kulcsfontosságú formájának tart, és akként támogat – nagyjából egy idıben
jelent meg a közösségi kapacitás-építés iránti lelkesedéssel, a kettı közötti összefüggés
lehetıségei pedig szintén kiemelkedı kérdéssé váltak. A partnerségben végzett munka
egyik legutóbbi elemzése szerint (Glendinning et al. 2002) a partnerség építésének egyik
legnagyobb akadálya a helyi kormányzásban az, hogy a partnerek kapacitásai eltérnek
egymástól. Különösen az NGO-k – és fıleg a közösségi csoportok – képviselete gyakran
önkéntes alapon történik, amiért nem jár fizetés, amibıl az következik, hogy a nagyobb,
több hatalommal és jobb forrásokkal rendelkezı partnerek legfontosabb szerepe a
gyengébb partnerek segítése kellene, hogy legyen. A szakirodalomban azonban eltérı
vélemények találhatók arról, hogy vajon megfelelı-e, ha az erısebb partner – aki gyakran
burkoltan vagy nyíltan politikai célokkal lép be a partnerségbe – támogatja a gyengébbet
(lásd Balloch–Taylor 2002; Craig–Taylor 2002). Banks és munkatársai (2003, 293) az
Egyesült Királyság partnerségi tevékenységével kapcsolatban kijelentik, hogy jelentıs
„meg nem felelés van az NGO-k és különösen a közösségi csoportok, valamint a
formálisabb intézmények – mint amilyenek a helyi önkormányzatok vagy a nagy
önkéntes szervezetek – struktúrái és eljárásai között. A partnerségben végzett munka,
különösen, amikor abban különbözı szektorokhoz tartozó emberek vesznek részt, a
munkakapcsolatok kialakításához és a kölcsönös megértéshez sajátos képességeket és
stratégiákat kíván, mert csak ez teszi lehetıvé a szervezeti határokon átnyúló
kommunikációt és az együttmőködést” (lásd még Pearson–Craig 2001).

A közösségi kapacitás-építés kritikája
A közösségi kapacitás-építés koncepcióként és gyakorlatként legalább négy különbözı
nézıpontból vehetı kritikai elemzés alá. Elıször is, a közösségfejlesztés és a közösségi
kapacitás-építés kinyilvánított céljai, illetve gyakorlata között elhanyagolható
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különbségek vannak. A kifejezés eredetét tekintve (a kapacitás-építés eredetileg a
szervezetek megerısítésére koncentrált, csak késıbb vált olyan tág fogalommá, amely a
közösségi szintő tevékenységek széles körét fogja át) feltételezhetjük, hogy az új fogalom
létrehozását a politikai divat ösztönözte: az új kormány igyekszik olyan politikai
programot kidolgozni, melynek újdonsága nyilvánvaló, így gyakran alkot új
terminológiát, hogy elkülönítse magát az elıdeitıl. Ez vezetett a közösségi kapacitásépítés irodalmában gyakran megjelenı hivatkozás figyelmen kívül hagyásához, mely
szerint a közösségi kapacitás-építés „… sokkal régibb mozgalomban, nevezetesen a
közösségfejlesztésben gyökerezik” (McGinty 2003, 8).
A második, az elızıvel összefüggı kritika, hogy a „közösség” fogalmával a közösségi
kapacitás-építés koncepcióját kritikátlanul használják a tevékenységek nagyon széles
körére, amelyeknek jó része semmilyen összefüggésben sincs a fejlesztéssel, a hátrányos
helyzető helyi közösségek képességeinek, tudásának, értékeinek és értelmezéseinek
közösségi befolyásolásával; ugyanis ezek alkotják a közösségfejlesztés lényegét. Így a
közösségi kapacitás-építést manapság olyan szervezetek használják, mint a Világbank
(2001) és a nemzeti kormányok (mint az Új Munkáspárt kormánya), és e terminussal
alapvetıen „felülrıl-építkezı” beavatkozásokat írnak le. Az ilyen tevékenységek során a
helyi közösségektıl elvárják, hogy elıre meghatározott célokat tartalmazó programokban
vegyenek részt – ilyen például a közszolgáltatások szoros pénzügyi ellenırzés mellett
történı privatizációja –, mert ez a feltétele a támogatásoknak. Ez a megközelítés viszont
messze van a közösségfejlesztés „alulról-építkezı” elveitıl és módszereitıl.
Harmadszor, a helyi közösségekkel dolgozók joggal kérdeznek rá a közösségi
kapacitás-építést „felülrıl” támogatók motivációjára. „A kapacitás-építés – az emberek
önbizalmának, önbecsülésének és megértésének fejlesztése – segíti a környezetalakító és
érdekérvényesítı képességük fejlıdését és a részvételüket.” (Beresford–Hoban 2005, 45)
Ez nem ugyanaz, mint maga a képességfejlesztés, mert utóbbi a szervezetek
hagyományos módon történı mőködtetésére készíti fel az embereket. Azaz a hatalommal
bíró partnerek a közösségi kapacitás-építést úgy végzik, hogy bevonják a helyi
közösséget a kialakult struktúrákba és mechanizmusokba, ahelyett, hogy elfogadnák
azokat a kihívásokat, amelyek a hátrányos helyzető közösségekkel végzett hatékony
munkára vonatkoznak. Diamond (2004, 198) az Egyesült Királyság településrehabilitációs programjaival kapcsolatban megjegyzi: „miközben ezek (a közösségi
kapacitás-építési) kezdeményezések új nyelvezetet használnak, régi gyakorlatot
folytatnak. A struktúrák megváltoztatása önmagában nem változtatja meg a hatalmi
különbségeket, ami alapvetı jellemzıje a helyi szomszédságoknak. A településrehabilitációt menedzselık a közösségi csoportokat »függınek« minısítik…”
Egy Ausztráliában, az ıslakos koorik között végzett közösségi kapacitás-építési
projektrıl szóló beszámolóban Tedmanson (2003, 15) idéz egy ıslakos válaszadót:
„A mi népünk kapacitásának helyreállítása azt jelenti, hogy felelısséget vállalunk saját
jövınkért. Vegyék észre, hogy helyreállításról beszélek, s nem pedig a népünkben történı
kapacitás-építésrıl … 40–60 000 évnyi túlélés és kapacitás van mögöttünk. A probléma az,
hogy kapacitásunkat (a fehér gyarmatosítók) erodálták és lerombolták – pedig a mi
népünknek vannak készségei, van tudása és tapasztalata … Mi igenis képesek vagyunk
arra, hogy felneveljük a saját gyermekeinket és küzdjünk a jövıjükért. ”
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Az alapvetı érv itt – ami érvényes a hatalomnélkülieket képviselı más csoportokra is –,
hogy „a kulturális különbségeket nem erısségnek, hanem gyengeségnek tekintik,
kapacitás-deficitnek, amit újjá kell építeni, vagy problémának, amit meg kell oldani”
(Tedmanson 2003, 15).
A közösségi kapacitás-építés legalapvetıbb kritikája azon az alapfeltevésen alapszik,
hogy vannak „deficites” közösségek képességek, tudás és tapasztalatok vonatkozásában.
Beazley és munkatársai (2004, 6) elemezték a „deficitmodell” gyengéit. Ez a modell
elıször is „figyelmen kívül hagyja az intézmények azon kapacitásait, hogy legyızzék a
részvétellel együtt járó korlátokat”, azaz a probléma nem a közösségekkel van, hanem az
intézményekkel, struktúrákkal és eljárásokkal, amelyek hatással vannak rájuk.
Másodszor, a közösségi kapacitás-építés definíciói, amelyek szintén a deficitmodellre
építenek, „nem határozzák meg a végpontot. Minek az érdekében építik a kapacitást,
vagy ez már maga a cél?” (Beazley et al. 2004, 6). Ez olyan kérdés, ami a közösségfejlesztés elméletét és gyakorlatát mindig is végigkísérte. Ez tükrözıdik abban, hogy az
Új Munkáspárt folyamatosan hangsúlyozza a programok kimeneteinek mérését. Viszont a
saját szőklátókörő, mennyiségileg meghatározott céljainak elérését vizsgálja, és nem a
közösségi folyamatokat és kimeneteket. Lényegében, bár lehetséges a „megerısített”
vagy „reziliens” közösség jellemzıinek (képességek, tudás, szervezettség stb.) meghatározása, a közösségfejlesztés alapvetı célja – összhangban annak értékalapjával – annak
biztosítása, hogy a nagyobb politikai hatalom a helyi közösségeké legyen. Lehet, hogy így
„erısebb környezetalakító képességgel bíró (empowered) önrendelkezı közösségek jönnek
létre, amelyek kevésbé kényelmesek a kormányzás számára” (Beazley et al. 2004, 6).
Partridge (2005) – helyi Új Megállapodás a Közösségeknek (New Deal for
Communities) programokat elemezve – megállapította, hogy a közösségi kapacitás-építés
„terminust a szociális menedzserek találták ki. Ez megmagyarázza a településrehabilitációs programjaik iránti elkötelezıdés (’buy-in’7) hiányát, ami utal a hátrányos
helyzető közösségek tagjainál tapasztalható képességhiányra … Az egymás szomszédságában élık hátrányos helyzetőek, és a rehabilitációs programok a lakók
»kapacitáshiánya« miatt nem járnak eredménnyel.” Álláspontja szerint a fogalom csak ott
tekinthetı hasznosnak, ahol a kapacitáshiány egyként vonatkoztatható a szomszédságokra
és a hatalommal rendelkezı partnerszervezetekre, amelyeknek együttmőködnie és a
hatalmat megosztania kell a közösségekkel.
A közösségi kapacitás-építés ilyesféle „deficitszemlélete” – ahogy Beazley és
munkatársai (2004, 3) megjegyzik – a közösségi patológiából, a készségek és képességek
hiányából indul ki: ezek a minısítések lehetıvé teszik a kormány számára, hogy
meghatározza, ki számít „jó állampolgárnak”, továbbá „a kapacitás-építésnek ez a
modellje a hatalommal rendelkezıknek hasznos. Nem jelent veszélyt számukra. Felülrılépítkezı, paternalista szemlélet, és eltereli a figyelmet a létezı intézményi és gazdasági
struktúrák megváltoztatásának szükségességérıl. Ez a szemlélet a status quo-t szolgálja
és támogatja” (Beazley et al. 2004, 3).
A közösségi kapacitás-építés ilyesféle, a közösségfejlesztés értékei alapján történı elemzése
azt sugallja, hogy célt tévesztünk, ha úgy tekintünk a közösségekre, mint amelyekbıl
hiányoznak azok a képességek és kapacitások, amelyek képessé tennék ıket a helyi
kormányzat más szereplıivel való együttmőködésre. A közösségeknek vannak képességeik,
elképzeléseik, lehetıségeik – de ezek gyakran rejtettek vagy nem ismerik fel ıket (Taylor
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1995). A helyi és központi kormányzat a saját elképzeléseit igyekszik rákényszeríteni a
közösségekre – esetleg rejtetten – a partnerségi munkán keresztül, vagy – durvábban –
közvetlenül, gyakran a finanszírozási források elosztását felhasználva az engedelmeskedés
elérése érdekében. A hatalommal bíró partnerek feladata egy ilyesféle közösségi kapacitásépítési partnerségben az, hogy figyeljenek a közösség elvárásaira és megfelelı válaszokat
adjanak azokra, fıleg az olyan esetekben, amikor ezek az elvárások konfliktusba kerülhetnek
a külsı elképzelésekkel, s így például arról kellene az önkormányzatokat meggyızni, hogy ne
kövessék a korábban kitőzöttt célokat és programokat. Ez a követelés nem pusztán nehéz
lehet a hatalommal bíró partnerek számára, hanem ez pontosan az a helyzet – a közösségi
kapacitás-építési retorika ellenére –, amiben nem is érdekeltek.

Következtetések
Nyilvánvalónak látszik, hogy a közösségi kapacitás-építés nem más, mint régi barátunk,
a közösségfejlesztés. Ezen új győjtıfogalom alatt nem csak a tevékenységek
hasonlóképpen széles köre talál menedéket, melyeknek jó részének nincs kapcsolódása a
közösségfejlesztés céljaival és értékeivel, hanem a közösségfejlesztés sok régi
ellentmondása és feszültsége is megjelenik, mint például a közösségek manipulációja, a
terminológiai tisztázatlanság, az aktivisták kooptálása, a feltételekhez kötött finanszírozás
és az állam olyan hatalmi játszmái, mint az oszd meg és uralkodj. A helyi, regionális és
nemzeti kormányok és nemzetközi szervezetek így olyan politikai teret nyernek
maguknak, ami lehetıvé teszi számukra, hogy ne adjanak megfelelı választ a kisemmizettek követeléseire, vagy elkendızzék a szegénység és az egyenlıtlenség strukturális
okait. A helyi közösségek elvárásaira adott hatékony válasz megkövetelné, hogy ezek a
testületek lemondjanak az általuk élvezett hatalom nagy részérıl. Joggal tehetnénk fel a
kérdést: Ki határozza meg azt, hogy a közösségeknek milyen kapacitásokra volna
szükségük és miért? Mennyiben határozhatják meg a helyi közösségek a kapacitás-építés
folyamatát? És ki határozza meg, hogy egy erıs közösségnek hogyan kellene kinéznie?
Banks és Shenton szerint (2001, 296) „meg kell kérdeznünk, hogy kinek a céljait
szolgálja a kapacitásépítés, és biztosítanunk kell, hogy a helyi közösség tagjai ne puszta
játékszerek legyenek a település-rehabilitációs játszmában, melyet a nagy nemzeti,
regionális és helyi intézmények játszanak. A »közösségfejlesztés« elfogadhatóbb fogalom
lehet, és hasznosabb megközelítés a szomszédságok társadalmi és gazdasági fejlesztésének
elısegítéséhez.” A közösségfejlesztés azonban, ugyanúgy, mint a közösségi kapacitásépítés manipulálható annak érdekében, hogy csak a kormány érdekeit szolgálja.
A közösségi kapacitás-építés alapvetıen nem neutrális technikai eljárás: hatalomról és
ideológiáról, és arról szól, hogy ezeket miképp lehet struktúrákon és folyamatokon
keresztül közvetíteni. Ugyanúgy, mint a közösség és közösségfejlesztés fogalmait, a
közösségi kapacitás-építés fogalmát is fel lehet használni arra, hogy elfedje a célok és
érdekek feletti konszenzus hiányát. Valójában – ahogy a korábbi fogalmakkal tették – a
közösségi kapacitás-építéssel is manipulálnak a kormányok, azt a látszatot keltve, mintha
a közösségek döntési helyzetben lennének a saját ügyeiket tekintve.

Fordította: Kabar Judit és Kozma Judit
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Jegyzetek
1

Az epigramma, amelybıl a szerzı a címet kölcsönözte, a következıképpen hangzik: „valami régi, valami
új, valami kölcsönzött, valami kék” (”something old, something new, something borrowed, something
blue”). Tekintettel arra, hogy a kék színrıl a konzervatív politikai pártokra szoktak asszociálni, a
közösségi kapacitás-építésre a szerzı az epigramma minden kifejezését találónak tartja.
2
A „harmadik út” különbözı politikai álláspontokra vonatkozik, amelyek megpróbálták összebékíteni a
jobboldali és baloldali politikát azzal, hogy különbözı módokon igyekeztek szintézisbe hozni a jobboldali
gazdaság- és a baloldali szociálpolitikát. A harmadik utas megközelítést általában az elsı és a második út
nézıpontjából a kapitalizmus és a szocialista utasításos gazdaságpolitika közötti centrista egyeztetés
reprezentánsának tekintik. A „harmadik út” politikáját képviselte többek között az 1980-as években,
Ausztráliában a munkáspárti Hawke/Keating, 1993–2001 között az Egyesült Államokban a Clinton-, az
Egyesült Királyságban az 1990-es évek második felétıl a Blair/Brown-, Németországban 1998–2005
között a Schröder-kormány. (Fordító megj.)
3
Lásd pl. a közösségfejlesztés cseréjének (Community Development Exchange) meghatározását a
www.cdx.org.uk oldalon.
4
Az Oxfam International 14 szervezet nemzetközi konföderációja, mely több mint 3000 partnerrel
dolgozik 98 országban, hogy fenntartható megoldást találjon a szegénységre és a társadalmi
igazságtalanságra. Az Oxfamot eredetileg Oxfordban hozta létre 1942-ben egy kvéker társadalmi aktivista
csoport és egy egyetemi tanár, Oxfordi Bizottság az Éhezés Enyhítéséért (Oxford Committee for Famine
Relief) néven. Ugyanitt van a székhelye ma a szervezet brit filiáléjának. (Fordító megj. – forrás: http://
www.oxfam.org/en/about/)
5
A reziliencia rugalmas ellenállási képesség, azaz valamely rendszernek – legyen az egy egyén, egy
szervezet, egy ökoszisztéma vagy éppen egy anyagfajta – azon reaktív képessége, hogy erıteljes, megmegújuló legyen, vagy akár a sokkszerő külsı hatásokhoz sikeresen adaptálódjék (Forrás:
http://ktnye.akti.hu/index.php/Reziliencia ) (Fordító megj.)
6
Government of Western Australia Department of Regional Development and Lands (http://rdl.wa.gov.au/)
7
A buy-in kifejezésnek több jelentése van. 1) A menedzsmentben és a döntéshozásban az érdekelt vagy
érintett feleknek a döntés melletti elkötelezıdését jelenti. A felek ez esetben megállapodnak a döntés
támogatásáról, gyakran úgy, hogy részt vesznek annak megformálásában. 2) Az üzleti életben a buy-in azt
jelenti, hogy egy külsı cég/menedzsment „bevásárolja magát” egy másik cégbe, azaz részesedést szerez
benne, hogy befolyásolja annak mőködését/átvegye a vezetését (http://en.wikipedia.org/wiki/Buy-in).
(Fordító megj.)
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KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉGI MUNKA
VERCSEG ILONA
Bevezetés
A magyar közösségfejlesztés több mint 30 éves történelme során a civil társadalom
erısítését, az önszervezıdést és önirányítást, önsegítést jelölte ki a maga számára fı
beavatkozási területként – vajon miért? Ez a kezdetektıl az önszervezıdéssel, sıt a
szervezetlenség és a szervezettség kérdésével, a passzív, szenvedı magatartás helyett a
kívánatos cselekvı magatartás kiépítésének szükségességével van összefüggésben.
Az európai társadalmak összehasonlító vizsgálata (The European Social Surves) során a
kutatók a ’cselekvık’, a ’lázadók’ és a ’szenvedık’ megoszlását vizsgálták az egyes
európai országokban. A sorban Magyarország – Görögország elıtt – az utolsó elıtti
helyen áll, 65,9%-nyi ’szenvedıvel’, 23,5%-nyi ’lázadóval’ és 10,6%-nyi ’cselekvıvel’,
szemben a 25 ország közül elsı helyen álló Svédország 6,9%-nyi ’szenvedıjével’,
18,2%-nyi ’lázadójával” és 74,9%-nyi ’cselekvıjével’ (Csepeli 2010) (1. ábra).
1. ábra
A ’cselekvık’, a ’lázadók’ és a ’szenvedık’ megoszlása az európai országokban
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Forrás: Csepeli (2010)

A rendszerváltás elıtt is jól érzékelhetı volt a közügyek iránti passzivitás, s nem
véletlenül, hiszen a társadalmi részvétel, a kulturális, szabadidı és sport területén
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létrejövı aktivitások támogatása mellett az államhatalom korlátozta a politikai részvételt,
a civil aktivitást. A rendszerváltás után megnyílt a szabad közéleti mozgástér, és
elindulhatott a civil társadalom fejlıdése. A kezdeti szervezıdési hullám után viszont
stagnálni kezdett a bejegyzett szervezetek száma, s bár a tiltakozások (aláírásgyőjtés) és a
nyomásgyakorlás (tőntetés, sztrájk) szinte a mindennapjaink részévé váltak, a civil
társadalom cselekvı részvétele és felelısségvállalása a mindennapi életben máig nem
törte át a szenvedık és lázadók falait, mint azt a fenti, 2010-es vizsgálat oly ékesen
bizonyítja (ld. 1. ábra).

Diszfunkcionális közösségek
A közvéleményben, a rendszerváltás után eltelt két évtized után, csak most kezd
világossá válni, hogy a törvények önmagukban nem képesek megnyugtatóan szabályozni
az együttélés kereteit, ahhoz társadalmi és közösségi közmegegyezésen alapuló normákra
lenne szükség, amelyeket az állampolgárok önmagukra nézve kötelezı jellegőnek
tartanának. Az érték és normaképzés állapota összefügg a társadalom anómiás
állapotával. Az anómia a modernizálódott emberek társadalmainak betegségtünete. A görög
szó abban az értelemben vált szociológiai kulcsfogalommá, hogy a modern
társadalmakban a hagyományos normák és szabályok fellazulnak és nem képzıdnek
helyettük újak. Ezáltal egy adott területen a társadalmi együttélés szabályai összezavarodnak, a normák elvesztik befolyásukat az egyének viselkedésére. Az anómia azt az állapotot is jelenti, amelyben a társadalom szabályozó hatása nem vagy nem eléggé
érvényesül, pl. ha az egyén úgy látja, hogy csak helytelen eszközökkel érhet el megfelelı
életkörülményeket, életminıséget. A fogalom értelmezése magyarázatul szolgál a deviáns
viselkedésekhez is (Durkheim 1967; Merton 1980), amennyiben a társadalmilag
elfogadott értékek és a megvalósulásukra rendelkezésre álló, korlátozott eszközök között
konfliktus alakul ki, amit az egyének különbözıképpen oldanak meg, egyesek úgy, hogy
bőnelkövetıkké válnak.
A Central European Opinion Research Group 1999 óta kutatja 3 közép-európai ország,
Csehország, Lengyelország és Magyarország lakosainak véleményét különbözı
társadalmi kérdésekben, így az anómia kérdéskörében is. A kutatás az anómia következı
dimenzióira terjed ki: magányosság, orientációhiány („manapság alig tudok eligazodni az
élet dolgaiban”), hatalomnélküliség („mindennapi dolgaimat nem tudom befolyásolni”), a
munkától való elidegenedés („a munkában általában nem lelem örömömet”), a
normaszegés, a társadalom tagjai közötti kapcsolatok hiánya és a mások problémáival
szembeni érzéketlenség. A kutatás megállapítja, hogy a megkérdezettek országaiban
különbözı mértékben ugyan, de mindenütt teljesen vagy részben igaznak tartják az
állítást: „aki vinni akarja valamire, rákényszerül arra, hogy egyes szabályokat áthágjon”
és elfogadják a normaszegés szükségességét. A legtöbben Magyarországon és
Lengyelországban, a legkevesebben Csehországban (CEORG 2001).
Egy másik, a pedagógusok értékválasztására vonatkozó kutatás például nem tudott
látens struktúrát, vezérlıelvet találni a pedagógustársadalom értékválasztásai mögött. Ez
azt jelenti, hogy az egyes nevelési elvek atomizáltan, s nem a pedagógustársadalom által
képviselt orientációk mentén összekapcsolódva jelennek meg a tanárok gondolkodásában.
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A kutatás ezt összecsengınek véli a népesség orientációhiányával, vagyis azzal, hogy az
emberek alig tudnak manapság eligazodni az élet dolgaiban (Paksi–Schmidt 2006).
A közös normák hiánya rávilágít arra, hogy a helyi közösségek nem, vagy csak alacsony
szinten tudják betölteni a warreni közösségi funkciókat – a szocializációt, a gazdasági
boldogulás biztosítását, a társadalmi részvételt és kontrollt, valamint az együttmőködést
és szolidaritást (Warren 1963), s így nem csoda, ha nem, vagy csak kismértékben
képesek kiegészíteni az intézményes állami gondoskodás szolidaritáspótló mőködését.
A szocializációban kulcsszerepet játszó intézmények, a család, az iskola és a
kortárscsoportok mellett a helyi közösségek érték- és normaképzı szerepérıl kevés szó
esik, pedig a hely szelleme, a minták és megoldások, a közösséghez tartozás foka, a helyi
identitás tartalma, a helyi szabályok meghozatalában való részvétel és e szabályok
betartása, a közjóért való helyi cselekvés legalább olyan erıvel határozzák meg a közös
normákat, mint a felsorolt intézmények. Közös normák kialakulása nem képzelhetı el jól
mőködı, funkcionális helyi közösségek nélkül.
A beavatkozó-segítı közösségi szakmák szempontjából a legnagyobb gondot a köz
ügyeinek mindinkább háttérbe szorulása jelenti, melyet a magyar társadalmi tıke
(Vercseg 2004) és az emberi erıforrás minısége terén végzett kistérségi vizsgálatok
(Mészáros–Vercseg 2006) is megerısítenek. Az egyéni érdek érvényesítése dominál, s a
társadalmi tıke inkább magánvagyonként, mint közvagyonként van jelen a társadalmi és
közösségi életben (Matějů 2004). Hasonlóan viselkednek az intézmények is, melyek
inkább saját érdekeik érvényesítésére törekednek, mintsem az együttmőködésre és a
rugalmas szerepfelfogások kialakítására. Mindezek akadályozzák a közösségek és az
intézmények megújulását.

A „jó segítés”
A jó segítés alapja közismerten az ösztönös segítıi szándék és jóakarat tudatossá
emelése. A jó segítés reflektált tevékenység. Fel kell tennünk magunknak bizonyos
alapkérdéseket: biztos-e, hogy másnak is jó az, amit én annak gondolok? Mit segítek elı
a beavatkozásommal? Tisztában kell lennünk azzal, hogy a „segített” nem a mi fejünkkel
gondolkodik, hogy természetesen tılünk eltérı tudattal éli meg az életét. Fel kell
ismernünk, hogy a segítés, a jótékonyság másnak éppen úgy emeli az önérzetét,
fontosság- és hasznosságtudatát, mint nekünk. S azzal is tisztában kell lennünk, hogy a
segítés károkat is okozhat – kinevelhet egy ráhagyatkozó magatartást, s állandósíthatja a
segítés iránti igényt.
Az elsıdleges szükségletek biztosítása leginkább krízishelyzetekben indokolt: a meleg
étel, a fedél, ágy, takaró, ruha biztosításának átmeneti jellegő segítésnek kellene lennie,
mely után egy sokkal bonyolultabb folyamatnak kellene megkezdıdnie: az érintettek
önsegítésének, amely a krízishelyzetbıl kivezetı utak megtalálására irányul – ha
szükséges, segítıi beavatkozással. E segítıi magatartásnak a képessé tételre kell
irányulnia, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a gondozásnak kell állandósulnia, mert
a tartósan rossz helyzet következtében nem lehet már szó önsegítésrıl, a társadalomba
való vissza-integrálódásról, csak ellátásról, gondozásról, lelki vigasz nyújtásáról.
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Képessé válás, képessé tétel – empowerment
Nem kétséges, hogy a képessé válás a szocializációs folyamat fokozatosan kialakuló,
épülı és változó ’terméke’, mint azt szinte valamennyi, a kérdéssel foglalkozó szerzı is
megállapítja. „A modern ember számára az új környezetbe kerülés, az új munkahelyre
kerülés, gyakran új társadalmi rétegbe való kerülés állandóan új ’elsajátítási feladatokat’
ad, új szokásrendszereket kell megtanulnia ’használni’ … a készségek gyakorlása
mindenkor és folyamatosan történik.” (Heller 1970, 20) Heller kifejti, hogy minden
ember beleszületik egy tıle függetlenül létezı világba, amelyben fenn kell magát tartania,
be kell bizonyítania életképességét, meg kell tanulnia a dolgokat használni, el kell
sajátítania a szokásokat és követelményrendszereket. Az elsajátításhoz ki kell alakítania a
fontosabb készségek minimumát, mely alatt az egyed nem bizonyulhat ’életképesnek’. E
képességek elsajátítása és gyakorlása mindenkor és folyamatosan történik. De nem csak
elsajátításról van itt szó, hanem alakításról is. „A mindennapi életben az egyed számos
formában objektiválódik. Alakítja világát (közvetlen környezetét) és ezzel alakítja
önmagát.” (Heller 1970, 21)
A képessé tétel folyamata átvezetheti a segítıt és a segítettet az ellátás típusú munkából
az önsegítésbe, s remélhetıleg a fejlesztésbe is. A segítés végsı célja az önbizalom,
emberi méltóság, hasznosság és fontosságtudat növelése, a kapcsolatrendszer bıvítése –
közösségi háló kiépítése mindenki köré.
Nem a közösségfejlesztı szakember vagy a közösségi munkás „teszi képessé” az
érintetteket a közösségi munkában bizonyos készségek és jártasságok elsajátításáraátadására, hanem a közösségi módon szervezıdı cselekvés maga, mely abban a
katalizáló, felgyorsító, közvetítı közegben jön létre, amely kommunikációra, a nézetek
cseréjére, a közös ügyek azonosítására, a közös érdekek felismerésére és képviseletére,
folyamatos tájékozódásra és tanulásra készteti a benne résztvevıket. Amikor tehát a
„képessé tétel” problematikájáról beszélünk, elsısorban azt kell leszögeznünk, hogy
nincsenek „képtelenek” és „képesek” – mindnyájan és állandóan úton vagyunk egyéni és
közösségi képességeink, jártasságaink és ismereteink folyamatos épülésében vagy
kényszerő leépülésében.
A képessé válás – képessé tétel (empowerment) fogalom gyakori hivatkozási alap
szakmai körökben. Kulcsfogalomként emlegetjük, mert ennek gyakorlati
megvalósulására irányul egész szaktevékenységünk, ez a ’vivıanyaga’ az új,
demokratikus és közösségi kultúrának. Paradox módon azonban a magyar nyelvő
közösségfejlesztési szakirodalom nem kényeztet túlságosan el minket e fogalom
megbízható bemutatásával és értelmezésével.
A brit közösségi munka kézikönyvének magyar fordításában (Vercseg 2005) két
jelentıs angol közösségfejlesztı szakember, Alison Gilchrist és Peter Durrant írásából
közölnek egy részletet, amely rövidsége mellett is a leglényegibb szempontokra irányítja
figyelmünket. Azokat a pszichológiai, társadalmi, gazdasági és politikai tényezıket
sorolják fel, „amelyek az emberek életére hatással bíró döntéseket befolyásolják”
(Vercseg 2005, 37–38), és arra figyelmeztetnek bennünket, hogy nem veszélytelen e
fogalmat túl sokszor használni. „Valóban ’képessé tehetjük’ az embereket abban az
értelemben, hogy készek vagy képesek vagyunk szándékosan saját vagy mások hatalmát
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és erıforrásait teljesen vagy részben rájuk ruházni?” (Vercseg 2005, 38). Végül olyan
gyakorlati módszereket javasolnak, mint a nyilvánosságra hozatal, a hozzáférés „a
felhasználók által igényelt mértékben munkaterületünkhöz” (tehát a segítıkéhez!),
valamint a döntésekben való részvétel. Tudjuk azonban, hogy az angol és a magyar
kontextus eltérı értelmezéseket tesz lehetıvé, sıt, olykor a lefordítottak a mégoly jó
fordítói teljesítmény ellenére sem igazán értelmezhetık a magyar szakemberek számára,
mert nem mőködik a ’gyakorlati elmélet’. Ha nem ismerjük a gyakorlatot, amibıl az
elmélet kinıtt, akkor az elmélet is nehezen válik értelmezhetıvé. Ha viszont külföldi
szakirodalmi élményeinket a saját kultúránk vonatkozásában válogatjuk és értelmezzük,
akkor a taglalt probléma megközelíthetıvé válik.
Harkai (2006) tanulmányában többek között a kultúra-teremtés szempontjából is értelmezi a
képessé tételt, és bemutatja a változás folyamatát, színtereit (2. ábra).
2. ábra
Az empowerment színterei

közösségi munkás

elkötelezettség egy
igazságosabb, egyenlıbb
társadalom iránt
partnerkapcsolat

a közösség tagjai

➂
akció szintje (cselekvés)
➁
elképzelések szintje
gondolati keretek

➀
érzések szintje
személyes életút

megváltozott tudatosság
citizenship
politikai cselekvés

Bármely szinten történı változás befolyással van a többi szintre.
➀ Ahogy érzem magam, mint állampolgár: „jó közérzet”; ➁ Mit gondolok arról, hogy mit jelent
állampolgárnak lenni: információ, jogok/lehetıségek ismerete, tudás, készségek, demokratikus
értékek; ➂ Mit teszek, mint állampolgár (aktivitás, részvétel szintje): partnerség, együttmőködés
szintje, közösségi kezdeményezés szintje.
Forrás: Harkai (2006).
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„Az empowerment, ’képessé tétel’ folyamatában a valóság kritikus értelmezése, és az ebbıl
fakadó közösségi cselekvés teremti meg a változás lehetıségét, ennek eredménye pedig az
a tudás, melyre a közösség a közös tapasztalatok elemzése, értelmezése során jut el. …
Ebben a tanulási folyamatban a cselekvés áll a középpontban: a szükségletek
manifesztálódnak, s közösségi cselekvést eredményeznek. A közösségi akció során új
tapasztalatokra tesznek szert a tagok, melyek új tudások, képességek, készségek
megszerzését teszik szükségessé.” (Harkai 2006, 100–101)

A további munkák közül Lakatos (2009) átfogó igényő tanulmányát kell említeni,
melyben a szerzı bemutatja az angol szakirodalomban megjelent Adams és Beresford
fogalomértelmezéseit.
„A képessé tétel elmélete azzal foglalkozik, hogy miképpen szerezhetik meg az emberek az
irányítást saját életük felett, csoportként (közösségként) képviselve saját érdekeiket; a
módszer pedig azzal, hogy a szociális munkások miképpen keresik a lehetıségeket arra,
hogy fokozzák/növeljék azoknak az embereknek a ’hatalmát’ (befolyását), akik ebben
hiányt szenvednek.” (Adams 2003 – idézi Lakatos 2009, 10)

Adams alapján Lakatos mindvégig a szociális és közösségi munka lehetıségei
növelésének kérdésével foglalkozik a képessé válás – képessé tétel összefüggésében.
Végül arra a megállapításra jut, hogy e fogalom megértése „új alapokra helyezi a segítı
és a segített viszonyát, megkérdıjelezi az ellátás típusú segítségnyújtás kizárólagos
létjogosultságát” (Lakatos 2009, 44), ám ehhez a (szociális) szakmának kell képessé
válnia arra, hogy komplex módon tudjon közelíteni egy adott problémához, és
munkamódszereit integrálva, azokat egymásra építve, új cselekvésmódokat legyen képes
kidolgozni (Lakatos 2009).
A VII. Nyári Egyetemen közös gondolkodás indult errıl a témáról. Péterfi Ferenc
elıadásában „cselekvıképessé válásnak” nevezi e folyamatot és a magyarra lefordíthatatlan empowerment-nek egy új értelmezési lehetıségét javasolja:
„Induljunk ki egy megfosztott állapotból, amit az angol powerless fogalma fejez ki a
legjobban! Eszerint a cselekvıképtelenség gyakori oka a tehetetlenség érzése. Ez az
állapot, úgy gondolom, mindannyiunk számára nagyon ismerıs. Nos, a tehetetlen
állapotból a »hatni tudó állapotba« való eljutás az empowerment, tehát
– a tehetetlenség érzésének felszámolása – hatni a környezetre,
– a tapasztalatok megosztásának lehetısége és szükséglete,
– a »megértettek minket« átérzése, mely változást hozhat magával,
– az esélyek megismerése és tudatosítása a közösségi ügyekben való
kompetenciáról-illetékességrıl. …
Az elmúlt három napban a kiszolgáltatottság és a tehetetlenség példáit hallottuk-láttuk, és
néha azokat, amelyek ennek a felszámolására törekednek. Ezek alapján mondom, hogy az
empowerment értelmezése egyrészt az eszköztelen, a társadalom perifériájára szorult,
gyakran szegény, cigány lakosság képességének a kibontására és fejlesztésére kínálkozik,
ez teszi lehetıvé, hogy képes legyen társadalmi helyzetén változtatni, egzisztenciájának
megszervezésében a saját lábára állni. Az önfenntartásra, a materiális életfeltételek saját
erıbıl történı megteremtésére való képessé válás, az erre irányuló erıfeszítés tehát az
egyik értelmezés. Az empowerment másik értelmezése – s ez legalább ilyen jelentıségő –,
a citizen, az állampolgári szerepre való képessé tétel. Ez már sokkal szélesebb társadalmi
mezıre terjeszti ki e fogalom jelentıségét.
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Végül, harmadik jelentéstartalma e fogalomnak, hogy nem csupán a közpolgárok, de a
döntéshozók és a környezetükben mőködı intézmények képessé tétele is hasonló
jelentıségő folyamat.” (Péterfi 2010, 23)

Harkai (2006) „A szociális munka új szemlélete” fejezetében Chris Miller-re és Ole
Petter Askheire hivatkozva fejt ki hasonló gondolatot „az igénybevevık képessé tétele”
(user empowerment) modellrıl.
„… a hagyományos szociális munkás szerepfelfogásban a segítı a ’szakember’, a
’szakértı’, aki képes a probléma elemzésére, a ’kliens’ pedig ’passzív befogadója’ a
szociális gondoskodás nyújtotta szolgáltatásoknak. … Az 1980-as évek végétıl, az 1990-es
évek elejétıl egyre inkább elterjedt Nyugat-Európában az az új szemlélet, mely a kliensek
’képessé tételére’ helyezte a hangsúlyt. Ebben az új megközelítésben a szociális munkás
sokkal inkább az erıforrásokra, lehetıségekre, illetve az azokat akadályozó tényezıkre
fókuszál, semmint a probléma természetére. A segítı, kontrolláló szerepkörbıl kilépve
inkább koordinál, facilitál, bátorítja a klienst a saját tudásának, képességének
felismerésében. Úgy tekinti a klienst, mint a saját életének legjobb ’szakértıjét’, aki
kompetens abban, hogy eldöntse, mi szolgálja legjobban az érdekeit. Az empowerment a
hatalom átruházását képviseli: erıforrások, képzés, önismeret vonatkozásában.
Megváltoztatja tehát a hatalmi viszonyokat. Mindez két dimenzióban mehet végbe: az
egyéni szinten az empowerment folyamata során a cél az, hogy az egyén minél több
kontrollal rendelkezzen a saját élete felett, s ismeretátadás, információk, valamint
képességek fejlesztése által képes legyen megérteni a hátrányos helyzetét elıidézı okokat.
A strukturális dimenzió a társadalmi élet azon területével foglalkozik, mely fenntartja,
illetve gerjeszti a társadalmi egyenlıtlenségeket, társadalmi igazságtalanságokat, és
bátorítja a kirekesztett csoportokat arra, hogy legyenek hatással az életüket érintı politikai
döntésekre, jóléti szolgáltatásokra, szociális jogokra, lehetıségekre.” (Harkai 2006, 90)1

Közösségfejlesztés és közösségi munka
A közösségfejlesztés, közösségszervezés és a közösségi munka gyakran használatos
szinonim fogalmakként, pedig mindegyik rendelkezik saját jelentéstartalommal. A kérdésnek
kiterjedt szakirodalma van, számos fogalmi meghatározás ismeretes, mert az adott
körülményeknek és helyi gyakorlatnak megfelelıen minden országban máshová teszik a
hangsúlyt. Bármelyik fogalmat is nézzük, közös jellemzıjük, hogy magukban foglalják
mind a szakemberek, mind a közösségek munkáját, akár szakemberek nélkül is, hiszen –
ahogy már érintettük – közösségi munka vagy közösség általi szervezés/fejlesztés
szakemberek beavatkozása nélkül is végbemehet. A közösség-fejlesztés ugyanis egyszerre
mozgalom és szakma.
A magyarországi szakmai építkezés még nem jutott el arra a szintre, hogy e fontos
kérdésekben szakmai közmegállapodás szülessen. Egyszerően még nem beszélhetünk
akkora foglalkozási csoportról, amelyben az efajta egyeztetések hitelesen
végbemehetnének, nem csak a fogalom, hanem a többi alapvetı meghatározottság terén
sem: alapelvek, értékek, etika, a foglalkozáshoz szükséges szakértelem, az eredmények és
a hatás mérhetısége stb. Nem születhetnek meg ilyen egyeztetések azért sem, mert
eleddig a hazai tapasztalatok túlnyomó része a közösségfejlesztés során jött létre – tehát a
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lokális fejlesztésekben –, ezért is használjuk a legtöbbször ezt a kifejezést. S nem csak a
gyakoriság száma a döntı, hanem e tevékenység feldolgozottsága is. Az esettanulmányok, elméleti és gyakorlati összefoglalók, módszerkísérletek mind egy tudatos és
reflektált szaktevékenység igényét és megvalósulását hordozzák. Más szakterületek –
szociális munka és szociálpolitika, közmővelıdés és felnıttképzés, az ifjúságsegítı
munka, a természet és környezetvédelem, a vidék és városfejlesztés, a civil társadalom
módszertani fejlesztésére létrejött hálózatok stb. –, ha fontosnak tartják az érintettek
bevonását és a velük való munkát, akkor a közösségfejlesztést természetesen alárendelik
saját szakterületük logikájának, s annak módszereit használják. A céljuk tehát nem a
településközösség, szomszédság általános megújulása, erıs és funkcionális közösségek
létrehozása, hanem saját szakmájuk közösségibb megvalósítása, amivel természetesen
jelentısen hozzájárulhatnak az egész közösség fejlıdéséhez is.
Ez a gyakorlat még kevéssé ’látszik’, tehát nem igazán feldolgozott-publikált, vagy ha
nagyon is látszik, mert pl. demonstrációk, tüntetések, sztrájkok – pl. a családon belüli
erıszak, a mellrák vagy a környezetet szennyezı beruházások elleni környezetvédelmi
megmozdulások – a média által felkapott eseményeknek számítanak, e szervezések
elsısorban nem szakmai, hanem mozgalmi szinten fogalmazódnak meg. Szakmafejlesztı
igény tudomásom szerint eddig csak a közösségfejlesztési területen alakult ki hazánkban,
ezért további szakmai hozzájárulásra bíztatom a más szakterületekrıl érdeklıdıket.
A közösségi szociális munka kifejezésének használatát magam nem tartom
szerencsésnek. Még akkor is ez az álláspontom, ha az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendeletben
ez a kifejezés szerepel, mert ez a rendelet még a már meghaladott szociális esetmunka –
csoportmunka – közösségi szociális munka megingathatatlannak látszó hármasságára
épít, aminek a feloldására törekszem. Röviden: az én értelmezésemben a közösségi
munka nem lehet sem ellátó-jellegő munka, sem pusztán módszer, de lehet embertıl
emberig, intézménytıl intézményig, közösségtıl közösségig szervezıdı kommunikáció,
kapcsolat és együttmőködés szervezése – azaz maga a helyi közélet. Jó lenne ezt továbbgondolni, mert a szociális munka gyakorlatában is létezik számos ilyen típusú munka!
A közösségfejlesztést lehet önálló szakmaként definiálni és ekként interdiszciplináris
interprofesszionális területként értelmezni, amely az élet bármely területét érintı
problémamegoldásba a) bevonja az érintetteket; b) igyekszik ıket képessé tenni a
közösségben történı cselekvésre. A cél eléréséhez település-szintő munkamódokat,
módszereket és technikákat alkalmaz elsısorban (de természetesen csoporttechnikákat is,
sıt, az esetkezelés is megvalósul keretei között, a leggyakrabban a közösségi háló
természetes mőködése folytán, de a szakember részvételével is), és a problémamegoldás
érdekében érintkezik más szakmákkal. A közösségfejlesztés szakmai beavatkozása bár jól
körülhatárolható, de széles és heterogén mezıben érvényesülvén, a váratlan-tervezetlen
fordulatok sokasága miatt nem, vagy csak a folyamat késıbbi fázisában teszi lehetıvé a
„szerzıdés-szerő” munkát, ezért e munka inkább kezdeményezı-típusú. Azért is
nevezhetı ennek, mert olyanokat is be tud vonni a közösség munkájába, akik maguktól
ezt nem igénylik, nem fordulnak szakemberhez. Talán a szakmai irányelvi és érdekérvényesítı munkát is beleérthetjük ebbe a körbe.
A közösségszervezés fogalmának újragondolására a Közép- és Kelet-európai
Állampolgári Hálózathoz (Central and Eastern European Citizens Network) való 2000.
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évi csatlakozás késztette a magyar közösségfejlesztıket. Ez az állampolgári hálózat
amerikai támogatással és mintára jött létre a posztszocialista országokban, és a közösségi
munka egyik, gyakran radikális, civil érdekérvényesítı-nyomásgyakorló válfajára, a
közösségszervezésre helyezi a hangsúlyt (kampány, utcára vonulás, transzparensek stb.),
melyet Saul Alinsky valósított meg elıször és tett társadalmi méretővé az Amerikai
Egyesült Államokban.
Hazai kontextusban a közösségfejlesztés és a közösségszervezés még nem válik ketté,
bár a környezetvédı szervezetek és a különbözı tiltakozó megmozdulások szinte naponta
„termelik” a közösségszervezés spontán és szervezett példáit. A közösségfejlesztés és
közösségszervezés szétválasztása történelmileg és ma is indokolt. Mindkettı lehet
mozgalmi jellegő, állampolgári önszervezı tevékenység, s ha szakterületi értelemben
beszélünk róluk, a következı különbségeket érzékeljük:
–

A fejlesztıi munka arra irányul, hogy ahol a részvétel magától nem történik
meg, ott megtörténjen, ott megfogalmazódjanak (konfrontációs) nézetek,
amelyeket – közösségszervezés révén – képviselni lehet. A fejlesztés kezdettıl
folyamatokban gondolkozik, így a megújulást gátló tényezık átfogó
azonosításából indul ki és ezekbıl bont ki ügyeket.
– A szervezés egy aktuális ügybıl indul ki, amelybıl késıbb, optimális esetben,
folyamatok lesznek.

A közösségi munka kifejezés alkalmasnak látszik feloldani mindezeket az ellentmondásokat és hidat verhet e laikus/szakmai területek közé. „Közösségfejlesztınek” a
kívülrıl érkezı segítıt, az átmeneti beavatkozót hívjuk, aki kívülállásával ellenpontozza a
helyi viszonyokat, s a hozzá való rendelıdés (önbemutatás) arra készteti a közösséget,
hogy kívülrıl lássa és elemezze önmagát, s ezáltal, kilépve a szők keretekbıl, más
nagyságrendben gondolkodjon önmagáról, valamint tervezzen és cselekedjen. A „közösségi
munkás” viszont helyi (szak)ember, aki együttmőködik mind a kialakult helyi közösségi
szervezıdésekkel, mind a külsı közösségfejlesztıvel, oroszlánrésze van a közösség általi
fejlesztés koordinációjában, s szervezımunkával segíti a közös elképzelések
megvalósítását. Mind a fejlesztınek, mind a közösségi munkásnak fel kell azonban
készülnie a szőkebben és tágabban értelmezett szerepek teljesítésére is. A közösségi
munka kifejezést egyszerre értjük az érintettek, tehát a nem-szakemberek – közösségi
aktivisták, önkéntesek – és a szakemberek kezdeményezı és segítı tevékenységére,
elsısorban a szociális területeken.
Összefoglalva:
„A közösségfejlesztés oly módon erısíti meg a civil társadalmat, hogy a közösségi
cselekvést és a közösségi perspektívákat helyezi elıtérbe a társadalmi, gazdasági és
környezetvédelmi irányelvek kialakítása során. A közösségfejlesztés a helyi közösségek
képessé tételére törekszik, beleértve a földrajzilag meghatározott, a közös érdekek vagy
azonos identitás, illetve a konkrét témák és kezdeményezések alapján szervezıdı
közösségeket is. A közösségfejlesztés a közösségi csoportokon, szervezeteken és
hálózatokon keresztül fejleszti az emberek képességét arra, hogy aktív tagjai legyenek a
társadalomnak, valamint felkészíti az intézményeket és az állami, magán és nem
kormányzati szervezeteket arra, hogy párbeszédet alakítsanak ki a lakossággal az ıket
érintı változások közös meghatározásában és végrehajtásában. A közösségfejlesztés
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alapvetıen hozzájárul az aktív és demokratikus társadalmi részvételhez, támogatja a
hátrányos helyzető és kiszolgáltatott helyzetben lévı közösségek autonóm
véleménynyilvánítását. Olyan értékrend és alapelvek mentén határozza meg önmagát, mint
az emberi jogok, a társadalmi bevonás, az egyenlıség és a sokszínőség elfogadása,
amelyeket meghatározott eszköz- és ismeretrendszeren keresztül érvényesít.” (Budapesti
Nyilatkozat 2004)
„A közösségszervezés (community organisation) vagy közösségfejlesztés (community
development) felfogásunkban elsısorban települések, térségek, szomszédságok közösségi
kezdeményezı- és cselekvıképességének fejlesztését jelenti, amelyben kulcsszerepe van a
polgároknak, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi szükségletek
mértékében a közösségszervezıknek és fejlesztıknek is, akiknek bátorító-ösztönzı,
informáló, kapcsolatszervezı munkája életre segítheti vagy kiegészítheti, megerısítheti a
meglévı közösségi erıforrásokat.” (Varga–Vercseg 1998)
„A közösségi munka története során fokozatosan olyan, a társadalmi integrációt elısegítı
tevékenységgé vált, amely hatékonyan képes fokozni a társadalom kezdeményezı és
cselekvıképességét, segíteni a társadalmi intézményrendszer átalakulási és újraalakulási
folyamatait, összehozni a társadalom különbözı szereplıit s partnerségi kapcsolatokat
kiépíteni térségi és társadalmi szinten, s mindezzel képes fokozni a társadalom
demokratikus önszervezıdését.” (Csongor–Darvas–Vercseg 2003)

Mozgalom – a közösség általi fejlesztés
A jó közösségfejlesztési folyamat helyi mozgalom, amelyben a folyamatosan
aktivizálódó lakosság keresi a maga hozzájárulási lehetıségeit a közösség
életminıségének javításához, létrehozza saját intézményeit és együttmőködési
struktúrákat alakít ki. A közösségi fejlesztésben folytonosan újabb és újabb egyének és
csoportok aktivizálódnak a folyamat kritikájaként vagy alternatívájaként, s e közösségi
szereplık állandóan új helyzeteket teremtenek, megváltoztatva a tervezési, döntési és
kontroll-mechanizmusokat. A mozgalom kifejezést az önszervezı közösségi munka
értelmében használjuk, mely állandóan mozog, változik, él, cseréli hangsúlyait, és a
megvalósítók köre is állandóan változik.
A mozgalmi jelleg nagy erıt jelent, ugyanakkor sajátos természete miatt nehézkessé
teszi a képviseletet, valamint a közös arculat és külsı kommunikáció kialakítását.
Nehézkessé, de nem lehetetlenné. Igaz, hogy a mozgalmi munkát a leggyakrabban nem
az igazán mély és hosszú távú elkötelezıdések jellemzik, az állampolgári magatartás
leszőkülhet az „igen” és „nem” igazságára. Igaz, hogy a reakcióidık elıre
kiszámíthatatlanok, gondoljunk csak a hirtelen, azonnali fellépésekre és a lépésrıl lépésre
történı építkezésekre, a lelassuló, már-már beállni látszó folyamatokra, amelyek
valamitıl hirtelen mégis meglódulnak. Igaz, hogy a mozgalmi munka számos eleme
alacsony hatékonysággal, másrészt partikularitással, amatırizmussal vádolható, de hát a
civil társadalomról van szó! Arról a civil társadalomról, amelynek egy demokráciában
megvan a lehetısége arra, hogy ellensúlyozza az államiságot, a túlzott hatalomkoncentrációt, amely kezdeményez a hiányok megszőntetésére és mérséklésére, s amely
alternatívákat mutat fel.
Az állandó mozgásban lévı közösség egy kívülálló számára persze nehezen
követhetıvé és értelmezhetıvé teszi az aktuálisan zajló folyamatokat, mégis, minden
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közösségfejlesztésnek, közösségi munkának ez a folytonos mozgás és változás a lényege.
Gondolkodjunk bár helyi fejlesztésben (locality development), társadalmi tervezésben
(social planning) vagy társadalmi akcióban (social action) (Rothman modelljei 1968,
1995 [Rothman 2001]), e mozgalmi jelleg mindegyik modellben érvényesül, az emberek
bevonása, részvétele révén.
A közösségfejlesztés mint szakma
A közösségfejlesztés mint szakma átmeneti, szervezett és szakszerő beavatkozást jelent
a közösségek életébe annak érdekében, hogy a közösség képes legyen a megújulásra,
vagyis saját problémáinak kezelésére, mérséklésére és megoldására. A beavatkozás addig
tarthat, ameddig a közösség tagjai maguk nem válnak a változás meghatározó tényezıivé.
A közösségi munka az állampolgárokkal, csoportjaikkal és szervezeteikkel, a területi közösségekkel folytatott munkán át a nemzeti és nemzetközi szinteken is jelen van. A legfontosabb
kérdés az, hogy e szerteágazó tevékenységet mitıl nevezhetjük szakmának? Az önálló
diszciplinává fejlesztés kísérletei mellett a szakterület irányultsága és társadalmi funkciói
mutatnak megnyugtató azonosságot.
Az irányultság tekintetében mindenütt a problémákban érintettek közösséghez
tartozásának elısegítése és részvételének fokozása áll e szaktevékenység fókuszában,
társadalmi funkcióit tekintve pedig mindenütt megjelenik az emberek önsegítı
együttmőködése, az aktuális viszonyok megváltoztatását célzó közösségi tevékenysége,
legyen szó bármelyik közösségi funkcióról: szocializáció, gazdasági boldogulás,
társadalmi élet, társadalmi kontroll és szolidaritás (Warren 1963).
A közösségi tevékenység egyfelıl a hiányokban szenvedı emberekre, másfelıl – az
érdekeiket megfogalmazó és azokat a társadalmi nyilvánosságban artikuláló közösségek
erejével – a reformokra irányul, a döntéshozás, a jogalkotás befolyásolására, s az
alkalmazkodás mellett vagy helyett a változásra fekteti a hangsúlyt. Nem elhanyagolható
szempont a közösségi munka preventív jellegő irányultsága sem, az ugyanis, hogy képes
fokozni a közösségek megtartó erejét, erısíteni és gyakorlattá szervezni az emberek
közötti kommunikációt és szolidaritást.
Alkalmas továbbá arra is, hogy a helyi közösségek azonosítsák saját társadalmi szükségleteiket és megszervezzék intézményeiket – az önsegítı, érdek- és nyomás-gyakorló
csoportokat, a civil társadalom új intézményeit. A közösségi munka hozzásegíti a
kirekesztett, marginalizált, alacsony érdekérvényesítı képességő társadalmi csoportokat
ahhoz, hogy érdekeiket felismerjék, megfogalmazzák és konfrontálják az érdekeik érvényesítését gátló társadalmi intézményekkel, csoportokkal.
Intézményközi együttmőködés
A közösségi munka legfıbb mai feladata, a képessé tétellel a fókuszban, az
intézményközi együttmőködés szemléleti alapjainak kialakítása és gyakorlati
megvalósítása lenne. A hátrányos helyzető, kirekesztett, mélyszegénységben élı emberek
nem tudnak kapcsolatot teremteni az intézményekkel, így azoknak kellene közösségi
kezdeményezı szerepet betölteniük, felhasználva mindazt az önbizalom-építı, képessé
tevı erıt, amit egy közösségi szinten kialakuló új viszony biztosítani tud. A lehetıségek
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megismerése, az ellátástól való elmozdulás a saját élet irányításában való aktív
részvételig akkor jöhet létre, ha az intézmények a teljes embert, s nem pusztán a
szolgáltatásaik szempontjából ellátásra szoruló ügyfelet látják az érintettekben; ha a
szolgáltatások nem csak egymás mellett jelennek meg, a másikról mit sem tudva, hanem
az egyéni és közösségi utakat egységükben látva, egymással kölcsönhatásban is; s ha
lehetıségeiket a helyzetbıl való kivezetı utak intézményközi keresésére is felhasználják.
Szükséges, hogy a hiányzó szolgáltatások pótlására szervezıdı civil – önsegítı,
önszervezı, önkéntes – kezdeményezéseket az intézmények erkölcsileg és szakmailag, a
képessé tétel minden bekapcsolható eszközével támogassák, hiszen ennek számos
hozadéka lesz az egyén, a közösség és az intézmények számára is. Fontos lépés ez az
önállóság és az önbizalom fejlıdésében: a másokért vállalt felelısség gyakorlattá
szervezése pozitívan hat vissza az egyéni életvezetésre, motivációt épít az informális és
formális tanulásra stb. Az önkéntes ellátó – gondozó – segítı tevékenységek szaporodása
idıvel kiegészíti és módosíthatja is az intézményi szerepköröket, de nem teszi
feleslegessé, csak a munka hangsúlyait helyezheti át a frontális ellátásról a koordinációra,
a közösségi munkaformák megtalálására, a képessé tétel szervezettebb formáinak
kialakítására.
A közösségfejlesztésnek megvannak a szakmai lehetıségei az intézményközi együttmőködés fejlesztésére. Az intézmények képviselıivel és a valamennyi intéz-ménnyel
folytatott önbemutató, majd a saját munkát elemzı módszerek elvezethetnek a szabad
mozgásterek felismeréséhez és – a közösségi tervezés eredményeként – azok új szakmai
tartalommal való kitöltéséhez. A területi ellátásban részt vevı intézmények közös
munkájának (a szakszerő szolgáltatás mellett) az intézmények kezdeményezı szerepének
felvállalására kellene irányulnia. E szerep tartalmát az adhatja meg, ha az állami és civil
intézmények a vonzáskörzetükben élı érintettekkel közösen tárják fel a problémákat,
közösen határozzák meg a megoldási alternatívákat és a megfelelı szakmai irányítási
szintek bekapcsolásával segítenek kialakítani egy életképes, közösségi alapú és mőködı
szolgáltatási rendszert. Ez lenne hazánkban is a társadalmi tervezés igazi területe.
Szakmaköziség a közösségfejlesztésben
Az állandósuló változások korában a különbözı szakmák sem vizsgálhatók hagyományos módokon. Szembe kellene néznünk a közösségfejlesztés elméleti és módszertani
pluralizmusával, s azzal, hogy mindez a közösségfejlesztés természetébıl adódik.
A szakma „túl tág” határait gazdagító erıforrásként érdemes érzékelni, olyannak, amely
nem csak lehetıvé teszi, de a komplex társadalmi problémák kezelése érdekében
egyenesen igényli is a szakmaköziséget, a határterületi együttmőködéseket.
Együttmőködés létrejöhet a közigazgatással, szakpolitikákkal, szociálpolitikával,
ifjúságsegítı munkával, mővelıdésszervezéssel, felnıttképzéssel, szociális munkával,
természet és környezetvédelemmel, település és vidékfejlesztéssel. Kiterjedhet az
egészségügy, a kisebbségi érdekek érvényesítése (bevándorlás, rasszizmus és
diszkrimináció), a jogvédelem és a társadalmi kontrollfolyamatok, a városrehabilitáció és
a közösségi tervezés, az építészet és az örökségvédelem, a közösségi mővészetek, a
partnerség-építés és a helyi demokráciafejlesztés, a foglalkoztatás, a szociális gazdaság, a
közösségi alapú gazdasági folyamatok, stb. területeire is.
50

A közösségfejlesztés a legkülönbözıbb civil társadalmi kezdeményezéseket erısítheti
meg a maga eszközeivel. Az együttmőködések már beindultak – bár még a kezdeteknél
tartanak –, de a közösségfejlesztés még nem dolgozta ki interprofesszionális együttmőködési stratégiáját és azt, hogy mit tud ajánlani a szakmák és intézmények társadalmasítása
érdekében. A közösségfejlesztı szakma fejlıdése és társadalmi pozíciójának
megerısödése szempontjából viszont egyformán fontos az is, hogy a más beavatkozásisegítı területek tapasztalatai visszatérjenek magához a szakmához, s elemzésük beépüljön
a szakma elméletébe és módszertanába. Ha ez nem történik meg, a közösségfejlesztés
egyre parttalanabbá és erıtlenebbé válik, hozzáértése erodálódik és a minıségi szakmai
munka védelme sem lesz biztosítható.

Egy példa: Add tovább! Fiatalokkal a települési közösségekért
A települési ifjúsági fejlesztési mozgalom lényege, hogy:
– maga az ifjúság kezdje segíteni az ifjúság közösségi és demokratikus
szocializációját, folyamatosan szélesedı körben;
– a fiatalok önkéntes települési szerepvállalásai egyben helyi fejlesztési
erıforrásként is hassanak, segítsék a tanulási nehézségekkel küzdıket
felzárkóztatni, a helyi lakosokat – elsısorban az ifjúságot – tanulásra motiválni,
megállítandó a rohamos dekulturálódási folyamatokat és gyarapítandó a helyi
társadalmi tıkét.
A mozgalom nem új intézményeket épít, hanem ráépül a jelenlegi intézményekre és
hálózatokra, s a meglévı kapacitásokat egészíti ki új funkciókkal, amelyek a már
korábban mőködı tevékenységeket is fejleszthetik-integrálhatják, pl. közösségfejlesztı,
ifjúsági és diák, civil segítı szervezetek esetében.
A mozgalom hólabda-szerően terjed, országos kiépítése éveket vesz igénybe, területileg
és intézményi részvétel szempontjából is egyenetlenül fog fejlıdni, hiszen alapvetıen
önkéntességre épül.
A kiválasztás legfıbb alapelvei: informalitás és önkéntesség. Csak olyanokat keres fel a
mozgalom, akiket kapcsolati hálózatunk demokráciára és közösségi gondolkodásra
nyitott, az ifjúság társadalmi-közösségi elkötelezésére alkalmasaknak ismer, s akik
hajlandók lennének bekapcsolódni az önkéntes mozgalomba.
A mozgalmi munkát maguk az érintettek töltik meg tartalommal. Ez azt jelenti, hogy az
együttmőködés tartalmát maguk az érintettek határozzák meg, a helyi szükségleteket és
sajátosságokat figyelembe véve.
A támogató oldal (segítésre kész fiatalok) és a fogadó oldal (az ıket fogadni kész
iskolák diákjai, települések közösségi csoportjai) közösen megbeszélik a cselekvésnek
teret adó település/intézmény szükségleteit, igényeit és az együttmőködés lehetıségeit,
szükség esetén önkéntes közvetítı, segítı közremőködésével. Megalkotják saját
programjaikat, melyek megvalósításához a továbbiakban ık maguk teremtik elı a
szükséges feltételeket – esetleg a már említett segítı támogatásával.
Szükséges, hogy a helyi cselekvık kifejlesszék a mozgalom helyi irányításának és
koordinálásának szervezeti keretét, és ne csak a kezdeményezésben legyenek erısek, hanem
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annak megvalósulását is figyelemmel kísérjék, és szükség esetén segítséget nyújtsanak.
Kiinduló elképzelésünk szerint a megalakulandó Add tovább! szervezési központok nem
önálló jogi személyiséggel bíró intézmények lesznek, hanem konzorciumban mőködı új
intézmények (tanácsok, bizottságok, munkacsoportok), amelyeknek az lesz a fı feladata,
hogy a „fogadó” és a „támogató” oldalt együvé szervezzék, összetalálkoztassák és
szükség esetén – ameddig erre igény van – segítsék e kapcsolat kialakulását és
együttmőködéssé erısödését.
A mozgalom szervezıdésének kulcseleme, hogy a résztvevık egyszerre legyenek
ötletadók és az ötletek kivitelezıi! Nem „elintézı”, „megszervezı”, „megmondó”,
„iránymutató” emberek lesznek a mozgalom fıszereplıi – ık „csak” katalizátorok,
kezdeményezık! Azért kezdeményeznek, hogy mások átvegyék a kezdeményezést!
Maguk a megszólított és aktivizálódott személyek/szervezetek fedezik fel tehát saját
lehetıségeiket, s teszik ıket közösségivé, többszereplıssé, egy helyi megállapodási
folyamat során!
Miért érdemes? Mert, „ha olyasmit csinálsz, ami különb nálad, az megemel” (Hobo)
Jegyzetek
1

A képessé válás – képessé tétel mellett újabban az angol kifejezés eredetibb értelmezését adja az:
„érdekérvényesítı képesség növelése” megfogalmazás.
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SZAKMAKÖZI EGYÜTTMŐKÖDÉS A KÖZÖSSÉGI MUNKÁBAN
BUDAI ISTVÁN

A mindennapi szakmai közbeszédben, a közösségi munka különbözı fórumain,
konferenciákon,
prezentációkon,
szakmai
vitákon,
workshop-okon,
egyes
publikációkban, képzésekben találkozhatunk a szakmaközi, vagy ún. interprofesszionális
(továbbiakban IP) kifejezéssel. Egyfelıl azzal a kimondott vagy kimondatlan szándékkal,
miszerint a válságokkal teli, globalizálódott világban talán a jól hangzó kifejezés mögött
ott lévı szellemiséggel a közösségi munka nehézségeire és bajaira keresünk és találunk
válaszokat. A szakemberek körében persze máris hallható: „már megint felfedeztünk egy
új(abb), divatos, aktuális varázsfogalmat, gyógyírt, módszert, s ettıl/ezzel várjuk
dolgaink jobbra fordulását” és a szakmai tevékenység megújulását, hatékonyabbá tételét.
Úgy tőnik, „… talán végre ezzel kapunk konkrét módszereket, eszközöket, fogódzókat,
recepteket…” „Most valakik egyfajta ’kapaszkodó’-félét nyújtanak megint, és ha erre az
’új’-ra ’rákapcsolódunk’, akkor valószínőleg több és jobb elismerés birtokába
kerülhetünk...” Másfelıl, különösen az IP tevékenységre történı felkészítı tréningeken és
kurzusokon hallható sokszor a résztvevık megnyilvánulásaiban a „… nincs új a Nap
alatt…”, a „… mi mindig is így, az IP szellemében dolgoztunk…”, a „… segítı munka
lényegébıl következik, hogy csakis egymással való összefogással tudunk úrrá lenni
nehézségeinken…”, az érthetı módon kialakult, de a lényegében önigazoló védekezés.

Miért kerül a szakmaköziség a közösségi munka fókuszába?
Hazánkban a közösségi és a szociális munkában dolgozók nagyon jól tudják, hogy a
közvetlen kliens kapcsolatban a szociális munkások döntıen egyedi esetekkel dolgoznak.
Az esetmunkában alkalmazott problémamegoldó- vagy rendszerszemlélető modell – a
segítı folyamatok struktúrája – korábban biztos keretnek bizonyult, idıvel viszont –
többek között a miatt, hogy egy-egy kollégának legtöbbször lényegesen erején túl,
teljesíthetetlen esetszámokkal kell dolgoznia – e biztos keretnek tartott eljárások nem
elegendık és megfelelık. A társadalmi szolidaritást manifesztáló szociális munka és
közösségi munkaakciók közismerten ritkábbak és hatástalanabbak1. A sokszor csupán
krízisellátó esetvitelt folytató szociális szakemberek döntı többsége nap, mint nap
szembesül egy-egy család elszegényedésével, az egzisztenciák, a munkahely, a lakások
elvesztésével és következésképp a mélyszegénységbıl való kitörés esélytelenségével.
Másrészt pedig a média mindennapra esı, az emberi tragédiákat szenzációvá degradáló és
csupán a nézettségi mutatókat erısítı, szenzációhajhászó politikájával, szemléletével és
gyakorlatával. A rendkívül bonyolult hátterő, tragikus sorsok, esetek jól láthatóan
szétfeszítik az egy-szakmás, az egy-intézményes („szolgáltatásos”), és az egy-szektoros
problémakezelést.
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Másféle és újabb stratégiákra van szükség: hosszú távú célokra, egyértelmő
perspektívákra, komplex szolgáltatásokra, rendszerelméleti és holisztikus megközelítésre,
gazdaságos mőködésre, kielégítı egyensúlyok megteremtésére, elérésére, az
életkörülmények valós javulására, azaz eredményekre stb. A szociális szolgáltatásoknak
és a közösségekkel folyó tevékenységeknek tehát gazdaságosnak, értékesnek,
hatékonynak, az elvárható célokra és kimenetekre fókuszálóknak kell lenniük. Úgy, hogy
a szolgáltatásokat igénybe vevık és a közösségekben közremőködık valamennyien
kapjanak nagyobb és tevıleges szerepet saját sorsuk jobbá tételében, növeljük
érdekérvényesítési esélyeiket a problémamegoldás folyamatában, az életminıség
javításában, legyenek átláthatóak és mérhetıek a szociális beavatkozások és a közösségi
akciók, tevékenységek (Kozma 2007; Krémer 2008; Pataki 2008).
A közösségi munkát folytatók közötti és a humán szakmák közötti komoly
összefogásokra, integrációkra, együttmőködésekre van szükség, mert éppen az ember és
társadalmi környezete közötti kölcsönhatás veszíthetı el, könnyen így e tevékenység
holisztikus jellege is, ha az ember és környezete nem a maga totalitásában,
komplexségében kerül értelmezésre, elemzésre és kezelésre.
„Ha a világot folyamatosan csak részeiben látjuk, ha csak jelenlegi intézményünkbıl, csak
két szemünkkel lehatárolt perspektíván keresztül vizsgálódunk, és ha valamennyien csak e
lehatárolt élettapasztalattal és a kérdések lehatárolt megértésével rendelkezünk, akkor csak
rontani fogunk a szolgáltatás egészén…” (Laming 1995 – idézi Hume–Sharples 1995, 155).

„A szociális munka eleve egy integráló szakma, társadalmi megrendelésként értelmezi a
valóságot, s adekvát választ dolgoz ki annak kezelésére” – írja Hegyesi (1997, 145–146).
Ugyanezt lehet mondani a közösségi munkára is. Krémer (2008) kifejezetten a
szolgáltatási integrációban látja az egyik kiindulópontot, azaz, hogy a bonyolult
helyzetek javításához túl kell lépni a szakmai/ágazati határokon2. Következésképp a
közösségekkel dolgozó szakembereknek is változtatni kell megszokott, sokszor
rutinszerően folyatatott tevékenységükön, szemléletükön, attitődjeiken, beszőkült
szerepeiken. A közösségi munkát folytatók ugyanakkor sokszor érzik és tudják, hogy a
különbözı szakmák képviselıivel való közös tevékenységre nincsenek megfelelıen
felkészülve, nincsenek rá módszereik és eszközeik (Budai 2008).

A szakmaközi munka elızményeirıl
A komplex és integrált módon történı szakmai fejlesztés szükségletét kifejezı
gondolatok már néhány évtizeddel korábban megfogalmazódtak többek között az
Egyesült Királyságban, a skandináv országokban, az Egyesült Államokban, Kanadában
és Izraelben stb. A kritika az egymástól túlságosan elkülönülı és a kizárólagosságra
törekvı diszciplínák és ezek intézményesüléseként megjelenı szolgáltatások
vonatkozásában merült fel (Nissani 1997 – hivatkozik Korazim-Kırösy et al. 2007).
Nagy-Britanniában a szociális és közösségi munka eredete a jótékonyság, a filantrópia,
a kölcsönös segítség és az állami (helyhatósági) beavatkozás szálaiból fonódott össze.
A szociális ellátásokban a helyi közösségeknek kiemelt és különleges szerepe volt/van,
nem véletlen, hogy a szakma fejlıdése Angliában magával hozta a közösségi munka
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szociális munkától történı viszonylagos elkülönülését is. A modern értelemben vett
szociális munka közismerten a második világháború utáni jóléti állam kialakulásával
fejlıdött ki a helyi önkormányzatok egyik szervezeti egységeként. A tudomány- és
szakmaköziség szemléletének elızményei már az 1960-as évektıl tetten érhetık a
különbözı szakmák együttmőködésében, leginkább az egészségügyi, a közösségi és a
szociális ellátásokban.
„Szükségessé válik együttesen összehozni az elkülönült, de egymással kapcsolatban lévı
képességeket, amelyek megerısítik az egészségügyi és szociális ellátások komplex
tudásának expanzióját… .” (Marshall et al. 1979 – idézi Leathard 1994, 7).

A szakmák alulról jövı, szerves fejlıdésén túl – több humán szakma képviselıiben
érlelıdött az együttmőködés igénye – idıvel a politikusok is meglátták e tevékenység
társadalmi-gazdasági „hasznosságát”, és nyomást kezdtek gyakorolni a szakmai
hierarchia csúcsán lévı szakemberekre (jogászokra, orvosokra stb.) IP tevékenység
folytatása érdekében (Leathard 1994). A munkáspárti kormány 1996. évi hatalomra
kerülése, illetve az Egészségügyi Törvény 1999. évi megjelenése után a brit költségvetés
megosztotta a pénzügyi alapokat a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosító között,
ennek következtében a szociális és közösségi munkások is szembesülhettek az IP teamekben való dolgozás egyre hangsúlyosabb követelményeivel. Szakmai vonatkozásban az
IP tevékenységet feltáró, elemzı tanulmányok igen sokféle kérdést érintettek. Kiemelték
például, hogy a hatalom, a különbözı hierarchiák, a szexizmus, a rasszizmus és a
diszkrimináció stb. feltárásához, vagy az elnyomásellenes gyakorlat kifejlesztéséhez
kitőnı eszköz az IP megközelítés. Több kutató és szakember rámutatott az általános,
mindenkire kiterjedı szakmai sztereotípiákra a szociális munkások, az orvosok, az
ápolók, a tanárok stb. körében. Ugyanakkor hangsúlyozták azt is, hogy sokszor az adott
szakmai csoportokon belül is különbözı módon értelmeznek azonos fogalmakat a
szakemberek, így például a „problémát”, a „kommunikációt”, az „értékelést”, a
„diagnózist” stb. Foglalkoztak az IP tevékenység kompetenciáival, a tudás és képességek
rendszerével („szerszámkészletével”), modelljeivel, a team-munka lényegével és
nehézségeivel, az alkalmazási lehetıségekkel (különbözı agressziók, erıszak, bántalmazás esetén stb). A különbözı szakmai értékek elemzése elvezetett a szakmaköziség
legfontosabb értékeinek meghatározásához és a különbözı képzésekben is érdeklıdés
alakult ki az „együttes (IP) tanulás” iránt (Hopkins–Hume 1996; Barr et al. 2005).
Fentiek nyomán idıvel az egészségügyi, közösségi és szociális ellátásokban különbözı
IP kezdeményezések, tervek, projektek és képzések születtek. Például az egészség
elısegítéséért, a különbözı ellátások közösség által történı szervezéséért, a különbözı
települések, szervezetek egészségügyi-szociális állapotának javításáért, a szervezetek
közötti együttmőködésért. Szakmaközi ellátási team-eket hoztak létre például az idıs
emberek saját otthonukban való ellátására, több szakma részvételével integrált közösségi
mentálhigiénés csoportokat pedig a tartósan mentális betegségben szenvedık segítésére.
A hagyományos szociális munkás szerepek pedig elmosódtak, mivel ápolók, orvosok,
pszichiáterek, pedagógusok és más szakemberek kollaboratív módon dolgoztak együtt
(Taylor–Vatcher 2005).
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Németországban a szociálpedagógiai hagyományoknak megfelelıen más irányokban
történtek lépések az IP tekintetében. Igen jó gyakorlat alakult ki például a nehezen
nevelhetı fiatalokkal való IP foglalkozás nevelık, sportedzık és szociális szakemberek
együttmőködése keretében (Kersting 1996; Nickolai et al. 1996).
Mára már gazdag szakirodalom, fejlesztı-kutató-képzı hálózatok (European Interprofessional Education Network – EIPEN, Nordic Interprofessional Network – NIPNET,
Centre for the Advancement of Interprofessional Education – CAIPE, HEAcademy
Health Sciences and Practice Subject Centre King’s College – London, INTERACT –
Skócia), egyesületek (InterEd – The International Association for Interprofessional
Education and Collaborative Practice), folyóiratok (Interprofessional Education for
Qualifying Social Work), programok (Creating an Interprofessional Workforce, Kadima),
konferenciák („Learning together to work together”, „All Together Better Health”) stb.
segítik az IP tevékenységet3.
Magyarországon az elmúlt húsz év sokszor szólt arról is, hogy miként kell és lehet a
szociális szakma, a szakemberek kompetencia határait meghúzni, mekkora tér áll
rendelkezésre a szociális munkásoknak és közösségekkel dolgozóknak a humán szakmák
keretei között. Nehezítette e helyzetet az egyes rokon szakmák (különösen a pedagógia és
az egészségügy) részérıl a szakemberek képzésében és az alkalmazások terén megjelenı
(és ma is jelen lévı) ún. „gyarmatosítási stratégia és gyakorlat”. Így állandó fontos
kérdéssé, dilemmává vált, hogy „mi a célravezetıbb”? Az identitások, kényszerek, titkok
által vezérelve, értékeket féltve a saját közegbe (szakmába) bezárkózva dolgozni versus
megtartva a szakmaiságot, a határokat kilépni az integrációk, az IP tevékenységek eddig
ki nem használt lehetıségei felé. Ami viszont nem egyszerő, mert szembe kell nézni az
ezzel ellentétesen és jelentısen ható szemléletekkel, szellemiségekkel, mentalitással,
attitődökkel és viselkedéssel. Újabban pedig szembesülni kell a félelemmel, miszerint a
más szakmák képviselıivel való együttmőködés egyenesen oda-vezethet, hogy valakik
(szakemberek) feleslegessé válhatnak, hiszen mások is el tudnák(ják) látni a feladatokat.
Ennek ellenére történtek kezdeményezések idehaza is az IP együttmőködés érdekében,
így például az egészségügyi és iskolai szociális munka kialakítása és fejlesztése terén
(A kórházi szociális munka 1993; Magyar 2004; Máté–Szemelyácz 2009).

A szakmaközi együttmőködés lényege
Mit fejez ki voltaképpen a szakmaköziség? Megközelítést, szemléletet, szellemiséget,
attitődöt, tevékenységet, gondolkodást, ki nem használt lehetıséget, illetve mindezeket
összességében. Talán leginkább az együttmőködés fogalom szervesíti a fentieket. A szakirodalom is megkülönböztet kb. 50 különféle fogalmat, amelyek koncepció-, folyamat- és
intézmény-alapú, továbbá strukturális, szakmai vezetıi, „egyenlıségi team” és
menedzsment győjtıfogalmak köré sorolhatók (Hume 1999; Budai 2001). Ezek alapján
az IP kollaboráció lényege így definiálható:
Az interprofesszionális munka két vagy több, különbözı foglalkozási ághoz tartozó
szakma képviselıinek idıleges vagy hosszabb távú vállalkozása, kommunikációja és
együttmőködése, amelynek során a csoportdinamika jótékony hatása segítségével a
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közremőködı szakemberek meglévı és megtermelt tudásukat és erıforrásaikat
megosztják egymás között egy közösen meghatározott cél/ügy elérése érdekében,
közösen
meghatározott,
eldöntött,
szinergikus,
kreatív
eljárásmódok
alkalmazásával.
A szakmaközi együttmőködés fogalmi lényege az alábbi hasonlatok, szimbólumok
alapján ragadható meg. Az IP olyan, mint egy:
• embersor, akik egymás kezét fogva, egymáshoz kötıdıen tudnak valami
értelmeset elérni
• fogaskerék-rendszer, amelyben a kerekeknek jól kell egymáshoz
illeszkedniük, hogy az egész gépezet mőködni tudjon
• lego-játék, mert a munka kezdetén külön-külön lego alkotó elemek –
személyek – és a munka elvégeztével együtt már a felépített építmény tartó
elemei vagyunk
• szılıfürt, mert a tömött fürt és a különbözı ágacskák mutatják, hogy milyen
sokféle módon kapcsolódunk egymáshoz
• kaleidoszkóp, amelyben a különbözı elemek önállóan létezni is tudnak, de
az újabb és újabb „rázogatásokkal, ütögetésekkel” újabb és újabb, jobbnál
jobb képek (viszonyok, megoldások, rendszerek, együttállások) hívódnak elı
• saláta, amelynek alkotó részei ugyan megırzik eredeti ízüket, ugyanakkor
együtt más-új ízt is eredményeznek
• fa (életfa) a fejlıdés szimbóluma, amelynek törzse a megoldandó
feladatokat, a lomb pedig a közremőködık termékeny együttmőködését
szimbolizálják, kezdetben lehulló levelekrıl lehet szó, de a téli erıgyőjtés
után az ágak újra kirügyeznek, és lombkoronát alkotnak
• Rubik-kocka, mert a kollaboráció tág teret ad a gondolkodásnak, az újra és
az újra próbálkozásoknak, mint amit megtapasztalhatunk a kocka
kiforgatásakor, egyetlen célhoz számtalan út vezet, bár egyes lépések idıvel
automatikussá is válhatnak, és a dolog nem megy végtelen türelem nélkül sem
• puzzle-kirakó, mert egyetlen szakma képviselıi sem nélkülözhetık,
mindegyiknek megvan a maga helye, szerepe, és ha csak egyetlen elem nem
kerül a helyére, akkor nem lehet teljes és tökéletes a képünk és alkotásunk
• piramis és lépcsıfokai, mert egyre feljebb és feljebb lépve érzékezhetjük,
hogy valamit legyızünk, megoldunk és kitágul horizontunk stb.
A vonatkozó szakirodalomban és a szakmai munkában az IP kollaboráció többféle
megközelítése és a különbözı szakmai szemlélet következtében sokféle értelmezés és
fogalom-használat terjedt el, részben az azonosságokat, hasonlóságokat, másrészt jelentıs
különbségeket takarva (Hume 1999; Barett–Keeping 2005). Mindezek felhívják a
figyelmet a szakmaközi együttmőködés kulcskérdéseire, továbbá a tágabb értelmezés és
gondolkodás elınyeire. Másfelıl a különbözı fogalmakat csupán szinonimaként, vagy
egymást helyettesítve használni helytelen és zavaró. Nem csupán nyelvi játékokról van
szó, ha csak az lenne, akkor problémáink már rég megoldódtak volna, és e szerint a
logika szerint csak az lenne a lényeges, hogy mit mondunk és nem pedig az, hogy
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voltaképpen mit is csinálunk. A különbözı fogalmak rendszerezésére tett kísérletet
Hopkins (2001), továbbá Korazim-Kırösy és társai (2007).
1) Miután a szakmai fogalom-használatban is, de még a vonatkozó szakirodalomban is
többnyire szinonimaként használják, feltétlenül fontos különbséget tenni az
interdiszciplinaritás és az interprofesszionalitás között. Az interdiszciplinaritás tradicionálisan a tudományok közötti tudástartalmakra, kompetenciákra és kutatási együttmőködésekre, képzésekre, az azt mővelı szakemberekre és tevékenységükre utal (ld.
ökotoxikológia, humánbiológia – antropológia, egészség és gazdaságpszichológia, orvosi
biológia, szociálpszichológia, szociálpolitika, mőszaki menedzser, környezetgazdálkodási agrármérnök stb.). Az interdiszciplináris együttmőködésre kiváló példa a
magyarországi szociális képzésben az 1990. évi Soproni Konferencia, amelyen a
szociális munka különbözı társtudományainak képviselıi a közös érdek felismerése és
felvállalása alapján megalkották a felsıfokú általános szociálismunkás-képzés tantervi
irányelveit (Budai 2005).
Az IP elsısorban a különbözı szakmák képviselıinek szakmai együttmőködését tekinti
lényegesnek. Korazim-Kırösy és társai (2007) az interdiszciplináris-szakmaközi
együttmőködés fogalommal operálnak, jelezve ezzel, hogy a fogalmak rugalmasan
kezelhetık ugyan, de szükségszerő, hogy a szakmaközi tevékenység hátterében sokfajta
diszciplína, továbbá jelentıs szakértıi közösség és tudás kell, hogy álljon. Miért
szerencsésebb az IP kifejezés a közösségi munka szempontjából? Azért, mert amíg más
tudományok többnyire kompakt, rendszerezett, adott esetben statikusabb ismeretekkel
bírnak, addig a közösségi munka-tudás alapvetıen a közösség szervezésének,
mőködésének és fejlesztésének folyamatában teremtıdik meg, így az lényegesebben
mobilabb, rugalmasabb. „A másik emberre irányuló tevékenység mélyén itt nem tételek,
hanem kérdések, a cselekvı önmagára irányuló motivációi vannak jelen.” (Varsányi
1996, 125–126). Ez következik a közösségi és a szociális munka lényegébıl, társadalmi
mandátumából, illetve a tudományok, szakmák között elfoglalt helyzetébıl.
2) A multidiszciplinaritás Hopkins (2001) szerint csak egy szakmán belül értelmezhetı.
Korazim-Kırösy és társai (2007) izraeli és amerikai kutatási tapasztalatok alapján a
multidiszciplinaritást a komplex közösségfejlesztés egyik természeteként definiálják,
melynek során valamennyi diszciplína megtartja saját kereteit, fogalmi rendszerét és
tevékenységének belsı követelményeit, mintegy a részek összegeként jelenik meg.
Mindkét felfogás szerint mindenki ad valamit a saját tudásából és tapasztalatából a
másiknak, a résztvevıknek pedig lehetıségük lesz egymás tudását méltányolni és
értékelni. Kétségen kívül, ez tehát fontos momentum a monodiszciplinaritástól (az
„egytudományúságtól”) való megkülönböztetéshez.
3) Az 1970-es évek végén elterjedt a szolgáltatás(szervezet)közi munka kifejezés.
Hopkins (2001) leírása szerint a különbözı egészségügyi és szociális szolgáltatások – így
a különbözı ágazatok – közötti határozottabb kapcsolatokra utal. Korazim-Kırösy és
társai (2007) kutatásaikra alapozva arról számolnak be, hogy például a
Közösségfejlesztés Interdiszciplináris Fórumán (Interdiscipliny Forum on Community
Development) résztvevık nehezen tudták az interdiszciplinaritást a szervezetköziségtıl
megkülönböztetni, mert a közösségfejlesztı munka során a tevékenység lényegébıl és
jellegébıl fakadóan a szervezetek közötti együttmőködés kapott prioritásokat. A szerzık
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megítélése szerint a szervezetköziség elsısorban a tevékenység megvalósítási
eszközeként, kereteként határozható meg, míg az interdiszciplinaritás a szakmai tudások
és stílusok közötti kapcsolatokat hangsúlyozza. Rendszerezésükben az együttmőködı
szervezetek és diszciplínák/szakmák különbözı variációiban igen sokféle minıséget lehet
megkülönböztetni egymástól, így az interdiszciplinaritás és az interprofesszionalitás
értelmezhetı egy vagy több szervezet keretében, illetve hosszú távú, szervezetek és
szakmák közötti projektekben is. A sokféle szervezet és sokféle professzió közötti
tevékenység kétségtelenül magasabb minıségő együttmőködést igényel és jelent.
4) Máig legkevésbé kidolgozott, alkalmazott és inkább a viták tárgya a
transzdiszciplinaritás fogalma4. Értelmezhetı úgy, hogy egy adott társdiszciplína
(pszichológia, jog) tudása kerül felhasználásra és a közösségi munkába történı
beépítésre. Másfelıl a szociális és a közösségekrıl szóló szakértelem kerül be, és kerül
felhasználásra az iskola, a foglalkoztatás vagy az egészségügy világában. A fogalom
jelentheti egy új tudomány és/vagy szakma létrejöttét és jelenthet több tudomány és
szakma által közösen kialakított tudásokat (ld. menedzsment, probléma megoldás,
informatika) is5.
5) Az IP tevékenység tehát alapvetıen a különbözı szakmák reprezentánsainak
folyamatos együttmőködését jelenti, s amelynek minıségét emeli, ha az együttmőködı
szakemberek stábjaival–teamjeivel közremőködnek különbözı nonprofit és civil
alapítványok, egyesületek, szervezetek, ez vezet el a szektorok közötti együttmőködéshez
(Nárai 2008)6. MacKenzie (2001) a különbözı szervezetek és szektorok közötti, hosszú
évek együttmőködését jelentı projekt tapasztalatait tárja fel. A gyerekek-fiatalok
biztonságosabb környezetének elısegítését, a balesetek megelızését célzó programokat
magában foglaló projekt tapasztalatainak felvázolása során jól érzékelhetı a szakmaközi
tevékenység számos jellemzı vonása.
6) IP kollaboráció folyhat egy-egy sokproblémás és sokszereplıs szociális eset vitele
során, egy adott csoportmunka, vagy egy adott közösség keretei között. Nem tekinthetı
viszont még IP tevékenységnek, ha például egy adott iskola jelzırendszeri funkciójából
következıen felveszi a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal és információkat ad át a
gyerekekrıl és problémáikról. Ugyanígy szintén nem számít még szakmaközi
kollaborációnak egy drogambulancián lefolytatott esetmegbeszélés a pszichiáter, az
addiktológus, az ápoló és a szociális munkás, vagy egy gyermek elhelyezési
esetkonferencián a szociális és gyámügyi szakember, a pedagógus, a védını, a háziorvos
stb. között. Az ilyen esetekben a szakemberek ugyan tájékoztatják egymást a történtekrıl,
az eddigi saját szakmai beavatkozásukról, és meg is állapodhatnak abban, hogy ki-ki mit
fog majd tenni saját területén, de egymástól függetlenül. A szakmaközi kollaborációhoz
tehát nélkülözhetetlen, hogy a különbözı szakmák képviselıi együtt találják ki, hogy mit
lehetne/kellene tenni egy adott, konkrét ügyben, hogy közösen tervezzék meg a közös
munkát és közösen döntsenek a további beavatkozások tekintetében, hogy a továbbiakban
folyamatosan tartsák a kapcsolatot, hogy rendszeresen találkozzanak egymással, hogy
újra és újra kiértékeljék az eseményeket, elemezzék egymás tapasztalatait, hozzanak
újabb és újabb döntéseket.
Hosszabb idıtartamú, komplex szemlélető, folyamatos stáb-team munka vezet el tehát a
tényleges IP együttmőködéshez. Ilyen lehet például egy adott település (kistérség)
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különbözı szervezeteiben, intézményeiben (önkormányzat, oktatási, egészségügyi,
szociális, mővelıdési, rendészeti intézményben stb.) dolgozó különbözı szakemberek
(polgármester, jegyzı, szakelıadók, pedagógusok, háziorvos, védını, diabetikus,
gyermekjóléti szakember, családsegítık, idısellátás dolgozói, könyvtáros, közösség- és
vállalkozások
képviselıi,
polgárırség,
tőzoltóság
emberei,
vidékfejlesztı,
környezetvédık
stb.)
együttmőködésével,
biztos
szakmai
háttérrel
bíró
(interdiszciplinaritás!), hosszú távú szolgáltatási koncepciót kialakító és megvalósító
(interprofesszionalitás!), a település és az ott élık élete érdekében megvalósított program
vagy projekt. Amelyben van új cél, ami a folyamatos kollaboráció eredményeképp egy új
minıséget fog majd eredményezni, a viták és tervezés során elıjövı ötletek megerısítik
az együttmőködı team-stáb tagjait, hogy a közös célokért eredményesebben tudjanak
lobbizni a potenciális újabb partnerek körében, vagy elkerülni, legyızni a szakmai
problémákat és nehézségeket (paternalizmust, elıítéleteket, bőnbakképzést stb.).

A szakmaközi együttmőködés feltételei
A szakmaközi kollaboráció során megsokszorozódik a szakértelem a további közös
döntések, egy magasabb rendő minıség (eredmény) elérése, a közös szakmai nyelv, az
újabb, rugalmas és sokrétő közös tudás, készségek és értékek (együttesen kompetenciák)
kialakítása és fejlesztése, a különbözı kultúrák találkozása érdekében (Kersting 2001;
Korazim-Kırösy et al. 2007).
Az együttmőködéshez elengedhetetlen kiindulási alap, hogy minden közremőködı
szakembernek alaposan ismernie és feltétlenül azonosulnia kell saját szakmájával. Kérdés
persze: mennyire képes a szakember tevékenysége során egyik identitásból átlépni a
másikba? És egyáltalán: át kell-e lépni?
Az IP tevékenységben együttmőködı szakembereknek nagyfokú érzékenységgel,
megértéssel el kell fogadni a munka átfogó jellegét. De a szereplıknek tisztában kell
lenniük a közremőködı társszakmák határaival és a szakmai átfedésekkel is.
Következésképp szükséges feltétel a szakmai empátia, a szakemberek egymás iránti
nagyfokú tisztelete, bizalma és elfogadása (Kersting 2001). Minden közremőködınek el
kell fogadnia, hogy az együttmőködés során nincsen egyetlen olyan szakma sem, amelyik
csak egymagában képes lenne megfelelı segítséget adni a problémák megoldásához.
Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználják lehetıségeiket és eljussanak egy, a számukra
elfogadható, kielégítı egyensúlyra. El kell fogadni továbbá, hogy kinek-kinek saját
szakmája, szakmai kultúrája más és más, de mindegyik egyenlı súlyú, egyik sem
felsıbbrendő, a szakmai hierarchia és a különbözı társadalmi presztízs ellenére sem. El
kell fogadni, hogy minden szakma (képviselıje) azonos hozzájárulást adhat a közöshöz.
Akkor is, ha az együttmőködés során már kitermelıdtek közös tudások, eljárások, vagy
ha idılegesen egyik vagy másik professzió kiemelt, domináns szerepet kap a
folyamatban. Nem negligálva és nem félretéve, de bizonyos mértékben le kell mondani
„saját” szakmai kompetenciáinkról, szerepeinkrıl, hatalmi, felelısségi határainkról és el
kell ismerni más szakmák értékeit és teljesítményét7. Egymás kompetenciáinak átlépésével
viszont a különbözı folyamatok, szolgáltatások megtervezése, megszervezése szakmailag
hatékonyabb lesz, és átláthatóbbá válik a kollaboráción belüli felelısség-megosztás.
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Nem elég hangsúlyozni: a közösségekkel dolgozó szakembereknek az IP
együttmőködésben való részvétele csak akkor lehet eredményes, ha azt megelızı
lépésként (saját szakmai identitásukat erısítendı) saját szakember társaikkal próbálnak
meg különbözı szintő és minıségő stáb-team munkát folytatni adott közösségen belül. Ez
az elsı lépés az IP együttmőködés irányába.
A szakmaközi kollaboráció további fontos feltétele a motivált részvétel, a sikerélmény,
ezek hiányában az erıfeszítések zátonyra futhatnak. Ezért kell a munka kezdetekor és
magában a folyamatban is többször tisztázni a közös ügyet, a közös célokat, a kölcsönös
érdekeket és az együttmőködés különbözı szerepeit. Ha rugalmasan tudunk mozogni a
szakmák határai között, akkor pontosabb kép alakul ki önmagunkról és saját szakmánkról, a szakmai szerepeinkrıl és azok határairól is (Kersting 2001; Barett–Keeping 2005).
Egy-egy adott közös ügyben a különbözı szakemberek közötti megítélésbeli különbség
nem szükségszerően negatív jelenség. Nem a minden áron való egyetértésrıl van itt szó,
de az építı jellegő eszmecserék, viták, esetleges konfliktusok megoldása után a
megállapodás eredményesebb, tartósabb megoldásokat hoz magával, ebben van a fı
ereje. A konfliktus eleve „bele van szıve” az IP munkába, de a különbözı perspektívák és
prioritások megismerése, kitárgyalása a változás hajtóerejévé válhatnak. A szakmaközi
stáb-team dinamizmusa vitákkal, konfliktusokkal, azok kezelésével teljesedik ki, hiszen
ki-ki a másik tükrében láthatja legjobban önmagát. A csoport-lojalitás is eltolódhat, ezért
kell ügyelni arra, hogy ne alakuljanak ki egymással szembeni hadállások. Például az
egyes szakmákra vonatkozó munkaterhek nem egyenlı megosztása miatti meg nem értés
komoly konfliktusokhoz, zavarokhoz és irigységhez, az információk visszatartásához,
vagy akár tényleges ellenálláshoz is vezethet (Nissani 1997).
A nyílt, ıszinte, kongruens kommunikáció hiányában bizonytalanságérzet alakulhat ki
az egyes szakemberekben és a különbözı szakemberek között, amely az együttmőködést
korlátozó védekezési mechanizmusokhoz vezet: az egyik résztvevıben meglévı rossz
érzést az illetı kivetíti a másikra és e projekció zavarja, gátolja a kollaborációt. Az
egymást támogató légkörben viszont új perspektívák nyílnak meg, új eredmények
születnek, így az egész folyamat bizonyos értelemben a Watzlawick-féle másodfokú
változásra emlékeztet (Watzlawick et al. 1990; Leathard 1994; Hopkins–Hume 1996;
Barett–Keeping 2005; Quinney 2006).
Az IP együttmőködésben igen lényeges a hatalom hierarchiáktól mentes elosztása, fontos,
hogy a közösségi munkában közremőködı szakemberek ne érezzék, majd a másik elvégzi
helyette a munkát. Kulcsfontosságú a vezetı szerepe, a cselekvési tervek, a felelısség- és a
munkamegosztás követése. A tradicionális hatalmi hierarchiák helyett az összes
közremőködı tudásának és tapasztalatának függvényében kell kialakítani a szerepeket.
Nélkülözhetetlen, hogy a szakmaközi tevékenységet a munkahelyi, közvetetten
politikai-szakmai vezetés is támogassa és elkötelezze magát mellette, így az erıforrások
terén is. A szakmai kultúra meggyızıdéseken, értékeken és normákon alapul, ezek közé
szervezıdve látják és láttatják az egyes szakmákban dolgozók a jelenségeket és a
problémákat. Ezért fontos az IP kollaborációban együttmőködıknek szoros kapcsolatban
lenniük eredeti szakmájuk szaktekintélyeivel.
Összefoglalva, Barett–Keeping (2005) nyomán az IP együttmőködés kialakítása
tekintetében az alábbiak mérlegelése tartandó fontosnak (1. táblázat):
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1. táblázat
A szakmaközi együttmőködés alapfeltételei a közösségi munkában
Kérdések

A mérlegelés alternatívái

Ki határozza meg a közösség
problémáját?

A közösség tagjaival együtt minden közremőködı szakember
részt vesz a probléma meghatározásában, vagy ez kizárólag egy
szakma képviselıjé(i)nek hatáskörébe tartozik?
Kinek a szakkifejezéseit
Minden résztvevı képes-e kommunikálni egy közösen
használják?
meghatározott és mindenki által megértett szakszókincs és
fogalom-használat alapján, vagy pedig csak egy szakma nyelve
dominál?
Ki
irányítja
a
közösségi
Megállapodnak-e a közremőködı szakemberek az irányításban?
tevékenységet?
Változik-e az irányítás aszerint, hogy melyik szakma
képviselıjének tudása és szakismerete szolgálja legjobban a
közösség tagjainak és egészének szükségleteit (egy adott
idıpontban és helyzetben), vagy pedig az irányítás fıképpen
csak egy szakma képviselıjé(i)nek kezében van?
Ki dönti el azt, hogy milyen
Megvitatják-e és meghatározzák-e közösen az erıforrások
erıforrásokra van szükség, és
használatának kérdéseit a különféle szakmai hozzájárulások
hogyan juttatják el ezeket a
mértékének megfelelıen, vagy pedig azt csak egy szakma
közösséghez?
képviselıje(i) diktálja(k)?
Ki kit von felelısségre?
Egyetlen szakma képviselıjé(i)re hárul a teljes felelısség, vagy
pedig elismerik mindenki elszámolási kötelezettségét?
Ki írja elı a többiek teendıit?
Van-e közös megegyezés a közremőködı szakemberek
tevékenységeit illetıen, vagy pedig csak egy szakma
képviselıje(i) írja elı a teendıket?
Ki tud befolyást gyakorolni a
Valamelyik szakma erısebb befolyással bír-e a többieknél a
politika alakítóira?
politika alakítóinál való lobbizás terén, vagy ebben is közös
megegyezés van?
Forrás: Barett–Keeping (2005) nyomán a szerzı saját szerkesztése.

A táblázat felhívja a figyelmet, hogy az IP tevékenység során a megoldandó problémák
meghatározásában, a fogalom- és nyelvhasználatban, a tevékenység irányításában, a
felelısség vállalásában, a lobbizás tekintetében nem kerülhet tartós ideig domináns
helyzetbe egyik vagy másik szakma képviselıje vagy csoportja.

A szakmaközi együttmőködés relevanciája a közösségi munkában
Az European Interprofessional Education Network (EIPEN) Accompanying Measures –
az IP együttmőködés képzési hálózatát megcélzó – nemzetközi projekt8 Streering Groupja (vezetı testülete) a szakmaközi tevékenység alábbi jellemzıit és értékeit tekinti
kiemelten fontosnak:
Az együttmőködı szakemberek vonatkozásában a(z):
•
•
•
•
•
•

holisztikus szemlélet
partnerek együttmőködése
partnerek közötti egyenlıség
partnerek kölcsönös elfogadása
új megközelítéső együttmőködés
világról való gondolkodás új útja: „mit is nem tudunk még?”
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

egyértelmő, eredményes kommunikáció
kritikus vizsgálódások és elemzési kultúra
egymás szerepeinek megértése és elfogadása
eredményesebb megállapodások, tartósabb megoldások
érvényesíthetı tudás – jövıbeni felhasználhatóság
tevékenység során közösen megtanultak egymás közötti megosztása
kölcsönös elkötelezettség
bizalom megtanulása és a bizalom tudásával való élés
hálózatépítés, információ csere
ihletettség
kreativitás
költség hatékony szolgáltatások
minıségi kollegiális kultúra építése
közös és a különbözı értékek elismerése
szakmák közötti hierarchia és feszültségek csökkenése.

A szolgáltatásokat igénybe vevık vonatkozásában a(z):
•
•
•
•
•

igénybe vevık kerülnek a szolgáltatások középpontjába
eredményesebb kommunikáció
hatékony szolgáltatások megtervezése, megszervezése, megvalósítása
evidencia (bizonyított, biztos tudáson) alapon mőködı szolgáltatások
szolgáltatások fejlesztése – a szolgáltatást felhasználó életminıségének
javulása stb. (EIPEN 2008).

A szakmaközi tevékenység értékei tehát többek között a hatékonyabb stáb-team
munkával, a konstruktív kooperációval, a konszenzusos cselekvéssel, a tartós
eredmények elérésével, a különbözı szolgáltatásokhoz való egyenlıbb hozzáféréssel, a
szolgáltatások átláthatóbbá tételével, a helyi együttmőködések kialakításával, a közös
felelısség vállalásával, az átláthatóbb felelısségekkel, az elégedettebb környezettel, a
szélesebb társadalmi hatásokkal fejezhetık ki. Az IP tevékenység nem a hiányokból és a
deficitekbıl indul ki, hanem a megszerzett tapasztalatokra, a már meglévı értékekre és
forrásokra épít. A szakmaközi tevékenység gyakorlatias, hatékony, minıségre törekvı
közösségi munkát eredményez, mert sikeresen használja a forrásokat, csökkenti a
rizikókat, feloldja a merev szakmai kereteket, motiváltabbá válnak az e tevékenységben
közremőködık a különbözı problémák kezelése, a valóság változtatása és a közösség (és
tagjainak) életminısége érdekében.
A szakmaközi kollaboráció folyamatában a másik szakma és szakember szerepének
megértése, elfogadása, a kölcsönös bizalom megtanulása és érvényesítése, a tudás közös
megszerzése és használata, valamint a közös és különbözı értékek elfogadása alapján
mindenképp csökken a szakmák közötti hierarchia és feszültség. Az IP tevékenységben
valamennyi közremőködı szakma tudásával való kalkulálás és a közremőködık
egyenrangúsága következtében mindenképp megnıhet minden résztvevı presztízse is
(Hopkins–Hume 1996; Hume 1999; Lewis 1999).

65

A szakmaközi kollaboráció további elınye a közösségi munkában, hogy permanens
önvizsgálatra, önmagunk szakmaiságával, identitásával történı szembenézésre készteti
valamennyi közremőködı szakembert. Arra, hogy ki-ki állandóan tükröt tartson önmaga
és a szakma egésze felé; hogyan fejlıdött, mit ért el eddig, milyen értékei, diszfunkciói és
dilemmái vannak stb.
A szakmaközi együttmőködésnek vannak kritikusai és ellenzıi is. Sokszor hangzik el
szakmai körökben, hogy az IP kollaborációban dolgozó szakemberek olyan nagyfokú,
„összegzett” hatalomra tehetnek szert, melynek következtében egyfelıl a szolgáltatást
igénybevevıket túlzottan problematikusnak ítélik meg, és ezzel elindulhat bizonyos fokú
kirekesztésük is. Számos rossz példát látni például idehaza is erre a gyermekvédelemben,
amikor egy-egy szakmai esetkonferencia keretében az érintett családok tagjait szinte
bírósági procedúra alá veszi a „sok”, úgymond IP szellemiségben dolgozó szakember a
segítségnyújtás elfelejtése és kiiktatása következtében. Másfelıl a „sok” szakember a
kliensek tevıleges közremőködése nélkül akarja helyettük teljes mértékben kezelni a
problémákat (Manthorpe 2003).
Az IP kollaboráció nehézségei a nem mindig és minden szempontból egyértelmően
meghatározható célokkal és távlatokkal, a nem jól megszervezett, ellentmondásos
tevékenységekkel, az idıigényes tevékenységgel, a különbözı vezetési stílussal, az eltérı
szakmai hangsúlyokkal, nyelvhasználattal és értékrenddel, a különféle fajtájú és szintő
képzettségekkel (az egymás kreditjeit , akkreditációját ma még el nem fogadó különbözı
képzı rendszerek) és szakmai tapasztalatokkal, a különbözı szakmai szerepek és
kompetenciák zavaraival-átfedéseivel, a szakmai identitás, érdekek (szakmai integritás),
lojalitás és a szakmai büszkeség elvesztésének félelmével, a negatív elıítéletekkel, a
rejtett prejudikációkkal, a nehezebb értékeléssel (miképpen tudunk megfelelni például
különbözı szakmák elvárásainak?) határozhatók meg (Nissani 1997).
Nehezíti, veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi az IP együttmőködést, ha a közös
gondolkodás – tevékenység – szakmai nyelv csak közös nevezıvé („csak a
legfontosabbakban egyezzünk meg, a többit úgyis saját szakmai tudásom és felelısségem
alapján végzem…”) degradálódik, így a „közös eredmény” is formálissá, látszattá válik –
ahogy erre kutatási tapasztalatok alapján hivatkoznak Korazim-Kırösy és társai (2007).
Nehezíti az együttmőködést, hogy nincsenek szabályai, protokolljai annak, hogy
miképpen is lehet, célszerő együttmőködni. Ellene szolgál az az érv is, miszerint az ilyen
fajta tevékenység során a szakmai hierarchia felsıbb szintjein lévı professziók képviselıi
(orvosok, jogászok) felülkerekednek és mintegy kisajátítják maguknak az irányítást, a
döntéseket, a felelısségek megosztását, az értékelést. A kollaboráció kultúrájának hiánya,
illetve kezdetleges volta miatt valós veszély ez Magyarországon is, de más országokban
is. Éppen ezért igen lényeges, hogy a kollaborációban együttmőködı partnerek
alapvetésként tekintsenek az IP definíciójára, és az eltérı szakmai érdekek egyeztetése
alapján közös stratégiát, tervet készítsenek.
Összességében megállapítható, hogy az IP itt vázolt jellemzıi, értékei és módszerei
egyúttal a közösségi munkáé is. Olyanok, mint: holisztikus szemléletmód, tartós
eredmények elérése, a szolgáltatásokat igénybe vevıknek, a közösségek tagjainak
elégedettsége, a kockázatok csökkenése, a partnerség-együttmőködés, a nyílt-ıszinte
kommunikáció, a bizalom, empatikus, toleráns attitőd, a motivált, konszenzusos
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cselekvés, a felelısség-megosztás, a moderátor jellegő vezetés, kreativitás stb. (Kersting
2001). Mindezek fontos érvek ahhoz, hogy a hatékony közösségi munka egyik fontos és
ma még nem kihasznált lehetıségének tekinthetı az IP megközelítés, szellemiség,
gondolkodás és együttmőködés, hiszen többletet adhat, kiteljesíthet.
2. táblázat
A szakmaközi együttmőködés elınyei és nehézségei a közösségi munkában
Elınyök

Nehézségek

Partneri alapokon folyó hatékony stáb-team
munka
Motivált közremőködık a szakemberek és a
közösség tagjai között
Szélesebb dimenziókat is figyelembe vevı,
folyamatos konstruktív kooperáció
Áttekinthetı felelısség-megosztás

Különbözı identitások, átfedésben lévı
kompetenciák
Nem mindig egyértelmő és meghatározható
távlatok
Eltérı szakmai hangsúlyok, értékek, érdekek

Gyakorlatias, hatékony, minıségre törekvı,
összehangolt közösségi munka
A közösség tagjainak elégedettsége
Erıteljes hatás a közösség tágabb társadalmi
környezetére
A rendelkezésre álló és újként feltárt források
gazdaságos és sikeres használata
A problémák, rizikók, veszélyek csökkentése
A merev szakmai keretek oldása

Egymásnak ellentmondó vagy párhuzamos
tevékenységek veszélye
Különbözı szakmai képzettség, átjárhatatlan
szakmai képzések, továbbképzések
Különbözı szakmai nyelv, stílus
Idıigényesség
Az eredeti szakma iránti lojalitás, identitás
elvesztésétıl való félelem
Közös szabályok és protokollok hiánya
Az értékelés nehézkessége

Forrás: A szerzı saját szerkesztése.

Szakmaközi együttmőködést használó közösségi munka projektek példái
Hazai, szakmaközi együttmőködésre felkészítı, továbbképzı kurzusok keretében az
alábbi, helyi településekre és közösségekre, azok fejlesztésére vonatkozó projektek
kidolgozására és megvalósítására került sor az elmúlt néhány évben, bizonyítandó e
tevékenységek igen gazdag és komplex lehetıségét9:
• Sérült emberek integrálása a társadalomba, intézmények közötti párbeszéd és
kapcsolat elindítása („Együtt egymásért”) – Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Mozgáskorlátozottak Napközi Otthona (Gyır) koordinálásával;
• A lakosság mentálhigiénés ellátási hiányosságainak pótlása („Fınix”) –
Családsegítı Központ (Mosonmagyaróvár) koordinálásával;
• A település valamennyi korosztályát érintı szociális problémák, hiányosságok
és szükségletek felmérése, hatékony közremőködés a megoldások kidolgozásában, megvalósításában („Mi együtt Fertıszentmiklósért”) – Egészségügyi
Központ koordinálásával;
• Prevenciós segítségnyújtás családoknak – egymás közötti gyors jelzırendszer
kiépítése („Szívvel, lélekkel, érted”) – Lábatlani Polgármesteri Hivatal
koordinálásával;
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• Gyermekes családokkal foglalkozó szakemberek együttmőködésének,
együttgondolkodásának serkentése, ezáltal hatékony megelızı tevékenység és
problémamegoldás a célcsoportot érintı kérdésekben („Tegyünk együtt a
Fertı-menti régió gyermekeiért, fiataljaiért és családjaiért!”) – Gyermekjóléti
Szolgálat (Fertıd) koordinálásával;
• A településen élık közös akaratát kifejezı cselekvési program összeállítása az
intézmények, lakosság, civil szervezetek bevonásával Bejcgyertyános
Polgármesteri Hivatal koordinálásával;
• Középiskolások, fogyatékkal élı diákok, idısek közös táborozása
(„Generációk egymás között”) – Piramis Egyesület (Szolnok) koordinálásával;
• A sikeresebb tanulást segítı iskolai légkörért – Mátyás Király Általános és
Alapfokú Mővészeti Iskola (Szolnok) koordinálásával;
• Támogatott lakhatási program a hajléktalanszállóról már kiköltözöttek számára
(„Minden hónapban egy kicsit többnek lenni”) – Hajléktalan Szolgálat (Gyır)
koordinálásával;
• Kisközösségek létrehozása, formálása, a kábítószer fogyasztás megelızése
érdekében („Drogkép-másképp”) – Gyermekjóléti Szolgálat (Sopron)
koordinálásával stb.
A projektek fókuszában egy-egy szociális vagy a közösség egészét érintı probléma állt.
A monitorozási és értékelési tapasztalatok szerint az IP együttmőködések egyértelmően
elérték céljukat, láthatóan jobbá váltak az adott település és a szolgáltatásokat
felhasználók életkörülményei, továbbá kifejezıdött egyfajta közösségfejlesztési szempont
(különösen Mosonmagyaróvár, Fertıszentmiklós, Lábatlan, Bejcgyertyános esetében) is.
A projektekben közremőködı szakemberek, stábok-team-ek az elért szakmai sikerek
mellett nagyra értékelték a közös munka pozitív pszichés hatásait is.
Az IP lehetıségek szinte korlátlanok, vonatkozzon az egyes humán szakmára, vagy
vonatkozzon a különbözı képzettséggel rendelkezı, különbözı szintő munkakörökben
alkalmazott szakemberek kollaborációjára, vagy vonatkozzon a mai kihívásokra
szakmaközi együttmőködésben válaszokat keresı projektekre.

Néhány következtetés
Az IP kétségtelenül egy új, a humán szakmák fejlıdését – így a közösségi munkáét is –
elısegítı, esélyes paradigma. A szakmaközi együttmőködés természetesen nem képes a
gazdasági-pénzügyi-társadalmi válság alapvetı következményeit, az abból adódó
szociális és társadalmi feszültségeket és problémákat teljességében kezelni és megoldani,
de elindítója, katalizátora lehet a változásoknak, illetve hosszabb távú értékeket
termelhet. A fentiekbıl láthatóvá vált, hogy igen sokféleképpen építkezhet az IP
tevékenység. Lehet hivatalos, vagy nem hivatalos, különbözı stábokban-team-ekben
folytatható, több szakmát-szakterületet magában foglaló, egyének, családok, közösségek
érdekében kifejtett, jól megtervezett együttmőködés, amelyeknek fontos közös vonása,
hogy megváltozik és fejlıdik a mindennapi gyakorlat. Miután az embereknek,
csoportjaiknak és közösségeiknek komplex szükségleteik vannak, a közösségi és szociális
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területek dolgozóinak aktívabban és tudatosabban kell az IP munka felé fordulniuk,
mindig a szükségletek megkívánta mértékben és arányokban. A különbözı
szakembereknek fel kell ismerni, hogy a hatékony szolgáltatások és közösségi munka
érdekében egymástól kölcsönösen függve, rugalmasan kell az adott, valós szükségletekre
válaszolni, és ezt legjobban a lokalitás szintjén lehet elérni.
A különbözı szakmák képviselıi a mindennapi munka során eddig is egymáshoz
fordultak. Az IP kollaboráció viszont alapvetıen aktívan megkonstruált és meghatározott
tevékenység, minıségileg lényegesen többértékő. A különbözı szolgáltatások
felhasználói, a közösségek tagjai és egésze számára egyaránt lényeges a szolgáltatások és
ennek következtében az életminıség javítása, ez az IP munka igazi hajtóereje. A szakmaközi munkával járó – vagy azzal társított – nehézségek sokszor egy adott szakma, vagy
egy-egy szakember szakmai aggodalmaira, bizonytalanságaira, félelmeire, képzettségi és
tapasztalati hiányosságaira vezethetık vissza. A szakmapolitikai környezet is lehet
hátráltató tényezı, és nem kívánt következmények keletkezhetnek a szolgáltatásokban
akkor, ha az országos politika szintjén a helyi fogadókészség hiányában erıltetik az
integrált szolgáltatások bevezetését és az IP együttmőködést.
A közösségekkel dolgozó szakemberek más humán szakmákkal történı IP
együttmőködése által hozzájárulhatnak magának a közösségi munkának a megújulásához,
és ezzel más humán szakmák is eljuthatnak az IP kollaboráció szükségleteinek
felismeréséhez, gyümölcsözı hatásainak felfedezéséhez, megértéséhez.
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EMBERI JOGOK, FELELİSSÉGEK ÉS KÖZÖSSÉGI MUNKA –
EGYMÁST KIEGÉSZÍTİ ELMÉLETEK ÉS GYAKORLATOK*
JIM IFE – LUCY FISKE

Az emberi jogok meglehetısen személyes (individuális) nyelven vannak kifejtve, és így
gyakrabban hallunk a jogokról szóló tárgyalásokról, mint az olyanokról, amelyek a
jogokat és felelısségeket együtt kezelik. A jogokat és felelısségeket meglehetısen eltérı
nyelven tárgyalják. A szerzık a mellett érvelnek, hogy a jogokról és felelısségekrıl
ugyanazon diskurzus részeként kell beszélni, és ha csak az egyikrıl van szó, az
óhatatlanul egyoldalúvá teszi a téma tárgyalását. A tanulmány második részében az
emberi jogok és közösségfejlesztés közötti ideológiai és elméleti hasonlóságokat, illetve
különbségeket tárgyaljuk annak bizonyítására, hogy a kétféle diskurzus kiegészíti
egymást, és ha együtt használjuk ıket, erıs morális, elméleti és gyakorlati keretet tudunk
felvázolni.

A jogok és felelısségek individuális és közösségi összekapcsolása
A jogok és felelısségek összekapcsolása az emberi jogok cselekvési és gyakorlati
komponensére utal. Nem elegendı egyszerően csak követelni egy jogot, szükséges annak
meghatározása is, hogy milyen felelısségei vannak azoknak, akik kötelesek annak
megfelelıen cselekedni. A felelısségek manapság a nehezebb és vitatottabb oldalát
alkotják az emberjogi munkának. Relatíve könnyő egy jogot követelni, és konszenzusra
jutni a jog mibenlétérıl és jelentıségérıl. Az viszont más kérdés, hogy ki a felelıs ennek
a jognak a védelméért (a negatív jog esetében), vagy a jog érvényesíthetıségéért (egy
pozitív jog esetében) (Symonides 2000). De az emberi felelısséghez való ragaszkodás
természetes következménye az emberjogi munkának, és talán az ilyen munkát emberi
felelısségi munkának kellene neveznünk.
Mivel az emberi jogok modern rendszere az Egyesült Nemzetek Szervezetének
feladatrendszerében kapott helyet, az emberi felelısségek világos megállapításának
hiánya azt jelenti, hogy az emberi jogokért viselt felelısség hallgatólagosan a
nemzetállamoknak, az ENSZ tagállamainak a kompetenciakörébe sorolódott. Az ENSZ
többféle olyan eszközében tükrözıdik, melyek lehetıvé teszik az államok felelısségre
vonását az emberi jogok védelmével és érvényesítésével kapcsolatos kérdésekben. Ez
azonban leértékeli más szereplıknek az emberi jogok garantálása és érvényesülése
érdekében végzett munkáját. Ilyen más szereplı lehet az egyén, a család, a közösség, a
nemzetközi civil szervezet, a vállalkozás és a média. Az emberjogi nyilatkozatok és
megállapodások keveset mondanak ezeknek a szereplıknek a felelısségérıl, pedig a
globalizáció korában, amikor a nemzetállamok autonómiája és hatalma egyre inkább
*
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csökken, szükségszerően nı e szereplıknek a jelentısége az emberi jogok érvényesülésének biztosításában. A nemzetállamok gyakran bizonyulnak képtelennek arra, hogy e
feladatokat teljesítsék (Bergmann 2003; Haddad 2003).
Ebben az összefüggésben hangsúlyozzuk, hogy mind a jogokat, mind a felelısségeket
értelmeznünk kell egyéni és közösségi szempontból egyaránt. A konvencionális nyugati
gondolkodás hajlott az emberi jogok individuális értelmezésére a kollektív értelmezéssel
szemben, ennek ellensúlyozására szaporodtak meg a kollektív jogokról szóló
nyilatkozatok. A kollektív – úgynevezett harmadik generációs – jogokat külön
kategóriaként dolgozták ki (ismét az ENSZ definícióit tükrözve) a polgári és politikai
jogok, valamint a szociális és kulturális jogok elsı két generációját követıen (Nowak
2000; Pollis 2000). Az a feltételezés azonban, hogy bizonyos jogok kollektívek, míg
mások individuálisak, nem bizonyult hasznosnak. A kollektív jogok harmadik
generációsként való megjelölése ahhoz a feltételezéshez vezetett, hogy az elsı két
generáció individuális, miközben alaposabb vizsgálat alapján ezeket is értelmezhetjük
kollektív jogokként. Például a szólásszabadsághoz és a veszélyektıl való védelemhez
főzıdı elsı generációs jogok, vagy az oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó
második generációs jogok ugyanúgy értelmezhetık kollektív jogokként (például az
ıslakók vagy a fogyatékkal élık esetében), mint egyéni jogokként. Hasonlóképpen az
olyan úgynevezett kollektív jogok, mint például a fejlıdés elınyeibıl való részesüléshez
főzıdı jog, éppúgy értelmezhetık egyéni jogokként, mint közösségiként. Ezért jelen
tanulmány szerzıi elutasítják a különbségtételt az egyéni és kollektív jogok között,
ehelyett minden emberi jogot individuális és kollektív aspektusokkal rendelkezınek
tekintenek (Ife 2001).
Ugyanez érvényes a felelısségre is. Hagyományosan a felelısséget az egyén és az állam
közötti szerzıdésen belül értelmezték. Az egyén felelısséggel tartozik az államnak azért,
hogy betartsa az állam törvényeit, és kizárólagos lojalitással viseltessen az állammal
szemben. Az állam felelıssége az egyén alapvetı szabadságjogainak védelme, illetve
egyes esetekben bizonyos szolgáltatások és feltételek biztosítása annak érdekében, hogy
az egyén megvalósíthassa lehetıségeinek teljességét (Janoski 1998). Az emberi jogokért
viselt felelısséget hasznosabb az emberi közösség többféle szintjén – az egyén, a család,
a szomszédság, a közösség, a nemzet szintjén és globálisan – értelmezni. Ebbıl az
következik, hogy a felelısségeket ugyanúgy, mint a jogokat értelmezhetjük mind
kollektíven, mind egyénileg.
Az egymás iránt viselt felelısség és a humanitás kollektív fogalma mélyebben
gyökerezik, túl van a felelısségekkel kapcsolatos formálisan kodifikált törvényeken és
szabályokon. A törvények és szabályok alapvetıek az emberi jogokon alapuló társadalom
felépítésében, a jól megalkotott jogrendszerek biztosítják, hogy a kormány az embereket
szolgálja, és ne csak saját magát; hogy a vállalkozások törekvését a folyamatosan
növekvı haszonra korlátozza a bérszínvonallal kapcsolatos jogszabályi környezetben, és
így tovább; és hogy ha jogainkat sérelem éri, az igazságosság és jóvátétel bizonyos
formáiért folyamodhassunk. Az azonban nem lenne kielégítı és megnyugtató, ha az
emberi jogokért viselt felelısséget kizárólagosan, vagy akár elsıdlegesen a jogrendszerre
testálnánk. Ha úgy gondolunk az emberi jogokra, mint alapvetıen morális és etikai kódok
sorára, melyek az egyének és csoportok közötti viszonyokat irányítják, akkor lényegében
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egymásért viselünk felelısséget, ennek szabályozására azonban a jogszabály legalább
annyira alkalmatlan eszköz, mintha kalapácsot használnánk csavarhúzásra. A jogrendszerek általában a társadalom vagy a rendszer paramétereivel foglalkoznak, azaz azokat a
korlátokat határozzák meg, amelyek között élnünk kell, viszont meghagyják ezeken belül
az emberi cselekvéshez szükséges szabadságot. Ezen a szabad területen belül zajlik az
emberi interakciók zöme, és itt az etika, a morál, sıt a szokások sokkal jelentısebb
szerepet töltenek be, mint a jogszabályok. Nem azért figyelünk, amikor valaki beszél,
mert ez kötelezı, hanem mert ezzel tiszteletet adunk a másik személynek, értékeljük
emberségét, és ez a tisztelet irányítja cselekvéseinket.
Ráadásul, amennyiben a nemzetállamokra és a jogrendekre hagyjuk az emberi jogokért
viselt felelısséget, ez felment minket a felelısség alól, és felerısíti a jogokról szóló
elitista diskurzust, amely szerint, aki az emberi jogokkal kíván foglalkozni, annak
speciális képzettséggel bíró szakértınek kell lennie. Mi, akiknek nincs speciális
képzettségünk, ezek szerint tehetetlenek lennénk az emberi jogok területén. Más
lehetıségként ez a szemlélet minket, az emberi jogok munkásait és aktivistáit a törvényes
szempontok túlhangsúlyozására indíthatna, mely esetben kampányaink központi kérdését
a törvényhozási változások jelentenék. Így azután, amikor például egy rasszizmus-ellenes
törvény megszületik, nagy a veszélye annak, hogy sok ember örül majd a (jólmegérdemelt) sikernek, és a munkát elintézettnek véli, miközben a rasszizmus ellenes
törvények önmagukban valójában nem szüntetik meg a rasszizmust. Széles körben
elfogadott, hogy a rasszizmus sokkal intézményesültebb és fondorlatosabb, semhogy
törvényekkel megszüntethetı lenne. A közérzület és az értékrend megváltoztatásához
közösségi alapú nevelésre, figyelemfelhívó kampányokra és a társadalom minden szintjén
folyamatosan mőködı mozgalomra van szükség.
Az emberi jogok és felelısségek újraértelmezése – a kollektivitás szintjén és az emberi
mérték szerint – újra megerısíti a szakértelmet, és visszaköveteli azt a hatalmat, amelyet
mind a jogok, mind a felelısségek a helyi szinten jelentenek.
Az emberi jogok és felelısségek összekapcsolása az emberi jogok interaktív
komponensére helyezi a hangsúlyt. Nemcsak a jogok eszméje, hanem az azokhoz
kapcsolódó felelısség szerinti cselekvés parancsa az, ami az emberi jogoknak a szociális
munka gyakorlatának kereteként hatalmat ad. A jogok nem létezhetnek individuális
elzártságban: egy lakatlan szigeten élı embernek nincsenek jogai egyszerően azért, mert
nincs, aki azt tiszteletben tartaná, és az azzal összefüggı felelısségnek megfelelıen
cselekedne. A jogok csak akkor léteznek, ha az emberek interakcióban vannak
egymással, ahol a jogokat és felelısségeket kollektíven valósítják meg és öntik
cselekvésbe. Ebben az értelemben értelmetlen az „én jogaimról”, sokkal hasznosabb a
„mi jogainkról” beszélni, következésképp a jogok csak a közösségen belül
értelmezhetıek. Elıfeltételezik az összekapcsolódó jogok és felelısségek közösségét,
amelyet az emberek egy csoport – legyen az egy család, egy helyi közösség vagy egy
nemzet – tagjaként elfogadnak. Ebbıl a pozícióból érvelhetünk a mellett, hogy az emberi
jogok eszméjéhez hozzátartozik a kollektivizmus eleme. Az emberi jogok összeegyeztethetetlenek a szélsıséges individualizmussal, melyet Margaret Thatcher és a neokonzervatívok képviseltek, miszerint „nincs olyan dolog, hogy társadalom”, csak egyének
vannak, akik az önös érdekeik alapján cselekszenek (Thatcher 1987). Ezzel szemben az
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emberi jogok rávilágítanak arra, hogy az emberi jogok védelméhez és érvényesítéséhez
szükség van valamiféle kollektív struktúrákra, vagy – ahogy Alan Gewirth (1996),
amerikai filozófus írta – „a jogok közösségére”. A jogok és a közösség közötti
szükségszerő kapcsolatot vizsgáljuk a tanulmány további részében.

Univerzális jogok helyben
Az olyan egyezségokmányok és nyilatkozatok, mint az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozata, valamint az ENSZ különbözı szövetségi testületei, fontos vonatkoztatási
pontot és nemzetközi sztenderdeket jelentenek, de – ahogy korábban megállapítottuk – az
emberi jogok erıs és sokszínő rendszeréhez aktív, alulról jövı részvétel szükséges. A globális
emberi jogok támogatása és védelme megkívánja az ENSZ, a nemzetállamok és a
közösségek elkötelezettségét. Sokak számára az ENSZ olyan intézmény, amelynek a
mőködésérıl csak homályos képe van, és amellyel kevesen kerülnek közvetlen
kapcsolatba. A legtöbb ember világszerte az emberi jogoknak mind az érvényesülését,
mind a megsértését helyi kontextusban tapasztalja meg. Az emberi jogok alapját a közös
emberségünkbe vetett hitünk, az egyetemesség elve és az a meggyızıdés jelenti, hogy
mindannyian ugyanolyan jogokkal és felelısséggel rendelkezünk, tekintet nélkül
kulturális, vallási, nemi, képességbeli, nemzeti és egyéb különbségeinkre (Nagengast
1998). Sok éven át folyt a vita az egyetemesség és relativitás kérdésérıl. Az
egyetemességet azért kritizálják, mert ez a koncepció a humanitás és az emberi jogok
olyan modelljét erılteti, amely az individuumról szóló nyugati filozófiában gyökerezik,
ami egy olyan kultúrában élı emberrıl szól, amelyben a humanitás kollektív értelmezése
központi jelentıségő az individualitás fogalmában. Ahogy a legtöbb vitában lenni
szokott, ebben is van valami igazság; a szerzık viszont amellett foglalnak állást, hogy az
egyetemesség nem jelent „azonosságot”, hanem olyan elv, amely minden emberi lény
alapvetı értékét hangsúlyozza anélkül, hogy szükségesnek tartaná ehhez egy bizonyos
státusz elérését vagy a kívánatos állampolgár egy bizonyos modelljének való megfelelést.
Az egyetemesség magja a minden emberi lény értékességérıl vallott hit, miközben
megengedi (mondhatnánk, ösztönzi) a különbségeket többek között a kultúra, a vallás, a
nem és a szexualitás területén. (Sokat írtak már errıl, az érdeklıdı olvasónak többek
között ajánljuk Bell és munkatársai 2001-es tanulmányát.)

Erkölcsi humanitás
A közös humanitásnak ezt a fogalmát fontos közelebbrıl megvizsgálnunk, mivel
rávilágít a súlyos korlátokra, amelyekkel akkor szembesülünk, ha az emberi jogokról
szóló vitát leszőkítjük az autonóm egyénrıl szóló koncepcióra. Raymond Gaita „Közös
emberség” ([A Common Humanity] 1999, 263) címő könyvében megállapítja: „Ha az
»emberi lény« csak a homo sapiens-t jelenti, akkor a fogalom nem játszhat érdekes
morális szerepet”. Az emberi lényeg nem származik a puszta biologikumból, messze
túlmutat azon. A tudomány ugyan megállapította az emberi lények közös genetikai
sajátosságait, az emberi jogok azonban nincsenek kapcsolatban az egyénnel vagy az
76

emberi faj közös biológiájával. Amivel kapcsolatban van, az a morális élet; a társadalmi,
politikai, kulturális és spirituális élet, aminek keretében az emberek megvalósítják humanitásukat. Az emberi életnek és az emberi törekvésnek ez az aspektusa a közösséghez, a
másokkal szövıdı kapcsolatokhoz kötıdik (Arendt 1958 – idézi Haddad 2003, 20).
Az emberi jogok morálfilozófiai megközelítése elsıre túl absztraktnak tőnhet ahhoz,
hogy használható lehetne, de példaként megnézhetjük, mit jelent ez a mai Ausztráliában.
A Howard-kormány nem volt hajlandó sem bocsánatot kérni, sem valamiféle spirituális
vagy morális jóvátételt ajánlani azokért az igazságtalanságért és jogsértésekért, amelyeket
a gyarmatosítás okozott. Howard „gyakorlati megbékülése” a szolgáltatások biztosítására,
a kimenetekre és a minıségi tanúsítványokra összpontosít, viszont azzal, hogy kizárja a
morális vagy spirituális jóvátételt, tagadja az ıslakos ausztrálok szenvedését. Ezzel
tagadja az egyetemes/közös humanitásba való beletartozásukat, és így az ıslakos
ausztrálok sosem kaphatják meg azokat az emberi jogaikat vagy egyenjogúságukat, mint
a többi ausztráliai. Közös ember-mivoltunk tagadásával Howard elmélyíti a
megosztottságot az ıslakos és a betelepült ausztrálok között. Az emberjogi munka
középpontjában az emberi lényeg áll, és az emberi lényeg nem csak az egyénhez kötıdik,
hanem – ahogy a szociális munkások évek óta hangsúlyozzák – az egyén és közösség
közötti kapcsolathoz is.
Bertman (2004, 90) az emberség és az emberi erıfeszítés egyetemességét emeli ki azzal a
megfigyeléssel, hogy „ez a morális elsıbbség (az emberi kapcsolatoké) inkább a személyesség
kérdése, semmint a személyiségé”. Ez inkább antropológiai, semmint pszichológiai
megközelítést jelent ember-mivoltunk vizsgálatában. A nézıpont megváltoztatása elısegíti,
hogy megszabaduljunk a nyugati racionalista, tudományos gondolkodástól – mely az
individualitást hangsúlyozza –, hogy e helyett a közösségit állíthassuk a középpontba.

Elméleti kapcsolódások az emberjogi és a közösségi munka között
Ebben az összefüggésben az emberi jogok kevésbé az egyén vagy az egyének
elvárásaihoz kapcsolódnak, inkább tekinthetık az emberi közösséghez tartozó
folyamatnak, illetve struktúrának. E nézıpontból minden ember részese egy erkölcsi
rendnek és alá van vetve az erkölcsi törvényeknek (Gandhi 1927; Parel 1997). Az emberi
jogokat tehát közösségek hozzák létre, közösségek értelmezik és közösségek tapasztalják.
Nem lehetnek „nekem” jogaim, ha „neked” nincsenek jogaid, és így ezek a „mi”
jogainkká válnak. Az emberi jogoknak ez a közösségi tulajdonlása és tapasztalása helyezi
el a jogokat az emberi közösség tapasztalatainak körében, amibıl az következik, hogy a
közösségfejlesztésnek és az emberjogi munkának sok közös tartalma van. Az emberjogi
és közösségi munkának számos azonos alapelve van, és ideológiáik jelentıs átfedésben
vannak egymással. Például mindkettı tevékenységének középpontjában a humanitás áll;
mindkettı az emberi jóllét növelésére törekszik; értékeik között alapvetı az
önrendelkezés; a jogokat és a felelısséget együtt tárgyalják; globális (egyetemes) és
lokális (sajátos) szinten is hordoznak elképzeléseket egy jobb világról. A szerzık hite
szerint az emberjogi és közösségi munka kiegészíthetik és erısíthetik egymást.
Az emberjogi irodalom többsége elkülöníti az emberi jogok három generációját: az
állampolgári és politikai jogokat sorolják az elsı generációba, a szociális és kulturális
77

jogokat tekintik a második generációnak, míg a harmadik generációt alkotják a kollektív
jogok (Donelly 2003). Bár ez a modell hasznos keret lehet az emberi jogokról szóló
gondolkodásban, problémákat is okozhat. Például szólnak érvek amellett, hogy a
gazdasági, szociális és kulturális jogok konceptuálisan különbözık, és jobban
vizsgálhatók, illetve értelmezhetık elkülönült kategóriákként. Ife (2003) amellett érvel,
hogy a túléléshez kapcsolódó jogokat is külön, speciális kategóriába kell sorolni. Ezek az
életben maradáshoz szükséges nagyon alapvetı dolgokhoz – mint amilyen az élelem, a
ruházkodás, a hajlék és az egészségügyi ellátás – főzıdı jogok. A háromgenerációs
modellben ezeket a szociális jogok közé sorolják, de nem keverhetık össze más, a
családhoz, házassághoz, gyermekekhez stb. főzıdı jogokkal. A szerzık meggyızıdése,
hogy a környezeti és spirituális jogokat általában alulértékelik a tradicionális emberjogi
vitákban, pedig ezeket is fontos lenne külön kategóriaként kezelni. Megkülönböztetésük
az emberi jogok hét kategóriába való sorolásához vezet: a túléléshez kapcsolódó, az
állampolgári/politikai, a kulturális, a gazdasági, a szociális, a környezeti és a spirituális
jogok. Ezek hasonlóak azokhoz a dimenziókhoz, amelyekrıl a közösségfejlesztési
irodalomban olvashatunk. Ife (2002) a közösségfejlesztés hat kategóriáját határozza meg,
ezek: a szociális, a kulturális, a politikai, a gazdasági, a személyes/spirituális és a
környezeti. Olyan emberekként, akik közösségfejlesztı háttérrel jöttek az emberjogi
munkába, a kettı elméleti közelségét igen jelentısnek látjuk. Ez nyilvánvaló mind az
elmélet, mind a gyakorlat vonatkozásában. Sok olyan képessége van a közösségi
munkásnak (a facilitáció, a közösségek segítése a nagyobb önrendelkezés elérésében, a
finanszírozási javaslat írása, az oktatási képességek, az érdekképviselet, és így tovább),
melyek nem csak az emberjogi munkások sajátjai.
Fontos különbség az emberjogi és közösségfejlesztı munka között, hogy a közösségi
munka alulról építkezik, és ez a központi értéke és vezérlı elve. A közösségi munkának
kifejezett programja, hogy elsıbbséget ad a tısgyökeres (grass-roots) szinten megjelenı
tudásnak a külsı szakértık ismereteivel szemben. Az emberi jogokban – vagy legalábbis
ahogy az az ENSZ struktúráiban és rendszereiben megjelenik – nincs ilyesféle építkezési
elv. Bár több ENSZ-program bizonyosan igyekszik a közösségek érdekérvényesítési
esélyeit növelni (empowerment) és javítani az életlehetıségeket a helyi szinten, az ENSZ
saját struktúrái fordítva mőködnek. Az ENSZ erısen centralizált hierarchikus
struktúrákkal, bonyolult egyezményekkel, egyezségokmányokkal, bizottságokkal,
tanácsokkal stb. mőködik. A legtöbb embernek, aki szeretne közvetlenül kapcsolatba
kerülni az ENSZ támogatási rendszerével, az eligazodáshoz szakmai közvetítıre van
szüksége. Az ENSZ használatához beszélni kell a fıbb nyelvek egyikét, hozzá kell férni
faxhoz vagy e-mailhez, érteni kell a bizottsági rendszert, és elıny, ha valaki New Yorkba vagy Genovába tud menni, hogy lobbizzon az ügyért. Ez nem az a szervezet, amely a
közösségi munka alulról építkezı elvei alapján mőködik.
A közösségfejlesztés alulról építkezés iránti elkötelezettségének erıssége, hogy olyan
struktúrákat hoz létre, amelyek felszínre hozzák és orvosolják a létezı strukturális
elnyomást. Az alulról építkezı megközelítés elısegíti az osztályok, fajok és nemek
szempontjait figyelembe vevı elemzést. A felülrıl építkezı fejlesztés túl gyakran jelenti
azt, hogy a hatalommal és kiváltságokkal rendelkezık elképzelései szerint kidolgozott
fejlesztési programokat kényszerítik rá a hatalommal és kiváltságokkal nem
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rendelkezıkre. Az osztályszempontú elemzés a gazdasági hatalmat és a kiváltságokat
állítja a kritika fókuszába, miközben a feminista elemzés a hatalom és kiváltságok
patriarchális struktúráit veszi célba. Az alulról építkezés azt jelenti, hogy a közösségi
munkások keresik a társadalmi csoportok közötti hátrányokat, és aktívan dolgoznak az
egyenlıtlenségek leküzdéséért a közösségekben. Ilyen strukturális elemzés nélkül nagy a
kockázata annak, hogy például nem épülhetnek fel erıs szakszervezetek, vagy nem
foglalkoznak a nık foglalkoztatási körülményeivel. Más példával élve középosztálybeli
fehér nıket tömörítı feminista mozgalom alakul ki, amely nem veszi be a menekült vagy
bevándorló nıket. Az emberi jogokat felülrıl megközelítı ENSZ egyezmények,
megállapodások, az államfık részvételével zajló tárgyalások esetében az emberi jogokat a
véleményvezérek, a politikusok, a média vagy más domináns közszereplık definiálják,
míg az alulról építkezı megközelítés esetében az emberi jogokat azok határozzák meg
önmaguk számára, akiket érint, és e definíciók a mindennapi élet tapasztalataiban
gyökereznek (Kelly–Sewell 1998; Kenny 1999).
Egy másik dimenzió a kívülrıl vagy a belülrıl jövı kezdeményezésekre vonatkozik.
A közösségi munka esetében ezt külsı, illetve belsı közösségi munkaként határozzák
meg, amit gyakran tekintenek azonosnak a felülrıl és alulról történı építkezéssel, de
elemzési szempontból fontos ezek elkülönítése. A közösségfejlesztés, ami magából a
közösségbıl nı ki, lehet felülrıl építkezı is, mely esetben a fejlesztést a közösségi elit
indítja és irányítja, így elıfordulhat, hogy ennek az elitnek és nem a közösség egészének
érdekei határozzák azt meg. Ugyanígy a kívülrıl jövı közösségfejlesztési kezdeményezés
is lehet alulról építkezı, mint amilyenek a nemzetközi nonprofit szervezetek programjai,
vagy a kívülrıl jött közösségi munkások, akik Gandhi elképzeléseibıl kiindulva a szegények legszegényebbjeivel dolgoznak (Kelly–Sewell 1998; Kenny 1999). A két dimenzió
tehát különbözik egymástól. A felülrıl lefelé történı munka megerısítheti az osztályelnyomást, míg a kívülrıl jöttek esetében fennáll a veszélye a gyarmatosításnak (Popple
1995). Az emberi jogok felıl megközelítve a belülrıl/kívülrıl jövı kezdeményezések
megkülönböztetését nevezhetnénk gyarmatosító/ıslakos dimenziónak is. Ez hosszú ideig
jelentıs kérdés volt az emberjogi irodalomban, mert annak a vitának és konfliktusnak adott
hangot, ami a kulturális relativizmusról, illetve arról szólt, hogy a kívülrıl jövı
közösségfejlesztı kezdeményezések rendszerint a nyugati felvilágosodás eszméiben
gyökerezı emberjogi mintákat kényszerítettek rá más népekre, és ezek nem minden esetben
keltettek rezonanciát más kulturális és intellektuális hagyományokban (Donnelly 2003).
Az alábbi táblázatok az emberi jogok és a közösségfejlesztés közötti hasonlóságokat
foglalják össze a két dimenzió összefüggésében.
1. táblázat
A közösségfejlesztés dimenziói
Kívülrıl kezdeményezı
gyarmatosító

Belülrıl kezdeményezı
ıslakos

Felülrıl építkezı

Hagyományos
fejlıdési modellek

Közösségi elitek

Alulról építkezı

Nonprofit szervezetek
pl. Oxfam

Helyi tısgyökeres

Forrás: A szerzı saját szerkesztése.
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2. táblázat
Az emberi jogok dimenziói
Kívülrıl kezdeményezı
gyarmatosító

Belülrıl kezdeményezı
ıslakos

Felülrıl építkezı

Hagyományos emberjogi
nyilatkozatok, jogszabályok, stb.

Hagyományos struktúrák

Alulról építkezı

Nonprofit szervezetek
pl. Amnesty International

Helyi tısgyökeres

Forrás: A szerzı saját szerkesztése.

Ezek a dimenziók tehát mind az emberi jogok, mind a közösségfejlesztés szempontjából
jelentıséggel bírnak, és mutatják, hogy a két paradigma elméleti és gyakorlati
szempontból is hasonlít egymáshoz. A közösségfejlesztési paradigmának számos erıssége van, beleértve ebbe a helyi aktivitás szükségességét, az egyszerő emberek hozzáértésének megbecsülését és a tudás felfedezését a helyi közösség folyamataiban. A közösségek jelentik azt a helyet, amelybıl mindannyiunk (jó és rossz) élettapasztalatainak
legnagyobb része származik. Az emberjogi tárgyalásokat erısítheti a közösségi munka
alulról építkezı, gyarmatosítás-ellenes gyakorlata. Hasonlóképpen a közösségi
munkásoknak óvatosnak kell lenniük, hogy egy közösség erısítése során ne járuljanak
hozzá olyan emberek elnyomásához és kirekesztéséhez, akik a pillanatnyi látószögükön
kívül esnek; az emberjogi megközelítés világos, átfogó és gyakorlati keretet nyújt, mely
irányíthatja a közösségi gyakorlatot.

Következtetések
A közösségfejlesztés és az emberi jogok közötti kapcsolatot még tovább lehetne
boncolgatni, ennek a tanulmánynak azonban csak az volt a célja, hogy hangsúlyozza a
kettı közötti azonosságokat. Eljuthatunk arra a megállapításra, hogy a
közösségfejlesztéshez a siker érdekében szükség van az emberjogi keretre, és az emberi
jogok érvényesítéséhez szükség van a közösségfejlesztési keretre.
Ez azt jelenti, hogy a szociális munkások, akik értik az emberi jogokat és a
közösségfejlesztést, fontos emberjogi munkások lehetnek, a hozzájárulásuk értékes lehet
emberjogi területen. Továbbá az emberi jogokat érvényes értékkeretnek tekinthetjük a
közösségfejlesztésben. Mivel a legtöbb ember a helyi kontextusban tapasztalja az emberi
jogokat, egy olyan környezetben, amelyet a szociális munkások ismernek, és amelyben
mőködnek, a mindennapi közösségi munkás tevékenysége is fontos lépésnek tekinthetı
az emberi jogokon alapuló társadalom létrehozásában.

Fordította: Kozma Judit
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KÉPES-E A KÖZÖSSÉG OLYAN TUDÁST LÉTREHOZNI,
AMELLYEL KIALAKÍTHATÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
SZOLGÁLTATÁSAI?*
(ESETTANULMÁNY)
GILL CALLAGHAN – GERALD WISTOW

Bevezetés
A nagy-brittaniai munkáspárti kormány arra vonatkozó ígérete, hogy a hatalmat a
közösségek, a polgárok és a szolgáltatásokat felhasználók kezébe adja át, számos, a helyi
irányításban való részvételre irányuló kezdeményezésben nyilvánult meg. Ebben az
összefüggésben lényeges szerepe van annak, hogy a résztvevık nézeteirıl, véleményérıl
megbízható módon lehessen tudomást szerezni. Így elsıdlegesen azt kell tisztázni, hogy
mibıl áll a „közösségi tudás”, illetve, hogy ezt a tudást miként lehet fejleszteni. Továbbá,
hogy milyen összefüggés van a társadalmi és közösségi részvételt alátámasztó elmélet,
valamint a közösség által, illetve a közösségrıl kialakult tudással kapcsolatos kérdések
között. A tanulmányban egy olyan közösségi tudáson alapuló helyi politika megvalósítására irányuló kísérletet mutatunk be, melynek középpontjában a szükségletek állnak, s
nem a szolgáltatások. Foglalkozunk továbbá a tudás felépítése folyamán hozott néhány
döntéssel, valamint kérdéseket vetünk fel azzal kapcsolatban, hogy milyen következményekkel járnak ezek az elért tudást illetıen.

A politikai kezdeményezés
Régóta aggasztó kérdés, hogy Nagy-Britanniában széttöredeznek az egészségügyi és
szociális szolgáltatások, és ennek következtében nem tudják kielégíteni a lakosság
igényeit. E gondok elhárítása céljából eddig fıleg a szolgáltatások átszervezésére és a
felelısségek újbóli szétosztására koncentráltak. A Seebohm jelentés (1968) jelentıs
változásokat jelzett, ugyanis eltolódott a hangsúly az egyes speciális populációk, vagy
speciális szükségletekkel rendelkezı egyének csoportjairól az olyan általános szolgáltatások felé, amelyek az egész személynek a szükségleteit veszi figyelembe. A gyakorlatban ez az eltolódás egy nagyüzemi szolgáltatást eredményezett, amely a szociális
munka és a szociális ellátások köré szervezıdött. Az új szolgáltatás legfontosabb
hiányossága az volt, hogy nem fogta át az egészségbiztosítást és a lakáspolitikát. E széttagoltság következményei világosan láthatók és jól nyomon követhetık az arra irányuló
kísérletekben, hogy „összekössék” az „ingyenes” társadalombiztosítási szolgáltatásokat a
jövedelemhez kötött szociális ellátásokkal. Míg az erre irányuló, egymást követı politikai
*

A tanulmány eredeti megjelenési helye: Critical Social Policy (2008) 28 (2): 165–186.
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kezdeményezések holisztikusabb választ igyekeztek adni a szükségletekre, a politikai vita
nagy része a fragmentációra adható legszakszerőbb megoldásokra koncentrált
(Alaszewski et al. 2003; Glasby–Dickinson 2006). Mindezek figyelembevételével,
valamint annak tükrében, hogy mostanában egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a
lakossági és a fogyasztói ismeretek legitimációjára, új elgondolások kerülnek elıtérbe.
Az új politikai kezdeményezés, a „Kapcsolt Ellátás” (’Connected Care’) a közösség jó
közérzetét oly módon kívánja javítani, hogy alapjában átformálja a szolgáltatások és azon
közösségek közötti viszonyokat, ahol ezeket a szolgáltatásokat nyújtják. A Kapcsolt
Ellátás kifejezés stratégiát tőzött ki a jólét és a társadalmi bevonás elımozdítására
(Rankin–Regan 2004), mely azon a széles körben elfogadott felismerésen alapul, hogy a
szolgáltatások túl sokszor figyelmen kívül hagyták, vagy nem ismerték fel a fizikai,
szociális és emocionális szükségletek egymáshoz kapcsolódó viszonyát, s mindezeknek a
szegénységhez és a társadalmi kirekesztéshez való kapcsolatát (Rankin–Regan 2004).
Ezek szerint a szolgáltatások alapjául szolgáló szervezeti követelmények önmagukban is
szétesık, nehezen hozzáférhetıek, és nem képesek arra, hogy holisztikusan
foglalkozzanak a szükségletek kielégítésével. A Kapcsolt Ellátás deklarált célja az
egészségügyi és szociális szolgáltatások összekapcsolása a lakásügyekkel, az oktatással, a
foglalkoztatottsággal, a közösségi biztonsággal, a közlekedéssel és más szolgáltatásokkal.
Alapvetıen új vonás az abban való hit, hogy a szolgáltatások közötti merev határok
áthidalhatók: az egymással versengı szakemberek és a szolgáltatásvezetık tudása mellett
biztosítják a helyi felhasználók és a közösségi „hangok” legitimációjának elismerését. Így
más kapcsolat áll majd fenn az emberek és a szolgáltatásaik között, mivel a
szolgáltatások tervezésében és kialakításában a közösségek aktív résztvevık lesznek, s
nem csupán a szolgáltatások passzív elfogadói. Ennélfogva a lokalitás/a közösség bázisa
alapvetı szervezıelvként mőködik ezen új szolgáltatások megvalósításában:
A Turning Point véleménye szerint ahhoz, hogy egymásba főzıdı, testre szabott
szolgáltatásokat lehessen nyújtani, meg kell változtatni a szolgáltatások megbízói és a
közösségek közötti kapcsolatokat. A szolgáltatások hatékonyabbak lesznek, ha a
közösséget értelmes módon bevonják a szolgáltatások tervezésébe, a szervezésbe és a
szolgáltatások nyújtásába (Turning Point 2005).

Így tehát a Kapcsolt Ellátás célja nem csupán abban áll, hogy érzékenyebben reagáljon
az egyének és közösségeik szükségleteire, hanem az, hogy bevonja ezeket a közösségeket
a helyi szolgáltatások tervezésébe és szervezésébe. Ez a megközelítés egybecseng azzal
az általánosabb politikai célkitőzéssel, amely nagyobb hangsúlyt helyez a közügyekben
való nagyobb részvételre, ami elınyökkel jár úgy a köz, mint az egyén számára is:
Amikor az emberek felhatalmazva érzik magukat, és maguk is résztvevıi valaminek, akkor
ebbıl egyéb elınyök is származnak. Az emberek szó szerint jobban érzik magukat.
Egészségesebbek, jobbak az oktatási eredmények, csökken a bőnesetek száma, valamint a
bőnözéstıl való félelem is mérséklıdik. Az emberek jobban bíznak az igazságszolgáltatás
rendszerében, kevesebb a társadalmi feszültség, és a korábban lepusztult lakókörnyékek élhetıbb
helyekké válnak – olyanná, mint amire mindig is vágytak (Home Office 2005, 6).
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Ezek az állítások azt a véleményt tükrözik, hogy a szolgáltatást nyújtók és a helyi
közösségek közötti, régen megszokott hatalmi viszonyokban közeledésre van szükség,
hogy a szolgáltatások megfelelı választ tudjanak adni a változó szociális világ dinamikus
és egymással bonyolult módon összefüggı szükségleteire.
A felhatalmazás értékére és az együttmőködés fontosságára vonatkozó állítások alapja
egy, a társadalmi tıke szerepe melletti elméleti elkötelezıdés, ugyanis társadalmi tıke
szükséges ahhoz, hogy növeljük a jóllétet a közösségi élet szövetének erısítésével
(Farrell 2004; Halpern 2005). Bár a társadalmi tıke népszerő fogalom a szociálpolitika
területén, fogalomalkotása gyakran zavaros, és a politikai elgondolások megvalósítása
során csak ritkán kerül módszeres kifejtésre (Portes 2000; Fine 2002; 2003). A társadalmi és az epidemiológiai kutatások tapasztalatai szerint azonban a társadalmi tıke valóban
kihat az egészégre és a jólétre (Wilkinson 1996; Wilkinson et al. 1998; Putnam 2000;
Marmot–Wilkinson 2005). Sok szerzı azt állítja, hogy akkor hatékony a társadalmi tıke,
amikor a társadalmi hálózatok és a bizalmi kapcsolatok erısek, és ennek következtében a
polgárok képesek az egész közösség érdekében tevékenykedni, s nem csupán a fogyasztói
státusz individualizált szempontjai, érdekei alapján cselekedni (Callaghan–Wistow 2006).
Amennyiben ezek az irányelvek jelentik a hajtóerıt, ez kellı alapot biztosít a Kapcsolt
Ellátás megvalósításához.
A Kapcsolt Ellátás logikája abban áll továbbá, hogy a lokalitás alatt együttesen értik a
tapasztalatok értelmezését és az azokra való reflektálást (Bourdieu 1999; Dorling 2001),
mivel ebben egyesül a társadalmi tıkével való törıdés, valamint a Kapcsolt Ellátás
érdekében való lokalitás-központúság fontossága. Ebben a kontextusban a közösség kapja
a „cselekvı” szerepet a lokalitás inkább szerkezeti koncepciójával szemben (Cooke
1990). A közösségnek a saját környezete alakítására való ereje aktív, ugyanakkor a külsı
erıkkel szemben reaktív. Amennyiben a társadalmi tıke felépíthetı a emberek bevonása
és az átruházott hatalom révén, az állam szerepe átalakulhat egy önfenntartó folyamat
megtestesítıjévé a helyi szükségletekre eddig nem kellı választ adó szolgáltatások
helyett. Vonzóak attól is e megoldások, hogy általuk el lehet kerülni a szükséges
szerkezeti változásokat (Fine 2003). Ahhoz azonban, hogy a bevonás teljesítse valós
ígéretét, nem csupán a szolgáltatások jobb szervezését kell biztosítania, hanem – mivel az
adott helyben határozzák meg – a fent hangsúlyozott társadalmi tıke helyi erıforrásaihoz
való hozzáférést, s azok bevetését is. Bár ez a célkitőzés igen vonzó elméletileg, a
gyakorlatba való átültetése komoly kihívásokkal jár.
A Kapcsolt Ellátás a szolgáltatások kialakítása és nyújtása folyamatainak radikálisan új
orientációjú átformálásán alapul. Célja a lokalitás alapú struktúrák beágyazása a helyi
önkormányzatokba. A lokalizációs szándék arra irányul, hogy „új és közvetlen
kapcsolatok olyan egymással összefüggı hálózatát tegye lehetıvé, amely segít az
embereknek, hogy új és dinamikus módon létesítsenek egymással kapcsolatot”
(Somerville 1998, 235). Azonban az ilyen interakciót aláássa, ha a szervezeteken belüli
tanulási kapacitások eltérnek egymástól (Shields 1992), valamint, ha a struktúrák
továbbra is bizonyos speciális szolgáltatások körül, funkcionálisan szervezıdnek (Foley–
Martin 2000). Központi jelentıségő kérdés, hogy a szolgáltatások megtervezéséhez a
professzionális és az egyéni fókuszú tudás alapján más információ szükséges a közösség
központú és más a lokalitás központú megközelítés alkalmazásákor. Újra át kell gondolni
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olyan kérdéseket, hogy miként kell fogalmat alkotni a szükségletekrıl, hogy ki
rendelkezik a szükségletekrıl információval, hogyan és kinek kellene ezeket az
információkat használni.

Módszerek
Az elsı kísérleti Kapcsolt Ellátás programot 2005-ben állították össze Hartlepool város
Owton választási körzetében az egészségbiztosítási és a helyi önkormányzati tisztviselık,
a szolgáltatásokat nyújtók, a közösségi egyesületek, a lakosság és az általuk választott
tagok részvételével. A programokhoz kapcsolódó kutatás kiértékelte a „közösségi” hang
mobilizálásának folyamatát, amely az elsı lépést jelenti a szolgáltatások újra
tervezésében (Callaghan–Duggan 2006). A kutatás minıségi módszerek és dokumentációk elemzésén alapult. 15 személlyel készítettek interjúkat, akiket aszerint választottak
ki, hogy kulcsfontosságú szerepük legyen a Kapcsolt Ellátás kísérleti terv megvalósítása
szempontjából. Köztük voltak a kísérlet Irányító Bizottságának szakképzett és laikus
tagjai, a közösségi szervezetek és az audit csapat képviselıi. A Kapcsolt Ellátás Irányító
Bizottságának ülésein a megfigyelıként való jelenlét lehetısége, valamint az Owton
Közösségi Fórumon való részvétel további információkat nyújtott a többi folyamat és a
vizsgálat kapcsolatairól. Az interjúalanyokat a továbbiakban betőkkel (szakmai: p,
közösségi: c) és számokkal jelöljük.
Miközben ismereteket szereztünk a közösségrıl, számos kérdés merült fel a
konstrukciós folyamattal kapcsolatban, ami nyilvánvalóan szerepet játszott abban, hogy
mi hogyan vált „ismertté”. A kérdések között szerepelt pl.: Mi alapján határozták meg a
közösséget? Milyen érdekek húzódnak a folyamat kialakítása körül? Mi számít érvényes
tudásnak a „közösségrıl” és a közösség szempontjából kik a releváns válaszadók?
Mindezen kérdések együttesen választ adnak a csoportok által kezdeményezett és
fejlesztett, és a közösség határain kívül esı tudásra, és arra, hogy a közösség mennyiben
tudhatja teljesen magáénak ezt a tudást? A továbbiakban e kérdések kihatásait tekintjük
végig: megvizsgáljuk az „autentikus” közösségi tudás kérdését. Foglalkozunk a
folyamatban részt vevı kutatók és a közösség közötti reflexivitás kérdéseivel is.

A hely, mint kontextus: „A dolgok akarásához való jog”
Az Owton választási körzet, ahol a Kapcsolt Ellátás kezdeményezés elkezdıdött,
nagyrészt egy, a háború után épült lakótelepen alapul, amely Hartlepool déli szélén
fekszik. A város az 1970-es–1980-as években hosszú idıre elvesztette ipari üzemeit. Az
állandó munkanélküliség hosszú évekig magasan (Byrne 1999) az országos átlag fölött
volt; a kirekesztés és depriváció folyamatainak természetéhez tartozik, hogy ezek
általában a kis- és nagyvárosok bizonyos helyein polarizálódnak. A lakosság általában
rossz egészségügyi körülmények között él, társadalmi és gazdasági státuszuk alacsony.
A deprivációs index mutatója alapján (2005) a 32 482 választási körzet közül az 1075.
helyet foglalja el. Ez elsıdleges tényezı volt a kezdeményezés helyének
megválasztásakor:
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„… a lakótelepen az egyik legnagyobb probléma a szegénység. Pont. Szegénység. Nos
tehát – a szegénység miatt az emberek eladósodottak, így tehát néhány a félelemmel és
depresszióval kapcso-latos egészségügyi probléma hátterében az adósság áll. Itt van még a
harmadik generáció, sıt még néhány család esetében akár egy negyedik generáció, amelyik
munkanélküli. Ez persze kihatással van az emberek törekvéseire, és ha ezek a törekvések
alacsonyra el vannak nyomva, akkor ezt követi a félelem, majd a szegénység, és az összes
többi, ami aztán visszavezet ebbe a spirálba.” (c:1)

Ezen háttérelemek igen fontosak a választott megközelítés szempontjából, mivel nem
pusztán magát a kísérletet helyezik elıtérbe, hanem továbbra is kihatással bírnak majd a
Kapcsolt Ellátás adott helyen történı végrehajtására. Ez a kísérlet egy olyan területen
zajlik, ahol három igen aktív közösségi szervezet mőködik, de a lakosság köreiben
láthatólag széles körő érdektelenség nyilvánul meg irántuk. A programok alacsony
részvétellel zajlanak (OFCA 2003), ugyanakkor egy nemrégi közvélemény-kutatás (2006)
adatai szerint aránylag kevés lakos érzi, hogy képes lenne befolyást gyakorolni a területükre vonatkozó döntések tekintetében. A fent idézett interjúrészlet jó példa arra, hogy a
közösségben élı egyének miért érzik a felhatalmazás hiányát. Ugyanakkor a részvételen
alapuló társadalmi tıke fogalma a közösségekben rejlı hathatós potenciál hangsúlyozásáról szól. Így nagyon fontos a részvétel, illetve a közösségnek, mint entitásnak a
koherenciája, mert lényeges szerepet tölt be a közösség határának definiálásában.

A közösség meghatározása
A politika egyik megoldatlan, ugyanakkor fontos problémája a közösség
meghatározásában áll (Cohen 1985; Day–Murdoch 1993; Dorling 2001). A korábbi
kutatásokban felismerték a közösség és a lokalitás (helyszín) egymás szinonimájaként
történı használatát (Power 1996; Madanipour 2002). Ezek az összemosások azonban
nem minden esetben tükrözik a közösségek saját önmeghatározásait és tapasztalatát
(Cooke 1989). Jewkes és Murcott (1998) rámutattak annak a jelentıségére, hogy milyen
eltérések vannak ezen szakirodalmak, valamint az országos és nemzetközi politikai
testületek stratégiai deklarációi között, amikor a „közösség” bevonásáról van szó. Ez
nyilvánvalóvá vált a Kapcsolt Ellátás kísérleti programban is, melynek földrajzi határait a
választási körzetek határai szerint állapították meg, így a választási szempontok elıtérbe
kerültek a közösségi azonosságtudathoz képest.
A projekt határainak kiválasztása tükrözi, hogy a kezdeményezık között központi
szerepet játszottak az önkormányzati képviselık, és ık – legalábbis kezdetben – kétségtelenül választási elınyöket láttak ebben. Azonban, ha a választott képviselık, politikai
szereplık és szakemberek véleménye eltér magának a közösségnek a véleményétıl, akkor
fennáll a veszélye, hogy átvágjuk azon társadalmi tıke hálózatokat, amelyeket a Kapcsolt
Ellátás olyannyira kíván alkalmazni (Lee–Ozanne 1999). Ennek fontos kihatásai vannak a
„közösség hangjának” az artikulációjára.
Bonyolultabbá teszi a helyzetet továbbá az is, hogy a közösségek nem homogének,
meghatározhatók oly módon is, mint egymással szemben álló érdekeket képviselı
alcsoportok összessége. Bár hangsúlyozzuk ennek a pozitív oldalait, a társadalmi tıke
„sötét oldalát” Bourdieu ismerte fel legvilágosabban: azaz, hogy a közösség milyen
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hatékonyan rekeszti ki a határain kívül levıket, s ezzel szemben hogyan kötözi meg a
határain belülieket (Bourdieu 1986). Ez egyaránt vonatkozik a közösség alcsoportjaira,
valamint a közösség egészére. Owtonban a válaszadók szóvá is tették közösségük
sokszintő voltát:
„Azt hiszem, ránézésre nyilvánvalóan van a Manor körüli, földrajzi értelemben vett
közösség, de egyértelmően, ezen belül teljesen különbözı közösségek vannak.” (c:5)

Az azonosságtudat röviden bemutatott ilyetén mérlegelése közrejátszik a Kapcsolt
Ellátás kísérleti program kontextusának létrehozásában, és az alábbi kérdést veti fel:
lehetséges-e egy koherens és vitathatatlan közösségi „hang”. Ez különösen helyénvaló a
kettıs devolúció politikai kontextusában, azaz, hogy az erıforrások juttatásáról a helyi
közösség szintjén döntsenek. Owtonban a közösségi identitásnak legalább három bázisa
van: a terület egésze, a lakótelep és a lakók egyesülései. Mindháromnál figyelembe
vettük, hogy milyen alapot szolgáltatnak a helyi döntéshozatali fórumokon való
legitimációs igényekre.

Felhívás a részvételre: a közösségi vizsgálat („audit kutatás”)
Annak hangsúlyozása, hogy milyen fontos a szükségletek közösségi meghatározásának
ismerete, egyben azt is jelenti, hogy többé még a leghatékonyabban megtervezett,
leghozzáértıbben irányított szolgáltatások sem elég megfelelıek. A Kapcsolt Ellátás új
szolgáltatást kifejlesztı csoportja egy kutatás elvégzésére adott megbízást azért, hogy
megtudják, milyennek látja a közösség a szolgáltatásaikat, és milyen változtatásokat
szeretnének foganatosítani. A „vizsgálatnak” kettıs célja volt. Elsısorban közösség alapú
ismereteket akartak kialakítani az igényeket megfelelıen kielégítı és összekapcsolt
szolgáltatások érdekében. Másodsorban ezt a tudást magában a közösségen belül történt
kapacitás-építés révén akarták létrehozni. Egy helyi lakosokból álló csapatot állítottak
össze, és az UCLAN (Központi Lancashire-i Egyetem) tanárai kutatási ismereteket
tanítottak nekik. A cél az volt, hogy helyreálljon a közösség és a szakemberek közötti
hatalmi egyensúly, az önmagáról alkotott tudás létrejöttének és birtoklásának színtere
inkább maga a közösség legyen, ne pedig a „szakértık”. A vizsgálattól azt várták, hogy
olyan érvényes információt nyújt, melynek alapján új szolgáltatást lehet megtervezni;
ugyanakkor olyan képességeket fejleszt, amelyek a jövıben alapul szolgálhatnak, hogy a
közösség maga ellenırizze az önmagáról és önmagának szerzett ismereteit.

A folyamat meghatározása
A részt vevı érdekcsoportoknak eltérı elvárásai voltak a tekintetben, hogy miként
járjanak el a Kapcsolt Ellátás vizsgálata során. Az eddig ki nem próbált vizsgálat miatt a
kezdet kezdetén némi feszültség volt, ez abból adódott, hogy a szereplık különféleképpen
értelmezték a folyamat célját. A szolgáltatás és a közösség vezetıi egyaránt érezték a
gyors befejezés miatti nyomást. Ez a követelmény versenyben állt a közösség tempójában
történı munkavégzés modelljével.
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„Így tehát ez … egy bizonyos értelemben egy közösségi tulajdonú, (sors)társ kutatás volt, a
közösséget támogatták … pénzügyileg, és oktatták, tanácsokkal látták el, vezették …” (p:4)

A szakemberekre nyomást gyakorolt az a kényszer, hogy demonstrálják a haladást,
melynek oka a szervezeteik felé történı elszámoltathatóságuk volt.
„… eredetileg azt reméltük, hogy az audit vizsgálatot októberre sikerül megkapni, ennek oka
a szociális szolgáltatók kinyilatkoztatása volt: »Hát, igazából ez az az idı, amikor el kell
gondolkodjunk arról, hogy mit csinálunk a következı évre szóló költségvetéssel«.” (p:2)

A közösségi szervezetek számára is adódott konfliktus (mint ahogy az audit csapatban
is) amiatt, hogy egyrészt szükséges kialakítani a begyőjtött és felhasznált ismeretek
vizsgálatát, másrészt szükséges az is, hogy érzékelhetı változás történjék. Mindez oly
módon, hogy meg lehessen tartani a közösségi alapú konzultációs folyamatba vetett hitet.
Egy elhamarkodott akció oda vezethet – mint ahogy az gyakran megfigyelhetı volt más
esetekben –, hogy törés keletkezik az új projektek elıterében álló közösségi szervezetek
és a szélesebb közösség között, ami aztán azt eredményezi, hogy a közösségi tagokat
kvázi szakemberként kezelik (Collins 1999). Ugyanakkor világos volt, hogy a közösség
tagjai elvárták a sürgıs cselekvést.
„… Owton Manor-ban olyan sokszor végeztek velünk felméréseket, igazán mondom, egyik
felmérés jött a másik után, és az embereknek teljesen elegük lett az egészbıl. Beszélek a
lakókkal … és azt mondják: »Te jó ég, ne, már megint egy felmérés!« Tudja, már csinálni
kellene végre valamit.” (c:5)

Bizonytalanság uralkodott azon a téren is, hogy maga a Kapcsolt Ellátás modell
miképpen mőködne együtt az új partnerségek által létrehozott modellel:
„… voltak feszültségek aztán a Kapcsolt Ellátás vizsgálat elvégzése miatt is, hogy
pontosan mi is az? Nem volt semmilyen keret, vagy szabály … ami azt mondaná »Ezt
jelenti a Kapcsolt Ellátás ellenırzése.«” (p:4)

A Kapcsolt Ellátás, mint új megközelítési mód legitimációjának fontos részét képezte az
együttmőködés szellemisége. A Kapcsolt Ellátást nem egyedül a szakemberek szervezik
meg, hanem egy olyan szolgáltatás, amelyben a közösség tudása és tapasztalata központi
szerepet játszik. A Kapcsolt Ellátás megvalósítása a közösségi részvétel legitimitásának
alapján történı technikai szolgáltatások újra tervezését jelenti. Következésképpen e
legitimitás biztosítása azt is jelenti, hogy meg kell teremteni a kezdeményezés elméleti
alapja, valamint strukturális és szervezeti kontextusa közötti koherenciát.
Az olyan alapvetı kérdések, hogy miként határozzuk meg a közösséget és a folyamatot,
egy sor gyakorlati kérdést vetnek fel a közösségi kutatás tervezése és megvalósítása során.

Lehet-e hatékony mechanizmusokat kialakítani a „közösségi tudás”
összegyőjtésére?
Az audit kutatás lokalitás jellegét a helybeli közösségi szervezet biztosította. E szervezet
kiválasztásának folyamata érdekes kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy milyen
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különbségek léteznek a közösségi részvételhez, valamint a közszolgáltatásokhoz
kapcsolódó filozófiák, kultúrák és vezetési formák között. A vendéglátó szerepét pályázat
formájában hirdették meg négy közösségi szervezet számára. Ennek elınye, hogy kellı
átláthatóságot biztosított a megbízást adó szervezetek számára a nyilvánosság elıtt való
elszámoltathatóságuk demonstrálására, ez azonban a gyakorlatban feszültséget
eredményezett:
„… kár, mert ezen a területen az összes közösségi csoport együtt dolgozik … Ezért így
tehát kár volt minket egymás nyakának uszítani …” (c:3)

Ez a hozzáállás aláásta a már meglévı társadalmi tıkét. Alkalmazása jól illusztrálja a
Bourdieu által hangsúlyozott tényt, hogy a társadalmi tıkének megvan a maga sötét
oldala, s hogy a közösségrıl beszélve el kell kerülni az idealizált képet:
„Tapasztaltam, hogy az önkéntes szektorban ezt így csinálják, nem játszanak nyílt
kártyákkal; vagy pedig ez egy kicsit olyan, mintha ki akarnánk szorítani a másikat. Amikor
belekezdesz, akkor morzsánként adják neked az információt, de nem mondják el az egészet
úgy, ahogy van, és ez nagyon nehéz, ettıl aztán nagyon, nagyon nehéz az egész …” (c:5).

Az Owton közösségi szervezetek képesek voltak megküzdeni a folyamat okozta
konfliktussal:
„… végül is a közösségi csoportok egészét tekintve, mi ennél valahogy nagyobbak
vagyunk.” (c:6)

A kutatásban való részvétel igénye inkább retorikus lehet, mint valóságos. McTaggart
(1991) különbséget tesz a „részvételen alapuló kutatás” és a „bevonás” között; míg az
elıbbiben a kutatók „részt vesznek” a folyamatban, addig az utóbbiban „belebonyolódnak” vagy „belekeverednek” a folyamatba. A közösségek széttöredezettsége ugyan
sugallja ezt az ellentétpárt, amely azonban finomításra szorul. Az owtoni folyamatok
megfigyelése alapján úgy látjuk, hogy túlságosan leegyszerősítené a dolgokat az, ha
direkt bináris megosztást alkalmaznánk. Az interjúk arra engedtek következtetni, hogy
mind a megosztás, mind pedig a belebonyolódás érzését átélték a kutatók.
Az Owtonban folytatott kutatás elemei szakszerő irányítás alatt álltak, meg kellett
felelniük azon követelményeknek, amelyek kielégítik és érvényt szereznek a
társadalomtudomány elképzeléseinek (miszerint ık képviselik a közösség nézetét).
Ugyanakkor a kutatási képességek és a tudás elsajátítása terén világosan érezhetı volt az
auditáló csapaton belül az önbizalom növekedése. Valójában, amint a csapat jobban
ellenırzése alá vonta a bizonyítékok összegyőjtésének folyamát, a szakmai kutatók a
helyzetet nagyobb kihívásnak tekintették:
„… nehéz ıket megkötni … kit is fognak majd meginterjúvolni, aztán amikor visszajönnek,
az ember azt gondolja magában: »Nem is hittem, hogy ezt megcsinálod«.” (p:4)

A részvételen alapuló kutatás másik sarkalatos kérdése a közösség tagjainak nyújtott
segítség ahhoz, hogy kutatói minıségben váljanak résztvevıkké. Ez azzal jár, hogy az
auditáló csapatban fejleszteni kell a képességeket és növelni kell az önbizalmat:
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„Számomra az egyik dolog, amit megtanultam igazából az volt, hogy miképpen kérdezzük
ıket; mi azért kérdeztük az embereket, hogy valami igazán remek dolgot csináljunk … igen
kezdetlegesen fogták fel a koncepciót, de nem volt viszonyítási alapjuk arra, hogy
megfelelı tudással és magabiztossággal csinálják ezt meg.” (p:5)

A közösségi bevonás azzal is jár, hogy elfogadjuk a szakmai kontroll bizonyos fokú
csökkentését a szükségletekre vonatkozó információgyőjtés során. Az érvényesség
kérdése, azaz, hogy a közösség követelje magának a tudást, nem fedi pontosan azokat az
érvényesség alapján álló szakmai definíciókat, ami az alapos kutatás ismérve. A kettı
közötti egyezkedés és az egyensúly eltolódása a közösségi kontroll irányába a tudás
fejlesztése terén olyan együttmőködési folyamatot hoz létre, amely valószínőleg
megkérdıjelezi minden résztvevı fél szempontjait.

Kinek kellene kutatnia a közösséget?
Az egyik széles körben vitatott állítás az volt, hogy a közösség tagjai által végzett
kutatás révén elkerülhetı a kívülrıl történı „betolakodás”. Bourdieu (1999) azzal érvel,
hogy a kutató és a kutatott közötti strukturális különbségek – mint pl. a társadalmi
osztálykülönbség – egyfajta szimbolikus erıszakot képviselnek, amely eltorzítja a
létrehozott tudást. Ez a nézet felmerült az audit csapat tagjai között:
„Vonzott engem az a tény, hogy a kutatást olyan emberek végzik, akik benne vannak a
közösségben, akik a közösséghez tartozó emberekkel beszélgetnek, és úgy gondoltam,
hogy ez nem korai, és hogy talán mindez eredményesebb lenne, mintha szakembereink
tartalékként bevethetı szakembereink lennének, akik – hogy is mondjam – valószínőleg
nem kapnák meg ugyanazt a mélységő információt.” (c:4)

Bourdieu azonban rámutat arra is, hogy a közösség tagjainak interjú-készítıkké való
kiképzésének megvannak a korlátai. A társadalomkutatás azon a képességen alapszik,
hogy az empirikus adatokkal képesek legyünk elemzést végezni:
„Ez nem egyszerően annak a kérdése, hogy preferáljuk a ‘természetes beszédmódot’;
lényeges az is, hogy ezt a diskurzust tudományosan építsük fel, amely teret ad az önmaga
magyarázatához szükséges elemeknek.” (Bourdieu 1999, 611)

Itt Bourdieu azt a kérdést veti fel, miszerint az empirikus adatok konstrukciójának és
interpretációjának alapját meghatározzák a világ természetére vonatkozó elméletek. A politika
is ezen – többé-kevésbé explicit módon kifejezett – elméletek alapjain nyugszik (Walker
2001). „A mibıl áll a tudás, és hogyan lehet ezt létrehozni?” kérdésekor felmerül a
folyamat kritikus felfogásának szükségessége, amely a kutatást messzebb viszi az
egyszerő empirikus beszámolónál.
A hitelt érdemlı közösségi tudás felépítésekor az olyan látszólag technikai kérdések,
mint a csapat összetétele, a mintavétel és a jelentéskészítés fontos építıelemekké válnak.
Az Irányító Bizottság többek közt azzal foglalkozott, hogy mennyiben reprezentálja a
szélesebb néprétegeket az auditáló csapat. Azt a kezdeti célt, hogy a csapatban
tükrözıdjön a népesség diverzitása, a felvételi eljárás során nem sikerült teljesen elérni.
Owton túlnyomórészt fehér etnikumú munkáskerület, ahol a nem hivatalos közösségi
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aktivisták zöme nı. Így tehát nem meglepı, hogy ebben az esetben nık alkották az
auditáló bizottságot is (bár a vendéglátó szervezet férfi közösségi vezetıje is készített
néhány interjút). A közösség diverzitásának számos más alapja is létezik, azonban ezek
nem voltak reprezentálva, és nehéz lenne elképzelni egy olyan folyamatot, amelynek
segítségével ezt a diverzitást el lehetne érni a gyakorlatban. Mivel lehetetlen a diverzitás
összes formájának megjelenítése, ez egyben arra utal, hogy szimbolikusan erıszakot lehet
elkövetni a közösségen belül. Akkor tehát milyen következményekkel jár a legitim
közösségi tudás kifejlesztésének ilyen részleges reprezentativitása?
Egy másik Owtonban felmerült kérdés arra vonatkozott, hogy a közösségen belül
végzett kutatás milyen módon hat ki a kutatásban résztvevık kilátásaira és a közösséghez
való viszonyulására. Ez világossá vált a közösségi kutató tapasztalata alapján:
„… ha az ember tényleg elkezd valakit mélyebben kérdezni, akkor rádöbben arra, hogy
milyen bonyolultak az emberek, és hogy ennek milyen kihatása van a másik emberre.” (c:4)

Egy kutatói szerep vállalása olyan változást von maga után, ami túlmutat annak
veszélyén, hogy az ember túlzottan eltávolodik a közösségtıl, vagy a fentiekben leírtak
szerinti „szakértı közösségi taggá” váljon (Collins 1999). A kutatói szerepet vállaló
résztvevık a reflexivitás más szintjét fejlesztik ki közösségükön belül a folyamat során.
Elismert tény, hogy egy kutatás elvégzése során a kutató és a kutatási terepe közötti
viszony többféle módon megváltozhat, s ezek valószínőleg több kérdést vetnek fel a
közösségi, mint a hivatásos kutatók számára. Az olyan kérdések, mint az információ
bizalmas jellege, a válaszadó és a kutató közötti megváltozott viszony, a kutatási jelentés
célja, eredményei és alkalmazása több figyelmet követelnek a közösségi kutatótól.
Továbbá a hivatásos kutatóktól eltérıen a közösségi kutatók nem hagyják el a terepet a
kutatás befejeztével. E központi kapcsolatnak a kutatóra és a kutatottakra, valamint a
részvételen alapuló kutatás etikájára való kihatásait ki kell bontakoztatni.
A közösség alapú kutatás készítésével kapcsolatos fenti kérdések megkérdıjelezik azon
leegyszerősítı elgondolásokat, amelyek szerint a közösség alapú kutatás sokkalta
érvényesebb, illetve amelyek a közösségen belüli kapacitás építı szerepére vonatkoznak.
Owtonban azonban a közösség kutatásban való részvételét elismerték a közösség tagjai és
a helyi szolgáltatások szereplıi is:
„… Tudják, hogy mit akarnak az emberek, mi teszi ıket elégedetté, mitıl jönnek ki az ajtón
és mi tartja ıket ott, mivel végtére is információt próbálunk szerezni az emberektıl, és azt
akarjuk, hogy jól érezzük magukat attól, hogy megadják nekünk ezt az információt.” (c:4)

Ugyanakkor megvannak a következményei annak is, hogy hagyományosan mit értünk
az adatok minısége alatt, valamint hogy milyen tapasztalatai vannak a közösségi
kutatóknak. Mibıl áll a közösség, és a közösségen belül kik azok, akiket „információban
gazdagnak” tartanak – ebben áll e megközelítés központi problematikája.

Kik a közösség releváns válaszadói?
A lakók döntéshozatalba való bevonásának alapja az a felelısség, hogy a közösséget
egységes egészként állítsa a középpontba, s ne pedig az egyes felhasználó személyek
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szemszögébıl nézze. A lakosság bevonásának egyik értéke abban áll, hogy értékes
információt szolgáltat a helyi társadalmi szükségletekrıl. Másik erıssége az a hozzáadott
érték, amit a társadalmi tıke építésében való részvétel jelent, azaz, hogy segítsenek a
közösségnek e szükségletek megoldásában. Mindez jobban beleillik egy egészséges
társadalmi modellbe; hogy miként lehet az emberek egészségi állapotát és jólétét javítani,
mint csupán az egészségügyi szolgáltatások javítására leszőkített célkitőzés során
(Callaghan–Wistow 2002). Nyilvánvaló, hogy a részvétel pozitív hatással van az
egészségre, de a helyi közösségekben egyéb eredményekkel is jár (Marmot–Wilkinson
1999). A közösség tagjainak középpontba állítása megköveteli az egyéntıl, hogy vegyen
részt a szélesebb közösség érdekeinek elımozdításában, s ne csupán az egyszerő
felhasználó szerepét töltse be.
Az ellenırzı folyamat során volt némi nézeteltérés a tekintetben, hogy a kutatás során
kik legyenek a válaszadók. Az auditáló csapat azzal kezdte a munkáját, hogy kérdıívet
szerkesztett és használt fel a szélesebb közösség számára. Az Irányító Bizottság ezt túl
elnagyoltnak tartotta, mivel nem foglalkozott a szolgáltatások felhasználóival:
„… azok az elsı kérdıívek például … rendben voltak, de inkább azt lehetett belılük
kiérezni, hogy milyen érzés itt élni, nem beszéltek igazából olyan emberekkel, akik a
szolgáltatások felhasználói voltak, nem jutottak el az igazi emberekhez.” (p:4)

Ez felveti azt a kérdés is, hogy kik is az „igazi” emberek. Vitázni lehetne arról, hogy
milyen a megfelelı minta egy ilyen vizsgálathoz. Vitatható módon a Kapcsolt Ellátás
Audit jelentése (Buffin–Kramer 2006) viszonylag nagyobb figyelmet szentelt a közvetlen
felhasználók véleményének, mint a polgári dimenziónak. Lehet ugyan, hogy ez helyes,
fontos azonban felismerni azt, hogy itt különbözı státuszokról van szó, akik jogot
követelnek maguknak, hogy a közösség tagjainak mintáját létrehozzák.
A lakosságnak felhasználó, polgár és közösség szerinti, egymást átfedı felosztása
további megkülönböztetést jelent. Az audit jelentés azt javasolta, hogy a szolgáltatásokat
a közösség „tapasztalata” és „véleményei” alapján tervezzék; ez az adatok két olyan
formáját jelenti, amelyeknek egymástól eltérı státusza van, ebbıl következıen más a
legitimitásuk is. A világos meghatározás és az ezekhez főzıdı relatív súly akkor kap
jelentıséget, ha a bizonyítékot tekintik a forrásallokáció alapjának. A velük járó
legitimitás valószínőleg más meggyızı erıt fejt ki akkor, ha versenyeznek az
erıforrásokért. Ha közösségi tudás kialakításával akarják a helyi szolgáltatásokat
megtervezni és irányítani, akkor tudatában kell lenni annak, hogy az ilyen megkülönböztetések alapot szolgáltatnak különbözı közösségi érdekek potenciális kiszolgálására.

Milyen célokat szolgálhat a közösségi vélemények vizsgálata?
A vizsgálat (audit) célját kétfajta tıke szempontjából lehet értelmezni (Putnam 2000).
A közösségi kutatás folyamán a kutatócsoport összekötı tıkéhez jut, sıt, ezt ki is alakíthatja,
amikor számba veszi a közösség által képviselt véleményeket, nézeteket. A tıke másik
formája, az áthidaló tıke révén lehet garantálni a politika alakítói számára a tudományos
érvényességet. Ez biztosítja a hatalom és az erıforrások terén végbe menı eltolódást.
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A korábbi részvételen alapuló kezdeményezéseket ért elsıdleges kritika az az, hogy
elvárásokat keltettek, majd csalódást okoztak, mert a retorika figyelmen kívül hagyta a
valóságot. Az értékelı kutatás kimutatta a közösségi vizsgálat legfontosabb elért célját,
azaz, hogy alapot teremtett a bevonás folyamatára:
„… bár voltak kényelmetlen és bizonytalan szakaszok … de azért ami a végén ebbıl kialakult,
abban mindegyikünknek benne volt a keze munkája, mindnyájan hozzájárultunk.” (c:7)

A saját tulajdon érzete mellett a részvételen alapuló kutatás egy másik elınye, hogy
támogatást nyer a változtatásokban (Whyte 1991). A vizsgálatról készült jelentést a
„közösség” érvényesítette egy nyilvános nyitórendezvényen, s ezáltal legitim alapot
adott a következı szinthez, a Kapcsolt Ellátás válaszmegoldásának megtervezéséhez.
Míg az owtoni audit jelentés általánosított megállapításai tán adnak némi iránymutatást,
hogy milyen irányba tart a szolgáltatások megtervezése, de nem tartalmaz információt
azok megszervezéséhez. Ez a második szint valószínőleg sokkal vitatottabb lesz. Egy sor
partner bevonásával jár, ami túlmutat az eredeti Irányító Csoport keretein, és kiterjed úgy
az erıforrással kapcsolatos kérdésekre, mint azokra a célokra, amelyeket az egyes
szolgáltatásoknak el kell érniük. Ennél a pontnál fontos a tudás felépítésének kérdése,
amely központi szerepet játszik a tudás meggyızı erejének szempontjából. A folyamatot a részt vevı szakembereknek érvényesnek kell látniuk annak biztosítása érdekében,
hogy elfogadottan alternatív alapja lehessen a közösségi szükségletekrıl kialakított
ismereteknek. Valószínőleg, amikor az erıforrások kerülnek a kérdések középpontjába,
az információgyőjtés során félretett hatalmi különbségek ismét elıjönnek majd, és megnı
a megszerzett tudás legitimációjára vonatkozó kérdések jelentısége.
A vizsgálati (audit) folyamat információt nyújtott a közösségnek, és növelte a Kapcsolt
Ellátás terén tanúsított tudatosságuk fokát. Ami talán ennél is fontosabb, legitimitást adott
ahhoz, hogy a kísérlet most már átlépjen a szolgáltatás megtervezésének valóságos
talajára, és sor kerüljön a szolgáltatás megvalósítására. A jelentés forrásanyag lett a
megvalósításról szóló viták során. A jelentés megállapításait néhány közremőködı
partner teljesen nyíltan használta a szolgáltatás specifikációja és a tervezési folyamat
során, hogy kivédje a szakmai kontrol esetleges lehengerlı erejét. Ebbıl a tapasztalatból
látható, hogy a közösségi érdekek ugyanúgy meg tudják játszani a „használói kártyát”,
mint a szakma képviselıi (Mort–Harrison 1996). Az egyik probléma, hogy a kezdeményezés megtalálja az egyensúlyt aközött, hogy mennyire áll „közösségi vezetés”, illetve
„szakemberek vezetése” alatt a közösség, valamint, hogy milyen legyen a fenntartható,
tartós kapcsolat a szakemberek és a közösség között túl azon a szinten, hogy csupán
„megvizsgálják” a közösség szükségleteit. Akkor válik majd világossá, hogy a folytatódó
folyamat mennyiben hasonlít a szélesebb közösséggel folytatott passzív konzultációhoz,
vagy a velük való aktív partnerséghez, a közösség önmagáról kialakított tudása alapján.

Konklúzió
Az új szolgáltatás célja olyan integrált, lokalitás-alapú szolgáltatások kialakítása,
amelyek jobban megfelelnek a helyi szükségleteknek, jobban tükrözik a közösség
kívánságait. Egy bizonyos szinten ez egyszerően egy újabb kísérlet arra, hogy megoldja a
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szolgáltatások hiányos integrációja miatt okozott problémákat, illetve kialakítson egy
holisztikus hozzáállást. A korábbi hasonló megoldásoktól eltérıen azonban – amelyek a
jobb szakmai és szervezeti integrációban keresték a választ – ennek a megközelítésnek az
a logikája, hogy annak a közösségnek a perspektívájából kell kiindulni, ahol a
szolgáltatásokat nyújtják. Ez a megközelítés a közösség legitimációját és a felhasználó
hangját akarja a tárgyalóasztalra tenni. A „hangok” hallhatóvá válásának lehetısége a
hatalom gyakorlásában a kormányzati struktúrán belül fontos elıfeltétele annak, hogy egy
korábban nem látott perspektíva táruljon fel, és hogy erıssé, hatalmassá váljék. Ez a
megközelítés olyan perspektívát tesz lehetıvé, ami a szükségletek megértésénél
kezdıdik, ami nem a szervezeti határok talaján áll, hanem sokkal inkább holisztikus, és a
közösség tagjainak megélt tapasztalatain alapul – akik jelen vannak a legfontosabb
pontoknál, a szolgáltatások megtervezésénél, nyújtásánál és vezetésénél. Ez nem csupán a
szolgáltatások hatékonyságára való odafigyelést tükrözi, hanem azon nézıpont melletti
elkötelezıdést is, hogy a közösség bevonása társadalmi tıkét épít, és hosszú távú pozitív
kihatása van a lakosság egészsége és jóléte szempontjából is. Az ilyen elkötelezıdésbıl
szükségszerően következik, hogy meg kell tárgyalni a tudás szerepét a hatalom és az
irányítás helyi közösség viszonyrendszerében.
A hatalom közösség felé történı közeledése szükségessé teszi, hogy a szakemberek
elismerjék, az övékétıl eltérı tudásnak is van értéke. Korábban a közösségi részvétel
gyakran olyan formában történt, hogy a szakemberek szorosabban együttmőködtek
munkájuk során, s ezt támogatták a közösségek vezetıi is. Egy ennél radikálisabb
hozzáállás azt jelentené, hogy a közösség saját maga alakítja ki szolgáltatásait, a
szolgáltatások felmérésének kritériumait, valamint azt, hogy mibıl áll a szolgáltatások
hatékony és hatásos felhasználása.
Ha a helyi önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolatot meg akarjuk reformálni,
akkor központi jelentıséget kap a közösségi tudás. Az ismertetett kísérleti programban a
közösségi tudás megszerzésének kifejezett célja az volt, hogy megtudjuk, mit akar a
közösség: egyrészt azért, hogy javítani lehessen a szolgáltatásokon, másrészt pedig, hogy
serkentsék a részvételt, mint a közösségi kapacitás építésének eszközét, társadalmi tıkét
hozzanak létre és javítsanak az eredményeken. Jelen tanulmány megemlít néhány, a
közösségi tudás kiépítésével kapcsolatos implikációt, és kérdéseket vet fel a tudást
felépítı folyamatok következményeivel kapcsolatban, e folyamatok természete,
birtoklása és felhasználása szempontjából. Az esettanulmány bemutat egy sor potenciális
feszültségforrást is. Ezek annak során alakulnak ki, amikor a közösségi tudás felépítése
által megkísérlik megbontani az egyensúlyt a hatalom és az ellenırzés terén.
Megállapítjuk, hogy ez még kérdésessebbé válik a következı szakaszban, amikor az
erıforrások kihelyezésérıl lesz szó. Például szakmai körökben nincs véleményazonosság
a felhasználók és a nyilvánosság döntéshozatalban való részvételének legitim voltát
illetıen (Callaghan–Wistow 2006), valamint arról, hogy milyen lehetséges
érdekkülönbségek vannak a közösségek vezetıi és tagjai között. Döntı jelentıséggel bír
majd az, hogy miképpen lehet ezeket a nézıpontokat egymással kibékíteni, és ez
határozza majd meg, hogy a „résztvevı” és a „bevont” kontinuumában hol foglal helyet a
közösség felhatalmazására tett kísérlet.
Fordította: Kabar Judit
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A MUNKA VÁLTOZÓ ÉRTELME.
SZERKEZETVÁLTÁS DÉL-WALES VÖLGYEINEK KORÁBBI
BÁNYÁSZKÖZÖSSÉGEIBEN*
JANE PARRY

Bevezetés
Az elmúlt évtizedekben Nagy-Britannia munkaerıpiaca számos változáson ment
keresztül. Az automatizált és számítógépes technológiák egyre inkább bekerültek a
termelési folyamatokba, a nehézipar eltolódott egy sokkal inkább szolgáltatás-alapú
gazdaság irányába. Az elérhetı munkalehetıségek, a munka minısége és természete
átalakult, általánossá vált az aggodalom amiatt, hogy csupán kevés olyan „stabil
munkahely” akad, ami „megmarad egy életen át”. Emiatt az emberek arra kényszerülnek,
hogy rugalmasabb elvárásokat támasszanak a foglalkoztatással szemben, állandóan újra
értékeljék, és napra késszé tegyék készségeiket, képességeiket, hogy ezzel megfeleljenek
az új termelési módokkal kísérletezı szervezeti kultúráknak. Egyes teoretikusok, mint
Casey (1995) azzal érveltek, hogy többnyire szétfoszlott a régi típusú foglalkozásokhoz
kapcsolódó biztonság, ennek helyére lépett a poszt-foglalkoztatás kora, ahol a rugalmas,
több feladat elvégzésére alkalmas dolgozó kerül a specializált foglalkozások helyébe.
Ezzel szemben Doogan (2001) rámutatott a szerkezetváltás megkülönböztetı kihatásaira,
bizonyítva azt is, hogy a tartós foglalkoztatottság átlagos szintje emelkedett. Felstead és
szerzıtársai (1998) hozzátették, hogy nagymértékben alaptalan a bizonytalanság érzése.
Taylor (2002a) tovább élezte az ellentétet a bizonytalanság hirdetıivel. Azzal érvelt, hogy bár
a munkavállalók talán kevésbé elégedettek a munkájukkal, ennek az érzésnek a hátterében az
osztálykülönbségeknek és a foglalkozásbeli különbségeknek van fontos szerepe. Továbbá
azzal érvelt, hogy a technikai innováció és a munka átszervezése következtében a fizikai
dolgozók számára a munka instrumentális vonatkozásai váltak a legfontosabbá.
A szélesebb körben lezajló gazdasági szerkezetváltás következtében bizonyos
területeken marginalizálódás ment végbe, s így nem tudnak az embereknek a múltban
megszokotthoz hasonló, biztonságos foglalkoztatottságot nyújtani, s ezáltal elindítják a
munkaerıpiac átrendezésének folyamatát. Doogan (2001) differenciális kihatásokra
vonatkozó elemzésében a szénbányászatot olyan iparágként jelöli meg, amelyet
jelentısen sújtott a szerkezetváltás. A szénbányászatban – amelyet hagyományosan tartós
foglalkoztatottságot biztosító munkának tartottak – csökkent a foglalkoztatottság és
kevesebb lett a tartós munkahely. Dél-Wales völgyei érdekes és fontos példát
szolgáltatnak erre a folyamatra. A szénbányászat majdnem teljes megszőnése helyébe egy
vegyesebb, kevésbé virágzó gazdaság kerül, és a térség földrajzi elszigeteltsége
korlátozza azokat a munkaerıpiacokat, ahol a korábbi bányászok mőködhettek1.
*

A tanulmány eredeti megjelenési helye: Work, Employment & Society (2003) 17 (2): 227–246.
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E tanulmány a munka változó kontextusa körüli makro-vitával foglalkozik azon mikrokutatások alapján, amelyeket a dél-walesi völgyek korábbi szénbányász közösségeiben
végeztünk2 arra vonakozóan, hogy az ipari szerkezetváltás miképpen hatott a térség
társadalmi szervezıdésére (Parry 2000).
A munkaerıpiachoz való kapcsolódás központi jelentıséggel bír a jelen kutatás
szempontjából, ugyanis korábban a szénbányászatban való foglalkoztatottság olyan
mechanizmust is jelentett, melynek révén az identitási folyamatok nemi jelentıséggel
bírtak (McDowell–Massey 1984), valamint ez a mechanizmus vált a kialakuló szélesebb
szolidaritásformák fókuszpontjává. Mivel a szerkezetváltás megváltoztatja a munka
jellegét és természetét, és mivel a szénbányászat hagyományos formája eltőnt, itt azt
vizsgáljuk, hogy mit jelent most a munka a dél-walesi völgyekben élı emberek számára.
Azt vizsgáljuk, hogy az egyes emberek miképpen viszonyulnak a fizetett munkájukhoz,
és milyen jelentıséget tulajdonítanak annak, illetve hogy a munkahely miként befolyásolja a szolidaritás különbözı formáinak kialakulását és a társadalmi kötıdések formáit.
A tanulmány alapjául szolgáló projekt 18 hónapos terepmunkát jelentett, melynek
keretében 50 mélyinterjú készült, egy fókuszcsoport mőködött, továbbá 70 emberrel
készítettünk interjút Dél-Wales bányavidékének nyugati részén. A mintában minden
felnıtt korcsoport képviselve volt, de valamivel több volt a férfi interjúalany, mint a nıi.
Annak érdekében, hogy meg lehessen vizsgálni a munkával és foglalkozással szembeni
elvárások átalakulását, a megkérdezettek mintáját a munkaerı-piaci tapasztalatok széles
skálájából merítettük, melyet három, foglalkozáson alapuló csoportosítás szerint lehet
megkülönböztetni. Az elsı csoportba olyan családokból való személyek tartoztak, ahol
egy családtag a bányászatban dolgozott: az alkalmazotti tulajdonban lévı Tower bánya
bányászai3, a magántulajdonban álló bánya bányászai és a külszíni bányászok. A második
csoport olyan emberekbıl állt, akik a bányászaton kívül találtak munkát: olyanok, akik
átképezték magukat más foglalkozásokra, vagy saját foglalkoztatásúak, valamint gyári és
mőhelymunkások. A harmadik kategóriába olyan egyének tartoztak, akiket vagy kizártak
a korábbi munkaerıpiacról, vagy elhagyták azt: a munkanélküliek, a nyugállományba
vonultak, az önkéntes munkások és gondozók. A terepmunkát három hullámban
végeztük: az interjúzás 1997–98-ban zajlott, melyet újabb telefonos interjúk egészítettek
ki, ami lehetıvé tette annak elemzését, hogy az egyes emberek munkatapasztalatai miként
különböznek a személyes körülményektıl, illetve a makro-átalakulásoktól függıen.
Strukturált interjúkat készítettünk, amelyek egy sor életrajzi és attitődökkel összefüggı
információra terjedtek ki, ezeket a megkérdezettek hozzájárulásával hangszalagra
rögzítettük, és elemzés céljából teljes terjedelemben leírtuk.
A munka walesi völgyekben történı átalakulását olyan módon vizsgáljuk, hogy
figyelmünket a változások, a passzivitás és az alkalmazkodás folyamataira
összpontosítjuk. A továbbiakban áttekintjük a bányászat formáját és jelentıségét,
valamint megvizsgáljuk, hogy a társadalomelmélettel foglalkozó teoretikusok miként
használják a „holisztikus” koncepcionálási formákat ezen foglalkozási tapasztalatok
leírására. A tanulmány központi része azt taglalja, hogy e foglalkozásbeli minıségek
átemelhetık-e más munkaterületekre, majd felállít egy olyan koncepcionális keretet,
amelyben bemutatja a kapott eredményeket. E kereten belül minıségileg két különbözı
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utat állít elénk attól függıen, hogy az emberek miként közelítik meg a munkájukat, és
miként merítenek belıle értelmet. Ez szolgál annak illusztrálására, hogy miként alakulnak
ki a foglalkozási kötıdések egy átalakult makrogazdasági környezetben. Az, hogy az
emberek melyik megközelítést választják, attól függ, hogy képesek-e hozzáférni
különféle erıforrásokhoz, és tudják-e ezeket arra használni, hogy a szerkezetváltásra
többé-kevésbé sikeres munkaerı-piaci válaszokat kapjanak.

A szénbányász foglalkozás identitása: holisztikus elméletalkotás
A bányászvidékeken élı népesség szokatlanul szoros közösségi összetartása régóta
tekintélyes szociológiai elemzés tárgyát képezi, mivel ez képviseli az „ideális”
közösségtípust (Bulmer 1975), így egy sor tanulmány foglalkozott a dél-walesi
völgyekkel (Sewel 1975; Francis–Smith 1980; Gilbert 1992). Ezt követıen ezeket az
ontológiai vitákat némileg leegyszerősítették, és holisztikusan fogták fel a
„bányászközösségeket” (Dennis et al. 1956; Lockwood 1975; Williamson 1982), olyan
közösségekként, ahol nagymértékben átfedik egymást a foglalkozási, társadalmi és
otthoni élmények. A bányászközösségekrıl alkotott, széles körben elterjedt kép olyan
kultúrát tár elénk, amelyben a férfiasság kultusza dominál (Campbell 1984), a férfié, akit
a szolidaritás és a kollektív cselekedet erısít, és akit a mostoha munkakörülmények közös
élménye edz meg. Míg a nıket többnyire kizárták a közszférából a bányászvidékeken,
olyan teoretikusok, mint Bradley (1989) és Massey (1994) viszont felhívták a figyelmet a
nık otthoni támasz szerepének szorosan kapcsolódó jellegére, ami belefőzte ıket a
bányászat etoszába. Azonban, míg a bányászközösségek szociális hálózatainak szokatlanul beágyazott jellege (köztük a fizetett munkára, helyre, osztályra, családra vonatkozó
hálózatok) különösen a társadalomelmélettel foglalkozó teoretikusokat foglalkoztatta
(Strangleman 2001; Crow 2002), ezzel egyidıben a vita átterelıdött a homogenitás
kihívást jelentı, differenciálatlan fogalmaira is, melynek során hangsúlyozták a homogenitásban rejlı bonyolult belsı összekapcsolódásokat, valamint annak a lehetıségét, hogy
a homogenitáson belül egyidejőleg jelen lehet a különbség és a hasonlóság is.
Bár lényeges különbségek léteznek a bányászközösségek között meghatározott
földrajzi, idıbeli, gazdasági, ipari és politikai elhelyezkedés mentén (Crow 1993), a belsı
differenciáltságon kívül Glucksmannak (2000) a kapcsolatok, intézmények és szerkezetek
közötti belsı kapcsolódásait figyelembe vevı elmélete, „a munka teljes társadalmi
szervezıdése” alkalmazható arra, hogy megfelelı keretet nyújtson a bányászattal
kapcsolatos munka feltérképezésére. A szénbányász közösségek olyan, nemek szerint
pontosan meghatározott munkamegosztásban éltek, ahol a férfiak fizetett foglalkoztatása
elsıbbséget élvezett, és ezt támogatta a nık otthon végzett (láthatatlan) reproduktív
munkája. Az otthoni munka pontosan leképezte a tárnákban folyó munka ritmusát
(Hebron–Wykes 1991; Measham–Allen 1994; Gibson-Graham 1996), s egyben a
bányászok testi ellátásának kemény házimunkáját, a családról való gondoskodást
jelentette. Így a bányászat struktúrálta a társadalmi kapcsolatokat és gyakorlatot, kihatott
a nemek szerepére, és olyan központi elemként mőködött, amely köré a szélesebb
politikai és közösségi folyamatok is kapcsolódtak.
Ezek a jól megkülönböztetett szerepek viszonylag egyértelmő szociális
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identitásformákat eredményeztek, amelyek infrastrukturális támogatást is kaptak a
szakszervezetekben, szociális klubokban és kápolnákban folyó tevékenységek révén,
mivel ezek a munkahelyi és családi kapcsolatokkal egy helyen folytak. A bányászként
való foglalkoztatás egy sor értékes foglalkozásbeli minıséget nyújt – olyanokat, mint pl.
a státusz, autonómia, közösségi érzés, közvetlenség. A nagyon veszélyes munkahelyen
végzett munka, ahol a sérülések és hosszú ideig tartó betegségek próbára teszik a
férfiakat, természetesen sokféle kompenzációval járt együtt. Ezek közül a
legkiemelkedıbb a bányászok igen magas fokú bajtársiassága volt: el kellett viselniük a
gyakran igen kellemetlen munkakörülményeket, és mivel a férfiak kis, egymástól függı
csapatokban dolgoztak, a kölcsönös bizalom jellemezte ıket. Ez igen fontos társadalmi
tıkét jelentett a bányászok számára. Munkahelyi tapasztalataik alapján igen nagyra
értékelték a férfibarátságot, a termelésben elfoglalt helyüket, ami egyben csökkentette a
hivatalos foglalkozási státuszok közötti különbség és elhatárolódás jelentıségét. Ezek a
fontos tapasztalatok egybevágnak azon ismérvekkel, amelyeket Ransome (1996) hozott
összefüggésbe a munka humanisztikus megfogalmazásával, és arra a „szolidarisztikus
orientációra” épülnek, amit Goldthorpe és társai (1968) a hagyományos munkásosztálybeli foglalkozásokhoz kötöttek. A szénbányászat értelmes tevékenységet jelentett,
ezt kihangúlyozta a szakszervezeti tagság erısen politizált jellege, és viszonylag autonóm
munkának számított. Ezen túlmenıen hátteret nyújtott a társadalmi interakcióhoz. Bár
ezek a valójában tartalmas tapasztalatok nem kötıdtek kizárólag a foglalkozáshoz, de a
szénbányászat efajta materiális értékét nehezen lehetett realizálni a tágabb munkaerı-piacon.
Strangleman és társai (1999) a szénbányász közösségek népszerő és tudományos
leírásait vizsgáló elemzésükben rámutattak arra, hogy a szerkezeteváltás kontextusában
folyamatosan sztereotípiákkal írják le ezeket a közösségeket, egyben archetipikus
proletárokként kezelik ıket, akiknek idejétmúlt, szőklátókörő a kultúrája. Így a korábbi
szénbányász vidékek lakóit egyszerre állítják be pozitív színben, mint akik erıs
munkaetikával rendelkeznek, de akik ugyanakkor nem képesek válaszolni a „fejlıdés”
követelményeire. A szerzık azt a következtetést vonják le, hogy az ilyen beszámolók
nem képesek bemutatni ezeknek a vidékeknek a bonyolult társadalmi folyamatait és
szolidaritásformáit, eltorzítják mindazon nehézségeket, amelyekkel a szerkezetváltással
szembeszálló korábbi bányászközösségeknek meg kellett birkózniuk, és elhomályosítják
az átalakulásra való képességüket is.

A foglalkozási azonosságtudat átalakítása: egy koncepcionális keret
Az ipari átalakulás felhígította a „szénbányász közösségek” közös vonásait, mivel igen
erısen csökkent az aktív szénbányászok aránya4, és széttöredeztek a szénbányászathoz
kötıdı szolidaritási kötelékek és kollektív szervezetek. Az átalakuló gazdaságban a
családi és munkakapcsolatok szétszakadása is hozzájárult ahhoz, hogy teljesen
elforduljon a figyelem ezekrıl a térségekrıl. A szénbányászok számára egyre szőkülı
munkaerıpiac, valamint a nık egyre nagyobb számban történı belépése a (fizetett)
munkahelyekre (Dicks et al. 1998) szétbomlasztotta a férfi alkalmazottak
munkaszervezeteit. Ezáltal szükségessé vált a szociális viszonyok komplexebb vizsgálata
annak megértéséhez, hogy mit is jelent ezen populációk számára a munka.
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A tanulmányozott két csoport, azaz a bányász háztartások és a nem-bányász
háztartások, széles körő tapasztalatokat nyújtottak a munkaerıpiacon belül és kívül,
elısegítve annak a vizsgálatát, hogy a térségben milyen változásokon ment át a munka
formája és jellege, és lehetıvé tette a formálódó és jelenlegi foglalkoztatási tapasztalatok
összehasonlítását. Kétszeres koncepcionális megkülönböztetést alkalmazunk annak
bemutatására, hogy minıségileg milyen utakon lehet megközelíteni vagy értelmezni a
munka fogalmát, majd ezeket a terepmunkából vett példákkal illusztráljuk. Bár ezek a
példák csak ízelítıt tudnak adni a térség munkaerı-piaci helyzetérıl, a jelenlegi prioritások
és döntéshozatali folyamatok behatóbb vizsgálata azonban láthatóvá teszi az egyre inkább
heterogénné váló munkaerı-piaci tevékenység skáláján mozgó személyek közötti mikrokapcsolatokat, valamint a szélesebb értelemben vett munkakapcsolataik vizsgálatát is.
McCrone (1994) háztartási stratégiákról készült munkájában alkalmazott kategorizálási
technikák alapján ezeket a megközelítéseket – elıre, illetve hátrafelé tekintı jellegük
alapján – „stratégiai” és „túlélı” megközelítésnek nevezzük. McCrone (1994, 68) a
„(valamit) kihoz” és a „(valahogy) elboldogul” fogalmakat alkalmazta arra, hogy a
háztartások milyen általános receptet követnek a cselekvésre annak érdekében, hogy „az
élet kényszerhelyzeteit uralják, és értelmet adjanak neki”. A stratégiai/túlélı
megkülönböztetés a foglalkozást helyezi a középpontba. A „stratégiai” jelzıvel
kategorizált egyének újra értékelték foglalkozási identitásukat, és keresztülmentek azon a
bizonyos mértékig kockázatos, ugyanakkor kiszámított folyamaton, melynek során
befektettek munkaerı-piaci jövıjükbe, noha az számukra rövidtávon veszteséggel járt (ez
felel meg a „kihoz” fogalmának). Ezzel szemben a „túlélık” arra koncentrálnak, hogy
valahogy „elboldoguljanak” meglévı végzettségükkel és képességeikkel a korlátozott
munkaerıpiacon, viszonylag kevés eltérést vállalva megszokott foglalkozásuktól.
Továbbra is a szénbányászat hagyományos formáiból vett tapasztalataikra, az ezen
alapuló nyelvezetre támaszkodtak. Azonban ezt a megkülönböztetést elsıdlegesen a
társadalmi folyamatok leírására való, a megértést szolgáló eszközként kellene tekinteni,
mivel a „stratégák” és „túlélık” tapasztalatai közötti határ gyakran igen vékony volt.
A megkülönböztetés módja itt túlmegy a „stratégia” azon fogalmain, amelyek a középosztálybeli férfi „karriereket” helyezik kiváltságos helyzetbe, és csak korlátozott
mértékben alkalmasak a munkásosztálybeli közösségek elemzésére, ezzel szemben a
prioritások és erıforrások szélesebb skálájára irányítják a figyelmet, valamint a társadalmi
mozgásra is utalnak. McCrone munkája különösen abból a szempontból jelentıs, hogy ráirányítja a figyelmet a foglalkozásbeli és háztartási prioritások egymással való belsı kapcsolataira, valamint az ezekben jelenlévı, nemekkel szembeni elvárások hatására.
Glucksmann-nak a „munka teljes társadalmi szervezıdésérıl” szóló elmélete, amelyet a
’Cottons and Casuals’ (2000) címő könyvében fejtett ki5, segít finomítani ezt az elemzést,
mivel a fizetett foglalkoztatottság viszonyai és tevékenységi formái mögé néz, az
értelmes munka szélesebb értelemben vett formái felé, mint a házimunka, önkéntes
munka és nem hivatalos munka. Amint Taylor (2002b) megjegyzi:
„… nem a munka helye az, ami a munka természetének koncepcionalizálása szempontjából
fontos, hanem azok a viszonyok, amelyekben a munka helyet kap … a munkapozíciók
ugyanis valamilyen módon összekapcsolódnak. Olyan társadalmi-gazdasági feltételek
bizonyos változatainak a termékei, amelyek meghatározzák a foglalkoztatást, a munka
nemek szerinti megoszlását, valamint a törvényes szolgáltatások és segélyek nyújtását.”
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Így a „munka teljes társadalmi szervezıdése” adja a koncepcionális eszközt ahhoz, hogy
meg lehessen vizsgálni a munka egy bizonyos változatát egy adott társadalmi csoportban,
jelen esetben a dél-walesi völgyekben. Az átalakult munkaerı-piaci elvárások
kontextusában szükséges fontolóra venni azt, hogy könnyebben lehet-e különféle értelmet
találni a foglalkoztatottságon kívüli munka terén. Ha megnézzük a munka különbözı
formái közötti belsı kapcsolódásokat, a tevékenységek szélesebb körének lehet
jelentıséget tulajdonítani.
A munka „stratégiai” megközelítése
Azok az interjúalanyok, akik a munka szempontjából a leginkább „stratégiai” pozíciókat
foglalták el, közelebb voltak az egyenlıtlenül megoszló erıforrásokhoz, és jobban fel
tudták ezeket használni. Ezáltal el tudták érni, hogy a legnagyobb mértékben egyeztetni
tudják a foglalkozással kapcsolatos ambícióikat és a tapasztalataikat. Bourdieu (1984)
„tıkéket” bevonó felismerésének alkalmazásával – ami túlmutat a gazdasági tıkén, és a
társadalmi, kulturális és szimbolikus eszközökre irányítja a figyelmet – egyenlıtlenség
mutatkozott az egyes egyének abbeli képességében, hogy miként tudnak tıkéhez jutni, és
hogyan tudják ezt munkaerı-piaci pozicionálásuk kialkudása során használni, a
stratégiai/túlélı megkülönböztetésnek megfelelıen. A fontos erıforrások között
szerepeltek a tipikus piaci jellemzık, mint például a pénzügyi biztonság és a saját otthon,
de ugyanakkor magában foglalta az iskolai végzettség fokát, a szülıi ambíciókat, a nemi
szerepekkel kapcsolatos rugalmasság mértékét, valamint a személyes mobilitás
megvalósítására való hajlamot. Különösen a nık esetében fontos volt az új szociális
hálózatokhoz való kapcsolódás, például a nıi támogató csoportokban való részvétel által
az 1984–85-ös sztrájk alatt, és a szénbányászat hanyatlásával egyidıben keletkezett
közösségi szervezetekben való tevékenységük révén. Ugyanis ezek az új szociális
hálózatok nagy szerepet játszottak a munkával kapcsolatos hagyományos elvárások
megkérdıjelezésében.
A munkát „stratégiai” módon megközelítı egyének oly mértékben voltak képesek
átalakítani foglalkoztatási elvárásaikat, hogy miközben munkájuk gyakorlata átalakult,
minıségileg ahhoz hasonló megelégedettséget éreztek, mint ami a szénbányászat alatt
megélt élményeikhez kötıdött. Azonban a „strategizmus” ritkán jelent meg állandó
diszpozícióként, inkább csak bizonyos pillanatokban került elıtérbe, amikor az
erıforrások (szándékolt vagy véletlen) akkumulációja eredményeképpen bizonyos
egyének képesek voltak arra, hogy fontos döntéseket hozzanak, például fontossági
sorrendbe tudják állítani a munka bizonyos formáit.
A Tower szénbánya bányászai különösen érdekes példát szolgáltatnak a
„stratégizmusra”. Ez a csoport folyamatos foglalkoztatottságot ért el a szénbányászatban,
miközben megváltoztak a munkakörülmények. A végkielégítésül kapott összegeket (amit
optimális idıben kaptak) invesztálták, és helyi szociális ismereteik felhasználásával a
Tower szénbányák alkalmazottaiból annak tulajdonosaivá váltak. Azonban e viselkedésük mozgatórugói igen eltérıek és összetettek voltak. A (különféle beosztásban
dolgozó) Tower bányászok többsége utalt arra, hogy ebben a döntésben nem rendelkeztek
kellı egyéni autonómiával; felismerték, hogy a beruházás kockázattal jár, de úgy
gondolták, hogy egyedüli alternatívájuk a munkanélküliség.
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„Engem az gyızött meg a beruházás mellett, hogy nem volt semmilyen…, nos, ha lett
volna választásom: munkanélküli segélyre jutottam volna. Így aztán inkább úgy gondoltam,
hogy vagy invesztálom a pénzemet és lesz munkám, vagy mehetek munkanélkülire.” (John,
korábbi sztrájkoló bányász és Tower részvényes)

Ezzel szemben egy másik csoport politikusabb forgatókönyvet követett. Ezek az
emberek aktív szakszervezeti megbízóleveleket mutattak fel, jól informáltak voltak és
kellı ismeretekkel rendelkeztek a vállalkozás munkaerı-piaci kilátásait illetıen, valamint
döntésüket úgy alakították, hogy az jövıbe mutató, átgondolt beruházás legyen.
„Mindent jól át kell gondolni, mielıtt a dolgok megtörténnek. Így tehát informálódtam az
iparágunkról, és mire eljött az idı, hogy megvegyük a bányát, pontosan annyit tudtam a
vállalatról, mint bárki más Angliában. Ha tehát így gondolkodunk – nem csak akkor,
amikor már bezárt a cég és leáll minden, hanem már az azt megelızı hónapokban –, akkor
neki lehet kezdeni annak a tervnek.” (Wyn, Tower részvényes és szakszervezeti aktivista)

A Tower bányászok megváltozott foglalkozási identitása lehetıvé tette számukra, hogy
egyrészt megırizzék közösségi munkakapcsolataikat, de ugyanakkor megtarthassák
kiemelt státuszukat és pénzügyi kiváltságaikat is. Noha néhányan nehézségként élték
meg, amikor a munkás és a tulajdonos identitást össze kellett békíteniük magukban,
szélesebb értelemben ez az út felhatalmazó választ adott a változó munkaerı-piaci
követelményekre, ugyanakkor újra fogalmazta a kollektivitást és a korábban
antagonisztikusnak vélt munkás-vezetıi kapcsolatokat. Különösen azt értékelték nagyra,
hogy az emberek egyenjogú részvénytulajdonosi pozícióba kerülnek, és a vállalat
teljesítményében a kamatok révén érdekeltté válnak. A foglalkoztatási elégedettség azt
jelentette, hogy a munkaerı-piaci tapasztalatok továbbra is nagy szerepet játszanak a
Tower bányászok önismeretében.
Anyagi erıforrások tekintetében jelentıs különbségek voltak a Tower részvényesekké
vált és azon emberek között, akik visszautasították ezt a lehetıséget, és elhagyták a
bányát. Az elıbbiek fiatalabbak voltak és a foglalkozási elégedettséget fontosabbnak
tartották, mint a meglévı jelzálog kötelezettségeiket, és gazdaságilag aktív partnerekre
tettek szert. Számukra a szociális és anyagi erıforrások kevésbé tették kockázatossá a
döntést, hogy beruházzanak-e, ezzel szemben az idısebb bányászok számára, akiknek a
családjukról kellett gondoskodni, nehezebb volt errıl dönteni. Példaként az utóbbira:
Frednek olyanok voltak a körülményei, hogy csak rövidtávra tudott összpontosítani, és
sajnálatos módon elutasította annak a lehetıségét, hogy részvénytulajdonos legyen.
„Elmentem volna magam is, de sajnos annak idején tudtam, hogy haldoklik a feleségem, és
otthon akartam lenni vele. Azt hittem, hogy a végkielégítési pénzbıl majd tudunk
utazgatni, de … [sokkal korábban meghalt, mint vártuk].” (Fred, nyugdíjazott sztrájkoló
bányász és szakszervezeti aktivista)

Ezekre a megállapításokra világítanak rá azok az otthoni és nem-otthoni munkaformák
közötti kapcsolatok, amelyeket Grint (1991) nevezett meg a munka minıségi értelmére
vonatkozóan. Továbbá az a tény, hogy a csekély családi felelısséggel rendelkezı
dolgozók nagyobb hangsúlyt helyeznek arra, hogy a foglalkoztatottságukból fakadóan
érezzék magukat kiválónak. Kornhauser elmélete (1965) további magyarázattal szolgál
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arra, hogy a Tower-beli fiatalabb bányászok miért hajlottak inkább a bányák
kivásárlásában való részvételre. A Tower-megkérdezettek követték a „hagyományos”
családi munkamegosztást, ebben döntı szerepe volt annak, hogy a feleségek csak
kismértékben vállaltak fizetett munkát, viszont igen széles otthoni hátteret biztosítottak.
Háztartási kiadásaikban a férfimunkára vonatkozó tervek kaptak elsıbbséget, és a
befektetési lehetıséget úgy tekintették, mint ami elısegíti a férfiak további
foglalkoztatását. Ennek megfelelıen egy jól elkülöníthetı csoportot képviseltek, akiknek
a szénbányászattal való viszonylag stabil kapcsolata lehetıvé tette, hogy megtartsák a
hagyományosan munkához kapcsolódó családi identitásokat. Mindez olyan idıben
történt, amikor más foglalkozási csoportok sokkal változatosabb, szélesebb skálán mozgó
otthoni életmódot alakítottak ki, s amely visszatükrözte a háztartásoknak a munkaerıpiachoz való változó viszonyát.
A Tower bányászok ötletesen és többnyire sikeresen oldották meg kollektív
foglalkozásuk átformálását, remek betekintést nyújtva abba, hogy a „strategizmus”
miként tud ellenállni az átalakítás szétesést, törést okozó hatásának. Bár merítettek
néhány „régi” struktúrából (a szakszervezetekbıl) kollektív érdekeik elımozdítása
érdekében, ugyanakkor át akarták alakítani a megosztó jellegő státuszkülönbségeket, és
egyenrangú részvényesi pozícióba juttatták magukat. Felismerték, hogy a kollektív
identitás kialakítása egy dinamikus folyamat, ami állandó mozgásban van, s aminek az
erejét nem lehet elıre látni vagy egyszerően megteremteni. Így a Tower vállalkozás a
bányászok egy viszonylag heterogén, különbözı ipari háttérrel rendelkezı csoportját
hozta össze, hogy új munkaerıt teremtsenek, amely összetartó, és amelynek egymással
szorosan összefonódó érdekei vannak.
A bányák bezárása után a magukat átképzı bányászok jelentik a „stratégizmus” másik
példáját. Ezek az egyének felismerték rossz alkupozíciójukat a helyi munkaerıpiacon, és
új készségeket szereztek – erıforrásokat invesztáltak foglalkoztathatóságuk
elısegítésébe. Gyakran olyan nıkrıl volt szó, akik újra értékelték foglalkoztatási
helyzetüket. Átképzésüket a háttérben gyakran a háztartás szabta meg: a fı szempont nem
személyes ambíciók kielégítése volt, hanem az, hogy inkább a családnak legyen jó.
Számos nı esetében a munkaerıpiacon való foglalkoztatási helyzetük átértékelését a nıi
támogatócsoportokban való részvételük indította el, ami növelte önbizalmukat és
bıvítette helyi szociális ismereteiket. Keri leírta, hogy a sztrájk miként késztette arra,
hogy újra átgondolja helyzetét feleségként és anyaként, és miután végig gondolta, hogy a
nem fizetett munkának milyen egyéb formái vannak, óvónınek képezte magát, majd
késıbb szociális munkásnak tanult:
„… a sztrájk után arra gondoltam, hogy talán belépek a Munkáspártba, és talán a
Munkáspártnak fogok dolgozni. De úgy gondoltam, hát, egy kicsit fiatal vagyok erre.
Aztán, azt gondoltam, hogy van bennem egy kis tettrekészség, így tehát elmegyek, és
elıször magamnak és a családomnak dolgozom, egyszerően kipróbálom, és kialakítok egy
életet saját magam számára, aztán talán majd késıbb fogok a Munkáspártnak dolgozni.”
(Keri, részmunkaidıben dolgozó végzett szociális munkás, korábbi sztrájkoló bányász felesége)

Keri az önkéntes munka gondolatának visszautasítását a helyi kulturális normák szerint
fogalmazta meg, és ennek megfelelıen úgy értelmezte, mint ami késıbb az életében
hasznos munka lesz. Az átképzısök foglalkozási készségeik fejlesztésére vonatkozó
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döntése partnereik munkaerı-piaci bizonytalansága tükrében született meg, és
nagymértékben függött a család támogatásától. A ritka munkalehetıség átképzésre
sarkallta ezeket a nıket, és arra, hogy földrajzilag mobilak legyenek, amihez anyagiakra,
valamint megfelelı háztartási stratégiák kidolgozására volt szükség. Mivel az átképzısök
korábban szórványosan, alkalomadtán már tapasztalatot szereztek a fizetett foglalkoztatás
(olyan jobban struktúrált és nemhez igazodó szerepekbe való újra belépés, mint a tanítás,
ápolás és szociális munka) terén, lehetıvé tette e csoport számára, hogy pontosan
megtapasztalja a foglalkozási elégedettséget. Ez kifejezésre is jutott olyan formákban,
mint a barátságos munkahelyi légkör, státusz és személyes megelégedettség. Beth teljes
idıben háziasszony volt mindaddig, amíg a férjét el nem bocsátották. Aztán férjének az
1984–85-ös sztrájkban vállalt szerepe arra késztette Bethet, hogy újra átgondolja a
munkaerı-piacon való részvételét. Ezt követıen az átképzése és a szociális- jóléti
szférában betöltött pozíciója egy sor eredménnyel járt, ami jóval túlment azon, hogy
csupán enyhítse családja anyagi gondjait.
„Szeretem (a munkám), minden nap elkerülsz otthonról és minden nap más emberekkel
találkozol. És az én munkám olyan változatos.” (Beth, állami szektor alkalmazottja)

Az átképzısök rugalmasan kezelték a munkáról való elképzeléseiket, egyaránt teret
hagyva a fizetett és nem fizetett munka értékének. Míg a családi kötelezettségek központi
jelentıséggel bírtak döntéseik meghozatalában, ezek a nık a hagyományos nemi
szerepekre épülı foglalkozással szembeni elvárásokat méltánytalanul korlátozó
jellegőnek találták, ami minıségileg nem tudja megadni azt a fokú megelégedettséget,
amit a jelenlegi munkájuk nyújt számukra.
Tovább folytatva a „munka teljes társadalmi szervezıdése” elgondolását, azok az
önkéntes munkások adják a harmadik példát a „strategizmusra”, akik munkájukat a
fizetett munkaerıpiacon kívül fogalmazzák újra. Ezek az interjúalanyok politikusok,
közösségi aktivisták, jótékonysági és jóléti intézmények dolgozóinak széles körébıl
kerültek ki, akik felismerték végzettségük korlátozott eladhatóságát az elsıdleges
munkaerıpiacon, és oly módon akarták megtartani a foglalkoztatásbeli elégedettséget,
hogy képességeik felhasználása fejében érzelmi, szociális vagy belsı értékeket vártak el.
E csoport tagjai általában idısebbek voltak, akik már elértek egy bizonyos fokú anyagi
biztonságot azzal, hogy megvették otthonukat és felnevelték gyermekeiket. Így tehát meg
tudták hozni azt a pragmatikus döntést, hogy a nem szakembernek járó alacsony bérrel
szemben a mérleg másik oldalán olyan életminıség áll, amit önkéntes munkával tudnak
elérni. Gyakran felhasználták a korábbi foglalkozásbeli kapcsolataikat ahhoz, hogy ilyen
önkéntes munkát találjanak. Azonban az a tény, hogy az önkéntes munkához a már
meglévı kapcsolatok révén lehetett hozzájutni, azt jelentette, hogy a részvétel a privilegizáltabb személyekhez kötıdött (Midwinter 1992). A nemek szerinti minták határozták
meg túlnyomórészt az önkéntes munkát, mivel az egyének többnyire a korábbi munkatapasztalataikból merítettek új identitásuk kialakítása során. Például a korábbi szakszervezeti tevéknységet folytató férfiak esetleg közösségi tanácsosok lettek, a korábban (nıi)
gondozói szerepekben dolgozók önkéntesként gyermekekkel foglalkoznak.
Ezeknek az önkéntes munkásoknak a viselkedése arra enged következtetni, hogy
bizonyos foglalkozási megelégedettségi formák elég értékesek ahhoz, hogy a pénzügyi
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ellenszolgáltatás feladására serkentsen. Egy Mark nevezető fiatalember képtelen volt
fizetett munkát találni a lakóhelyén, ezzel szemben lényeges társadalmi
megelégedettséghez jutott azáltal, hogy a helyi közösségi tanácsban dolgozott, és közben
helyi történelmi kutatásokat végzett. Az önkéntes munka megadta neki azt a közösségi
státuszt, amit a fizetett foglalkoztatás csak egy kedvezıbb gazdasági környezetben lett
volna képes nyújtani. Sheilához hasonlóan mások, akiknek gyermekeik felnevelése után
csökkentek a háztartási kötelezettségeik, pragmatikusan álltak a munka tevékenység
átalakításához. Sheila nemrég szerzett diplomát, és felnıttoktatási tanárként az önkéntes
munkát kombinálta szezonális foglalkoztatással. Nehéz volt számára helyben, fizetett
munkahelyen hasznosítani szociális-politikai ismereteit, így azt a stratégiát alkalmazta,
hogy a munkaerı-piaci lehetıségek figyelembevételével végiggondolta szerepeit, egyben
szem elıtt tartotta otthoni kötelezettségeit, és figyelt arra is, hogy mindezek kellı
megelégedéttséget nyújtsanak. Az önkéntes munka végzése lehetıvé tette az egyének
számára, hogy gazdagabb szociális kapcsolatokat éljenek meg egy olyan környezetben,
ahol értékelték erıfeszítéseiket, és ahol tiszteletet és rangot kaptak. Ugyanakkor
rugalmasságot és autonómiát is jelentett számukra ez a munka, mivel saját feltételeik
szerint dolgoztak.
A munka „stratégiai megközelítésére” hozott példák rávilágítanak a háztartások
dinamikájának jelentıségére. Míg a stratégák az adott idıben elérhetı erıforrásokból
merítettek ahhoz, hogy kielégítı munkaélményekhez jussanak, a kulturális normák
jelentıs befolyást gyakoroltak rájuk, és az ezek nyomán rögzült elgondolások
prioritásként jelentek meg az egyének karrier pályáján. Így a nık fizetett és nem-fizetett
munkában való részvétele nagymértékben úgy szervezıdött, hogy az kiegészítse a férfiak
munkáját, valamint a fizetett munkában való részvétel bizonyos életszakaszokhoz
kötıdött, és leginkább a fiatalabb férfiak „kenyérkeresı” munkájához kapcsolódott.
A munka „túlélı” megközelítése
A fentiekkel ellentétben a megkérdezettek többsége inkább „túlélı” hozzáállást
tanúsított a fizetett munkához, mivel nem voltak képesek a rugalmasságra, és kevesebb
esélyük volt arra, hogy a munkát úgy éljék meg, mint ami az egyén számára
megelégedést nyújt. Rangsorban a helyben végzett munkát tették az elsı helyre, mivel
igen büszkék voltak saját környezetükre, és nem akartak (valamint anyagilag képtelen
voltak) messzire járni dolgozni, valamint attól is tartottak, hogy ez káros hatással lenne
kapcsolataikra. Viszonylagos tehetetlenségük megnehezítette számukra, hogy a
jellemzıen feszült munkaerı-piaci körülmények között versenyre keljenek, és arra
koncentráltak, hogy rövid távon „túléljenek”, és a személyes megelégedettséget a munka
piacán kívül keressék. Így a fizetett munka értelme csökkent a „túlélık” szemében.
Külön figyelmet szentelünk itt a „túlélı” megközelítés elsı példájának illusztrálására,
hogy ugyanaz a típusú munka (szénbányászat) – amit különféle kontextusban (a múltból
és a Tower kezdeményezésbıl kiindulva) végeztek, és különbözı források révén jutottak
hozzá – miként vezet minıségileg eltérı foglalkozási tapasztalatokhoz. A magánbányában dolgozó bányászok6 teljesen más munkakörnyezetben próbálták megtartani
foglalkozási identitásukat. Bár ugyanazokat a foglalkozásbeli készségeket alkalmazták,
az itt dolgozó emberek foglalkoztatottsági tapasztalatai negatívak voltak az állami
108

szénbányákban foglalkoztatott bányászokéhoz képest. Munkájukat rosszul fizették, és a
foglalkoztatásuk bizonytalan volt, ad-hoc alapon vették fel ıket munkára. A magánbányák kis száma ugyanakkor lehetıvé tette a munkaadók számára, hogy tüzetesen megvizsgálják a munkavállalók teljesítményét, és ez, valamint a munka mennyiségi/
teljesítmény szerinti jellege, ami ráadásul párosult a bányászok egymás közötti
versengésével, kikezdte a bányászok közötti munkahelyi szolidaritást.
A magánbányákban a szociális ismeretek alacsony foka, valamint a rövid távú munka
ellentétben állt a múltban kovácsolódott, egész életen át tartó kapcsolatokkal. A magánbányákban dolgozó bányászok kínosan tisztában voltak a munkatapasztalataikban
végbemenı minıségi hanyatlással, de képtelenek voltak hasznosítani erıforrásaikat és
képtelenek voltak a mobilitásra. Visszaemlékezve a magánbányában végzett munkájára,
Peter negatív mérleget vont le, amikor összevetette azt az állami szénbányában, majd
késıbb a Tower bányában szerzett munkatapasztalataival.
„A munkakörülmények teljesen mások. Teljesen más a hozzáállás az egészségvédelem és
biztonság tekintetében. Azt hiszem, más az ott dolgozó emberek gondolkodásmódja is… az
egyik elsı dolog, ami a szemembe ötlött az volt, hogy mennyire önállóak és önzıek voltak
akkor az emberek, nem igazán törıdtek a köztes mőszakban dolgozó emberekkel, vagy a
velük egy mőszakban dolgozó barátaikkal… Ha úgy tetszik, az emberek közötti kötelék
nem volt olyan erıs azokban a bányákban.” (Peter, Tower részvénytulajdonos és
szakszervezeti aktivista)

Azonban Peter képes volt arra, hogy kihúzza magát ebbıl a helyzetbıl, és Tower
részvénytulajdonossá, valamint fizetett szakszervezeti tisztségviselıvé váljon, amivel a
túlélı és stratégiai helyzetek közötti elmozdulás lehetıségét is illusztrálja. Teljesítményét
az is segítette, hogy a feleségének biztos munkahelye volt, valamint politikai
végzettséggel és társadalmi hálózattal rendelkezett – mindezek a társadalmi tıke lényeges
formái. Peter egy magánbányában kapott munkát, ahol politikailag aktív barátai
segítségével létrehozott egy szakszervezeti csoportot. Ezzel ismertté vált más szakszervezeti aktivisták elıtt, tudást szerzett a bányászati iparról. Mindez elınyös pozícióba
juttatta Petert akkor, amikor lehetısége nyílt arra, hogy Tower részvényeket vásároljon.
Ezzel szemben Jack fatalistább hozzáállást tanúsított, mivel beletörıdött a
magánbányában való munkával járó bizonytalan jövıbe, és munkaerı-piaci elınytelen
helyzetének okaként kifejezetten az átalakítást tekintette.
„Manapság úgy tőnik, hogy a munka alapja a számítógép és a magas színvonalú technika, a
szoftverek és így tovább. Az én generációm pedig a nehéziparon nıtt fel, a szénen, acélon,
stb. stb. – mindezt megnyirbálták mostanság… Sok hozzám hasonló embernek nincsen
megfelelı végzettsége ahhoz, hogy egy magasabb szintő, szakképesítést igénylı
munkahelyre álljon át.” (Jack, magánybányában dolgozó bányász)

Jack képtelen volt az átképzésre, vagy arra, hogy ugyanúgy hozzáférjen alternatív, új
munkaerı-piaci lehetıségekhez, mint Peter, mivel Jack volt a családban az egyedüli
keresı, és így kevesebb erıforrásra tudott támaszkodni. Petertıl eltérıen ı mindig a
munkája közelében élt, és kevesebb munkavállalási lehetıséget vett figyelembe. A magánbányában dolgozók közül sok bányász ment át azon, hogy hellyel-közel nem volt
munkája, majd késıbb lassanként elfogyott a végkielégítési pénze, és képtelen volt saját
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foglalkoztathatóságába invesztálni. Az eltartott családtagokkal bírók nem tudtak elmenni
átképzésekre, és belenyugodtak abba, hogy beérjék a magánbányákban, nem kielégítı
körülmények között végzett munkával.
A „túlélık” nagymértékben hagyatkoztak a munkaerıpiacon kívül szerzett emlékeikre
és tapasztalataikra, hogy kialakítsák a magukról alkotott képet, megértsék önmagukat –
különösen politikai téren. Mindezek önértelmezı erıt, valamint menedéket biztosító
közösségi tevékenységet nyújtottak számukra. Jack a szocialista ideológiába ágyazott
hagyományos osztályelemzı módszert alkalmazta annak magyarázatára, hogy miért
marginalizálódott a foglalkoztatásában, és kínosan igyekezett visszaidézni azokat a
közösségi kompenzációkat, amelyek a helyben maradással jártak. Kay, aki egy
magánybányában dolgozó bányász felesége volt, elmondta, hogy miként sikerült életben
tartania a család közösségi kapcsolatait a helyi ifjúsági rögbicsapatban végzett önkéntes
munkája révén, noha fizetet munkájuk már nem jelentett kötıdést a közösséghez.
„Sok mindent csinálunk az ifjúsági rögbicsapatban, és ez a banda ugyanazokból az
emberekbıl áll, mint akik a barátaink (a férjé), még mindig játszanak. İk csinálják az
ificsapatot, mind együtt dolgoznak … mind együtt vagyunk. Még mindig a bányákról
beszélnek.” (Kay, munkanélküli gyári munkás, magánbányában dolgozó bányász felesége)

Így, bár nem voltak meg a megfelelı erıforrásaik, hogy stratégiailag hozzájussanak a
fizetett munkához, a „túlélık” gyakran mégis képesek voltak arra, hogy társadalmi
tıkéjüket felhasználva más, nekik megfelelı munkaformákat érjenek el. A magánbányákban dolgozó bányászok tapasztalatai szembe állították a munkájukat a
hagyományos szénbányászattal, ami megerısíti Abercrombie és Warde’s (1995)
állítását, miszerint a munkahelyi társadalmi szervezeteknek erıs hatásuk van az egyes
egyének munkához való hozzáállására.
A fizetett munkaerıpiacon kívül létezı túlélık jelentik a túlélı magatartás és a munka
eltérı szervezésének második legjelentısebb megnyilvánulási formáját. Nem csupán a
„munkaviszonyban végzett munkát” képviselik, hiszen esetükben a munka számos más
formában és sok okból végezhetı lesz. Nem is mindegyikük anyagi okokból, bár a
munkanélküliekre határozottan jellemzı a fizetett munka aktív keresése. Amint Grint
(1991) megjegyzi, a munka társadalmilag épül fel, és a modern nyugati társadalmakban a
foglalkoztatottsággal történı összekapcsolása az otthoni munka alávetett és nemek
szerinti természetét tükrözi. Ezen megkérdezettek munkája a nem hivatalos gazdasági
munka, a házimunka, az idıs rokonok, ellátást igénylı családtagok és az unokák
gondozása területeit ölelte fel. Különösen a munkanélkülieknél ez néha a
„pótfoglalkozás” szerepét töltötte be. Ezt a nem fizetett munkát a nemek szerinti minták
jellemezték – a nık inkább a gondozó és háztartási szférában mozogtak, a férfiak pedig a
szénbányákban végzett fizikai munka mintáját követték, egy férfi például a fiának segített
egy elhagyott pajta átépítésében. Az egyének inkább a közösségi és rokoni hálózatokban
meglévı szociális kapcsolataikat használták fel, szemben a munkahely alapú
szolidaritásokkal, amelyek elérhetetlenné váltak számukra koruk, otthoni kötelezettségeik
vagy a munkaerıpiacon történt marginalizálódásuk következtében. Így, miközben a
fizetett munkaerıpiacon kívül gyakran újra fogalmazták dolgozói identitásukat azért,
hogy lehetıséget teremtsenek a szociális interakcióra és az értelmes tevékenységre, de
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szocio-ökonómiai elhelyezkedésük nem tette lehetıvé számukra ennek méltánylását,
elismerését. A múltba visszatekintı élményeik hangsúlyozott jelentıséget kaptak
társadalmi identitásuk megfogalmazásában.
A munkanélküliség – különösen a fiatalabb megkérdezettek számára – kínosan érintette
kulturális értékeiket és az önmagukról kialakított képet. A munkanélküliek következetesen részletezték a fizetett munkához társított megelégedettségi formákat, és ezzel azt
sejtették, hogy mindezek a kérdések sokkal inkább elıtérbe kerülnek a fizetett munka
hiányában. Peter úgy reagált, hogy a munkanélküliség katalizátorként mőködött nála, és
arra kényszerítette ıt, hogy politikai magyarázatokat találjon, és stratégiákat dolgozzon
ki, hogy miképpen tudna visszakerülni a munkába.
„Munkanélküli voltam, elıször voltam segélyen, és túl sok éven át, nem is tudom,
meddig… Olyasmiket igyekeztem csinálni, mint korábban, amikor az embernek céljai
vannak, amiket el akar élni, és dolgozik. Ha az ember segélyen van, akkor sokáig fenn
marad, minek is keljen fel korán másnap reggel? Nincs semmi cél, ami kimozdítaná az
embert. Természetesen felrázott engem, nagyon, nagyon. Rájöttem, hogy milyen könnyen
lehet ilyen helyzetbe kerülni. Természetesen felnyitotta a szememet.” (Peter, Tower
részvényes és szakszervezeti aktivista)

A munkanélküliséggel társított negatív érzelmek kiemelik a saját magunkról kialakított
képen belül a fizetett munka jelentıségét. A férfi válaszadók leginkább a munkahelyi
baráti-bajtársi légkört hiányolták, és a munkanélküliséget számukra sokkal nehezebb
dologként fogták fel, részben azért is, mert a nık hagyományosan sokkal rugalmasabban
vállaltak fizetett munkát.
A magukat nyugdíjba vonultnak tekintett személyek életkora meglehetısen széles
határok között mozgott. Voltak köztük olyanok, akik korkedvezménnyel mentek
nyugdíjba, amikor szembe találták magukat a szerkezetváltással, és a nyugdíjazás,
valamint a hosszú ideig tartó betegállomány körüli huzavonák sokszor
megkülönböztethetetlenek volt egymástól. Bár ez nem meglepı egy olyan iparágban,
ahol gyakoriak az egészségügyi problémák, az „egészségileg alkalmatlan” identitás
elfogadása az idısebb férfiak körében bizonyos mértékig ésszerő válasz volt, így akarták
maximalizálni a lehetséges segélyekre való jogosultságukat. Ebben a kérdésben az
interjúalanyok viselkedése bizonyos mértékben „stratégiai” volt, arra tettek ugyanis
kísérletet, hogy ne kelljen magukat munkanélkülinek tartaniuk, sem pedig azzal aláásni
az önértékelésüket, hogy a korábbinál alacsonyabb rendő munkát keressenek, noha az ezt
követı tapasztalataikkal a túlélésre összpontosítottak. Matthew romló egészségi állapotát
hozta fel ürügyül arra, hogy nem invesztált a Towerbe. E döntésében szerepet játszott
még, hogy tisztában volt a kockázattal, amit a végkielégítési összeg ilyen irányú
befektetése jelentett volna.
„A Blaenant (korábbi szénbányák) elhagyó emberek közül elég soknak nincs munkája. Azt
hiszem néhányuk olyan hosszú ideig volt bányász, hogy nem is akartak váltani, és talán
nem is tudtak volna alkalmazkodni. Néhányan nem akartak, féltek a kihívástól. És
néhányan, azt hiszem, egyszerően azt mondták: ’Na jó, hát akkor ennyi. Nem fogom
magam izgatni.’ ” (Metthew, korábban bányász, most hosszú távon betegállományban)
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Amint azt Fieldhouse és Hollywood (1999) megfigyelték, a magukat nyugdíjasnak
tekintı egyének így álcázzák a rejtett munkanélküliséget, ugyanis ezek az
„elbátortalanodott” munkások képtelenek, vagy nem hajlandók arra, hogy ismeretlen
munkaerı-piaci elvárásokkal nézzenek szembe. Valóban, a nyugdíjba vonult
interjúalanyok nagymértékben hagyatkoztak a kollektivitás azon formáira, amelyek a
hagyományos szénbányász közösségekhez főzıdnek, és a korábbi kollégákból álló
hálózatot tartották fenn a foglalkozási identitásuk megırzése érdekében. Gyakran
megkönnyebbülésüknek adtak hangot amiatt, hogy el tudják kerülni a munkaerıpiachoz
való alkalmazkodás nehézségeit, mert az úgymond nem képes megadni az álláshoz kötött
társadalmi megelégedettséget. Különösen problematikus kérdés volt a nyugdíjba vonulás
a nık számára, akiknek a fizetett munkahelyhez való kapcsolódása általában gyengébb
volt, és akik többnyire bolti vagy gyári munkákat vállaltak. A nık foglalkozáshoz való
gyengébb kötıdése, valamint a fizetett, önkéntes, informális és háztartási munka
kombinálásának rugalmas és folyamatos alkalmazása megnehezítette a „nyugdíjazás”
pontos idıpontjának meghatározását.
A stratégiai/túlélı megközelítések közötti fı eltérés abban áll, hogy a „stratégák” úgy
alakították át munkaerı-piaci tapasztalataikat, hogy ezáltal olyan foglalkozási
megelégedettséghez jussanak, ami minıségileg összehasonlítható a szénbányászat
hagyományos formái által nyújtott foglalkozási megelégedettségi formákkal. Munkájuk
céltudatos tevékenységnek mondható, ami lehetıséget adott arra, hogy baráti
kapcsolatokat tapasztaljanak meg. Ezzel szemben a „túlélık” kevésbé voltak képesek arra,
hogy a fizetett munkában érjék el ezeket a megelégedettségi formákat, valamint képtelenek
voltak arra is, hogy a kritikus pillanatokban tıkéhez jussanak. Munkaerı-piaci részvételük
fı értelme csupán az anyagi haszon volt, és nem volt más egyéb, magasztosabb értelme.
Ugyanakkor a túlélık sokkal inkább hagyatkoztak a munka múltban megszokott nemek
szerinti felosztására. A megfelelı munkaszerepekrıl továbbra is nemi alapon elfogadott
nézeteik nyújtottak ugyan számukra egy kis fogódzót a változó környezetben, de ez
problematikus volt az akkori munkaerı-piaci követelmények szempontjából.

A társadalmi szolidaritás megközelítése
A kutatás fókuszába került, hogy az egyenlıtlenségek miként korlátozzák, vagy teszik
lehetıvé az egyén számára kielégítı munkaélmény megszerzését. Ahol az egyének
pozicionálása kedvezıbb, ott képesek voltak az emberek munkájukat úgy átalakítani,
hogy az egybeessen foglalkozási elvárásaikkal. Azonban a legtöbb megkérdezett nem
volt képes olyan fizetett munkát kapni, ami a tapasztalataik alapján elvárt biztonságot és
megelegettséget tudta volna nyújtani. Ezen egyének számára a foglalkoztatási
tapasztalatok a személyes identitás kevésbé fontos tényezıivé váltak. A „túlélık” a múlt
tapasztalatait a jelen élményeivel keverve alkalmazták, a hagyományos családi viselkedés
köré szervezték, hogy ez céltudatos tevékenységet és baráti kapcsolatokat jelentsen. Bár a
„stratégák” szintén részt vettek ilyen tevékenységekben, de ez kevésbé volt számukra
jelentıs az önértékelésük kialakításához. Így tehát a fizetett munka már nem tekinthetı az
identitás állandó és elsıdleges tényezıjének, kihatása változó, dinamikus és a társadalmi
tapasztalatok szélesebb aspektusaival áll kapcsolatban. A lakosság jelentıs része olyan,
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nem kielégítı alkalmazási formákban dolgozik, ami a humanisztikus szükségletek
korlátozott körét képes csak kielégíteni, és bár egyesek ki vannak zárva a fizetett
munkából, a fizetett munka jelentısége identitásuk kialakítása szempontjából csökkent.
Azonban az egyének ritkán kerülnek tisztán ebbe vagy abba a kategóriába a kettı közül,
így a stratégiai/túlélı megkülönböztetést óvatosan kell kezelni, s amely mentén fel lehet
térképezni az egyéni pályákra kiható egyenlıtlenségek hálózatát. Amikor a válaszadók
képesek voltak bizonyos erıforrásokat felhalmozni, életük egy bizonyos területén
stratégiai magatartást tanúsítottak, bár nem szükségszerően a fizetett foglalkoztatás terén.
Hasonlóképpen, az „elhalasztott lehetıségek” tekinthetık a sajnálkozás forrásának, mint
annak a néhány bányásznak az esetében, akik nem akartak kockázatot vállalni azzal, hogy
beruháznak a Tower-ba, félve, hogy munkájukon kívül elvesztik kevéske pénzügyi
forrásukat is. A bezárás utáni állapotban az emberek fizetett foglalkoztatottsághoz való
viszonya bonyolultabbá és változékonyabbá vált. Következésképp az identitás olyan
holisztikus koncepcionalizálása, amely a munkának elsıdleges strukturális funkciót
tulajdonít, nem kellıen képviseli a társadalmi tapasztalatok azon skáláját, amely az
átalakított munkaerıpiac nyomán jött létre. A társadalmi identitás viszonylagos
megközelítésére van szükség ahhoz, hogy meg lehessen magyarázni a megélt
tapasztalatok idılegesen dinamikus, sokféle és bonyolult mintáit.
A fizetett munka „stratégiai” és „túlélı” kategóriái egymást nem kölcsönösen zárják ki,
és bizonyos körülmények között, az idı múlásával lehetséges közöttük a mozgás, mivel a
társadalmi kapcsolatok egymással összefonódnak, vagyis kölcsönösen függnek
egymástól. Bár ezt az analitikus megkülönböztetést kezdetben gazdasági helyszín szerint
alkalmaztuk, lehetıséget ad a munka szélesebb értelemben vett interpretációjára is.
Demonstrálva ezzel azt, hogy a társadalmi kapcsolatok kölcsönösen függnek egymástól,
hogy a foglalkoztatási tapasztalat a szocio-kulturális körülmények terméke és fordítva.
A korábbi szénbányász közösségek közös vonása az a „kulturális lépéshátrány”
(Warwick–Littlejohn 1992), ami a helyes munkamegosztás nemek szerinti felfogásában
mutatkozik meg. Az erre való közös hajlam határozta meg a döntéshozatalt és a részvételt
(a válaszadók lehetıség struktúráit), azonban ezt különbözıképpen alkalmazták a
„túlélık” és a „stratégák”, ami önértékelésük többé-kevésbé központi részét alkotta. Ez
különösen fontos a dél-walesi völgyekben végbement átalakításokra adott nıi válaszok
értelmezésében, mivel ık hagyományosan kevesebb jelentıséget tulajdonítottak a fizetett
munkának, és fontosabbnak tartották a munka közösségi és családi formáit.

Következtetések
Két minıségileg eltérı megközelítést mutattunk be annak illusztrálására, hogy a délwalesi völgyekben élı lakosok milyen eltérı utakon alakították foglalkoztatási
kötıdéseiket a gazdaság strukturális átalakulásának idıszakában. Ezen megközelítések
megértésében szerepet játszott, hogy az egyének mennyire voltak képesek hozzájutni a
különbözı forrásokhoz, ami kulturális, gazdasági, szimbolikus és társadalmi formákban
fejezıdött ki, a nemek és osztályviszonyok tengelyének metszıpontjában. Ezeket a
különbségeket egy sor olyan ipari szervezetekkel és átalakulással foglalkozó elméleti
szakember jegyezte fel, akik különbözı kereteket alkalmaztak az átalakításra adott többé113

kevésbé sikeres válaszok illusztrálására. Például Strangleman (2001) a szereplık közti
különbséget – a „boldogul” és „valahogyan csak megél” kategóriákban – a koruk alapján
határozta meg, ezzel szemben McCrone (1994) az eltérı „háztartási stratégiákra”
koncentrált. E népesség bányák bezárását követı tapasztalatainak vizsgálata kimutatta
annak a fontosságát, hogy ezen folyamatok elemzéséhez fontolóra kell venni egy sor
erıforrást. A vizsgálat a társadalmi átalakulás megértésében különösen nagy jelentıséget
tulajdonít a munka szerepének magyarázatára.
Az, hogy az egyének milyen jelentıséget tulajdonítanak a munkának, a múlt
tapasztalatainak és a jelen befolyásoló tényezıinek komplex egymásra hatásának a
terméke. Az életrajzi tapasztalatok fontos szerepet játszanak ott, ahol a foglalkoztatási
elvárások és az adott körülmények között különbség van. A munkának nagyon sokféle
értelmezése van, az idı haladtával egyaránt kielégíti a változó anyagi és érzelmi
szükségleteket. Az itt felhozott esetek azt bizonyítják, hogy a szénbányászatban a
veszélyes munkakörülményeket ellensúlyozta a biztos munkabér, a bajtársias munkahelyi
környezet, valamint az értelmes, viszonylag autonóm, státuszt biztosító foglalkoztatás.
Azonban a szerkezeti átalakítás nyomán létrejött munkaerı-piaci lehetıségek ezeket a
szükségleteket csak a privilegizáltabb személyek számára tudták megadni. Így tehát az
emberek egyre inkább a fizetett munkaerıpiacon kívül keresték az értelmes cselekvés
lehetıségeit: a közösségi, szabadidıs, családi és politikai tevékenységekben. A társadalmi
kapcsolatok egymástól való kölcsönös függıségeit vizsgálva láthatóvá vált, hogy mivel a
hivatalos munkavállalás/foglalkoztatás egyre kevésbé képes megfelelni az elvárásoknak,
kevésbé foglal el központi helyet a társadalom szervezésében, a munka egyéb formái új
értelmet kaptak. Így tehát, míg az ipari átalakítással óhatatlanul együtt járó szociális
differenciálódás csökkentette annak a mértékét, hogy mennyire lehet az identitás
kialakításában támaszkodni az olyan típusú széles közösségekre, mint amit pl. az egy
iparághoz tartozó dolgozók alkotnak – ez nem vezetett végtelen diverzitáshoz a délwalesi völgyekben élı korábbi bányásznépesség körében. A munka újradefiniálásának és
értelmezésének bonyolult folyamata állta ennek útját, magába sőrítve a közös
tapasztalatok és közös vonások szorosan összefüggı láncolatát, melynek fényében
különleges és jelentıs értelmet kapnak a személyes narratívák.
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Jegyzetek
1

Ebben a völgyben a legnagyobb munkáltatók a könnyőipari feldolgozó vállalatok, amelyek nem
rendelkeznek biztos jövıvel (közülük a legnagyobb a kutatás ideje alatt zárta be kapuit), és a déli partvidék
vált a foglalkoztatás fı forrásává, különösen a szolgáltató ipar területén.
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2

A kutatást a Neath, Dulais, Cynon és Amman völgyekben folytatták, a dél-walesi szénmezı nyugati
részén. Közülük az elsı három azok közé a bányamezık közé tartozik, amelyekben kiváló minıségő antracitot
bányásznak, és amelyek munkásmozgalmakhoz való kapcsolódása nagy múltra tekint vissza (Parry 1996).
3
A Tower Szénbánya korábban egy brit állami szénbánya volt. Amikor közeledett a bezárás veszélye,
1995-ben a bánya korábbi alkalmazottai megvásárolták a bányát. A dolgozói átvétel óta a bánya sikeresen
üzemel. E folyamat részletesebb elemzését lásd Waddington és társai (1998).
4
Például az 1978-as és 1987-es népszámlálás között Dél-Walesben a bányászatban foglalkoztatottak aránya
6,3%-ról 4,1%-ra esett vissza.
5
A ’Cottons and Casuals’ (pamut és alkalomszerő) a férfi és nıi munkavállalókra utal, ugyanis a férfiakat a
textiliparban biztos, tartós munkahelyeken alkalmazták, a nık pedig alkalmi munkákat vállaltak. (Ford. megj.)
6
A Neath-völgyben található a kis, magántulajdonban lévı bányák legnagyobb mérvő koncentrációja az
Egyesült Királyság területén.
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VAN-E HATÁSA A RÉSZVÉTELNEK?
WINNIPEG BELVÁROSÁBAN ZAJLÓ KÖZÖSSÉGALAPÚ
PROGRAM TAPASZTALATAI*
SHAUNA MACKINNON – SARA STEPHENS

2005-ben a kanadai, Manitoba állambeli Winnipegben összeült a belvárosi közösségalapú szervezetekbıl (CBO-kból) és az egyetemi kutatókból álló konzorcium, hogy
tanulmányt és jelentést készítsen a városban zajló közösségfejlesztı munkáról. A központi cél az volt, hogy jobban felismerjék a hatékonynak és a kevésbé hatékonynak
bizonyuló fejlesztési stratégiákat, valamint hogy megállapítsák az elıttük álló feladatokat.
A kutatási eredményeket különbözı formában adták közre, például évenként megjelenı,
a belváros állapotáról szóló jelentésként (CCPA-Mb 2005; 2006; 2007). A 2006. évi,
belváros állapotáról szóló jelentésen dolgozva felismertük, hogy milyen hatást gyakorol a
közösségi társadalmi részvétel az egyénekre, a családokra és azok közvetlen
környezetére, valamint a tágabb értelemben vett közösségekre.
E tanulmány célja az, hogy leírja az általunk kifejlesztett kutatási tervet és, hogy
bemutassa a felmerült kulcsfontosságú témákat, valamint az alkalmazott részt vevı
akciókutatást (PAR rendszer).
Winnipeg belvárosa Kanada egyik legszegényebb közösségei közé tartozik. Egyik
fontos jellemzıje a nagyszámú ıslakosság léte. A 2006-os népszámlálás adatai szerint
egyes területeken az ıslakosok a lakosság 66%-át teszik ki. Sokan egész életükben e
közösség tagjai voltak, míg mások lehetıségeket remélve költöztek be az elszegényedett
rezervátumokból a városba, ám csak egyre mélyebbre süllyedtek a szegénységben.
Miközben a tartós mélyszegénység, a rasszizmus és a kolonizáció hosszantartó és
romboló hatásából fakadó nehézségek igen jelentısek, azért néhány pozitív változás is
megfigyelhetı, hiszen a Winnipeg belvárosában zajló kreatív közösségfejlesztés hosszú
múltra tekint vissza (Silver 1999; 2006).
A társadalmi igazságosság kutatására való felhatalmazással rendelkezı és közösségi
partnerekkel együtt dolgozó kutatóintézet (a Manitoba állambeli Canadian Centre For
Policy Alternatives) jelentést készített a belváros állapotáról. A nyolc különbözı
közösségalapú szervezet együttmőködésével létrejött dokumentum a közösségalapú
programokban való részvétel nehezen számszerősíthetı eredményeit volt hivatott
bemutatni. 2006-ban ezek a szervezetek kísérletet tettek arra, hogy kifejlesszenek és
megvalósítsanak egy olyan kutatási tervet, amely a belvárosi közösségalapú programok
résztvevıivel folytatott beszélgetéseken keresztül mutatná meg a sikereket és
eredményeket. A MacKinnon és Stephens (2007) által elkészített teljes kutatási
tanulmány részletesen leírja az eredményeket. Jelen tanulmány a módszertant, a kutatási
folyamatot és a tanulságokat szándékozik bemutatni.
*

A tanulmány eredeti megjelenési helye: Journal of Social Work (2010) 10(3): 283–300.
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A projekt alkalmazhatósága a szociális munkában
A tanulmány folyamata, annak terve és eredményei több szinten is fontosak lehetnek a
szociális munkások számára. A közösségfejlesztıként alkalmazott és nonprofit
szervezetekben dolgozó szociális munkásoknak ismerısek lehetnek a kutatás sarokpontjaiként megjelenı problémák. Reméljük, hogy a bemutatott folyamat és azok eredményei hasznosak lesznek azoknak a szociális munkásoknak, akik szerint nagyobb
érzékenységgel kell odafigyelni „klienseik” azon szükségleteire és elvárásaira, amelyek a
közösségalapú programokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatosak, valamint arra, hogy miként
tudják a programban résztvevık számára jelentıs eredményeket a legjobban felmérni.
Reméljük, hogy az elemzıként és ügyintézıként alkalmazott szociális munkások
számára ez a tanulmány egyaránt hozzájárul ismereteik bıvítéséhez, és ahhoz, hogy mit
is jelent a „sikeresség” a gyakran csak civil támogatók segítségével életképes
közösségalapú programok felhasználói számára.
Az ügyintézıként és elemzıként alkalmazott szociális munkásoknak jelentıs befolyásuk
van a közösségalapú szervezetek sorsára, és fontos társaink lehetnek több holisztikus
érvényő eredménymutató kifejlesztésének támogatásában.
Véleményünk szerint a kutatásra összpontosító szociális munkások számára az itt
bemutatott PAR modell példaként szolgál arra, hogy miként járulhat hozzá a kutatás a
közösségfejlesztéshez és képessé tevéshez azáltal, hogy a kutatásba kezdettıl fogva
bevonják a közösségalapú szervezeteket és azok programjainak felhasználóit.

Az eredmények kimutatásának nehézsége
A közösségalapú partnerszervezeteink (a CBO-k) szemszögébıl olykor úgy tőnhet,
hogy a finanszírozó intézmények belefeledkeznek az eredménymutatókba. Azt is
tapasztalták, hogy a támogatók kizárólag erre koncentrálnak. Ez nagyon zavarja a
szervezetek képviselıit, akik közül sokan végigjárták a dekolonizáció hosszú és
fáradságos folyamatát. Úgy tőnik, hogy az önkormányzatok és a programok más
támogatói csekély érdeklıdést mutatnak az iránt, hogy milyen hatások érik az emberek
életminıségét, valamint hogy a közösségi szintő programokban való részvétel nemcsak a
részt vevı egyének, hanem családjaik, közvetlen környezetük és a tágabb értelemben vett
közösség életére is hatással van. Az intézmények által mutatott érdeklıdés nyilvánvaló
hiányának – vagyis, hogy a részvétel eredményeit minıségi szempontok szerint
vizsgálják – részben az az oka, hogy az ilyen hatásokat nagyon nehéz kimutatni. Gyakran
elıfordul, hogy a finanszírozó intézmények alapvetı célja lényegében különbözik a
projektben részt vevı közösségi szintő szervezetek céljaitól.
Az e projektet irányító CBO „átalakító” vízióval rendelkezik. Sokan gondolják úgy, hogy
az alapvetı változtatások eléréséhez elıször fel kell mérni a kolonizáció és az elnyomás
által okozott károkat (Mullaly 2002; Freire 2006; Silver 2006; Tuhiwai-Smith 2006). Míg a
finanszírozó intézmények, fıleg az önkormányzatok azt szeretnék látni, hogy az egyének
alkalmazkodnak a már létezı szociális és gazdasági struktúrákhoz, a mi közösségi
partnereink éppen ezekben a struktúrákban szeretnének alapvetı változásokat elérni.
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Mivel a belváros továbbra is összetett problémákkal küzd, ezért az ilyen mértékő
átalakítások elérhetetlennek tőnnek, ugyanakkor a terepen dolgozók érzékelik a
belvárosban élı egyéneknél és családoknál tapasztalható fejlıdést. Ez a fejlıdés azonban
nehezen mutatható ki a „sikeresség” mérhetıségének nehézségei miatt. A kutatás éppen
ezért is kíván választ adni a CBO-kra irányuló azon folyamatos nyomásra, hogy csak
mennyiségi eredmények tükrében mutassák ki programjaik hatékonyságát.

Átalakítás részt vevı akciókutatáson (PAR) keresztül
A részt vevı akciókutatás (PAR) úgy jellemezhetı, mint „a tanulmányozott
problémával érintettek együttmőködésével az oktatás, beavatkozás vagy szociális
változtatás céljából történı strukturált interjúk készítése” (Mora–Diaz 2004). A PAR nem
kizárólag csak marginalizálódott és elnyomott közösségekben használható, bár itt
mőködik a legjobban (Gatenby–Humphries 2000; Khanlou–Peter 2005). Egy olyan
modellé vált, melyet gyakran használnak átalakító rendszerekben a kirekesztett és
elnyomott közösségekkel dolgozó kutatók és a gyakorlatban dolgozó szakemberek.
Tömörebb, és magában foglalja egy olyan kutatás lebonyolítását, melynek célja a
közösségfejlesztés, de az hatással legyen a szociális változásra is. A PAR nagymértékben
különbözik más kutatási formáktól, mivel itt szükség van a kutatók és a közösség tagjai
közti kölcsönös bizalomra, mely kapcsolatok kialakításához hosszú idıre van szükség.
A PAR egy olyan kutatási forma, amely a közösség által megállapított problémákat
kutatja, és az eredményeket széles körben elérhetı formában terjeszti. A részt vevı
akciókutatásban a közösség határozza meg azokat a módszereket is, amelyek szerintük a
legalkalmasabbak a kutatási projekt céljainak eléréséhez.
A PAR céljaival megegyezıen kifejlesztettünk egy olyan modellt, melyben a kutatás
minden szempontjából jelentıs szerepe van a közösségnek – a tervezéstıl a
megvalósításon át az eredmények hasznosításáig. A projekt a korábbi munkák során
kialakult kölcsönös bizalomra épülve vezetett el egy közösségalapú „kutatócsapat”
megalakulásához, mely azzal a céllal állt össze, hogy megvitassák a közösség
szükségletei szempontjából fontos lehetséges kutatási területeket. A csapatot egy nyolc
belvárosi szervezetbıl álló egyesülés, a Community-Led Organizations United Together
(CLOUT) tagjai, valamint a Manitoba állambeli Canadian Centre For Policy Alternatives
kutatói alkotják. A CLOUT képviselıi mind nık és a legtöbbjük ıslakos. Néhányan
közülük helyben nıttek fel és még mindig ott is élnek, és ott dolgoznak. Az általuk
képviselt szervezetek elsıdlegesen – bár nem kizárólag – ıslakosoknak nyújtanak
szolgáltatásokat. Néhányan tudatosan fejlesztették a programjukat elnyomásellenes
keretrendszer köré, és szándékosan vittek bele erıs kulturális összetevıket. Számos
programnak az is része, hogy a kolonizáció és az elnyomás hatásainak témakörében adjon
felkészítést a résztvevıknek.
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Kolonizáció, elnyomás és irreális elvárások
A kutatási folyamat elején a kutató team megegyezett, hogy a kiindulási pontként
használt keretrendszernek fel kell ismernie az ıslakosokat ért hatások történelmi hátterét
(Silver 2006). A kolonizáció és az elnyomás által okozott károkból való felépüléshez sok
idı és fáradságos munka szükséges. Továbbá a rasszizmusból, a szexizmusból és a
társadalmi osztályhoz való tartozásból eredı elnyomás úgy tőnik, még mindig jelen van,
ezért a változások újabb és újabb sérüléssel fenyegetı környezetben zajlanak. A fentiek
tudatosítása elengedhetetlen kezdeti lépést jelent az egyéni képessé tevés és az
egyenjogúság eléréséhez. Ezt a gondolatot ismételten megerısítettük a folyamat során az
interjúalanyok és a kutatók számára is.
Az elnyomásnak és a rasszizmusnak hosszantartó következményei lehetnek. Freire
(2006, 63) így fogalmaz: „Olyan sokszor hallják, hogy semmire sem jók, nem tudnak
semmit, és képtelenek bármit is megtanulni – betegek, lusták és haszontalanok –, hogy a
végén meggyızıdnek saját alkalmatlanságukról”. Silver (2006, 27) pedig leírja, milyen
mély sérülést okoz ez: „Az ıslakosok elkezdik belátni, hogy valóban nem jók semmire,
hogy képtelenek tanulni, és hogy a gyarmatosítók lealacsonyító képe és meggyızıdése az
ıslakos emberekrıl és életmódjukról igaz”.
Az ıslakosokból álló belvárosi szervezetek számára a kolonizáció által okozott károk
visszafordítása az átalakító folyamat elsı lépése. Ez megköveteli, hogy a programban
résztvevıknek lehetıségük legyen tanulni az elnyomásról és a kolonizációról annak
érdekében, hogy visszanyerhessék ıslakos identitásukat, büszkék lehessenek arra, és így
majd tovább tudjanak lépni. Sokak számára azonban az út hosszú, és az eredményeket
nem mindig könnyő kimutatni. Épp ezért alapvetı fontosságú, hogy a kutatási projekt – a
tervezéstıl az elemzés folyamatáig – a kolonizáció mélyen gyökeredzı hatásainak
megértésébıl induljon ki. Annak biztosítása érdekében, hogy a többségükben ıslakos
közösségi kutatók kellıen tudatában legyenek ennek a körülménynek, egy nagy
tiszteletben álló ıslakos származású tanárt kértünk fel a képzésben való közremőködésre.
Hisszük, hogy tanításai hozzájárultak az interjúk minıségéhez, valamint a
közösségfejlesztı céljainknak megfelelı tudást biztosítottak a közösségi kutatóknak.

A kutatási terv
A PAR-ral összhangban a kutatás tervezésének folyamata, az eszközök megtervezése és
az adatok elemzése gondos figyelmet kívánt. Célunk az volt, hogy a kutatási folyamat hő
maradjon a kutató team képessé tevı és átalakító céljaihoz. Ez egybecseng a
szakirodalom megállapításaival is, miszerint az elnyomás mélyen beleivódott a létezı
szociális struktúrába, és szociális, valamint gazdasági kirekesztéshez vezetett.
Az elnyomott közösségek kirekesztésével foglalkozó kutatási folyamatokba aktívan és
teljes mértékben bevonják a közösségek képviselıit ezáltal is hozzájárulva az átalakító
célok eléréséhez.
Keys és társai is (2004) úgy közelítették meg részt vevı kutatásukat, hogy figyelembe vették
az elszeparáló kapcsolatokat, melyekben gyakran részük van a hátrányos helyzető egyéneknek.
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Sokan az állam éber szemő képviselıi, például gyermekjóléti szolgálatok, bőnügyi igazságszolgáltatás és szociális segélyszolgálatok felügyelete alatt élik életüket. E szolgáltatások jelentıs hatalommal bírnak mindennapjaik alakulására, továbbá hatással vannak a
kutatáshoz szükséges bizalom kialakítására is. A bizalomra nagy szükség van ahhoz,
hogy a résztvevık biztonságosnak érezzék történeteik teljes mértékő megosztását, és
hogy megvalósulhasson a képessé válás folyamata. Ezt a projekt során bizonyos
mértékben úgy oldottuk meg, hogy a közösséget még jobban bevontuk a kutatás
folyamatába, állandó együttmőködésen keresztül egyenrangú kapcsolatok kiépítésére
törekedtünk a résztvevıkkel, közösségi kutatókat képeztünk ki és alkalmaztunk, több
formában is megosztottuk az eredményeket, valamint visszajelzést kértünk a kutatásban
résztvevıktıl.

A módszertan kialakítása
A PAR-ral összhangban a közösségi kutatóknak ki kell választaniuk egy olyan
módszertant, amely a legalkalmasabb a kutatási célok eléréséhez. A „kívülálló kutató”
feladata, hogy információval szolgáljon a különféle módszerekrıl és eszközökrıl, és
hogy a folyamat során segítse a közösségi partnereket. A PAR magában foglalhat
kvantitatív és kvalitatív módszereket, illetve ezek kombinációját is, azonban
körültekintıen kell kiválasztani azt a módszert, amely elindítja a közösség tagjait – hogy
kiképezzék, és ahol lehet, alkalmazzák ıket – az adatgyőjtés és az elemzés folyamatában.
A korai tervezési folyamatban általános megegyezés született egy olyan módszer
kifejlesztésérıl, mellyel úgy mérjük a fejlıdést, hogy meghallgatjuk a program
résztvevıinek véleményét. A kutató team határozottan úgy vélte, hogy a résztvevık
értékes meglátásokat tudnak megosztani a történeteiken keresztül. Alapvetı fontosságú
volt annak felismerése, hogy a CLOUT programokban való részvétel mit is jelent az
egyénnek, valamint családjaik, közvetlen környezetük és a tágabb értelemben vett
közösség számára, és hogy ezáltal lemérhessük, történik-e fejlıdés.
A CBO-k részérıl fontosnak tőnı kutatási területek beazonosításakor több megbeszélés
zajlott a fejlıdés méréséhez szükséges mutatókról. A kérdés, miszerint „hogyan
mérjünk?” olyan dolgokról indított el vitákat, hogy „mit” is mérünk, és hogy „ki állapítja
meg, hogy milyen szükségleteket kell mérni?”, majd ezek segítségével sikerült
kifejlesztenünk a modellt. A belvárosi CBO-k folyamatos nyomás alatt vannak, hogy a
finanszírozó intézményeknek bemutassák, miként hatnak programjaik a résztvevık
életére. A támogatókat a legtöbb esetben azok a mennyiségi mutatók érdeklik, amelyek
kimutatják, a résztvevık közül hányan kerültek vissza a munkaerıpiacra, vagy mentek
vissza az iskolákba stb. A szervezetek azt állítják, hogy ezek az elvárások gyakran
irreálisak, ha figyelembe vesszük a kolonizáció és az elnyomás mély és károsító hatásait.
Meglátásuk szerint fel kell ismerni a többi kisebb jelentıségőnek vélt, ám igenis fontos
emberi tényezı javulását is. A támogatóknak, akiknek a közösségfejlesztés és a társadalmi
tıke növelése a legfontosabb, nagyobb jelentıséget kell tulajdonítaniuk a folyamatnak, és
el kell fogadniuk, hogy sokak számára már maga a részvétel is fontos eredmény.
A kutató csoport fontosnak érezte, hogy az eredményeket az egyének történetein
keresztül próbálják megérteni. Egy olyan módszertan alkalmazása, amely lehetıséget ad
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a résztvevıknek, hogy történeteiken keresztül véleményt alkothassanak, összhangban áll
az ıslakosokra irányuló kutatással. Tuhiwai-Smith (2006,127) magyarázata alapján a
kutatáshoz való „az a fajta hozzáállás, hogy bevonjuk a közösséget, feltételezi, hogy az
emberek ismerik a saját életüket, és el is tudnak rajta gondolkodni”. Ez különösen fontos,
ha figyelembe vesszük, hogy jelentıs számú ıslakos vesz részt a kutatásban.
Freire az Elnyomás pedagógiája (Pedagogy of the Opressed) címő mővében (2006) azt
állítja, hogy az elnyomottak számára az egyenjogúság elérésének kritikus szakasza az
elnyomásuk megértése, amely aktív szerepet játszik felszabadításuk során. Csapatunk
ezzel egyetértve kifejlesztett egy olyan kutatási paradigmát, amely elismeri a kulturális
identitást, és megérti a kolonizáció és az elnyomás életeket alakító és megnyomorító
szerepét, továbbá képes hozzájárulni a tudatos neveléshez, a képessé tevéshez, a megújult
kulturális identitáshoz, az egyén egyenjogúságához és a rendszerszerő átalakulás
eléréséhez. A kutatási eszközök innen a dekolonizációs keretrendszeren belül fejlıdtek
tovább. Az eredményeket nem csupán az egyéni alkalmazkodás alapján mértük (hogy a
támogatóknak is a kedvében járjunk). A folyamat már önmagában is része az
eredménynek. Az egyik belvárosi fejlesztésben részt vevı munkatárs ezt így fogalmazta
meg: „A folyamat az eredmény, azt hiszem, ez olyan, mintha egy utazás lenne, nem pedig
egy úti cél.” (Silver 2006,150) Ez problémát jelenthet azon támogatóknak, akik lineáris,
mennyiségileg meghatározható eredményeket várnak. A kolonizáció mélyreható
hatásairól való tudatosság növelésétıl azonban azt remélik a CBO-k, hogy a támogatók
lassan belátják, hogy az okozott károk visszafordításához a fı intézményeknek is
alkalmazkodniuk kell az irányelveikben, programjaikban és mérési módszereikben, és
ezáltal képessé kell válniuk arra, hogy jobban tudjanak reagálni a kolonizált emberek
szükségleteire. Meg kell említenünk, hogy a CBO-knak sokat kell dolgozniuk éppen az
ıket támogató intézmények károsító hatása és nemtörıdömsége miatt, ezért ironikus,
hogy a kutatást támogató intézmények továbbra is elvárják a CBO-któl, hogy
hatékonyságuk eredményét intézményi szempontjaik alapján mutassák be.
Kutatócsapatunk tagjai azzal is teljes mértékben tisztában vannak, hogy a legtöbb dolog,
amire képesek, ellene szól az általánosan használt irányelveknek és programoknak,
melyeket legjobb esetben alkalmatlannak, legrosszabb esetben pedig romboló hatásúnak
tartanak. Mindent megtesznek, hogy segítsenek az egyének alkalmazkodásában, növeljék
a tudatosságot, és támogassák „klienseiket”. A valóság azonban az, hogy a szociális
segélyek nem elegendık, korlátozottan lehet csak jó munkához, gyermekgondozáshoz és
képzésekhez hozzájutni, tehát az irányítás nincs a kezükben. Ha nem változnak meg
jelentısen az általános irányelvek, úgy az általuk szolgált emberek gazdasági és szociális
jólétének fejlıdése a lehetségesnél alacsonyabb mértékő lesz. A rendszerben rejlı erık
tudatosítása a cél, hogy az emberek jobban megértsék az elnyomásukat, ez alapvetı
fontosságú kezdı lépés lehet az átalakulás irányába.

A történetek fontossága
Sallie Westwood (1991, 4) is kihangsúlyozza a történetmesélés jelentıségét az
átalakítást célzó kutatásokban. Megjegyzi, hogy ezekben a kutatásokban a résztvevık
számára nem csupán egy olyan helyzetet kell teremteni, ahol beszélhetnek, „hanem egy
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strukturálatlan interjún keresztüli beszédhelyzetet” kell létrehozni. Az a PAR módszer,
amely leszőkíti a módszertant mennyiségi mutatókra, nem él azzal a lehetıséggel, hogy
biztosítsa az interjúalanyoknak a képessé válást, és a „kutatottak” szavaiból eredı
bölcsesség és minıség is elvész. A történetmondó vagy strukturálatlan interjúkon
keresztüli kutatás által bepillantást nyerhetünk abba, hogy az emberek mekkora jelentıséget tulajdonítanak tapasztalataiknak. Így ez hasznos módszertan lehet a közösségalapú
PAR kutatásban, ahol a kutatott közösség tudása a folyamat központi eleme.
Freire (2006, 88) így ír errıl: „Ha az emberek gondolataikat szavakba öntik, s ezáltal
megnevezik világukat, azzal át is alakítják, és a párbeszéd olyan módszernek tőnik majd,
mely által emberi lényekként fontos dolgokat érhetnek el.” Elnyomásellenes/
dekolonizációs szempontból a párbeszéd a cselekedet elengedhetetlen elıhírnöke.
LeCompte-hoz hasonlóan (1993, 10) azonban mi is úgy gondoljuk, hogy a történetek
elmondásakor megfeledkezhetnek a „tényleges és az anyagi állapotok” valóságáról.

Az interjú eszköze
Mivel egy vegyes módszertanú tervre volt igény, a kutatócsapat kifejlesztett egy félig
strukturált interjúfolyamatot, amely ötvözte a szociális jól-lét mennyiségi mutatóját a
strukturálatlan interjúval, amely a történeteket rögzítette. A kutatócsapatot különösen az
érdekelte, hogy megismerje az elbeszélı véleményét, és hogy mit jelentett számára a
program, valamint milyen hatással volt az ezen való részvétel a családjára, a közvetlen
környezetére és a tágabb értelemben vett közösségre. Azt is szerettük volna megtudni,
hogy az egyéni részvétel vajon hozzájárult-e a kolonizáció és az elnyomás hatásainak
megértéséhez, valamint hogy ezek az ismeretek hatással voltak-e a résztvevı öntudatára
és jövıbeli reményeire.
Az interjúalanyok kiválasztása
Miután megerısítést kaptunk a Winnipegi Egyetemtıl, interjúkat kezdtünk készíteni
mind a nyolc szervezetben. Az interjúalanyokat a programokba különbözı idıszakokban
bekapcsolódó résztvevık közül választottuk ki. Minden interjúalany számára felvázoltuk
a kutatási projektet, hogy tisztában legyenek a kutatás céljaival, és azt is elmondtuk,
miként használjuk fel a kutatási eredményeket. Az interjúalanyoknak arra is lehetıséget
adtunk, hogy átnézzék az eredményeket, mielıtt a kutatási jelentést véglegesítettük volna,
ám ezzel a lehetıséggel csak kevesen éltek.
A résztvevık
Összesen 91 emberrel készítettünk interjút, közülük 60-an azonosították magukat
nıként, 21-en férfiként, és 10-en döntöttek úgy, hogy nem adják meg nemi hovatartozásukat. Alig több mint a résztvevık fele (51%) mondta magát ıslakosnak, 16%-a
pedig meszticnek1. Azon interjúalanyok közül, akik megadták az életkorukat, 13-an
voltak 18 év alattiak. Esetükben az interjúhoz egy szülı vagy gyám beleegyezését adta.
Az interjúalanyok közül 16-an voltak 18 és 24 éves kor között, 23-an 25 és 35 év között,
és 28-an 35 éves kor felett. A résztvevık átlagéletkora 30,1 év volt. Heten számoltak be
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arról, hogy egy vagy több gyermeküket gyámság alá helyezték, míg 12-nek egy vagy több
gyermeke élt otthon. Hét résztvevınek volt gyermeke otthon is és gyámság alatt is, valamint
hatnak élt gyermeke saját családjával, társával vagy egyedül. 17 másik interjúalanynak is
volt még gyermeke, ám ık nem adták meg, hogy hol élnek a gyermekeik.

Az elemzéshez használt módszer
Egy kvalitatív kutatói program (NVIVO) segítségével a strukturálatlan interjúkból
származó adatok elemzésekor beazonosítottuk a kulcsfontosságú témákat, valamint
csoportosítottuk és mennyiségileg meghatároztuk a szociális jól-léti mutatókhoz
használható válaszokat. Az elemzéshez egy kategorizáló módszert (Lieblich et al. 1998)
felhasználva megvizsgáltunk minden egyes kérdést és választ, hogy azok segítettek-e
megválaszolni az elsıdleges kutatási kérdést: Van-e hatása a (CLOUT programokban
való) részvételnek? A kulcsfontosságú témák beazonosítása után megvizsgáltuk, hogy
milyen hatást gyakoroltak azok a részt vevı egyénekre, továbbá családjaikra, közvetlen
környezetükre és a tágabb értelemben vett közösségre, hogy ezáltal jobban
felismerhessük a szélesebb körő strukturális változáshoz szükséges hatásokat.
Az adatok elemzése elnyomásellenes szemszögbıl
Mivel a közösségi partnereink olyan programtervet és kivitelezést hangsúlyoztak, amely
dekolonizációs és elnyomásellenes keretrendszerbe volt ágyazva, az elemzés is egy ilyen
szemüvegen keresztül történt. Ahogy azt korábban leírtuk, az egyéni és közösségi helyzet
javítása hosszú és fáradságos folyamat. Ez pedig központi problémát jelent azon szervezetek számára, amelyek dekolonizációs módszereket alkalmaznak, mivel ezeket a lassú és
nem mindig lineáris folyamatokat a kutatást, fejlesztést támogatók nehezen értik meg.
A fı mérési eszközöket arra fejlesztették ki, hogy gyors és szembetőnı eredményeket
mutassanak ki. Általában az „önellátás” és az Európában elfogadott középosztálybeli
értékek elérése a fı cél.
A központi kutatási kérdéskörön belül a hatások sokkal nagyobb megértésére
törekedtünk. Azt is meg szerettük volna tudni, hogy volt-e, és ha igen, miként volt
hatással a részvétel a kolonizáció és az elnyomás romboló hatásának visszafordítására,
valamint a program résztvevıi és családjaik, továbbá közvetlen környezetük és a tágabb
értelemben vett közösség képes-e a részvétel hatására nagyobb mértékő fejlıdést
felmutatni. Mivel a kolonizáció és az elnyomás által okozott károk mélyen hatnak az
önbecsülésre, az önértékelésre, az önbizalomra, valamint egyéni szinten a reményre, ezért
a társadalmi tıke egységes meggyengülésével járhatnak. E romboló hatás megfordítása
lassú, ám elengedhetetlen folyamat az egyén önmagát képessé tevéséhez, az
egyenjogúsághoz és a közösségi átalakuláshoz.
Az elemzés ezen alapszintő keretrendszerén (1. ábra) belül az átalakítás általános
céljával együtt arra is kíváncsiak voltunk, hogy a részvétel milyen változatos módokon
van hatással az egyénekre, valamint családjaikra, közvetlen környezetükre és a tágabb
értelemben vett közösségre. Mivel úgy éreztük, hogy az irányított interjúk önmagukban
nem biztosítanák a minket érdeklı információkat, ezért belevettünk egy sor olyan kérdést
is, amellyel mennyiségileg is mérhetı a szociális jól-lét.
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1. ábra
Elemzési keretrendszer

Egészség és
jól-lét

Kultúra
visszaszerzése

Képessé válás és
véleményalkotás

Függıségek
legyızése

Közösségi
aktivitás

Egyének

Szülınek lenni

Családok

Egy hely, ahova
mehetnek

Van-e hatása a
részvételnek a
kolonizáció és az
elnyomás által
okozott károk
visszafordításában?

Remény a
jövıre nézve

Törıdés és
együttérzés

Közvetlen
környezet

Céltudatosság

Kölcsönösség
és társadalmi
tıke

Közösségek

Állami
szolgálatok és
strukturális
korlátok

Lehetıségek

Közösség- és
hovatartozás
érzése

Források ismerete

Forrás: A szerzı saját szerkesztése.

A válaszadók beszámoltak a fizikai (35,5%), a mentális (39,3%) és a szellemi (40,7%)
jól-létük javulásáról, valamint 61%-uk utalt a közösségében tapasztalt növekvı
részvételrıl. Az, hogy a résztvevık történeteiken keresztül elmondhatták észrevételeiket,
mélyebb megértést adott a mennyiségi adatokra nézve.

A problémák és a tervezésbıl adódó korlátok megvitatása
A PAR és a strukturálatlan interjúk használatának ugyan rengeteg elınye van az
átalakító célkitőzéső kutatásban, ugyanakkor adódnak korlátok is. Mivel a PAR több
célkitőzéssel rendelkezik – rendszerszerő kutatás, mely egy közösség tulajdona és egyben
a képessé tevı eszköz is –, folyamata sokkal bonyolultabb lehet, valamint kockázatosabb
eredményekkel járhat. Mivel az egyik célja a közösségfejlesztés, valamint a folyamaton
keresztüli tudásátvitel, szükségszerő volt, hogy a közösségbıl alkalmazzunk embereket
kutatási segítıként, akik majd levezetik az interjúkat. Ez azonban tapasztalatlan
interjúzók alkalmazásához vezethet, amibıl adódtak is problémák. Folyamatosan szükség
volt rá, hogy támogassuk és irányítsuk az interjúkészítıket, hogy érzékenyen bánjanak az
interjúalanyokkal, és bátorítsák ıket az elemzés szempontjából hasznos információk
megosztására. Az interjúk dinamikája némileg következetlen volt, és néhány kutató
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különféle okok miatt nem fejezte be a projektet, ám ahogy egyre magabiztosabban és
tudatosabban mozogtak feladataik elvégzésekor, úgy egyre nagyobb fejlıdést
tapasztaltunk az interjúk minıségében.
Jóllehet, számos elınnyel járt volna, ha tapasztalt interjúkészítıket alkalmazunk, de
határozottan úgy gondoljuk, hogy ezek a „kompromisszumok” nagyban hozzájárultak a
projekt közösségfejlesztı céljainak eléréséhez. Az utolsó kérdés az lehet, hogy a
bemutatott kutatási projekt vajon eleget tesz-e a közösségi partnerek átalakító céljainak –
hozzájárul-e jelentıs szociális változáshoz? Vitatható, hogy vajon e kutatási projekt
ugyanarra összpontosít-e, mint amire a finanszírozó intézményeknek igénye van,
valamint az is, hogy céljai túlságosan szőkre szabottak, és nem igazán átalakító hatásúak.
Ez részben igaz, ám mi azzal érvelünk, hogy legalább három szinten elısegítheti az
átalakítást.
1) Bemutatja, hogy a jelenleg elınyben részesített módszereknél a fejlıdés kimutatása
sokkal átfogóbb is lehet, valamint van rá lehetıség, hogy a finanszírozó
intézmények megértsék és elfogadják a CBO-k ellenállását. Az, hogy a CBO-k
megkérdıjelezik a finanszírozó intézmények által használt mérési eszközöket, és
lépéseket tesznek ellenvéleményük hangoztatására azáltal, hogy saját mérési
modelleket fejlesztenek ki, mutatja, hogy már kezdetét vette az átalakulás.
2) Közösségi kutatók képzése és alkalmazása az interjúk felvételében és segítségük
igénybevétele az adatok elemzésében értékes lehetıséget kínál a közösségfejlesztés
iránti figyelem felkeltésére, ami tovább fokozhatja az érdeklıdést a PAR, illetve az
elnyomásellenes módszerek iránt.
3) Az interjúalanyoknak alkalmat ad, hogy „megnevezzék világukat”, amely
lehetıséget teremt a képessé válásra (Freire 2006).

A kutatási eredmények
Az interjúk során felmerült témákon belül a válaszokat a következıképpen
csoportosítottuk (ld. 1. ábra):
1) Képessé válás és véleményalkotás
Az interjúalanyok számos egyértelmő példát adtak rá, hogy miként volt részvételük képessé
tevı hatású. A programban résztvevık közül sokaknak bıvült az ismerete arról, hogy hova
fordulhatnak segítségért, valamint magabiztosabbá váltak, amikor segítséget kértek.
2) Céltudatosság
Sok résztvevı a CBO-k érdemének tekinti, hogy nagyobb céltudatosságra tettek szert.
Felismerték a támogatás és a hovatartozás érzését, valamint a szervezetekkel kialakított
szoros kapcsolatot. Sokan elmondták, hogy a részvétel során mind a program
felhasználóiként, mind pedig önkéntes segítıkként is erıs céltudatosságot éreztek.
3) A kultúra visszaszerzése
A résztvevık az interjúk során nagy hangsúlyt fektettek az ıslakos tanítások és
szellemiség fontosságára. Sokan megjegyezték, hogy a közösségükben zajló
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programokban való részvételnek köszönhetıen tájékozottabbá váltak az ıslakos
kultúrában és a spirituális tanításokban. Többen kiemelték, hogy az ıslakos tanítások sok
esetben pozitív hatással voltak az egészségükre. Számos résztvevı beszámolt arról, hogy
régebben a stressz kezelése érdekében alkoholhoz és drogokhoz nyúltak, mostani
sikereiket az ıslakos szellemiségrıl és kultúráról való kibıvült tudásuknak és az az iránti
nagyobb tiszteletüknek tulajdonították. Úgy vélték, ezek segítségével tanulták meg a
különféle megküzdési stratégiák alkalmazását.
Sok résztvevı úgy érezte, hogy ıslakos identitásának visszaszerzése gyermekeik
számára is komoly jelentıséggel bírhat, mivel büszkén adhatják tovább nekik ezt a tudást.
Ez jelzi a dekolonizáció alapjaiból épült programban rejlı potenciált az átalakulásra. Az
emberek számára a részvétel nemcsak önmagukon segített, hanem gyermekeiken is,
mivel olyan tapasztalatokhoz vezeti el ıket, melyek segítenek ıslakos identitásuk
megformálásában.
4) Közösségi aktivitás – találkozás más emberekkel
Sokan azért kezdtek eljárni egy szervezetbe vagy részt venni különbözı programokban,
mert ismertek valakit, aki már volt ott, vagy csak találkozni akartak másokkal. Válaszaik
felfedték, hogy a másokkal való találkozás segíthet megszüntetni azt az elszigetelıdést,
mely akkor éri az embert, ha nem ismeri a környezetét. Ennek eredményeként sokan még
nagyobb érdeklıdést mutattak, és még jobban bevonódtak a közösség életébe. A közösségi szervezeteket olyan helyeknek látták, ahol a társasági légkörben nyugodtnak,
aktívnak és kevésbé stresszesnek érezhették magukat, és biztonságban lehettek.
Habár sokan azt mondták, hogy azért jöttek a CLOUT szervezetekbe, hogy emberekkel
találkozzanak, és elvárásaik itt véget is értek, tisztán látszik, hogy különbözı szálakon és
kapcsolatokon keresztül sokan egyre jobban bevonódtak a szervezetek életébe. Az új
barátok és az alkalmazottak arra biztatták ıket, hogy próbálják ki a programokat. Sokukat
a pozitív hatások távol tartották a bőnözéstıl és a droghasználattól. Mások az újonnan
kialakított kapcsolataik hatására kezdték magukat jobban érezni, valamint
megtapasztalták azt, hogy tartoznak valahova.
5) Új lehetıségek
Sok résztvevı számára az, hogy tagja lett egy szervezetnek, új távlatokat nyit, és újfajta
lehetıségeket nyújt. Olyan feladatokban és élményekben lehetett részük, amelyek addig
ismeretlenek voltak számukra. Ezek olyan önkéntes feladatokat is kínáltak számukra,
amelyekkel új képességekre tehettek szert. Néhány résztvevı megemlítette a közvetlen
munkalehetıséget, amelyet a szervezetek nyújtottak. Másoknak életük számos más
területén adódtak lehetıségek.
A közösségi szervezetek által nyújtott lehetıségek célok kitőzésére és azok elérésére
adtak esélyt a résztvevıknek, ami magabiztosságot és büszkeséget adott nekik, továbbá
sokakat arra motivált, hogy legyenek álmaik és terveik a jövıre nézve.
6) A források ismerete
Ahogy egyre bıvült a résztvevık tudása a közösségükrıl, és egyre jobban részévé
váltak egy szervezetnek, egyre többet tudtak meg arról, hogy milyen forrásokat érhetnek
el. Ez hozzájárult az életminıség javulásához és a képessé tevéshez, mivel egyre
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könnyebben tudtak hozzáférni a szükséges támogatásokhoz. Megnyugtató érzés tudni,
hogy hol és hogyan lehet a forrásokhoz hozzájutni. Emellett a szervezetekkel kapcsolatos
pozitív élmények következtében felkészültebbé váltak arra, hogy más közösségi
forrásokat is felkeressenek és használjanak. Tapasztalataik magabiztossá tették ıket.
7) Szülınek lenni – szülıi képesség
A résztvevık közül többen is szülık voltak, és sokan beszámoltak arról, hogy a jobb
szülıvé válás érdekében szükségük van a szervezetektıl kapott támogatásra és forrásokra.
Azoknak, akik saját gyermekkorukban többnyire csak erıszakot és hanyagságot
tapasztaltak, a szervezetek be tudtak mutatni olyan egészséges szülıi mintákat, amelyeket
saját nevelıiktıl korábban nem ismerhettek meg. Sok résztvevı kifejezetten a
szervezetek érdemének tekintette, hogy a szülıi programokban való részvétel
eredményeként gyermekeik saját gondozásukban maradhattak.
8) Kölcsönösség és társadalmi tıke
Számos CLOUT résztvevı elmondta, hogy a jobb helyzethez vezetı út erıs vágyat
ébreszt bennük arra, hogy valamit visszaadjanak a szervezeteknek és a közösségeiknek.
Sok résztvevı ma már – hivatalosan és nem hivatalosan – önkéntesnek jelentkezik a saját
közösségében. Meg voltak róla gyızıdve, hogy nagy hasznuk származott a
közösségalapú programokból, és ezt viszonozni szeretnék.
9) Biztonságérzet
Sokan a CLOUT programokban való részvétel miatt nagyobb biztonságban érezték
magukat a közösségükben. Ez különösen igaz a fiatalokra, akik a programokban
menedéket találtak, melyek megvédték ıket az otthoni nehézségektıl és az utcai bandák
csalogatásától.
10) Törıdés és együttérzés
Az egyik legfontosabb segítség az alkalmazottak törıdése és együttérzése volt. Sok
résztvevı számára, akinek nem volt családja vagy nem voltak a közösségében barátai, a
szervezetek alkalmazottai alapvetı támogatást nyújtottak.
11) Függıségek legyızése
A szervezetek számos résztvevıt ösztönöztek függıségeik legyızésére. A résztvevık
leküzdhették a szégyent és a megbélyegzést, valamint találkozhattak más, hasonló
problémával küzdı emberekkel, akikkel megoszthatták a tapasztalataikat. A többi
embernél a szervezetek közvetlenül próbálták megelızni, hogy új függıség alakuljon ki,
vagy esetleg visszatérjenek régi függıségeikhez.
12) Egy hely, ahova mehetnek – szórakozás
Sok esetben a szervezetek biztosítanak az emberek számára egy olyan helyet, ahova
mindig mehetnek, és ahol szórakoztató tevékenységekben is részt vehetnek. Ez lehet az
elsı lépés az emberek számára ahhoz, hogy egy szervezet tagjaivá váljanak, valamint a
kezdeti érdeklıdés után sok más lehetıségük adódhat, hogy használják a közösségi
forrásokat.
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13) A közösség- és hovatartozás érzése
A folyamatos részvétel során a résztvevıkben kialakul egyfajta közösségérzet, egy
csoportba való tartozás érzése. A szervezetek közösségérzetet ébresztenek a
résztvevıkben, valamint a közösség alkotóelemeként tekintenek rájuk. Ahogy az egyik
résztvevı fogalmazott: „Ha ez a hely egyszer eltőnne, a közösség semmivé válna…”
14) Hiányosságok a közösségi szolgáltatásokban
A résztvevık arról is beszámoltak, hogy mely szolgáltatások hiányát érezték, illetve
hogy miként lehetne pótolni e hiányosságokat.
15) Egészség és jól-lét – a részvétel széles körő haszna
A résztvevık világosan elmondták, miként járult hozzá a különbözı közösségalapú
programokban való részvétel az egyéni jól-létükhöz. A részvétel széles körő haszna a
legtöbb interjúból tisztán kivehetı volt. Sokan elmondták, miként vált belılük
„önkéntes”, és mennyire büszkék voltak magukra, amikor úgy érezték, másoknak is
tudnak segíteni a közösségükben. Mások a gyermekeiket érı hatásokról beszéltek, mivel
jobb szülıkké válhattak. Sokan beszámoltak arról, hogy többet érintkeznek és beszélnek
más olyan emberekkel, akik hasonló körülmények között élnek, mint ık, és arról a nagy
megkönnyebbülésrıl, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal. Sok résztvevı rámutatott,
hogy az állami szolgáltatások – elsısorban a gyermekjóléti szolgálatok – jelentıs stresszt
okoznak az életükben. Ez rámutat arra, hogy a strukturális változtatás továbbra is feladat
marad. Ennek ellenére sok résztvevı világosan látta: az, hogy a szolgáltatások kudarcot
vallottak a szükségleteik megfelelı kielégítése érdekében, még nem jelenti azt, hogy ık
maguk egyénileg is elbuktak volna. Biztató, hogy a résztvevık tisztában vannak e
rendszerszerő problémákkal, és hajlandók errıl beszélni. Az interjúalanyok közül sokan
elmondták, hogy továbbra is küzdenek a rugalmatlan és érzéketlen állami
szolgáltatásokkal, valamint hogy a CLOUT-ban való részvételük segített jobban
megérteniük a rendszerszerő problémákat, és ennek köszönhetıen könnyebben tudnak
mozogni a különbözı állami szervezetek között. Mindazonáltal kevés jele van annak,
hogy a szélesebb közösségi szinten változna a hozzáállás, illetve közelebb került volna a
strukturális változás. A legtöbbek számára a munkaciklus jelenleg kizárólag egyéni
gyógyulásra és kapcsolatépítésre koncentrál. Sok ıslakos résztvevı a legjobban arra
összpontosít, hogy visszaszerezze identitását, és megértse a kultúráját. A fiatalok számára
az a fontos, hogy biztonságban maradjanak, és pozitív kapcsolatokat építsenek ki. Ezek
kritikus elsı lépésnek számítanak a szélesebb körő szociális változáshoz.

Miként mérjük a sikert?
A kutatási program fı célja az volt, hogy kiderítsük, miként tudnánk jobban kimutatni a
részvétel eredményeit, és pontosabban visszaadni, hogy miként vált az az egyének,
valamint a családjaik, a környezetük és a tágabb értelemben vett közösség javára. A PAR
keretrendszert használva – elindítva a CBO-kat és a programban résztvevıket a
tervezésben és a megvalósításban – azt a célt tőztük ki magunk elé, hogy nagyobb rálátást
szerezzünk a történésekre, folyamatokra a programban résztvevıkkel készített interjúk
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során. A válaszadók olyan pozitív élményekrıl számoltak be, melyek sokféle módon,
hatékonyan hozzájárultak a saját életük, valamint családjaik és közösségeik életének
fejlıdéséhez. Történeteik fontos tanulságokkal szolgáltak a hatékonyságot mérı
módszerhez, és a CBO-k is sokat tanulhattak, miközben megvizsgálták és finomították az
általuk nyújtott programokat.
A kutatásból adódó tanulságok a döntéshozók és a programértékelık számára
Számos olyan mutató jelent meg a kutatás során, amelyek hasznosak lehetnek a
kormányzat és más programtámogatók számára, melyek követelik, hogy a CBO-k
mutassák be programjuk eredményeit. Például:
1) A társadalmi tıke fejlıdése: kutatásunk megmutatta, hogy az egyének számára a
siker egyik legfontosabb „mutatója” a társadalmi tıke fejlıdése – az egészséges
kapcsolatok és emberi hálózatok kibıvülése, amely a közösségalapú programokban
való részvételnek köszönhetı.
2) A részvétel többleteredménye: amíg sokan kezdetben pusztán anyagi okokból
vettek részt a CBO-k programjaiban (élelemszerzés, ruházkodás, biztonságos
helyen való idıtöltés), bevonásuk gyakran sokkal elmélyültebb részvételhez
vezetett, mely jelentıs javulást eredményezett az egyéni emberi tényezıkben, és
családjaiknak is nagy hasznára vált.
3) Részvétel kulturális alapú programokban: azon egyének, akik kulturális alapú
programokban vettek részt, gyakrabban számoltak be az önmagukkal kapcsolatos
érzéseik javulásáról, valamint a jövıbe vetett nagyobb reményükrıl.
4) „Felhasználóból” „segítıvé” válás: számos résztvevı számolt be arról, hogy a
szolgáltatások „felhasználóiból” az új résztvevık tanácsadóivá váltak. Ezen
egyének számára az ilyen irányú fejlıdés a siker egy fontos mutatója.
Tanulságok a kutatást támogatók számára
A legfontosabb tanulság, amelyet a „siker mérésével” kapcsolatban tapasztaltunk, hogy
amikor megkérdezik a résztvevıket a folyamattal kapcsolatban, akkor ık gyakran
megosztanak a közösségalapú programokban való részvételük során szerzett olyan fontos
meglátásokat is, amelyeket nem tükröznek megfelelıen a kvantitatív adatok. Kutatásunk
megmutatja, hogy a programban való részvétel hatására jelentıs fejlıdés történt az
emberek életében, továbbá a közösség fejlıdése is tisztán látszik.
Közösségi kapacitás építése a PAR-on keresztül – közösségi kutatók képzésének és
alkalmazásának fontossága
Ahogy már említettük, a belváros állapotáról szóló jelentésben részt vevı kutatók
elkötelezettek aziránt, hogy a közösség tagjaiból képezzenek ki és alkalmazzanak
közremőködıket.
A kutatási folyamat végéhez közeledve megkérdeztünk három közösségi kutatót.
Kíváncsiak voltunk, hogy hasznukra vált-e a közösségi kutatóként való részvételük,
valamint hogy milyen érzéseik voltak a projektrıl általánosságban. Ezek az interjúk
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megerısítettek bennünket abban, hogy a közösségi kutatók képzése és alkalmazása a
közösségfejlıdés kritikus fontosságú eleme. A következı részlet bemutatja az egyik
kutató tapasztalatait.
Nancy (valódi név) 39 éves ıslakos nı. Tíz éve abbahagyta az ivást, mert azt mondták
neki, ha nem teszi, belehal. Egy nem-ıslakos amerikai család ugyan örökbe fogadta, de a
hatvanas években általánosan elterjedt gyakorlat szerint 17 éves korában visszaküldték, és
a Manitoba Adolescent Centrebe került. 4 gyermeke született, mindegyiküket nevelıszülık
nevelték fel. Lánya projektünk kezdete elıtt egy évvel öngyilkos lett, Nancy pedig azóta
saját gyógyulására koncentrál. Egy interjú során megkérdezték, hogy érzi, származott-e
haszna a közösségi kutatóként való részvételbıl. Lecsukta a szemét, és mielıtt válaszolt
volna, néhány percig eltöprengett. Ezután a kérdezı szemébe nézett, és így szólt: „A
programban való részvétel visszaadta a hangomat.” Nancy elmondta, hogy elıször nagyon
ideges volt, és majdnem abba is hagyta. A közösség vezetıje és a kutatók azonban
bátorították, és végül folytatta a munkában való részvételt. Beszámolt arról is, hogy
kezdetben nagyon alacsony volt az önbecsülése, és nem volt meggyızıdve róla, hogy el
tudja végezni ezt vagy egyáltalán bármilyen munkát. Jóllehet, a közösségében már részt
vett önkéntes munkában, de korábban sohasem volt fizetésért dolgozó „alkalmazott”.
Nancy a kezdeti határozatlanság ellenére bátran folytatta a projektben való részvételt.
Elmondta, hogy minden interjúval egyre erısebbé és magabiztosabbá vált. Nancy hálát adott
a támogatásért és a bátorításért, és elmondta, úgy érzi, most már elég magabiztos ahhoz, hogy
új dolgokat próbáljon ki. A projekt lezárása után nem sokkal Nancyt segítı munkatársként
alkalmazták egy belvárosi CBO-nál, és azóta más közösségi projektekben is részt vesz.

Visszaemlékezés az „utazásra”
Egy hideg és viharos decemberi reggelen körülbelül 200 ember győlt össze az egyik
közösségi gyülekezıhelyen, hogy megünnepelje a projektrıl szóló tanulmány kiadását.
Nagyon megható esemény volt, ahogy a közösségi és az egyetemi kutatók beszámoltak a
kutatási projekt során folyamatosan megtapasztalt kölcsönös tanulásról. A projektben
részt vevı kutatók sok új tudásra tettek szert az események révén, emellett magukban a
közösségekben is szoros kapcsolatok alakultak ki.
Az elırehaladást sok akadály és nehézség hátráltatta. A PAR keretrendszernek azonban,
beleértve a közösségi kutatók kiképzését és alkalmazását, mégis kimagasló jelentısége
volt a résztvevık céljainak elérésében. Tiszteletet tanúsítva a számos résztvevınek és
közösségi kutatónak, akik idejükkel és történeteikkel hozzájárultak a programokhoz,
utazásunk történetét szeretnénk egy Nancytıl származó idézettel zárni, mely
véleményünk szerint remekül összefoglalja a projekt lényegét. Megkértük, hogy mondjon
egy álnevet, hogy ezzel biztosítsuk névtelenségét a végsı tanulmányban. Nancy
közösségi kutató és egyben résztvevı is volt, így szavai nagyon erısen kifejezik, hogy
miért kritikus fontosságú ez a PAR modell – minden hibájával együtt – a súlyos
szegénységgel és kirekesztéssel sújtott területeken folytatott kutatások levezetésében:
„Nem bánom, ha az igazi nevemet használják a végsı tanulmányban. Embereink
túlságosan sokáig voltak csendben… név vagy arc nélkül, amelyek az identitást jelentik.
Elkezdtem megismerni a kultúrámat és az identitásomat, ezért név vagy arc nélkül nem
vagyok teljes és egész. Én is érzem, hogy nekünk, embereknek, fel kell emelnünk a
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hangunk, és hallatnunk kell a véleményünket. Felemelem a hangom azoknak az
embereknek a nevében is, akiknek nincs véleményük vagy túlságosan félnek, hogy
elmondják. Engedélyezem, hogy ráírják a nevem a végsı tanulmányra. Meg szeretném
köszönni a lehetıséget, hogy felemelhettem a hangom. Rengeteget tanultam az emberekrıl,
beleértve magamat is.”

Fordította: Panker Gergı
Jegyzet
1

A Métis National Council meghatározása szerint meszticnek minısül az a személy, aki önmagát
meszticnek vallja, történelmi Métis Nation Ancestry származású, különbözik más ıslakos emberektıl,
valamint akit a mesztic nemzet elfogadott.
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KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, MINT A CIGÁNYTELEPEK, CIGÁNY
KÖZÖSSÉGEK INTEGRÁCIÓS LEHETİSÉGE
EGY TELEPREHABILITÁCIÓS ÉS KÉT TELEPFELSZÁMOLÁSI
PROGRAM GYAKORLATA ALAPJÁN
FARKAS ZSUZSANNA

Bevezetı
A SZETA Egri Alapítványa (Alapítvány) több mint két évtizede tekinti célcsoportjának
a hátrányos helyzető lakosságot, ezen belül is különös figyelmet fordít a
mélyszegénységben élı és/vagy a roma népességre. A mindennapok során alakultak,
formálódtak ki azon tevékenységeink, amelyek ma már egymásra épülı rendszert
alkotnak. Munkánk a settlement hagyományokból táplálkozik, alapvetése a közösségi
munka, a közösség dinamizálása és fejlesztése. A következıkben az Alapítvány három
olyan programjáról számolunk be, amelyek során cigánytelepek szőntek meg vagy
alakultak át: az egri teleprehabilitációról, a szomolyai és a siroki telepfelszámolásokról.
Bemutatjuk azt is, hogy ezen programok hátterében milyen folyamatok és elméleti
megfontolások álltak, milyen problémák, dilemmák kerültek felszínre a megvalósítás
során. Célunk elsısorban az, hogy néhány támpontot adjunk azok számára, akik hasonló
körülmények között élı emberekkel dolgoznak, vagy dolgozni szeretnének.

A SZETA Egri Alapítványa és a Béke-telep
A Szegényeket Támogató Alap (SZETA) Egri Alapítványa 1989 novemberében jött
létre, ekkor még Eger Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága Igazgatási Osztályának határozata alapján kezdhette meg mőködését. Alapelveiben szoroson kötıdött az 1979-ben
illegálisan létrehozott Szegényeket Támogató Alaphoz, illetve az 1989. április 4-én
megalakított Szegényeket Támogató Országos Egyesülethez1.
Az egri SZETA önálló jogi formában történı mőködéséhez több tényezı járult hozzá,
de a végsı lökést az 1989. november 18–19-én tartott egri Szegénységellenes Hétvége
adta. Ekkor a használt ruhák eladásából 17 500 forint győlt össze, és mind a pénzzel,
mind a maradék ruhákkal kezdeni kellett valamit. Ezért a szervezésben részt vevı baráti
társaság elhatározta az önálló SZETA létrehozását Egerben. A maradék ruhamennyiség
már ki is jelölte az elsı tevékenységi formát: használt ruhák és egyéb eszközök győjtése és
továbbítása, amelyhez egy volt állampárti (MSZMP-s) irodahelyiség állt rendelkezésre. Ezt
követıen a lakbérhátralékosok és a szegénységben élı gyerekek kerültek a figyelem
középpontjába. Elıbbiek jogi, szakmai segítséget kaptak, az utóbbiak számára 1990-tıl
nyári táborok szervezıdtek, melynek költségeit helyi gazdasági szervezetek adták össze.
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A Béke-telepen 1991-ben jártak elıször az Alapítvány munkatársai: az esedékes nyári
táborba invitálták a gyerekeket, ennek érdekében vették fel a kapcsolatot a szülıkkel, a
családokkal. 1992-ben a Béke-telep lakói már megfogalmazták azon kérésüket, hogy
vizet, szennyvizet, utat, járdát szeretnének, valamint a lakások zsúfoltsága miatt építkezni
kívánnak a telepen a szociálpolitikai támogatás igénybevételével. A SZETA felvállalta a
lakók kérésének képviseletét az önkormányzat felé2, és 1993-ban elkészült a telep
szabályozási terve, amit el is fogadott a képviselıtestület. A tervezés során jó néhány
gyakorlati akadályra derült fény: a házak és a telkek túlnyomó többsége papírforma
szerint nem létezik, a terület egy része a Magyar Honvédség, a másik része
önkormányzati tulajdon, a környezı rész mezıgazdasági jellegő terület. Tehát azok a
házak, amelyekben a cigány családok éltek, nem léteztek, a házuk alatt lévı telkek pedig
az önkormányzat tulajdonát képezték. A szabályozási terv még mindig az asztalfiókban
porosodik. (Ebben több tényezı játszott szerepet, melyek taglalásától most eltekintünk.)
Azt azonban el kell mondanunk, hogy 1996-ban a helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat kezdeményezésére a telep szélén nyolclakásos „szocpol”-os sorház épült
fel. A telepen élık közül három család kapta meg az építkezés lehetıségét. Ezzel az
Alapítvány nem tudott egyet érteni, így a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való
párbeszéd, kapcsolat megszakadt.
1996 ıszén az Alapítvány a Béke utcában, a Béke-teleptıl 80–100 méterre vásárolt egy
romos kis családi házat. Az elsıdleges cél az volt, hogy térben is közel kerüljünk a telepi
családokhoz és elindítsuk settlement típusú szolgáltatásainkat. A Ház felújítására több
lépcsıben került sor3; az emeleti szinten kialakításra került egy lakásotthon, a földszinti
részen az Alapítvány irodája és közösségi helyisége. A 12 férıhelyes lakásotthon a
Gyermekvédelmi törvény szabályozása alá tartozó gyermekek átmeneti otthonának funkcióját látja el, ma már az Egri Kistérség Többcélú Társulásával kötött szerzıdés alapján.
A Béke-telep, mint elsı célterület
Felnémetet, ahol a Béke-telep található, 1961-ben csatolták Egerhez. A történeti
elızményekbıl következik, hogy ez tradicionális falusi cigánytelep, ellentétben a
Belváros szélén lévı Szalai (Verıszala, Árnyékszala utcák) Cigánysorral. Ez utóbbi
lakosságcserével jött létre, és az utcák frekventáltabb részeit ma is nem cigányok lakják.
A Béke-telep a 19. század utolsó harmadában alakult ki4 (Farkas 2007), amikor is a
faluból kiszorultak a faluvégi dombra a cigány családok. Elıször csak Cigányházat
emlegetnek a források, majd Cigánysort, az utóbbi évtizedekben pedig az utca nevérıl
Béke-telepnek nevezik.
A telepen jelenleg a 18. század vége és a 19. század vége között, tehát közel száz
esztendı alatt Felnémetre bevándorolt és letelepedett cigány családok utódai élnek.
Szegrıl-végrıl mindenki rokon, a közösségbe csak házasodás révén lehet bejutni. Az
„idegeneket” elıbb-utóbb kiveti a közösség azzal, hogy a primer szolidaritási kapcsolati
hálóba nem tudnak bekerülni. Ennek egyik igen tanulságos példája az F. család, akik
Bogácsról költöztek a telepre, amely igen fontos mobilitási lépés volt számukra. Bár
kiemelten élvezték a családsegítı szolgálat, mint mesterséges védıháló támogatását, még
sem tudtak a telep kapcsolati hálójának tagjaivá válni. Hiányzott a természetes védıháló
körülöttük, „még egy szelet kenyeret sem adtak”, mesélte az édesanya. A közösségen
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belüli elszigetelıdés miatt visszakényszerültek bogácsi rokonsági rendszerükbe.
A Béke-telepen nem csak Egerhez, de a Szalai cigánysorhoz képest is minden
szempontból rosszabbak voltak a körülmények. A két, többségében cigányok lakta
szegregátumban – az utolsó ilyen területi bontásban elérhetı – 2001-es adatok alapján a
nyolc osztálynál kevesebbet elvégzık aránya közel azonos, ugyanakkor a Béke-telepen a
felnıtt lakosság mindössze 1,2%-ának volt érettségije, míg a Szalában 7,7%-ának. A munkanélküliek aránya a két lakóterületen megegyezik (11,4%), a foglalkoztatottak aránya
viszont ismét a Béke-telepen alacsonyabb (16,4%) (1. táblázat). A lakáshelyzet terén még
élesebbek a különbségek: a béke-telepiek 68,8%-a, a szalai cigánysoron élık 18,4%-a él
komfort nélküli lakásban. A Béke-telepen a lakosságnak alig harmada (27,1%) lakik
hálózati vízvezetékre bekapcsolt lakásban, míg a Szalában ez az arány 87,8% (2.
táblázat). Ha Eger város hasonló mutatóit nézzük, a szakadék még szélesebb.
1. táblázat
A népesség iskolai végzettségének és gazdasági aktivitásának néhány mutatója, 2001
Terület

8 osztálynál
alacsonyabb iskolai
végzettségőek

Béke-telep
Szalai cigánysor
Eger város

42,1
40,4
14,1

Érettségizettek
1,2
7,7
28,2

Foglalkoztatottak
aránya (%)
16,4
20,7
40,2

Munkanélküliek

Eltartottak

11,4
11,4
3,3

39,8
38,3
28,6

Forrás: KSH (2001).

2. táblázat
A népesség megoszlása a lakáshelyzet néhány jellemzıje szerint (%), 2001
A lakás komfortfokozata
Terület
Béke-telep
Szalai cigánysor
Eger város,
összesen

ÖsszKomfort
komfort
2,1
32,7
49,5

12,5
26,5
44,4

Félkomfort

Komfort
nélküli

Szükség
lakás

Összesen

10,4
14,3
2,1

68,8
18,4
2,0

6,3
8,2
1,9

100,0
100,0
100,0

Hálózati
vízvezetékbe
bekapcsolt
lakások
27,1
87,8
98,8

Forrás: KSH (2001).

Intenzív munka a Béke-telepen – „a SZETA útban van”
A SZETA 1997-tıl kezdte meg intenzív kapcsolatépítését a telepen élı családokkal. Az
alapkapcsolatok már léteztek 1990-tıl, hiszen a gyerekek nyári táboroztatása5, az
infrastrukturális problémák megoldásának képviselete során kialakult az alapvetı
bizalom, az ismeretség, a kölcsönös elfogadás. Ezt tekinthetjük a folyamat elsı
szakaszának, amelyre visszatekintve összességében az jellemzı, hogy ık „bent a
gettóban”, a „SZETA-sok” pedig a gettón kívül voltak.
A következı lépések a partnerség, az együttmőködés kialakítása és a személyes
élethelyzetekbe történı betekintés voltak. Ezt a második szakaszt rendkívüli módon
felgyorsította a térbeli közelség, az állandó személyes jelenlétbıl fakadó gyors reagálás
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lehetısége. A telepiek naponta minimum kétszer elsétáltak a SZETA Ház elıtt
kényszerbıl: sem a bolt, sem a buszmegálló, sem az óvoda, sem az iskola, sem az orvos
megközelítése nem volt lehetséges e nélkül. Szóval a SZETA „útban volt”, „útban van”
ma is. Azok a szolgáltatások, amelyek így elkezdtek mőködni, nem voltak több évre elıre
megtervezettek, mindig „egy lépéssel elıre” módon alakultak ki. Amelyek beváltak,
fennmaradtak, amelyek nem, azok módosultak.
1997-ben a gyermekek átmeneti otthonának elindulásakor a gyermekfelügyelık és a
technikai dolgozók kiválasztása a telepi asszonyokból történt. Munkatársként
alkalmazásuk alapozta meg a partnerséget, az együttmőködést, a bizalom és a személyes
kapcsolatok mélyülését. Rajtuk keresztül elértük a gyerekeket, a családokat: ık voltak az
Alapítvány „informális PR-ja” a telep felé. Ennek következtében a telepiek fokozatosan
mindennapos „SZETA-használókká” váltak. A felnıttek elıször csak telefonálni,
fénymásolni jöttek, majd hozták a hivatalos papírokat értelmezni, késıbb már mindenféle
gondjaikat is felfedték, és igényelték a beszélgetést, kérték a tanácsokat. Az Alapítvány
munkatársai kijártak a családokhoz hosszú konyhai beszélgetésekre, élettörténeteket és
problémákat hallgattak, miközben rálátásuk lett a rokonsági rendszerekre, a megélhetési
forrásokra és a túlélési stratégiákra. A SZETA felvette/átvette a családsegítı szerepét, és
a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája így is tekintett rá, illetve szakmai partnerének
fogadta el segélyek, támogatások megállapításánál, közhasznú foglalkoztatásnál. Sıt,
hosszú ideig a telepiek számára a szabálysértési büntetés ledolgozása is lehetıvé vált
közérdekő munka formájában az Alapítványnál.
A gyerekek birtokba vették az udvart, a ping-pong és a csocsó asztalt, a klubszobában
korrepetálások, közösségi foglalkozások követték egymást. A számítógépekhez és az
internethez való hozzáférhetıség miatt a gyerekek ellepték a Házat, és magukkal
vonzották a fiatal felnıtteket is.
A telep dinamizálását más módszerek is szolgálták. A hagyományos táborok mellett a
gyerekek nyári szabadidıs foglalkozásokon vehettek részt, amelyeknek fontos része volt
például az egri Belváros megismerése, különbözı intézmények használata (mozi,
múzeumok). Az autóbuszos kirándulások tovább léptek a város határain, a szülık és a
gyerekek együtt ismerték meg az ország jelentısebb városait (Budapest, Debrecen,
Miskolc), együtt vettek részt különbözı programokon (Parlament, a Csodák palotája,
nyíregyházi állatkert, miskolc-tapolcai Barlangfürdı)6.
A havi rendszerességgel megrendezett családi napok7 programjai kötıdtek az
évszakokhoz, de mindig lehetıség nyílt arra, hogy a gyerekek bemutassák ének és
tánctudásukat, hogy közösen muzsikáljon, táncoljon felnıtt és gyerek. Ezek a családi
napok tették lehetıvé a telepiek számára, hogy „ünnepi hangulatot teremtsenek” maguk
körül, és nagyobb közösségben élhessék át cigány identitásukat8.
Fontos tényezı: a SZETA folyamatosan törekedett arra, hogy a fıállású munkatársak
mellett a teleprıl másokat is bevonjon önkéntesként a programok szervezésébe,
lebonyolításába. A szülık/felnıttek bevonása személyes megszólítással történt, és egyegy adott program során saját felelısséggel járó funkcióval társult, mint például a büfé
megszervezése, a mősor levezetése. A munkacsoport egyenrangú tagjaiként ugyanazt
tették, mint a SZETA munkatársai. (Együtt sütöttük például a tortákat a díjazottaknak,
együtt takarítottunk egy-egy program után.)
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A Béke-telep Rehabilitációjáért Egyesület
A SZETA és a telepiek között rengeteg találkozási pont jött létre, amely jól mőködött. Az
egyéni bajokat lehetett kezelni, egy részüket ténylegesen megoldani. A közösség
legnagyobb problémája azonban megmaradt: folyamatosan érkeztek a panaszok arról,
hogy „nincs út, járda, a gyerekek naponta sárosan érkeznek az iskolába, és a tanárok ezt
nem nézik jó szemmel”. Sok a szemét; „nem merem elhívni magyar munkatársaimat
hozzám, mert nem szeretném, ha tudná, milyen itt a környék”. „Nincs vizünk,
fürdıszobánk, nem tudunk megfelelıen tisztálkodni, télen a kút is befagy. A szemét és az
ételmaradékok miatt elözönlenek a patkányok.”
A telep lakosságának – minden családi napon, kiránduláson, egyéni ügyfélfogadáson –
felmerülı igényei arra ösztönözték (kényszerítették) a SZETA-t, hogy valamit lépjen.
Mivel az infrastruktúrafejlesztésbıl a Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ) korábban
„cigánykérdést” gerjesztett, úgy gondoltuk, hogy az érintett lakosság közvetlen
megjelenése és véleménynyilvánítása nélkül nem lehet eredményt elérni. 2003
augusztusában az Alapítvány a telepen élık már kialakult aktív magját azzal szólította
meg, hogy vállalják fel a cigánytelep képviseletét, ennek érdekében alakítsanak
munkacsoportot. Kezdetben a csoport összetétele folyamatosan változott, néhányan nem
merték felvállalni, mások nem hittek az eredményben, végül öten–hatan maradtak.
Mintegy négyhónapos felkészülés-felkészítés után az év végi közmeghallgatásokon már
felszólaltak, a munkacsoportból lemorzsolódók pedig jelenlétükkel támogatták ıket a
városházán. A problémát egyre inkább nem lehetett lesöpörni az asztalról: a telepi
cigányok ott álltak a képviselıtestülettel szemben, és kértek, érveltek, adatokkal
bizonyítottak. A költségvetés idıszakában újabb nyomásgyakorlásra és lobbizásra került
sor. Az önkormányzati képviselıket, a bizottsági elnököket, frakcióvezetıket és
polgármestert egyénként keresték meg a közmővesítés támogatása ügyében. A munkacsoportban részt nem vevı telepiek körében is egyre nagyobb lett az érdeklıdés, és
figyelemmel kísérték az eseményeket. Így született meg az Egyesület gondolata, és húsz
alapító taggal rövid idın belül valóra is vált. A Béke-telep Rehabilitációjáért
Egyesületnek sikerült maga mellé állítania a városrész önkormányzati képviselıjét, aki –
a két szervezet háttértámogatásával és hangjával – következetesen képviselte a telep
rehabilitációjának szükségességét. A röviden felvázolt lépések összességében vezettek
odáig, hogy az egri önkormányzat 2005-ben pályázatot nyújtott be a Regionális Operatív
Program (ROP) egyik kiírására9. A SZETA Egri Alapítványa és a Béke-telep
Rehabilitációjáért Egyesület kapták meg az önkormányzattól azt a feladatot, hogy a
tulajdonviszonyok rendezését egyeztessék a telepi családokkal. A polgármesteri hivatal
és a képviselıtestület a két civil szervezetet egyre inkább tárgyaló partnerének tekintette.
Sikerült elérni, hogy 2006-ban az önkormányzat jelképes összegért tulajdonba adta a
házak alatti telkeket, 2007-ben a nyertes ROP pályázat finanszírozásával lefektették a
közmőveket, és 2008 tavaszán elkészült az út.
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Szomolya: a felhalmozott tapasztalatok hasznosítása
Miért éppen Szomolya?
A Roma Integráció Évtizede Program10 jegyében Magyarországon 2005-ben
meghirdetésre került a „Telepeken, telepszerő lakókörnyezetben élık komplex integrációs
programja”, melynek koordinálása, lebonyolítása a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium (SZMM) Roma Integrációs Fıosztályához tartozott. 2005-ben az SZMM
felkérése ellenére a települési önkormányzat nem adta be pályázatát. 2006-ban ismét
lehetıségük nyílt pályázni11.
Feltehetjük a kérdést: miért kerülhetett be Szomolya a meghívásos pályázati körbe?
1937-ben Szomolya népességének 37,2%-a élt barlanglakásban.
„… A barlanglakások mind alacsony, kis alapterülető (legfeljebb 10–20 négyzetméter)
riolittufába vájt üregek. Az ablakok szőkek, a falak nedvesek, esı idején a tetın a víz
beszivárog, a levegı dohos, az ételek megpenészednek. Néha ember, állat egy szobában
van. A nap alig süt be. A lakás tisztítása a sötétség miatt nehéz és a sötét, nedves levegıben
a betegségeket okozó gombák, a baktériumok vígan szaporodnak. E miatt a
csecsemıhalandóság és a gümıkórhalandóság háromszor annyi, mint egyebütt. A vízbeszerzés nehézsége miatt legfeljebb ivásra hordnak vizet, mosásra nem jut elég víz.
Árnyékszék nincs, a szemétdombra, a bokrok mögé járnak, e miatt a lakások környéke a
vérhasnak és a hastifusznak melegágya… E barlanglakásokat a látogatók rendesen
kuriózumnak tekintik, nyomorkülönlegességnek, speciális valaminek. Abból, hogy a nép e
tájon nem tudott elıjönni a barlangokból, tulajdonképpen a táj és a történelem szól. A táj
arra adott alkalmat ennek a népnek, hogy barlangokba húzódjék, a történelem arra nem
adott alkalmat, hogy kihúzódjon belılük.” (Szabó 1937, 88)
2006-ban „a szomolyai cigányság 34,7%-a (119 fı) lakik 26 barlanglakásban
(pinceházban). Az akcióterületen, riolittufa domboldalon további nyolc igen rossz állapotú
putri található, amelyben a helyi cigányság további 9,7%-a (33 fı) él. A pinceházak és az
elıttük található putrik emberi lakhatásra alkalmatlanok, semmiféle civilizációs eszköz nem
éri el az itt élıket. Villanyhálózat kiépítetlen, egy fennálló háztól kapják az ott lakók az
áramot szolidaritási alapon. Ez a megoldás baleset- és életveszélyes. Az áramdíjat egymás
között megosztják. Nincs közvilágítás, ezért télen már 16 óra után veszélyes a közlekedés.
A domborzati viszonyok és a kızet sajátossága miatt a víz- és szennyvíz vezeték kiépítésére
nincs lehetıség. Az itt élık 200–300 méterrıl hordják a vizet, amely megterhelı fizikai
munka, sıt télen és esıs idıben életveszélyes is. Hírközlési eszközök (televízió, rádió)
elérhetetlenek, nincs vételi lehetıség, az itt élık az alapvetı információkból is
kirekesztettek. A meredek domboldalon lévı ösvényeken télen-nyáron veszélyes a
közlekedés. Gépjármővel lehetetlen megközelíteni, se mentı, se tőzoltó, sem szippantós
autó ide nem tud feljutni. A pinceházak belsı kiképzése nélkülöz minden balesetvédelmet, a
mennyezetek szakadozottak, bármikor maguk alá temethetik a bent lakókat. A putrik is
hasonló állapotban vannak, hiszen ezek még naturális és hagyományos cigány építkezési
technológiával készültek.”12

Szomolya Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye határán fekszik. Mezıkövesd a
kistérségi központja, mégis Egerhez kötıdik jobban. Úthálózata csak ennek a két
városnak az irányába vezet (Noszvajon át), ami kevés az országos vérkeringésbe való
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bekapcsolódáshoz. A település lakóinak száma 1774 fı13. A lakosság 21,9%-a 0–14 éves.
A 15–60 év közöttiek aránya 40,3%, a 60 év felettieké 23,9%. A demográfiai arányok a
falu lassú elöregedését mutatják. A falu cigány népességének aránya 20–25%, amely
éppen súrolja a „pszichológiai határt”. Az iskolában két év alatt felére csökkent a tanulói
létszám, a cigány tanulók aránya így 90%-ra nıtt. Az óvodában egy csoport megszőnt, a
megmaradt két csoportban 50–60% közötti a roma gyerekek aránya.
Cseresznyevirág 1. és 2. program
A SZETA munkatársaként 2006 nyarán a telepfelszámolási program mentoraként
kerültem Szomolyára, azért, hogy segítsem a pályázat megírását, a konzorciumi
partnerség kialakítását, mindezek érdekében a romák és a nem romák közötti párbeszéd
elindulását. A pályázat lehetısége elsısorban a helyben már létezı Szomolyai
Cigányokért Szervezetet, illetve annak vezetıségét érdekelte. Az egyesület 2005-ben
alakult a tagok kezdeményezésére. Céljaikat tisztán megfogalmazták, ugyanakkor sem
tapasztalattal, sem szakmai támogatással nem rendelkeztek azok megvalósításához.
Jelen írásban eltekintünk a pályázat-elıkészítés hosszú, feszültségekkel terhes
többoldalú egyeztetési folyamatának ismertetésétıl, és csak a végeredményre
koncentrálunk: a fıpályázó a Szomolyai Cigányokért Szervezet lett, konzorciumi
partnerei a települési és a cigány kisebbségi önkormányzat, valamint a SZETA, amely
vállalta a pályázat megírását és megvalósításának segítését.
A program legfontosabb célkitőzéseit a pályázatban így fektettük le:
„1. Szomolya községben élı cigányság társadalmi integrációjának elısegítése,
társadalmi helyzetének javítása, ezáltal a helyi társadalmi feszültségek
kirobbanásának és a falu gettósodásának megelızése. Ennek érdekében kiemelten
fontos a lakott pinceházak számának csökkentése, vagyis a pinceházakban élı
kisgyermekes családok új lakhatási feltételeinek megteremtése, továbbá a
mélyszegénységben élı szomolyai családok életmódjának dinamizálása, a
gyermekek mobilitási esélyeinek növelése, lakhatási, képzési-foglalkoztatási,
pedagógiai és közösségi szolgáltatási programok biztosításával.
2. A szomolyai cigányság húzóerejének, mintaadó csoportjának komplex
egzisztenciális fejlesztése és megerısítése a foglalkoztatás, a lakáskörülmények, a
szakmai és közéleti képzés eszközeinek felhasználásával. Ezen belül a helyi cigány
közösség és a Szomolyai Cigányokért Szervezet autonóm mőködési feltételeinek
megteremtése, képessé tevése a helyi fejlesztési folyamatok katalizálására,
koordinálására, az elindított innovatív folyamatok további folytatására.”14
A projekt feladatai a következı részprojektek mentén fogalmazódtak meg: (1) lakhatási
körülmények javítása; (2) szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés; (3) munkaerıpiaci helyzet, foglalkoztathatóság; (4) közoktatás és (5) közösségfejlesztés. Az elsıdleges
célcsoportba azok a családok kerültek, amelyek pinceházakban éltek. A velük való közös
munkát együttmőködési megállapodás rögzítette, szabályozta. A program által biztosított
lakásért olyan konkrét elvárások fogalmazódtak meg, mint például a szociális munkással
való együttmőködés, részvétel a foglalkoztatási-képzési programelemekben. A lakhatási
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programelem kivételével a település teljes cigány népessége és a falu lakosai is
célcsoportoknak számítottak. A program 2007. január 1-jétıl 2009. június 30-ig tartott.

A siroki program
A szomolyai és az ezzel párhuzamosan futó telepfelszámolási programok (például a
közeli Egercsehi-Szőcs) híre a romák informális hálózatán belül gyorsan terjedt a
térségben. A siroki cigány közösség egy része már szakmai kapcsolatban állt a SZETAval15. İk kérték fel az Alapítványt a telepfelszámolási pályázat megírására és a szakmai
megvalósításban való közremőködésre. Az egyeztetési folyamat, a konzorcium
létrehozása gyorsan és zökkenımentesen zajlott, miközben a SZETA kezdeményezésére
megalakult a Siroki Roma–Magyar Egyesület (SIROMA) is. A fıpályázó a SZETA lett,
konzorciumi partnerei a települési és a cigány kisebbségi önkormányzat, valamint a
SIROMA Egyesület.
Sirok a Mátra alján, 20–22 kilométerre található Egertıl. A Pétervásárai kistérség
települése, amely az ország 36. leghátrányosabb kistérsége. Az 1984 fıs (KSH 2009)
község demográfiai mutatói elöregedést jeleznek: a 0–17 évesek aránya 13,5%, az idıs
korosztályé (60 éves és idısebb) 28,5%. A szocializmus idıszakában a siroki Mátravidéki
Fémmővek 3000 fıt foglalkoztatott, utódvállalatai ma 400–500 magasan képzett
szakembernek adnak megélhetést. A községben a munkanélküliségi ráta 2010-ben 12%-os
volt (OMMK 2010).
Szomolyához hasonlóan Sirokban is vannak barlanglakások, amelyeket a helybéliek
kılyukaknak neveznek. Többségük ma már lakatlan, a program kezdetekor két család élt
kılyukban. A hagyományosnak nevezhetı cigánytelepen ugyanakkor nyolc, erdıszéli
házban további két család lakott.
„A belsı terek 20–35 négyzetméteresek, többségük szoba-konyha, de olyan is található,
amely 1 helyiséges. A lakások kicsiny mérete miatt az élettér igen szőkös, csak a
legszükségesebb berendezési tárgyak férnek el, a gyerekek külön bútorainak (pl. kiságy,
járóka, íróasztal) és a külön ágyaknak már nincs hely. Az élettevékenységek egy helyre
zsúfolódnak, a mosás, mosdás, étkezés, fızés, alvás, pihenés mind egy helyen történik, a
gyerekek pedig kiszorulnak a ház elé játszani.”16

A SZETA szakmai szemléletébıl és a pályázati kiírásból következik, hogy a program
célkitőzései, célcsoportjai, a részprojektekben megfogalmazott feladatok sok
hasonlóságot mutatnak a szomolyaival, ezért ezeket itt nem ismételjük meg. A pályázati
program 2009. március 1. és 2010. december 31. között valósult meg.

Hangsúlyok
Ahogy a bevezetıben jeleztük, nem a projektek17, mint pályázati programok részletes
ismertetésére törekszünk, hanem azoknak a módszereknek a leírására, amelyek a
közösségfejlesztés és a közösségi felzárkóztatás céljait szolgálták.
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Kapcsolatok építése terepmunkával
Béke-telep
A SZETA munkatársai a kapcsolatépítés legegyszerőbb formáját választották: kimentek
terepre, vagyis a cigánytelepre. Az utcán csoportban beszélgetıkkel szót váltottak, egy
idı után néhányukat otthonaikba is behívták a telepiek, ahová többnyire a kíváncsiskodó
szomszédok is követték ıket. Vagy az Alapítvány szociális munkásai bekopogtak egyegy házba, ahol jellemzıen voltak szomszédok, ismerısök is. Az „ismerkedı kérdés” az
esetek többségében mind ez volt: „Maga a tanácstól jött? Maguk a tanácstól jöttek?”
A „nem” válasz után megnyugodtak, majd újból egy kérdés: „Akkor miért jöttek?”
„Segíteni, megkérdezni…” – majd elindult a panaszáradat, és közben már le is fızték a
kávét a vendég kedvéért. A SZETA munkatársai házról-házra, családról-családra jártak,
majd vissza-visszatértek: lassan beépültek a telep és a telepi családok életébe. A kapcsolatok egyre mélyültek, személyessé váltak, és a felszínes, közhelyszerő panaszok mögül
elıtörtek az igazi érzelmek, helyzetek, problémák. Ahogy beépültünk, és befogadtak
minket a telep világába, kezdtük megérteni annak egyéni és közösségi szintjét.
Jelenlétünkre egyre inkább számítottak, ezért a közösség spontán „szószólói” fel is kértek
minket különbözı problémáik képviseletére (közmővek létesítése, építkezés lehetısége).
Szomolya
A szomolyai munkát az SZMM indította el azzal, hogy mentort küldött a településre.
A mentor azon kívül, hogy a település formális vezetıit megkereste, a potenciális
kedvezményezettekkel, a pinceházban élıkkel is felvette a kapcsolatot; kiment a terepre.
Sorba járta a családokat, ismerkedett velük, arról érdeklıdött, hogy mi a véleményük a
költözés lehetıségérıl. Az idegen itt is hamar szemet szúrt: „Maga a gyámügytıl jött?”
Majd a szereptisztázás után itt is következett a betessékelés, a kávé, a hosszú beszélgetés,
valamint az indulatos panaszkodás. A terepmunkával párhuzamosan a kapcsolatépítés
egy másik szálon is elindult: meg kellett találni azokat a helyi, hiteles roma embereket,
akik képesek a telepfelszámolási programot végig vinni, és akiket elfogad a szomolyai
roma emberek többsége. Így derült ki, hogy a faluban alakult már egy cigány egyesület.
Miután bebizonyosodott, hogy a roma civil szervezet hiteles, közéleti szerepvállalásra
alkalmas emberekbıl áll, akik képesek közvetíteni a romák és nem romák között,
megkezdıdött a pályázat elıkészítésének közös munkája.
Néhány hónappal késıbb, már a kedvezı pályázati eredmény ismeretében tovább
folytatódott a kapcsolatépítés: a program munkatársai és a szociálpedagógus fıiskolai
hallgatók hétrıl-hétre bekopogtak egy-egy cigány családhoz. A látogatások az
ismerkedésen, a bemutatkozáson túl más funkciókat is betöltöttek. A legfontosabb az
volt, hogy a településen élı összes cigány család elsı kézbıl, hiteles tájékoztatást kapjon
a „telepfelszámolási” programról, megelızve ezzel az alaptalan információk terjedését
és a konfliktusokat. Arról is szó esett, hogy az adott család miként kapcsolódhat a
programhoz, mely részprojekt kedvezményezettje lehet. Ennek érdekében a család
tagjairól részletes információkat győjtöttünk (életkor, iskolai végzettség, betegségek,
fekete munka, túlélési stratégiák, eladósodás, családi kapcsolati rendszerek, rokonsági
hálózatok, problémák). Mindezekkel a tevékenységekkel párhuzamosan a roma családok
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biztonságérzete megnıtt: tudták, hogy kik azok az idegenek, akik napról-napra
megjelennek a faluban és a roma közösségben.
Sirok
A siroki programot a helyi CKÖ kezdeményezte: megkereste a SZETA-t, és segítséget
kért. Ezt követıen megkezdıdött a terepmunka: kapcsolatfelvétel a telepszerő lakókörnyezetben élı családokkal, ismerkedés, adatgyőjtés. Ezzel párhuzamosan megkezdtük
a helyi roma emberek közéleti aktivizálását, az egyesület szervezését is. A pozitív
pályázati döntést követıen Sirokban is elindult a teljes roma lakosságot átfogó
kapcsolatépítés a szomolyaihoz hasonlóan terepmunkával.
Mindhárom esetben azt láthattuk, hogy minden családdal egyénileg történt a
kapcsolatfelvétel, miközben a teljes cigány közösség lett megszólítva. A Béke-telep egész
közössége, amely területileg is jól lehatárolható, Szomolyán és Sirokban pedig nemcsak a
telepen lakók szőkebb csoportja, hanem a falu teljes cigány népessége. (Ennek
jelentıségére késıbb még visszatérünk.)
Közösségi terek/házak
Béke-telep
A SZETA Ház 1997-ben kezdte meg mőködését a Béke-telep közelében. A tudatos
helyválasztás mögött az a megfontolás állt, hogy a szolgáltatások közel legyenek a
potenciális igénybe vevıkhöz. Az intézmény megnyitásának idején ebben a városrészben
(Felnémet) sem szociális, sem közmővelıdési-közösségi intézmény nem mőködött, a
legközelebbi szociális intézmény csak helyi tömegközlekedési eszközzel érhetı el – vagy
egyórás gyaloglással.
Szomolya
A pályázati forrás lehetıvé tette, hogy projektiroda és közösségi ház funkciókra az
Egyesület ingatlant vásároljon magának. Erre a célra a falu központjában egy családi
házat (nagy kerttel) választottunk ki. A központi hely szimbolikus és praktikus
jelentıséggel bír. Itt található a falu szolgáltatási „negyede”: az iskola, az óvoda, a
polgármesteri hivatal, az orvos, a mővelıdési ház, élelmiszer üzlet. Itt mindenki naponta
megfordul, és „belebotlik” az egyesületi székházba.
Sirok
A volt tőzoltószertár épületét az önkormányzat határozatlan idıre átadta használatra a
CKÖ részére a 2006. évi választások után. Az épület a falu központjában helyezkedik el,
pár percre az iskolától, a polgármesteri hivataltól és az üzletektıl. A projektiroda és a
közösségi ház funkcióinak megfelelı; mindez egybe esett a CKÖ szándékaival is. Tehát
az épület Sirokban adott volt, csak közösségi térré kellett formálni.
A közösségi terek/házak kialakításának alapvetı célja az volt, hogy oda bejárjanak a
gyerekek, a fiatalok, a felnıttek. Az emberek használják, „szabad áramlásuk” biztosított
legyen. Ezeknek a szempontoknak megfelelıen kellett átgondolni a funkcionális tereket,
azok berendezéseit, a mőködést, a szolgáltatások jellegét és az alapelveket.
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Funkcionális terek

A tér kialakítását természetesen mindhárom helyszínen befolyásolták az épületek
adottságai, de már a kiválasztásnál is fontos szerepet játszott azok megközelíthetısége és
belsı jellemzıi. A SZETA Házban elıtér, mosdók, iroda, klubhelyiség, nagy kert áll
rendelkezésre, és a gyermekotthon konyhája teakonyhaként. Szomolyán hasonlóak az
adottságok azzal a különbséggel, hogy a konyha, amit a korábbi tulajdonosok nyári
konyhaként használtak, külön bejáratú, és itt garázs is található. Sirokban az iroda mellett
van egy kisebb szoba (a „klubhelyiség”) és egy „nagyterem”, ahová akár 60–70 fı is
befér (a tőzoltóautók volt garázsa), és természetesen vannak mosdók. Nincs viszont
konyha és kert, illetve ez utóbbi kialakítására csak nagyon kevés terület áll rendelkezésre.
A SZETA és a szomolyai egyesületi házak eredetileg családi háznak épültek, és az
átépítés során is megtartották a családias jelleget, hangulatot. Sirokban a berendezéssel
lehetett (kellett) ellensúlyozni az épület külsejét. Fontos; a helyiek nem azt érzik, hogy
hivatalos helyre (hivatalba, intézménybe), hanem azt, hogy a „SZETÁ-ba”, a
„székházba”, a „tőzoltóba” jöttek.
Az irodában történik az ügyintézés, az „ügyfelek” fogadása, tanácsadás és egyéb
„irodai szolgáltatások”nyújtása. Szabad terület, ahová bárki, szinte bármikor bejöhet,
nincs elıre bejelentkezés, nincs ügyintézési kényszer sem. A klubszoba multifunkcionális
közösségi helyiség, ahol egymást követik a különbözı tevékenységek. Általánosan
elfogadott, hogy délutánonként a gyerekek és a fiatalok birtokolják. Elsısorban
számítógépeznek és interneteznek (4–5 számítógép mindenhol rendelkezésre áll), a
várakozók pedig beszélgetéssel, társasjátékkal töltik idejüket. Arra is van lehetısége a
gyerekeknek, hogy segítséget kérjenek a tanuláshoz (egyes esetekben a számítógép
használatát az elızetes tanulás feltételéhez kötjük). Délelıtt és késı délután a
klubszobában zajlanak a felnıttek „győlései”, a különféle megbeszélések, összejövetelek,
képzések. A konyhának is fontos társasági funkciója van. (Ezért is hiányzik Sirokból
nagyon.) Az asszonyok különösen szeretnek itt beszélgetni, elmondják, mi történik a
faluban, mi a véleményük a világ történéseirıl. Mindeközben közösségi kontrollt gyakorolnak egymás és mások felett, iránymutatást adnak egymásnak. Szomolyán az asszonyok
– miután a gyerekeket beadták az óvodába és/vagy bevásároltak – „beugranak” a
„székházba”, kávéznak és beszélgetnek. Otthonos a légkör, kiszolgálják magukat és
egymást, elmosogatnak, rendet hagynak maguk után. A SZETA-ban hasonlóan központi
helye van a konyhának: „gyülekezı hely”. A közösségi rendezvények (családi napok,
játszóházak, roma nap) alkalmával itt készülnek a szendvicsek, az egytálételek, a
sütemények, a palacsinták és lángosok. A fızı-sütı asszonyok különleges atmoszférája
mágnesként vonz mindenkit: besegítenek a gyerekek, a felnıttek, és közben beszélgetnek.
Nagyobb létszámú rendezvényekre nincs hely, de ez nem is baj. Ezekre szolgálnak a
közpénzekbıl fenntartott intézmények, mint például az iskola, a mővelıdési ház. A szakmai koncepcióba szervesen illeszkedik az, hogy idınként ki kell lépni a „védıburokból”,
és tapasztalatot kell szerezni más típusú intézmények használatában is.
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Mőködés és szolgáltatás

A közösségi házak általános nyitva tartási ideje hétköznaponként 8-tól 18 óráig tart. Ezt
egészíti ki egy rugalmas, a programokhoz igazodó közösségi használat esténként, hétvégenként. (Az egyesület tagjai szívesen besegítenek a felügyeletbe, a nyitásba-zárásba.)
Nehéz a szolgáltatásokat számba venni, illetve valamilyen szempont mentén
csoportosítani. A kiindulási alap, hogy az egyes egyéni/családi életszakaszokban
különbözı funkciókat szükséges ellátni, és ehhez kapcsolódva különbözı ügyeket is
intézni kell számtalan bürokratikus rendszeren keresztül. A saját ügyek intézésének
nemcsak az írás-olvasás készsége a feltétele, hanem az írott anyagok megértése, a lényeg
„kihámozása”, az eljárásrendek és szabályok, az intézmények és az azok által elvárt
viselkedési módok ismerete, valamint az ezekben történı eligazodás képessége. Az
„ügyek” egy lehetséges csoportosítása: 1) a meglévı társadalmi erıforrások megszerzése
(pl. lakásfenntartási támogatás, gyermekvédelmi kedvezmény, ösztöndíjak,
térítésmentesség kérése); 2) a meglévı társadalmi hátrányok halmozódásának
megelızése (adóbevallás elmulasztása, „kockás papíros” adásvételi szerzıdések,
végrehajtási és közmő-kikapcsolási ügyek).
A fentiekbıl következik, hogy az ún. egyéni/családi szociális munka egyrészt
átfedésben van a családsegítı és gyermekjóléti szolgálatok tevékenységével, másrészt
túlmutat ezen. Például, ha megkérdeznénk a szolgáltatások munkatársait, hogy feladatuknak tekintik-e ügyfeleik/klienseik adóbevallását elkészíteni, vagy a felvett és elúszott
szociálpolitikai támogatás visszafizetését eltöröltetni, valószínőleg többségük nemmel
válaszolna. Olyan ügyintézési segítségrıl van itt szó, amely „senki földjének” számít, és
amelyhez hozzá tartozik – a kérelmek, levelek, fellebbezések megírása mellett – az
„elkísérés”, vagyis a hivatalok együttes felkeresése. Ez nemcsak azért fontos, mert a
szolgáltatást igénybevevınek a konkrét szituációban viselkedési mintát lehet nyújtani,
hanem azért is, mert így kivédhetjük (csökkenthetjük) az ügyintézésbe eleve bekódolt
kudarcot. Sok esetben az ügyfél el sem indul, mert nem tudja, hogy „merre induljon”.
(A szomolyai és siroki munkanélküliek egy része, például azért nem regisztráltatta magát
a munkaügyi központban, mert még a városban sem igazodik ki.) Kudarc, hogy nem
értik, mit kellene csinálni, tartanak a megaláztatástól, a megszégyenítéstıl. A szakember
partner sok szempontból biztonságot nyújt, megvéd az elıítéletektıl, segíti az
intézményhasználat elsajátítását. Fontos tevékenység a telefonálás, a faxolás, a
fénymásolás, amelyek alapvetıen „irodai szolgáltatások”, még sem személytelenek. Ezek
az alkalmak találkozási, beszélgetési pontok, lehetıséget adnak a személyes érdeklıdésre
és a problémák feltárására.
Az internetet a gyerekek és fiatalok után egyre több felnıtt is használja, valamint rá is
kényszerülnek erre. Ezek szabadon, térítésmentesen hozzáférhetık a nyitva tartási
idıben, bár, ahogy korábban már szó volt róla, délután kettı óra után az iskolások
versengve birtokolják ezt leginkább. Rendszeresek a közösségi, illetve csoportos
programok, amelyek folyamatosan változnak, átalakulnak az igényeknek megfelelıen.
Sirokban például a felzárkóztató képzésbıl nıtte ki magát a Sukar Romnya Színjátszó
Csoport, a Béke-telepen a nyári táborozókból a Péntek Esti Klub, a családi napok
elıkészületeibıl a Szülıi Klub, Szomolyán az OKJ-s képzésbıl az aerobik csoport, a
telepfelszámolási programból a Szomolyai Liliomok Tánccsoport. Ezek mellett fontosak
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a „nagy” rendezvények (pl. havonta ismétlıdı családi napok, kirándulások, roma napok).
Szomolyán és Sirokban a közösségi házat igénybe lehet venni családi és egyéb
események megtartására is. (Lehet itt zártkörően szilveszterezni fiataloknak,
felnıtteknek, futballcsapatnak év végi bankettet tartani. Ballagást ünnepelni vagy éppen
halotti torra összehívni a rokonságot, ha erre alkalmatlan a saját lakás. A Béke-telepen
élık a SZETA Házból eszközöket – asztalt, széket, tányért stb. – tudnak kölcsön kérni
családi rendezvényekre, ünnepi alkalmakra.)
Humán erıforrás-fejlesztés
A projektekben a humán erıforrás-fejlesztés kiemelt feladat, hiszen a szakemberek
részleges vagy végleges kivonulása után ez az egyetlen módja a fejlıdés
fenntarthatóságának. Ennek két szemléletbeli alapja: 1) a SZETA munkatársai társadalmi
erıforrásként definiálják magukat, tehát folyamatosan bıvülı tudásuk és gyakorlati
tapasztalatuk erıforrás lehet mások számára, továbbá ık képezik azt a hidat, amely
összeköti a mélyszegénységben élı embereket a különbözı erıforrásokkal. 2) Ezeket a
tudásokat és tapasztalatokat át kell adni a mélyszegénységben élıknek, és az ı tudásukat
el kell sajátítani (kölcsönös tanulás); létre kell hozni a helyi szakértelmet.
A kölcsönös tanulás kerete, módszere az együtt dolgozás, elsısorban fıállású
munkatársakként, másodsorban önkéntes segítıként. A projektekben kiemelt fontosságú a
helyi roma, mélyszegénységben élık közül a „laikus” fıállású munkatárs kiválasztódása
és alkalmazása. Azért kiválasztódás és nem kiválasztás, mert a terepen folyó munka, a
kapcsolatépítés során kerülnek szem elé azok a személyek, akikrıl menet közben derül
ki, hogy közösségük mintaadó, húzó tagjai. Közéleti aktivitásuk és érdeklıdésük miatt az
egész közösségben képesek gondolkodni. A napi munka során minden új feladat
elvégzéséhez konkrét útmutatást kapnak, és ha ezek rutinszerően begyakorolódtak,
jöhetnek az újabb és újabb feladatok. Elindul a munka például a TB-kártya, személyi
igazolvány, anyakönyvi kivonat másolat készítésétıl a családi napok forgatókönyvének
elkészítéséig, a munkaerı-piaci képzés, nyári tábor megszervezéséig és az egyszerőbb
pályázatok megírásáig, elszámolásáig. Mások ügyeinek intézése során rohamosan bıvül
formális kapcsolatrendszerük, az informális személyi ismeretségük, ezek mőködtetése és
fenntartása során javul szociális kompetenciájuk. Begyakorolódnak az alapsémák,
megszőnnek a félelmek. Polgármesterrel, jegyzıvel, ügyvéddel, végrehajtóval, különbözı
szakemberekkel tárgyalnak mások érdekében, amely önértékelésüket és közösségi
respektjüket egyaránt javítja. A külsı szervezetekkel történı személyes egyeztetések,
tárgyalások esetén is létezik egy folyamat: a bemutatás, a közös tárgyalás, majd az önálló
képviselet és részvétel. Mivel a saját közösségbıl termelıdik ki, illetve teremtıdik meg a
segítı, a közösség kiszolgáltatottsága megszőnik, vagy legalábbis nagymértékben csökken
adott területeken.
Az önkéntes segítıknek fontos szerepük van abban, hogy minél több ember ügyes-bajos
dolgát intézni lehessen. Általuk megsokszorozódnak a projektek erıforrásai. Az
önkéntesek bevonása-bevonódása nem jelent mást, mint a természetes védıháló
mozgásba hozását, esetenként újraépítését. Az ad hoc beszélgetések, a spontán
csoportosulások mindig felvetnek problémákat, megoldásra váró helyzeteket. Alapelv,
hogy ezekben a helyzetekben a fıállású munkatársaknak ott kell lenniük, figyelniük kell a
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beszélgetésre, az információátadás menetére. Egyrészt azért, mert ilyenkor a
beszélgetıpartnerek sokkal befogadóbbak a tanácsok meghallgatására és elfogadására,
mint a „klasszikus” páros tanácsadói helyzetben. Másrészt azért, mert a beszélgetésbıl
kitőnik, hogy ki mihez ért, ki milyen készségekkel, képességekkel rendelkezik, milyen
helyzetekben fog tudni segíteni. (Ilyenkor dılhet el, hogy ki jön például fızni a közösségi
napra, ki kit kísér el a közeli városba munkaügyi regisztrációra vagy az ÉMÁSZ-hoz
részletfizetést kérni.) A spontán módon formálódó segítıi szerepnek nagy jelentısége van
az önértékelés és az önbizalom javulásában és a közösségen belüli státusz-emelkedésben.
A humán erıforrás-fejlesztés harmadik nagy területe a formális közösségépítés, az
informálisan már összetartozó emberek csoportjainak formalizálása, fejlesztése,
kapacitásának bıvítése. A civil szervezet létre- és mőködésbe hozása már közösségi
szintő tanulási folyamat, amelynek során jogi, szervezeti, érdekképviseleti (mikro és
képviseleti), demokráciával összefüggı és adminisztratív kérdések is felvetıdnek.
Szomolyán hosszú idıbe telt, míg az egyesületi tagok megértették, hogy mi a dolga az
elnöknek, a vezetıségnek és a közgyőlésnek. Eleinte minden egyes – a projekt
lebonyolítását érintı – apró technikai kérdésben közgyőlési döntést akartak, ugyanakkor
nehezen fogadták el, hogy a pályázati pénzt nem lehet másra költeni, és a pályázat
célcsoportját nem szőkíthetik-bıvíthetik aszerint, hogy ık vagy családtagjaik
beleférjenek. A Béke-telepen az elsı idıszakban az elnöki pozíció presztízsét értették az
egyesületi tagok, az azzal járó feladatokra és felelısségre viszont nem gondoltak, ezért
szinte családi lobbik alakultak ki az elnökválasztás során (hasonlóan a CKÖ
választásokhoz). Az egyesület látható közösség, formális vezetıi ismertek és elérhetık,
ebbıl adódóan biztonságot nyújt a helyi embereknek. Megadja a „valahova való tartozás”
és a „nem vagyok egyedül” érzését, a szétzilálódó informális kapcsolatok mellett/helyett
újra szervezi azokat, és közösséget épít.
A civil szervezetet is a feladat tartja össze, legyen az közösségi nap szervezése, telkek
tulajdonrendezése vagy helyi oktatási kerekasztal mőködtetése. A feladatok megoldása
során az egyesület kapcsolatrendszere folyamatosan bıvül, egyre ismertebbé és
elfogadottabbá válik a külvilág számára is. A tapasztalatokból az egész érintett közösség
megérti, hogy a közösségi érdekképviselet hatékonyabb az egyéni kijárásos módszernél.
Szomolyán a szülık egyéni panaszait az egyesület általánosította és közvetítette az
iskolafenntartó felé, ezáltal kikényszerítette az oktatási kerekasztal mőködését. Az
egyesület nélkül a Béke-telepiek sem kaptak volna heti két alkalommal konténerürítést.
A fentieket összefoglalva: tapasztalataink szerint a humán erıforrás-fejlesztésnek két
sarkalatos pontja van. Az egyik a „laikus” fıállású munkatárs, a másik a civil szervezet
fejlesztése. A kettı együttesen teremti meg a projekt eredményeinek fenntartását, az új
erıforrások, pályázati pénzek megszerzésének és projektek lebonyolításának lehetıségét.
Közös tevékenységek
Talán már az elızıekbıl is kitőnt, hogy a fenti projektekben a szociális szakember
sokkal inkább szociális/közösségi animátor18, mint a hazai gyakorlatban megszokott
szociális munkás. Ha ennél a szakmánál szeretnénk maradni, akkor azt mondhatjuk, hogy
a szociális munka mindhárom formájára, az eseti, a csoportos és a közösségi munkára is
szükség van, ezek nem különülnek el, sokkal inkább egymásba fonódnak. Elmosódik a
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határ a segítı-segített között, nincs klasszikus értelemben vett ügyfél és kliens, kisebb a
társadalmi távolság középosztálybeli és mélyszegénységben élı emberek között. Az az
alapkitétel, hogy mindenki ért valamihez, tudása és tapasztalata hasznosítható, átadható
másoknak. Mindenki abban vegyen részt, amihez a legjobban ért, ugyanakkor tanuljon
másoktól, „lesse el”, „figyelje meg” mások gyakorlati tudását. Ugyanakkor az adott
helyzetekhez igazodóan léteznek irányítók és segítık, tehát léteznek különbözı
munkamegosztások hierarchikus elrendezıdéssel.
Nem a fıállású dolgozók végeznek mindent: bevonják a közösség tagjait, és a közös
feladat és munka kialakítja a partnerséget. Korábban már említettük, hogy az önkéntesek
„kísérıként”, modellként sok terhet levesznek a vállunkról. De részt vesznek közösségi és
családi napok, ünnepségek, gyerekfoglalkozások, táborok, kirándulások, különbözı
összejövetelek tervezésében, szervezésében, lebonyolításában is. Ha kell, borítékolnak,
bevásárolnak, fıznek, sütnek, vendégeket fogadnak, konferálnak, vetélkedıt vezetnek,
tombolát húznak, pénzt és adományokat szereznek, termet rendeznek és takarítanak,
gyerekekkel próbálnak, játszanak, kézmőves foglalkozásokat tartanak, és közösségi
akciókat bonyolítanak le. Szomolyán és Sirokban a teleprendezés során az asszonyok,
gyerekek győjtötték a szemetet zsákokba, a férfiak pedig a konténerekbe hordták. Egy
kisebb csoport eközben fızte a gulyást a közösségi házban. Kirándulások alkalmával egyegy szülı több gyereket tart szemmel, az asszonyok családi nap rendezésekor már
napokkal elıbb bejárnak sütni, szervezni a büfét19, a mintadarabokat elkészíteni, például
gipszet önteni.

Elméleti háttér: keretek, megfontolások
Mivel most a gyakorlati munkánk mögött meghúzódó elméleti megfontolásainkat
szeretnénk a teljesség igénye nélkül számba venni, szeretnénk eltekinteni a „ki a cigány?”
problémakör ismertetésétıl. A hangsúlyt inkább a telepekre, telepszerő lakókörnyezetre
és az ott élı mélyszegénységben élıkre helyezzük. Elsıként arra koncentrálunk, hogy
ezek a területileg elkülönülı telepek gettók.
„A legelsı jellemzıje, hogy a gettót kisebbség lakja, méghozzá olyan kisebbség, mely
megırizte identitását. Az identitás megırzése kifejezésre jut abban, hogy a gettó kultúrája,
norma- és szokásrendszere, esetleg nyelve is elkülönül az ıt körülvevı világtól, egyben az
identitás megırzésének fontos feltétele ezen norma- és szokásrendszer betartásának szigorú
ellenırzése, ami azután rányomja bélyegét a gettón belüli társadalmi életre. Míg a gettón
belül a társadalmi kapcsolatok sokrétőségét a gettó sajátos kultúrája szorítja
meghatározott mederbe s biztosítja ilyen módon a gettó-társadalom nagyfokú
integráltságát, addig a gettón kívülre irányuló kapcsolatok nagyon korlátozottak, a gettó
izolált társadalom. Ez az izoláció azt jelenti, hogy a társadalom eltőri, de nem fogadja be a
gettó lakóját, idegennek tekinti. Éppen ezért a gettóból való kikerülés feltétele a gettóra
jellemzı partikularitások levetése… A gettó lakója tehát a gettóval nagymértékben
identifikált, a gettón kívüli világtól viszont izolált…” (Nemes–Szelényi én., 18)

A gettó a település minden részén elıfordulhat, belsı társadalmi összetételét tekintve
lehet homogén és heterogén.
Magyarországon elsısorban cigány gettókkal, sıt gettósódó falvakkal, térségekkel
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találkozunk, amelyek a mélyszegénység szigetei is egyben. A szegregátumok hivatalos
meghatározásai helyett a gettó és ezzel együtt a mélyszegénység azon aspektusát emeljük
ki, amelyre a fenti idézet úgy mutat rá, hogy a gettó belsı társadalma integrált,
ugyanakkor izolálódik a külsı/többségi társadalomtól. Ez kapcsolathálózati
megközelítésben azt jelenti (Angelusz–Tardos 1991), hogy a szegény gettón belül inkább
az erıs kötések a dominánsak, míg azon kívül alig-alig léteznek külsı, más néven gyenge
kapcsolatok. Mivel a gyenge kapcsolatok hídszerően kötik össze a társadalom különbözı
csoportjait, ezek legfontosabb funkciói, hogy a társadalom erıforrásait áramoltassák a
csoportok között. Egyértelmő, ha nem léteznek ilyen kapcsolatok, akkor a társadalmi
erıforrások sem érhetık el. A külsı forrásoktól való megfosztottság miatt a telepeken
mélyszegénységben élık csak egymásra hagyatkozhatnak, vagyis az erıs kötéseikre, a
családi, rokonsági kapcsolataikra. Mivel ezek kölcsönösségi alapon mőkıdnek, a
mélyszegénységben élık egymás szőkös erıforrásait élik fel, amelyeknek
újratermelıdését nem tudják biztosítani. Különbözı túlélési stratégiák léteznek: a több
családból álló háztartások mőködtetése, közös villanyóra üzemeltetése, villany átadás
vezetéken, kamatos pénz (uzsorakamat), bolti hitelezés, közös részletre vásárlás és
hitelezés (Tesco-kártya, Provident), kezességvállalás egymásnak, és ezek kombinációja.
Az elv a „megszerzett javak közös felhasználása”: „akinek éppen van, annak kötelessége
adni a másiknak”. Így az olló egyre nagyobbra nyílik, az eladósodás egyre mélyebbre
visz. Ebbıl nem lehet kilépni, ezt az elemi szolidaritást nem lehet felrúgni, ellenkezı
esetben a közösség kizárja tagját. Sirokban a polgármester hiába kérte az egyik családot,
hogy ne adjanak villanyt a szomszédnak, sıt a közmunkából való kizárást is kilátásba
helyezte, ık továbbra is biztosították az áramot. A Béke-telepen, ha egy gyermek
megkapja például MACIKA ösztöndíját, abból a testvéreknek, sıt az unokatestvéreknek
is jár valami. A családok látszólag autonóm nukleáris családot alkotnak önálló házakban,
de valójában ezer szállal fonódnak egymásba, és alkotnak egy nagy rokonsági rendszert.
A belsı mőködési szisztéma miatt a fejlesztés vagy a forrásbevitel nem irányulhat egy
egyénre vagy családra, mert az a szétosztás kényszere miatt jelentéktelenre morzsolódik
fel. Ezért fontos ismételten hangsúlyoznunk azt, hogy olyan típusú beavatkozásoknak van
létjogosultsága, amelyek az egész közösségre irányulnak elsısorban, és a közösségen
keresztül érik el a családokat (mint individuum-egységeket) szolgáltatásokkal (és nem
pénzzel). Mindenkinek van lehetısége a Balatonra küldeni a gyerekét, vagy eljöhet
kirándulni – ha nem most, akkor a következı alkalommal. Mindenkit elkísérünk a
munkaügyi központba, polgármesteri hivatalba, állásinterjúra, ha ezt kéri. Mindenki részt
vehet a közösségi napokon, ehet a bográcsból, süthet-fızhet… és még sorolhatnánk…
Ebben a kapcsolathálózati kontextusban érthetı meg az a szerepértelmezésünk, amely
szerint a munkatársakat egyrészt erıforrásoknak, másrészt a társadalmi kapcsolatrendszerek tagjainak tekintjük. Olyan „hídszerő kötésnek”, amely generálja a telepen élık
kapcsolatépítéseit, bıvíti kapcsolathálózatukat, hogy abban minél több társadalmi
erıforrás elérhetıvé váljon (pl. képzések, munkahelyek, jobb óvodák és iskolák
megszerzése). Ettıl elválaszthatatlan a formális civil közösség megszervezése, melynek
keretén belül az egyéni gondok közösségi érdekké transzformálódnak, az egyéni
erıforrások összeadódnak. A közös szervezet támaszt, védelmet, a valahová tartozás
érzését biztosítja, és lehetıvé teszi a hivatalos kapcsolatépítést is.
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További fontos kérdés, hogy mit tegyünk a teleppel. Felszámoljuk, vagy rehabilitáljuk?
Láthattuk, hogy a Béke-telep esetében rehabilitáció, Sirokon és Szomolyán felszámolás
történt. Ez nemcsak azért alakult így, mert az utóbbi két település a pályázati forrásait
lakásvásárlásra fordíthatta, a Béke-telepen pedig csak közmővesítésre nyílt lehetıség.
Általánosságban a szegregátumok (telepek) felszámolásának két útjáról szoktunk
beszélni. Az egyik, amikor ténylegesen szétköltöztetjük az ott élıket a település különbözı
integrált részeibe, és az adaptálódás folyamatában facilitáljuk az új kapcsolatok
kialakulását, például a szomszédokkal, az utca-közöséggel, az oktatási-nevelési
intézményekkel, munkahelyekkel. A kapcsolatok kölcsönhatásában az új természetes és
mesterséges védıháló segíti az integrálódás folyamatát. Rehabilitáció esetén arra
törekszünk, hogy javítsuk a telep objektív mutatóit, tehát statisztikai mérıszámait a
település átlagos szintjére hozzuk fel. A beavatkozás eredményeként javuljon a telep
infrastrukturális ellátottsága (pl. a vezetékes ivóvízhálózatra bekapcsolt, fürdıszobával
rendelkezı lakások aránya), a telepen élık iskolai végzettsége, foglalkoztatottsága,
bıvüljön társadalmi kapcsolatrendszerük, emelkedjen társadalmi státuszuk.
Nem könnyő eldönteni, hogy adott esetben melyik út járhatóbb vagy hasznosabb. A Béketelep rehabilitációja mellett az volt a döntı érv, hogy területileg szervesen illeszkedik a
városrészhez, annak szövetében található. Egyik oldalán falusias, másik oldalán
kertvárosi utcákkal határos, tehát a lakások felújításával20 beintegrálódhat az épített
környezetbe. A különbözı szolgáltatások elérhetısége szempontjából sincs rosszabb
helyzetben a városrész más utcáinál: három perc a buszmegálló, öt perc az iskola, a posta,
az orvosi rendelı, a kisbolt, a nagy bevásárló központ 15 perces sétával gyalog is
elérhetı. Szomolyán és Sirokban kizárólag felszámolás jöhetett szóba, mivel a telepek
különálló területi egységet alkottak, nem tartoztak az anyatelepüléshez. Az infrastrukturális fejlesztés csak az elkülönülést és az elszigetelıdést erısítette volna.
Itt csak egy-két szempontot emeltünk ki a sok közül, ugyanakkor arra is szeretnénk a
figyelmet ráirányítani, hogy a rehabilitáció egy hosszabb folyamat. Akár több évnek is el
kell telnie ahhoz, hogy statisztikailag kimutatható legyen például a fürdıszobás lakások, a
szakképzettséggel vagy akár érettségivel rendelkezı (fıként fiatalok) aránya.

Néhány módszertani felvetés
A mélyszegénységben élık nem „intézményhasználók”, idegenkednek a magas küszöbő
szolgáltatásoktól (nem mennek orvoshoz, szakorvoshoz, szülıi értekezletre,
családsegítıbe, hivatalos helyekre stb.), mert egyszerően nem ismerik ezeket a helyeket,
az elvárt viselkedési mintákat. Szociális kompetenciájuk nem terjed ki ezen helyzetek
szabályszerőségeinek ismeretére. A kudarcokat ez esetben is magukba kódolják,
távolmaradásuk önvédelmi reflex. A velük való kapcsolatépítésre leginkább a
terepmunka alkalmas otthonukban, saját környezetükben. Itt biztonságban érzik magukat,
itt lehet ıket személyesen megszólítani, majd bevonni a közös munkába. A terepmunka
során be kell épülni a telep és a családok életébe; az állandó jelenléttel lehet elérni a
bizalmat és az elfogadást.
Az elsıdleges kapcsolatfelvétel után a terepmunka folytatásával párhuzamosan kap
szerepet a közösségi tér/ház. A „családlátogatások” alkalmával mindig szóba jön valami,
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aminek apropóján fel lehet ajánlani a közösségi ház szolgáltatásait. (Egy kérelem,
fellebbezés megírása, iratok fénymásolása, telefon, a gyerekeknek ping-pong vagy éppen
számítógép. Az elsı látogatók után már jönnek a többiek is.) A közösségi ház alacsony
küszöbő szolgáltatásokat nyújt, nincsenek különösebb elıírások, elvárások, ezért a
félelmek hamar feloldódnak, a telepiek közül egyre többen és egyre gyakrabban
fordulnak meg itt. Eközben persze intézményhasználókká is válnak, és a megszerzett
tapasztalatokkal máshol már biztonságosabban közlekednek.
Központi szerepe van a beszélgetéseknek, amelyekrıl az elızıekben már többször
tettünk említést. A beszélgetés minden egyes tevékenység szövetét adja: a terepmunka, az
elkísérés, az egyéni ügyintézés, a közösségi napok, a kirándulások, a fızések, a
kávézások, a fénymásolások alkalmával páros vagy kiscsoportos beszélgetések történnek.
Látszatra ezek köznapi beszélgetésnek tőnhetnek, mert hétköznapi, természetes
helyzetekben és oldott hangulatban zajlanak. Valójában ezek többsége szakmai
tudatossággal bír, a munkatársak figyelnek, elraktározzák az információkat, kérdeznek és
irányítanak, tudják, hogy mit akarnak megtudni. Alkalmazzák ilyenkor a kérdéstechnika
módszereit az érzelmi visszatükrözéstıl a parafrázisig vagy a pontosító kérdésig. De
strukturálatlan interjúkat (család- és élettörténet, iskola- és munkaút), célzott
beszélgetéseket vagy akár tanácsadásokat is levezetnek. Gyakori, hogy a helyzethez, a
szituációhoz igazodva komplexen használják ezeket a technikákat. A beszélgetıpartnerek ilyenkor nem feszengnek, mint a mesterségesen kreált helyzetekben, és nem azt
mondják, amit – feltételezésük szerint – várunk tılük. A kötetlennek tőnı beszélgetések
során szinte mindenrıl szó esik: a családról, gondolatokról, érzelmekrıl, vélekedésekrıl,
munkahelyrıl, iskoláról, a múltról, a jelenrıl, a tervekrıl, gyerekekrıl, az erıforrásokról.
A beszélgetések alkalmával nem csak a családok és a telepi közösség megismerése a cél,
hanem azoknak a személyeknek a megtalálása is, akik munkánkat fıállásban vagy
önkéntesként segíthetik. Tulajdonképpen transzlétorokat keresünk. Olyan személyeket,
akik a telepi közösségbe születettek, de járatosak mind a többségi, mind a kisebbségi
kultúrában, ezért képesek „lefordítani” és közvetíteni szándékainkat. Ez a helyi humán
erıforrás-fejlesztés fontos része, amelyrıl már korábban írtunk.
Végül a közösségfejlesztés kapcsán korábban leírtakhoz adnánk egy rövid kiegészítést.
A közösségépítést két úton indítjuk el párhuzamosan. Az egyik a különbözı közösségi
rendezvények sorozata (pl. családi napok, kirándulások, egyéb közösségi akciók),
amelyek sok embert vonzanak, és amelyek ténylegesen megadják a közösségi élményt, a
közösséghez való tartozás érzését. A számos közösségi eseménybıl most a roma napokat
emeljük ki, amelyek keretében megszólal a cigány himnusz, fellépnek a muzsikáló,
táncoló gyerekek és felnıttek. Az ilyen és hasonló programok résztvevıi strukturálatlan
közösséget alkotnak, melynek tagjait egyénileg is megszólítjuk, és motiváljuk ıket a
folytatásra az egyesület keretein belül. A másik út, mikor egyéni beszélgetések során
derül fény a közéleti érdeklıdésre, a vezetıi-közösségi cselekvésre való készségekre,
melyek gyakorlati terepéül az egyesületet kínáljuk fel. Közösségfejlesztési törekvéseinket
úgy foglalhatjuk össze, hogy egyrészt az egyéntıl a strukturált közösségig, másrészt a
strukturálatlan közösségtıl az egyénig haladunk.
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Összegzés
A projektek, amelyekrıl írtunk, a pályázatok lezáródásával nem fejezıdtek be; csak
elkezdıdtek. Amikor belefogtunk megvalósításukba, korán sem birtokoltunk ennyi tudást
és tapasztalatot, és amivel rendelkeztünk, azt sem biztos, hogy tudatosan használtuk.
Menetközben sok-sok kudarcot és sikert megbeszéltünk, számos új elméleti és gyakorlati
ismeretet szereztünk, miközben elemeztük, részekre bontottuk tevékenységeinket.
Ezeknek a folyamatoknak az alapján fogalmaztuk meg gyakorlati tapasztalatokra épülı
következtetéseinket. Ezek közül a legfontosabb számunkra: egy szegregált teleprıl, a
mélyszegénységbıl nincs (nagyon ritka) egyéni kiút, mert a szolidaritási háló kötelezettsége visszahúz, és a szegregátumban élık egymás erıforrásait élik fel. A szegregált
élethelyzetben, a mélyszegénységben az informális emberi kapcsolatok száma minimális,
az emberek izoláltan élnek. Ezért kell az egész közösségben gondolkodni, a közösség
mindent tagját megszólítani és dinamizálni. Elsısorban szolgáltatásokra, a „külvilággal”
való kapcsolatok építésére van szükség, ki kell tágítani a mozgásteret, le kell bontani a
gettó láthatatlan falait.
A felvázolt programok és akciók kapcsán újra kellett értelmeznünk szociális munkás,
szociálpolitikus és pedagógus szerepeinket. Ezt könnyen megtehettük, mert nem váltunk
részévé a hivatalos szociális, gyermekvédelmi, közoktatási intézményrendszernek.
Ebben az új értelmezésben egyrészt erıforrásnak, másrészt a társadalmi kapcsolatrendszerek tagjaiként definiáltuk magunkat: alapvetı feladatunk nem más, mint a társadalmi
erıforrások áramoltatása a telepi közösségekben.
Jegyzet
1

Az 1989. április 4-én elfogadott alapszabályból: „A SZETA folytatja és kiteljesíti azt a tevékenységet, amit
a Szegényeket Támogató Alap nevő mozgalom 1979 óta folytatott. Mindenféle diszkrimináció nélküli
anyagi, s egyéb dologi, szellemi-erkölcsi támogatásban részesíti azokat a magyarországi lakosokat, akik
elemi nélkülözéstıl szenvednek, vagy emberi integritásuk súlyos veszélyben van: vagyis családi
kapcsolataik elszakadása, egzisztenciájuk elvesztése, életmódjuk kereteinek összeomlása fenyegeti ıket.
Célja a közvélemény mozgósítása a szegénység elleni küzdelemre, és a szegényekkel való társadalmi
szolidaritás megteremtésére.”
2
Az Alapítvány kuratóriumi elnöke ekkor önkormányzati képviselıként a Szociális Bizottság elnöke, majd
tagja volt.
3
A felújítás pályázati forrásokból és gazdasági szervezetek adományaiból történt.
4
A felnémeti cigányság történetét feldolgozta Farkas Zsuzsanna Egy tradicionális cigány közösség
integrációs törekvései c. munkájában (2007).
5
A táborozások története, a gyerekek családból történı kiengedésének folyamata külön tanulmányt
érdemelne. Itt most csak annyit, hogy igen érdekes tanulási folyamat eredménye mind a szülık, mind a
SZETA-sok részérıl, hogy ma már csak két-háromnaponta hívják fel telefonon a szülık táborozó
gyermeküket.
6
A programok anyagi fedezetét különbözı pályázatok biztosították, továbbá alapelvként mőködött a
résztvevık jelképes hozzájárulása.
7
Ezek megrendezésére a „körzeti” általános iskola aulájába került sor.
8
Családi napokon átlagosan 120–250 fı között változott a résztvevık száma.
9
Pályázat címe: Eger, Felnémet városrész rehabilitációja.
10
A Roma Integráció Évtizede Program hivatalos meghirdetésére 2005. február 2-án került sor Szófiában
kelet- és közép-európai országok részvételével.
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11

2005-ben és 2006-ban a program meghívásos pályázatként mőködött. 2007-tıl vált nyílt pályázattá,
amikor az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) is belépett társfinanszírozóként.
12
Részlet a 2006. évi pályázatból.
13
Az adatok forrása: helyi önkormányzat (2006).
14
Részlet a 2006. évi pályázatból.
15
Az egri SZETA ebben az idıben látta el a Magyar Szegénységellenes Hálózat észak-magyarországi
regionális feladatainak koordinálását, melynek révén Sirokban is kialakultak szakmai kapcsolatok.
16
Részlet a Tarnai Kılyukak pályázatból (2008).
17
A projekt kifejezést itt fejlesztési folyamatként értelmezzük.
18
Latin kifejezés: valaminek a létrehozója, mozgatója; lelkesítı, buzdító személy. „Az animáció… lényege
nem bizonyos elıre meghatározott tartalmak bevitele, hanem a csoportban rejlı lehetıségek kibontása, az
egyéni és csoportaktivitás fejlesztése” (Varga A. 1985, 8).
19
A büfé bevétele mindig az egyesület kasszájába folyik be adományként.
20
A lakások minısége alapján dıl el, hogy felújítás vagy új építés történik-e.

Irodalom
Angelusz R.–Tardos R. (szerk.) (1991) Társadalmak rejtett hálózata. Magyar Közvélemény-kutató Intézet,
Budapest.
Farkas Zs. (2007) Egy tradicionális cigány közösség integrációs törekvései. Doktori disszertáció, kézirat.
ELTE, Budapest.
Nemes F.–Szelényi I. (én.) Közösség, mint lakóhely. – Gyıri P. (szerk) A város, a város társadalma,
életforma-csoportok. Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, Budapest.
Szabó Z. (1937) Cifra nyomorúság. Cserépfalvi kiadó, Budapest.
Varga A.T. (1985) Elıszó. – E. Limbos (szerk.) Kulturális és szabadidıs csoportok animálása.
Népmővelési Intézet, Budapest. 8. o.

152

PILLANATKÉP AZ EMULTICOOP SZOCIÁLIS
SZÖVETKEZETEKRİL
TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁS KICSIBEN ÉS NAGYBAN,
AVAGY: SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK
A FENNTARTHATÓ TÁRSADALOMÉRT
FERGE SÁNDOR

A sok és nyilvánvalóan összetett probléma közül – amelyek miatt a társadalmi
felelısségvállalás szükségességérıl beszélnünk kell – címszavakban csak néhányat
emelek ki:
•
•
•
•

A társadalmi különbségek parttalan növekedése
A szegénység kiterjedésének és mélységének növekedése
A gyermekek és fıleg gyermekes családok szenvedése
Minden gyerek-korosztály 20%-ának piacképtelensége

Ezek a problémák szociálisan fenntarthatatlan társadalmat (reménytelenség, passzivitás,
bőnözés és költségei, elvándorlás) és mőködésében fenntarthatatlan gazdaságot (nincs
elég képzett munkaerı, nincs forrás nyugdíjra, gyerekekre) eredményeznek.
Néhány tényadattal érzékeltetem ezt, s azt is, hogy nem kizárólag magyarországi
problémáról van szó (ld. 1–2. ábra).
1. ábra
Szegénységi ráta az európai országokban, 2005

Forrás: Eurostat.
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2. ábra
Szegénységi ráta az európai országokban, 2007

Forrás: Eurostat.

A két grafikon az európai országok szegénységi rátájának változását mutatja 2005 és 2007
között. A számok nem csupán a szegények arányának lassú emelkedését mutatják szinte
minden országban. A sor két szélén álló ország szegénységi mutatója közötti különbség
2,1-rıl 2,9-re nıtt, ami az egyes országok közötti különbségek növekedésére is utal.
Talán még látványosabb a változás (szomorú iránya) a férfiak születéskor várható
élettartamának mutatói alapján (3–4. ábra).
Külön is elgondolkodtató a szembeszökı törésvonal Nyugat- és Kelet-Európa országai
között.
3. ábra
A férfiak születéskor várható élettartama, 2004

Forrás: Eurostat.
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4. ábra
A férfiak születéskor várható élettartama, 2007

Forrás: Eurostat.

A téma szempontjából talán nem is az a fontos kérdés, hogy melyek a társadalmi
különbségek okai, sokkal inkább az, hogy mennyire elfogadhatók, mennyire tolerálhatók
ezek a különbségek. Úgy tőnik, hogy egyre kevésbé. Mind több jel mutat arra azonban,
hogy a társadalmi felelısségvállalás szükségesnek vélt növekedése helyett fokozatosan
csökken a szolidaritás a szegényebbekkel. Ezt talán a szegények „bőnbakká válása”
mutatja a legmarkánsabban, amelynek jeleit egyre többször tapasztaljuk.
Magyarországon a Gyerekszegénység Elleni Nemzeti Program (GyEP) által kidolgozott
„Legyen jobb a gyerekeknek!” országgyőlési határozattal elfogadott nemzeti stratégia a
szegénység mélyülése, terjedése és újratermelıdése ellen komplex beavatkozást javasol.
A program a szegénység elleni küzdelemben a társadalmi felelısségvállalást és közösségi
szolidaritást helyezi elıtérbe az egyéni, jótékonyságon alapuló megoldásokkal szemben.
A GyEP prioritásai között szerepel a „szülık foglalkoztatási esélyeinek javítása” is.
Nem szorul külön magyarázatra, hogy a munkalehetıség, a munkajövedelem mennyire
meghatározó a családok helyzete szempontjából.
A Szécsényi Gyerekesély Program – a GyEP akciókutatása – keretében létrejött
szociális szövetkezet legfontosabb küldetése, hogy a Szécsényi kistérségben minél több
ember számára teremtsen munkalehetıséget, adjon munkát. Maga a szövetkezeti forma
már önmagában is azt hangsúlyozza, hogy a probléma kezelése nem az egyes embereken
(lásd: vállalkozóvá válás) múlik, sokkal inkább a helyi (kis)közösség összefogásán,
együttmőködésén.
A szövetkezet megalakításán munkálkodók úgy vélték, hogy a komplex programhoz
leginkább illeszkedı megoldás egy olyan „rendszer”, amely gazdasági és társadalmi
entitás is egyidejőleg. Úgy gondolták, hogy a szegénység mérséklésének és a társadalmi
különbségek korlátozásának eszköze leginkább a termelı gazdasági tevékenységet
folytató, ugyanakkor a szolidaritás és együttmőködés elveit gyakorlatban alkalmazó
szervezıdés lehet.
A társadalmi felelısségvállalás egyik lehetséges „mércéje” a kirekesztés, kirekesztıdés.
Az egyes termékek fogyasztásából történı kirekesztıdés, illetve az egyes szolgálta155

tásokhoz történı korlátozott hozzáférés csekély társadalmi felelısségvállalásra utal.
Fontos azonban azt is tudni, hogy az egyes jószágok fogyasztása, hozzáférhetısége
alapvetıen függ az azokat biztosító gazdasági „rendszertıl” is.
A közgazdaságtanból ismert felosztást az 1. táblázat mutatja.
1. táblázat
A termékekhez való hozzáférés és fogyasztás
Jellege szerint kirekesztı?

IGEN
NEM

Természete szerint
versengı?

A jószág

IGEN

NEM

magán jószág:
könyvek,
játékok,
élelmiszeripari termékek,
kórház (gyógyítás, ápolás)
klub jószág:
mozi (film), színdarab,
iskola (oktatás)

közös jószág:
a tengerben levı halak,
úthálózat, ásványkincsek
közösségi jószág:
nemzetbiztonság,
közbiztonság, jó levegı

Forrás: A szerzı saját szerkesztése.

Fontos ismernünk a „rendszerek” mőködésének jellemzıit is:
5. ábra
A „rendszerek” mőködése

Forrás: A szerzı saját szerkesztése.

Az 5. ábra szerint a jellemzıen piaci törvényeket, versenypiaci logikát, profit-törvényt
követı (A) gazdasági rendszer akkor mőködik hatékonyan, ha a „termékei” magánjavak,
s ez fordítva is igaz: a hatékonyan mőködı piaci szervezetek magán javakat (avagy a
magán javak jellemzıit mutató) termékeket állítnak elı.
A jellemzıen közösségi módon, együttmőködése(ke)n alapuló, munka-érték elvet
követı (B) gazdasági rendszerek ezzel szemben elsısorban a közösségi jószágok elıállításában hatékonyak, avagy a jól mőködı közösségi (munka)szervezetek a közös jószágok
jegyeit mutató termékeket produkálnak.
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A szociális szövetkezet egyszerre társadalmi és gazdasági entitás. Mőködésének a
gazdasági mellett, azzal egyenértékő közösségi (szociális) céljai is vannak, amely a tagok
különféle szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi stb. igényeinek kielégítésére
(biztonságérzet elérésére) irányul.

eMultiCoop Szociális Szövetkezet
Az eMultiCoop Szociális Szövetkezet 2008 decemberében, mintegy 9 órás alakuló
közgyőlésen jött létre, bejegyzése viszont 2009 áprilisáig húzódott. Ennek oka egyebek
mellett a különleges alapszabályban keresendı. Az alapító tagok nem elégedtek meg egy
formális – gyakorlatilag a törvény szövegét tartalmazó – alapszabály elfogadásával,
hanem megpróbáltak olyan szabályrendszert alkotni, amely a gyakorlatban is
mőködıképes lehet, és egyaránt szolgálja a szövetkezet közösségi és gazdasági
tevékenységét is.
Az eMultiCoop a spanyol Mondragon szövetkezet mintáját igyekszik követni. Az
említett szövetkezet több mint 50 évvel ezelıtt alakult meg, s mára az akkor 5 fıs
taglétszám 100 ezer fölé emelkedett. A Mondragon szövetkezet 50 éves mőködése során,
mind a mai napig legnagyobb kihívásának éppen a gazdasági és közösségi elvek és célok
összeegyeztetését tartja. Annak megoldását, hogy miként lehet a nemzetközi versenypiaci
körülmények között is sikeresen gazdálkodó vállalkozást úgy mőködtetni, hogy közben a
humanitárius elvek, a szolidaritás és a demokrácia ne csorbuljanak. A Mondragon példája
azt mutatja, hogy ez nem lehetetlen.
Az eMultiCoop szövetkezet 9 taggal és 3 különbözı gazdasági tevékenységgel, 3
üzemegységgel alakult meg. Ezek között van olyan is, amely kifejezetten a helyi
(kistérségi) igények kielégítését szolgálja, és van, amely tágabb piacokat is céloz, de –
fıként kezdetben – az elıbbiek a meghatározóak.
Az Információs társadalom (IT) üzemegység elsısorban a kistérség településeinek
ePontjait (teleházak, eMagyarország-Pontok) mőködtetik, emellett irodaszer- és
számítástechnikai kiskereskedelmi tevékenységet folytatnak, irodai és multimédiás
szolgáltatásokat nyújtanak. A CDA (Szövetkezet fejlesztı) üzemegység elsısorban az
eMultiCoop szövetkezet (gazdasági és közösségi) fejlesztését végzi, de ilyen szolgáltatásokat kész nyújtani hasonló szövetkezetek számára is. A Hulladékgazdálkodási üzemegység nem kisebb célt tőzött maga elé, mint hogy kistérségi szinten új hulladékgazdálkodási rendszert épít ki és mőködtet, amelynek segítségével nem csupán a lakosok
terheit csökkenti és a környezet állapotát javítja, de jónéhány új munkahelyet is létesít.
E célok megvalósításához egy jelentıs beruházás megvalósítása szükséges. A szövetkezet
megalakulását elısegítı Gyerekprogram és a Polgár Alapítvány mellett nagyon sokat
köszönhet a szövetkezet a kistérség önkormányzatainak és az önkormányzatok többcélú
társulásának, amelyek a szövetkezetet valódi partnerként fogadták el, és a fent felsorolt
feladatok ellátását a szövetkezettel együttmőködésben tervezik és valósítják meg.
Az együttmőködésekben rejlı elınyök mára – reményeink szerint – mindkét fél, sıt az
érintett lakosság számára is kézzelfoghatóvá váltak, és remélhetı, hogy sikerül az
együttmőködés területeit tovább bıvíteni.
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Az elsı üzleti év 13 milliós forgalmat és mintegy 3 millió Ft nyereséget hozott, a második
évben a forgalom a duplájára nıtt, habár a nyereség minimálisra csökkent. A szövetkezetnek jelenleg 7 tagja és 9 fı bejelentett dolgozója van (néhányan nem teljes
munkaidıben), emellett 3 „külsıs” (tagjelölt) IT-mentorral dolgozik együtt, és emellett
2010 év végéig 8–10 közfoglalkoztatásban dolgozó munkáját is a szövetkezet irányította.
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A TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁS CIVIL PÉLDÁI
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI ÉS ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBÓL
KÓBOR KRISZTINA
A civil szervezetek1, mint értékteremtı és a társadalmi felelısségvállalást
képviselı közösségek
Vannak, akik nem hisznek a civil társadalom fogalmában. Margaret Thatcher vagy
Václav Klaus szerint nincs civil társadalom, csak egyének és családok, akik között a
szabad piaci viszonyok teremtenek kapcsolatot. Klaus szerint a civil társadalom fogalma
mögött kollektivizmus és gyanús harmadik utas ideológia rejtızik (Miszlivetz 2001).
Vannak, akik hisznek a civil társadalom fogalmában. A yanomamo indiánok szerint
fontos, hogy ha vendéget fogadnak, megmutassák neki azt a tegezt, amiben a korábbi
vendégek nyilai találhatók. A vendég maga is ajándékoz egyet a személyes jeleivel
ellátott nyilaiból a vendéglátónak, így mindenki egyetlen pillantással felmérheti, hogy a
vendéglátó kikre számíthat és milyen társadalmi hálózat tagja (Csányi 1999).
Én személy szerint inkább a yanomamo indiánokkal tartok, nem Václav Klausszal.
Számomra a civil társadalom a nyitottság és a társadalmi felelısségvállalás, az
együttmőködés szimbóluma.
A közösségi cselekvés elméleteit tekintve Weber gondolataival kezdem a sort, miszerint
a közösségi cselekvés szerkezeti formái öntörvényőek, így a közösség kialakulásában
sokféle ok játszhat szerepet, nem csupán gazdasági motiváció. Szerinte – bár nem
egyértelmően a civil társadalomról beszél – a közösség kialakulásának egyik elsı jele a
közösségi cselekvés, ami aztán társulássá alakítja a közösséget. Ehhez azonban kell egy
közös érdek – ami általában a gazdaság, de természetesen lehet más is (pl.
érdekképviselet). Weber (1992) a közösség tekintetében alapvetıen két feltételt szab:
helyileg összetartozó emberek alkotják, és közös cselekvés köti össze ezeket az
embereket. Fontos közösségszervezı erınek tekinti a rokonságba vetett hitet is, ami arra
épül, hogy „mindnyájan részesei egy sajátos »becsületnek«, amellyel kívülállók nem
rendelkeznek” (Weber 1992, 46).
Ugyanakkor az elmélet szerint pusztán a közösség „eszmei életéhez” tartozó közös
érdekek nem olyan hatékonyak, mint a gazdaságiak. Így az „idıszakos és irracionális
alkalmi cselekvés helyébe tervszerően mőködı, racionális üzem kerül, amely akkor is
tovább mőködik, ha az érintettek maguk már rég elveszítették lelkesedésüket az eszmék
iránt” (Weber 1992, 43). Látható tehát, hogy Weber elismeri a civil társadalom
mőködését, bár nem tartja olyan hatékonynak, mint a gazdaságot, s felhívja a figyelmet
arra is, hogy a civil társadalom egységeinek „elhalását” a motivációvesztés okozhatja.
Alapvetıen azonban a civil szervezeteket az én olvasatomban helyileg összetartozó
emberek cselekvése által létrehozott közösségeknek tekinti.
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Weber elméletén továbblépve elsısorban Tönnies (1983) az, aki foglalkozik a közösség
és a társadalom kérdésével: szembeállítja a kettıt, szerinte a bizalmas együttélés a
közösség, míg a nyilvánosság a társadalom. A közösséget eleven szervezıdésnek, míg a
társadalmat mechanikus, mesterséges képzıdménynek tartja. A közösségi életet
kölcsönös birtoklásnak és élvezetnek tekinti, közös javak birtoklásának és élvezetének.
Szerinte egy közösség összekötı kapcsait a vér (kapcsolat, hálózat), a hely (nyelv, kultúra
geográfiai meghatározottsága) és a tudat (emlékezés, emlékezet) jelentik.
Csepeli (1981) szerint viszont a közösség meghatározásának többféle lehetısége van: az
ember társadalmisága itt koncentrálódik, célok és szükségletek tartják össze, attitődök és
normák jellemzik, tagjainak fejlıdését segíti elı, tudatosság és változtatás jellemzi.
Jelentıségüket abban látja, hogy célt és perspektívát nyújtanak az egyénnek,
önmeghatározásában az összetartozás élményét nyújtják.
Mérei (1971) arra hívja fel a figyelmet, hogy az igazán lényeges kérdés a közösségek
spontán hálózata, amely mindig ott van a háttérben, még ha nem is úgy rögzített, mint
egy intézményes hálózat.
Hankiss (1983) értelmezésében viszont ezeknél a horizontális kapcsolódásoknál
fontosabb a közösségekben megjelenı függıleges kapcsolatok rendszere. Szerinte a
társadalom különbözı szintjeit személyes és nem intézményes kapcsolatok kötik össze,
bár a kettı gyakran párhuzamosan fut egymással. A rendszerben a döntı kapcsolatok
vertikálisak és nem horizontálisak. Hankiss szerint ezek a vertikális jellegő közösségek a
meghatározóak, mivel a társadalom szempontjából igen nagy ellenállásba ütközik a
horizontális jellegő közösségek létrehozása. Ezek ugyanis a társadalmi hierarchia azonos
szintjén levıkbıl verbuválódnak, vagy ha nem, akkor a társadalmi különbségek itt nem
játszanak szerepet, amit viszont a társadalom nehezen tolerál2. Hankiss 2002-ben, az Új
Diagnózok c. könyvében azt írja, hogy vágyálom maradt a közösségi dialógus és
hálózatok kialakulása.
A közösség fogalma, illetve az ebbıl – a fenti rendezı elvek szerint – szervezıdı civil
szervezetek meghatározóak abból a megfontolásból is, hogy minden közösség és civil
szervezet más és más kultúrát, értékrendszert, normákat is takar.
Habermas (1965) a polgári nyilvánosság eszméjébıl vezeti le a civil társadalmat, s
külön-külön elemzi az egyes országok kultúráját a tekintetben, hogy a nyilvánosság kis
körei hogyan alakultak ki. A civil szervezetek szervezıdése szempontjából elméletében a
kultúra dominál.
A. Gergely (1993) elmélete szintetizálja a közösség, a társadalom és kultúra fogalmát.
Szerinte a közösség családot, rokonságot, tulajdont, szerepeket, kötelességet kötött egybe, és
a lokalitás, a makrotársadalomhoz való tartozás viszonyrendszerében létezett csak.
A helyi társadalmak nem mások, mint sokdimenziós társadalmi szervezıdési
folyamatok, melyekben meghatározó a közös cél- és értékrendszer, normarend, kulturális
hagyomány. Tehát duális rendszerrıl beszélünk (helyi és társadalmi), melynek belsı
támpillére a közösségi, lokális erıviszonyok és együttmőködési formák sokasága.
Bıhm (2003) a globalitás-lokalitás viszonyrendszerébe helyezi a társadalom-közösség
kérdését. Szerinte a globalizáció felbomlasztja a tradicionális társadalmakat, s
megváltoztatja a tradicionális emberi kapcsolatokat és értékeket. Ezzel párhuzamosan
azonban zajlik a lokalizálódás folyamata is, hiszen a tradicionális értékek vesztésével
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felerısödik a társadalom közösségek iránti igénye, illetve a kisebb közösségek értékeinek,
kapcsolatainak megırzésére tett erıfeszítések.
A helyi társadalomszervezésben ez alapján a civil szervezetek kiemelten fontos szerepet
töltenek be. Bıhm sémája szerint a kiindulópont a család, mint primer közösség, amely
köré szervezıdnek a rokonság, szomszédság, majd a mind tudatosabban szervezıdı
közösségek, egészen a helyi társadalomig. Ezek a fokozatok az integráció lépcsıit is
jelentik. Saját meglátásom szerint azonban ezek a lépcsık nem csupán az integráció,
hanem az interakciók szintjeit is jelentik. Lényeges, hogy ebben az elméletben az egyén
van a középpontban, aki nem passzív szemlélı, hanem aktívan alakítja a
viselkedésmódját a környezet különbözı szintjein. Bıhm elmélete a humán ökorendszer
megközelítésre rímel (Gordon–Schutz 1982 – idézi Woods 1996), melynek középpontjában az egyén áll, s a hangsúly az egyén és a hagymaszerően köréje boruló környezete
(család, helyi közösség, kultúra, nemzet, állam, társadalom) kétirányú kölcsönhatásán
van. Bıhm szerint a közösséggé szervezıdés szempontjából meghatározó jelentısége van
a nagytársadalom demokratizálódásának és a közvetítı mechanizmusoknak, valamint a
termelésnek és a fogyasztásnak, a közéletnek és a kommunikációnak. A helyi társadalmak ezen keresztül tudnak kapcsolódni a nagytársadalomhoz, illetve a társadalom ezen
keresztül szabályozza a helyi közösségeket. Amennyiben viszont ezek közül valamelyik
sérül, sérülnek az együttmőködések is, amelyek formális és informális szektor, civil-civil
szervezetek, civil-állami vagy civil-piaci viszonylatban léteznek.
Bıhm szerint közösségteremtésen azt értjük, hogy az individuum a családi, rokoni
közösségi formákon keresztül eljut egy magasabb szintő és szervezettségő civil
közösségig, ahol kifejezıdik a helyi társadalom kohéziója és megjelenik az
identitástudata is.
Az egyén és a helyi társadalom kapcsolata számára hat dimenzión keresztül válik
értelmezhetıvé (1. táblázat).
1. táblázat
Az egyén és a helyi társadalom viszonya
EGYÉN
elégedettség
kötıdés
perspektíva

HELYI TÁRSADALOM
részvétel
kooperáció
integráció
Forrás: Bıhm (2003).

A Weber, Tönnies, Csepeli, Mérei, Hankiss, Habermas, A. Gergely és Bıhm által
elmondottakban közös elemek fedezhetık fel (lásd az 1. ábrát). A közösség tekintetében,
mely fogalomból levezetem a civil szervezetek létrejöttét és mőködését, a következı
közös jellemzıket azonosíthatjuk: közös cselekvés, bizalom, kapcsolatok/hálózatok, tudat
(emlékezés), célok és szükségletek, kultúra és értékek, együttmőködés, valamint közös
hely/tér. Ezen elemekbıl generálódik tehát egy jól mőködı közösség, civil szervezet,
mely – ahogy Bıhm elmélete rámutat – egyénekbıl áll össze. Az egyéni szint tehát az
aktív, cselekvı közösségeken, civil szervezeteken keresztül kapcsolódik össze a
társadalommal.
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1. ábra
Az egyén, a közösség és a társadalom egymáshoz való viszonya

Forrás: Weber, Tönnies, Csepeli, Mérei, Hankiss, Habermas, A. Gergely, Bıhm
munkái alapján a szerzı saját szerkesztése.

Amikor tehát társadalmi felelısségvállalásról és ennek megjelenési formáiról beszélünk,
egyúttal közösségek mőködésérıl és tevékenységérıl, még mélyebbre menve tehát az egyének
által megvalósított cselekvésekrıl és annak alapjait megteremtı értékekrıl beszélünk.
Fentiekre alapozva gondolom tehát úgy, hogy a társadalmi felelısségvállalás
témakörében adekvát és aktuális téma a jól mőködı civil közösségek bemutatása.
A szociális célú civil szervezetek pedig azért különösen fontosak, mert az egyén jól-léte,
életminıségének emelése irányában hatnak, és mert közvetlen szolgáltatást nyújtanak a
tevékenységi területükön élıknek, ezáltal több kapcsolat, interakció keletkezik a
közösség és az egyén között, ami együtt jár a szükségletekre való reagálás rugalmasabb
képességével, és az alulról építkezı felelısségvállaláshoz, innovációs tevékenységhez,
társadalmi megújuláshoz járul hozzá.

A társadalmi felelısségvállalás civil arcai
A továbbiakban kvalitatív jellegő kutatásom során vizsgált szociális célú civil
szervezetek közül kiválasztott négy szervezet társadalmi felelısségvállalás témakörében
jó gyakorlatként értelmezhetı tevékenységét mutatom be.
A négy szervezet kiválasztásakor objektív szempontként fogalmazódott meg bennem,
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hogy két szervezetet mutassak be a kutatásom során vizsgált Nyugat-dunántúli és két
szervezetet az Észak-alföldi régióból. A szubjektív szempont pedig az volt, hogy az
interjúk készítése és a kérdıívek elemzése során melyik szervezet gyakorolt nagyobb
hatást rám. A „hatás” fogalmában pedig a tevékenység, az aktivitás, az újító erı játszott
közre, amit tapasztaltam egy-egy szervezetnél. Ha úgy tetszik, akkor az én felfogásomban
ezek azok a tényezık, amelyek a társadalmi felelısségvállalást generálják egy-egy
szervezet esetében.
Rozsály Községért Jóléti Szolgálat Alapítvány, Rozsály (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
A Rozsály Községért Jóléti Szolgálat Alapítványt 1993-ban alapította Rozsály község
önkormányzata. Az alapítvány célja, hogy a 811 fıs településen – amely az ország
legkeletibb pontjától 10 kilométerre található, és ahol kb. 60% a roma kisebbség aránya,
valamint jelentıs mértékő a szegénység – csökkentse a munkanélküliség okozta súlyos
szociális nehézségeket, elısegítse a hátrányos csoportok társadalmi esélyegyenlıségét és
a munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzését, foglalkoztatását, valamint a helyi
és térségi települések gazdasági, társadalmi és kulturális felzárkóztatását.
Az alapítvány konkrét tevékenységei között szerepel a szociális fürdı és mosókonyha
mőködtetése, elsısorban iskolás és óvodás gyerekek részére, az önellátó háztáji
gazdaságok ösztönzése, a családsegítés, az idısgondozás, a teleház és helyi televízió,
illetve a Tanulási Központ, valamint a Hagyományırzı Kör mőködtetése.
Az alapítvány elsısorban pályázati támogatásokból (5 656 ezer Ft) mőködik, az önkormányzat ma már csak elenyészı összeggel tud hozzájárulni fennmaradásához (50 ezer Ft).
A Rozsály Községért Jóléti Szolgálat Alapítvány a hátrányos helyzető térségek
innovativitásának, illetve a szektorok közti együttmőködés megvalósításának remek
példája. Az alapítvány együttmőködı, partnerségre törekvı értékrendszere, valamint
helyi szükségletekre alapuló beavatkozásai teszik lehetıvé azt, hogy a térségben
innovációs központtá tudott válni. A civil szervezet, mint közösség- és értékteremtı
szervezet mellett azonban fontos látni, tudni, hogy a sikerhez nagymértékben hozzájárul a
közlekedési infrastruktúra kiépültsége, így az innovációs központtá válás könnyebben
megvalósítható.
Szintén lényeges tény, hogy a civil szervezet ezen feladataival a szociális ellátórendszer
tevékenységeit egészíti ki, olyan területeken nyújtva pluszt, hiánypótlást, ahol a szociális
szféra kompetencia- vagy forráshiányokkal küzd.
Homo Faber Alapítvány, Mezıtúr (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
A Homo Faber Alapítványt 1998-ban hozták létre magánszemélyek abból a célból, hogy
„az állami/önkormányzati, az üzleti és a civil szektor együttmőködésén alapuló
szervezeti- és jogi keretek kezdeményezése, térségi megteremtése és ezekben olyan
interdiszciplináris tudományok által megalapozott tevékenységek valósuljanak meg,
amelyek a hátrányos helyzető társadalmi csoportokhoz tartozó egyének számára
személyre szóló támogatást biztosítanak egészségi rekreációjukhoz, foglalkoztatási
rehabilitációjukhoz, gazdasági reintegrációjukhoz és társadalmi beilleszkedésükhöz”.
Az alapítvány feladat-értelmezése szerint „olyan munkaszervezet, amely a szolidaritás
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elvén alapuló önkéntes hozzájárulást (munka, tudás, tapasztalat, pénz- és természetbeni
támogatás stb.) – mint stratégiai erıforrást – az anyagi tıke és az emberi tıke komplex
rendszereként közösségi célra hasznosítja.
Ezért a térség felemelkedéséért tenni akaró magánszemélyekkel, társadalmi-gazdasági
szervezetekkel, állami- és önkormányzati szervekkel (támogatók) csakúgy, mint a
hátrányos helyzetükön változtatni akaró bajbajutott egyénekkel (támogatottak)
alapítványunk megállapodásban rögzített felelısség-, feladat- és költségmegosztáson
alapuló partneri viszony keretében kíván együttmőködni.
Az alapítvány karitációs tevékenységet csak az adományozó külön felkérésére, illetve
rendkívüli helyzetben, alkalmi jelleggel végez.” (Homo Faber Alapítvány
Küldetésnyilatkozata 2003)
Az alapítvány jellemzıen projekt jellegő tevékenységeket folytat. Ezek között szerepel:
1) az „Agora program”, amely tulajdonképpen információs pontként szerepel a város
életében, de nem irodai-hivatali helyiséggel, hanem emberi erıforrással mőködik;
2) a „No Taigetosz” projekt, amely a fogyatékossággal élı emberek munkavállalását
hivatott elısegíteni;
3) a „Civilek a Nagykunságért” program és ennek „Kistérségi Civil Iroda” projektje,
amely civil szervezetek partnerségéért, fejlesztéséért és információáramlásáért
felelıs;
4) a megváltozott munkaképességő, illetve fogyatékkal élı munkanélküli személyek
komplex rehabilitációjáért indított REDIVIVUS (jelentése: új életre kelt,
újjáéledt) program;
5) a „Dr. Biatsy József” projekt, amely az élethosszig tartó tanulás
megvalósíthatósági tényezıit méri fel;
6) távoktatási konzultációs pont létrehozása, mőködtetése;
7) nem formális képzés keretében szerzett tudások adatbázisának mőködtetése.
Az alapítvány hitvallása, hogy „a civil szféra teljes módszer- és eszközrendszerének
alkalmazásával, az állami, önkormányzati törekvésekkel összhangban – azokat
kiegészítve, megújulásukat ösztönözve –, szolgáltatás jellegő, mellérendelt partneri
viszony keretében tervezhetı és kivitelezhetı döntési alternatívákat dolgozzon ki a
hátrányos helyzető társadalmi rétegekhez tartozó egyének számára és részvételével.
Ezt a tevékenységet a hagyományos ’szociális foglalkoztatás’ helyett, az alapítvány
keretében, illetve szervezésében a globális gazdaság kihívásainak megfelelı, a gazdaság
átstrukturálódásával állandó tartalmi összhangban lévı, az egyén ismert és feltáratlan,
hasznosítható adottságaira, készségeire és képességeire épített, reszocializációja által
diktált ütemben, vele egyetértésben és alkotó részvételével kell végezni.” (Homo Faber
Alapítvány Küldetésnyilatkozata 2003)
Az alapítvány „tevékenységének stratégiai célja nem a jelenség kívülrıl történı
kezelése, hanem a kiváltó okok dominanciájának társadalmi részvételen alapuló
megszüntetése. Módszere a tudatos, szakszerő, szervezett, komplex, érdekazonosság által
motivált együttmőködés, a társadalmi környezet aktivizálása és ennek a célorientált
folyamatnak minden fázisában az érintett egyén akaratának, felelısségének tudatosítása,
érvényesítése.” (Homo Faber Alapítvány Küldetésnyilatkozata 2003)
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Az alapítvány tevékenysége bemutatja és modellálja azt a folyamatot, amit a valódi,
alulról jövı kezdeményezés megtestesít. Szociális célú civil szervezetként bejárta és járja
egy civil szervezet mai, magyar útját. Létrejöttét személyes tényezık, okok generálták,
viszont munkáját már a szükségletekre alapozva, rugalmas körülmények között végzi.
Napi kapcsolatban áll célcsoportjával (lásd Agora program), és hangsúlyt helyez arra,
hogy napi gyakorlatában folyamatosan összekapcsolja az egyén és a társadalom szintjét,
partnerül hívva ebbe a folyamatba más szervezeteket és szektorokat. Hangsúlyt helyez
arra, hogy az egyén elégedett legyen, kötıdjön és perspektívát lásson maga elıtt, így
könnyebb a részvétel, kooperáció és integráció elérése közösségi szinten, és vica versa.
Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület, Nagykanizsa (Zala megye)
2005-ben 85 nagykanizsai szervezet alakította meg a Nagykanizsai Civil Kerekasztalt.
Az alapítók egy városi csúcsszervezetet hoztak létre, amely a civil szféra és az
önkormányzat közti együttmőködés fı színterévé vált. Létrejöttének célja a
Nagykanizsán bejegyzett 360 civil szervezet érdekvédelme, munkájának,
forrásteremtésének koordinálása. A Kerekasztal 10 ágazati munkacsoportból áll:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

szociális, egészségügyi,
környezetvédelmi,
mővészeti,
oktatási, kulturális,
sport,
urbanisztikai,
ifjúsági,
idısügyi,
esélyegyenlıségi,
vállalkozói és érdekvédelmi.

Az egyesület fıbb tevékenységi területe:
–
–
–
–
–
–

A Nagykanizsai Civil Hét szervezése,
Civil kitüntetések adományozása,
Civil konferenciák szervezése,
Szeretem Kanizsát Mozgalom mőködtetése,
Közösségi, tervezési munkacsoportok létrehozása,
Társadalom- és közösségfejlesztés.

Céljuk a nagykanizsai civil közösségek tevékenységének koordinálása, mőködtetése
érdekében az ún. Civil Ház létrehozása, ahol mőködési teret adnának a nonprofit
szolgáltató, ifjúsági, idısügyi, állampolgári jogvédelmi, nemzeti és etnikai kisebbségi
irodának. Rövid távú tervük egy térségi fejlesztési partnerség kialakítása, együttmőködések, konzorciumi partnerségek létrehozása az EU-s források lehívása érdekében.
Jelenleg a Halis István Könyvtárban nonprofit szolgáltató irodát mőködtetnek 5 fıvel,
napi 8 órai nyitva tartással. Szolgáltatásaik átfogják a nonprofit és üzletviteli tanácsadást,
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a civil szervezetek támogatását, a gazdaság és társadalomfejlesztést, a civil hálózatépítést
és a szociális, karitatív küldetést.
Legfontosabb eredményeik közé tartozik a Látóhegyi kápolna közösségi összefogással
történı rehabilitációja, az Alig-Vár Jótékonysági Gyermektábor (2004 óta évente 25
hátrányos helyzető kisgyermeket visznek el táborozni).
Az interszektoriális közösségfejlesztı kampány eredményeként megválasztásra került
Zala megye 7 természeti és 7 épített csodája, majd a megyei kampány folytatásaként
Nagykanizsán is megválasztásra kerültek az épített és természeti csodák.
A „Szeretem Kanizsát” mozgalom keretében egy igazi közösségfejlesztı, lokálpatrióta
„városimázs” projekt valósult meg. A „Fogadd Örökbe” Nagykanizsa természeti értékeit
keretében környezetvédelmi projektet valósítottak meg.
A „Köszönet Napján” 6 kategóriában díjazzák az év civil szervezeteit, személyeit,
aktivistáit, szponzorait és mecénásait.
A „Nem csak a 20 éveseké a világ” fıleg idısügyi célcsoport részére szervezett projekt
keretében Kistérségi Kulturális Fesztivált szerveznek a kistérségben.
Heti két alkalommal gerinctorna és jógafoglalkozásokat tartanak, illetve félévente
Internetes tanfolyamot szerveznek.
Több zalai roma szervezettel együtt kezdeményezték az „Együtt, közösen az elıítéletmentes Magyarországért” címő országos kampányt.
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület újítása, a társadalmi felelısségvállaláshoz
való hozzájárulása szervezet- és közösségfejlesztı erejében rejlik, valamint a partnerség
(szektorok közti és szektoron belüli) értékként való kezelésében. Vallják és hiszik, hogy
mindenkinek mindenkivel együtt kell mőködni a megfelelı eredmény elérése érdekében,
és azt is, hogy az együttmőködés alapja a kölcsönösség. Ez az az egyesület, amely elébe
megy az együttmőködéseknek, és saját aktivitásával mobilizálja környezetét is.
Rendszerben gondolkodnak, amely nem csak az állam-gazdaság-civil szektor
együttmőködését tartja rendszernek, de megmutatja azt is, hogy a szektoron belül sem
csupán érdek-együttmőködések, de valódi, horizontális, mellérendelt partnerségek is
léteznek. Mindez azon a tényen alapszik, hogy tudják és elfogadják a holisztikus
szemléletet, belátván, hogy ha az egyén és környezete különbözı szegmensekbıl áll
(szociális, egészségügyi, kulturális, környezetvédelmi stb.), akkor arra csak ezekre a
szegmensekre reagáló civil közösség tud hatékony lenni. Tehát az egyén összetettsége azt
kívánja meg, hogy a civil közösség, ami szükségleteit kielégíti, szintén összetett legyen,
ezért a problémák megoldása érdekében szükséges az együttmőködés, partnerség.
Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület, Mosonmagyaróvár
(Gyır-Moson-Sopron megye)
A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 1989-ben alakult meg, akkori céljai szerint:
• Mosonmagyaróvár és környéke kulturális életének gazdagítása,
• A helyi szellemi élet szélesebb körő kibontakozásának elısegítése,
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• A tagok alkotó energiáinak felszabadítása, a közösségért tevékenykedı ember
aktivitásának támogatása,
• A helyi közélet alkotó módon történı demokratikus átalakítása,
érdekképviselet biztosítása,
• A város múltbeli szellemiségének ápolása, az állampolgári öntudat
kiteljesedésének elısegítése,
• Emberközpontú, ökológiai és ökonómiai szemlélető településpolitika érvényre
jutásának elısegítése,
• Az ifjúság kreatív szellemő nevelése, az erkölcsi értékek ápolása érdekében.
Az egyesület tevékenysége a kezdet kezdetén átpolitizálódott, mivel a vezetıségi tagok
közül többen is önkormányzati képviselık lettek valamilyen politikai párt oldalán.
A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület szervezetének fejlıdése három jól
elkülöníthetı szakaszra osztható. Ezek a következık:
1) A kezdetektıl a kulturális tevékenység kiteljesedéséig (1989–1993):
rendezvény és programszervezés önkéntes munkával, különbözı színjátszó
körök alakítása a város különbözı korosztályai számára, énekegyüttesek
alapítása, illetve határ menti találkozók szervezése.
2) Élet a Közösségi Házban (1994–1996): zenei klub, filmklub, bridzsklub,
játszóház, táncház megteremtése és mőködtetése, igazi közösségi élet
szervezıjévé vált. 1993-tól önálló irodát mőködtet, fıállású munkatársakkal, és
pályázatokon vesz részt.
3) Közhasznú szervezetként a professzionizmus útján (1997-tıl napjainkig): új
szakmaterületek bekapcsolása a szervezet életébe (az emberi alkotó energiák
felszabadítása, nevelés, képességfejlesztés; a civil társadalom fejlıdésének
elısegítése, érdekképviselet biztosítása; a helyi közélet, civil társadalom
nyilvánosságának biztosítása; a hátrányos helyzető rétegek munkaerı-piaci
reintegrálása, képzése; az ifjúság szocializációjának és közösségi életének
elısegítése;
környezetés
természetvédelmi
kultúra
fejlesztése,
szemléletformálás; euroatlanti integráció elısegítése; emberi és állampolgári
jogok védelme); tranzitfoglalkoztatásba való bekapcsolódás, hírlevél kiadása,
képzések és infrastruktúra biztosítása a civil szervezetek részére.
Ahogy a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesületnél, úgy a Mosonmagyaróvári
Kulturális Egyesület tekintetében is ugyanazok a jó gyakorlati elemek emelhetık ki.
Különösen figyelemre méltó a szervezet fejlıdésének napjainkig tartó szakasza, amely a
tevékenység robbanásszerő bıvülésével a holisztikus szemléletre alapoz. Még egy dolgot
lényeges azonban kiemelni, a civil közösségeket összefogó erıt. Ez az összefogás (ami
nagy bizalmat is kíván és teremt egyben) még egy szegmensében egyedülálló: nem
csupán az egyének, a helyi lakosság szükségleteire tudnak ezáltal reflektálni, hanem a
civil szervezetek hiányait is tudják pótolni. A civil szektor egyik nagy problémája ma
Magyarországon a forráshiány, illetve a források szőkös és bizonytalan volta, ami sok
szolgáltatás elhalását okozza. A Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület egyik tagszervezete e hiány pótlására és a probléma megoldására, a helyi civil szféra helyzetének
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stabilizálására csak és kizárólag adományok becsatornázásával foglalkozik a többi civil
szervezethez (200 ezer–2 millió Ft közötti összegek). Ez a tevékenység pedig
nyilvánvalóan lecsapódik a szolgáltatást igénybe vevı életében is, hiszen nem kell attól
tartani, hogy a szolgáltatás, amit a civil szervezettıl igénybe vesz, hirtelen megszőnik. Ha
úgy tetszik, ennek a szervezetnek az életében a társadalmi felelısségvállalás kettıs, nem
csupán a szolgáltatást igénybe vevı, de a szolgáltató felé is irányul.
A négy szervezet négy különbözı példát nyújt az ország különbözı területeirıl a
társadalmi felelısségvállalás kérdéskörében.
Elkerülve az összehasonlítást, annyi mindenképpen megállapítható, hogy a társadalmi
felelısségvállalás civil példáiban a Nyugat-dunántúli régióban némiképpen már túlléptek
a csak az egyénre irányuló szemléleten, rádöbbenve arra, hogy nem csak az egyén hat a
közösségre és a közösség az egyénre (nem beszélve a rendszer többi szintjérıl), de a
közösségek is hatással vannak egymásra, így a közösségek segítése, fejlesztése az egyéni
fejlıdésben is szerepet játszik.
A fenti négy szervezet esetében azonban nem csak ezt, de a közös pontokat is érdemes
azonosítani, hiszen ezek adják meg az elemeit annak a rendszernek, amit az aktív,
innovatív és felelısségvállaló civil szervezet jellemzıiként tarthatunk számon. Ezeket a
tényezıket áttekintve pedig a következı fogalmakra bukkanunk: partnerség értékként
való kezelése, helyi szükségletekre való reagálás, rendszerszemlélet, bizalom, mely
fogalmak visszacsengenek a szociális és közösségi munka gyakorlatából is.

Összefoglalás helyett egy üzenet
„Ennek a témának az a ’poénja’, hogy megmutassa, hogyan épülnek be a civil
szervezetek a helyi társadalmak és az emberek életébe, illetve, hogy az emberek hogyan
épülnek be a civil szervezetek életébe.” (Rechnitzer 2010)
Jegyzet
1

A fogalomhasználat változó, s legtöbbször szinonimaként használják a civil, nonprofit, NGO stb.
kifejezéseket. Nárai (2008) dolgozatában tisztázni próbálja a zavaros fogalomhasználatot, s a civil
társadalom fogalom keretén belül definiálja a társadalmi önszervezıdéseket (=civil szféra), amibe
tartozónak tekinti a nonprofit szektort. Nárai megközelítése szerint a nonprofit szektor magában foglalja a
civil nonprofit szektort és az államközeli nonprofitokat. Jelen tanulmányban én szinonimaként tekintem a
fenti kifejezéseket anélkül, hogy a definíciós problémába bele kívánnék szólni.
2
Ezzel szemben Beck (2003) éppen azt magyarázza, hogy az új modernitásban éppen ezek a közösségek
erısödnek meg.
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A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL ÉS ANNAK TECHNIKÁI
REISINGER ADRIENN

Bevezetés
Az utóbbi néhány évtizedben a képviseleti demokrácia eszméje mellett egyre fontosabb
szerepet játszanak a részvételen alapuló társadalmi, gazdasági folyamatok. Ennek középpontjában az áll, hogy teret kell engedni a mikro- és mezoszintő szereplıknek is, annak
érdekében, hogy valóban olyan környezetben élhessenek az emberek, mőködhessenek a
vállalkozások, intézmények, amelyek alakításába ık maguk is beleszólhatnak.
A tanulmány célja, hogy bemutassa, melyek ezen részvétel fıbb ismérvei, megvalósulási formái és technikái. Elıször a részvételi (aktív) demokrácia koncepciójára térünk
ki, majd ehhez kapcsolódóan részletezésre kerülnek az állampolgárok és civil/nonprofit
szervezetek részvételének, vagyis a társadalmi részvételnek a módjai és szintjei.
A tanulmány az egyes társadalmi részvételi technikák bemutatásával zárul, ezen belül
ismertetésre kerülnek a hagyományos és modern technikák, majd ez utóbbin belül a
konzultatív eszközök kifejtésére kerül sor. Ennek során törekedtem arra, hogy minél több
hazai és külföldi vonatkozású gyakorlati megvalósulási példát is bemutassak.

A részvételi (aktív) demokrácia
A világ demokratikus berendezkedéső államainak mőködési alapja a képviseleti
demokrácia rendszere, melynek értelmében az állampolgárok adott idıszakonként
választások formájában képviselıt választanak maguknak, rájuk bízva, hogy felelısen
döntsenek az országot, adott területi egységet érintı kérdésekben (Sartori 1999). A képviseleti demokrácia egyik fontos jellemzıje, hogy az állampolgárok számára csak behatárolt és korlátozott mértékő politikai beleszólásnak enged teret (Kulcsár 1997), ezért is
illetik a közvetett jelzıvel. A képviseleti demokrácia rendszere a 20. század második
felében került abba a helyzetbe, hogy nem minden esetben volt képes az érdekeket,
különösen a helyieket megfelelıen érvényesíteni (Nizák–Péterfi 2005; Ugrin–Varga
2007). Megjelent az állampolgárok részérıl az az igény, hogy ık is szeretnének
közvetlenül beleszólni saját környezetük fejlıdésébe, nemcsak a választások és egyéb
népszavazások alkalmával, hanem a köztes idıszakokban is. Így elıtérbe került a
részvétel elve, ennek módja, szereplıi, jellemzıi és gyakorlati megvalósíthatósága.
A részvételi demokrácia mőködése azon az elven alapul, hogy az állami szereplık mellett
a társadalom és a gazdaság szereplıi is részt vesznek a környezetüket alakító
folyamatokban, teszik ezt önként és teljes jogú félként (Sartori 1999). Chekki (1979) a
részvételi demokráciát az emberek uralmaként értelmezi, olyan módon, miszerint az
állampolgárok olyan tetteket hajtanak végre, mellyel szándékosan képesek befolyásolni a
hatalmon lévık döntéseit, vagyis a közösség hatalommal való felruházásáról beszélhetünk.
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Több szakértı (Kulcsár 1997; Sartori 1999; Nizák–Péterfi 2005; Ugrin–Varga 2007)
azon az állásponton van, hogy a részvételi demokráciát teljes mértékben, vagyis ahogy a
jelentésébıl adódna, nem lehet megvalósítani. Alapvetıen a részvételi demokrácia elve
minden állampolgár számára biztosítja az alábbi jogokat (Ugrin–Varga 2007):
•
•
•
•

javaslattételi jog,
informálás és informálódási jog,
vitatkozási jog,
döntési jog.

A probléma elsısorban a döntési jog biztosításában keresendı, ugyanis ezek szerint az
állampolgároknak lehetıséget kell kapniuk minden fejlesztési és közügyi döntésben,
aminek a gyakorlatban nincsenek meg a megvalósítási feltételei.
A fent hivatkozott szerzık véleményét osztom abban, hogy a jövı demokrácia formája a
képviseleti és a részvételi demokrácia között található. Ezalatt azt értve, hogy a
képviseleti rendszer megtartása elengedhetetlen, viszont szükség van ennek
kiterjesztésére, illetve szélesebb körben történı alkalmazására a részvételi elv alapján
úgy, hogy teret kapnak az állampolgárok a döntések elıkészítésében, a megvalósításban,
de a döntés továbbra is a képviselık kizárólagos joga marad. Nizák és Péterfi (2005)
megfogalmazásában ez a képviseleti demokrácia kibıvítését jelenti részvételi elemekkel.
A cél az, hogy minél több szereplı, minél több kérdésben fejtse ki a véleményét, járuljon
hozzá a döntések meghozatalához és vegyen részt a megvalósításban. Továbbá a fentiek
értelmében, a gyakorlatban a képviseleti demokrácia részvételi elemekkel történı
megvalósítására használható lenne az aktív demokrácia kifejezés (Reisinger 2010), mely
olyan demokráciaformát jelöl, amelyben az állampolgárok aktívan részt vesznek a
fejlesztési folyamatokban – alapvetıen a véleményezési elv érvényesítése mentén –
együttmőködve az általuk választott képviselıkkel és egyéb helyi szereplıkkel.
Az adott szereplık a következı társadalmi, gazdasági ügyekben vehetnek részt:
•
•
•
•
•
•
•

Helyi közügyek alakítása,
Jogszabályok létrehozása,
Aktuális hétköznapi ügyek megvitatása,
A települések fejlesztési programjainak tervezése, megvalósítása,
Adott területi szintek fejlesztési programjainak tervezése, megvalósítása,
Nemzeti fejlesztési tervek tervezése, megvalósítása,
Gazdaságfejlesztési tervek tervezése, megvalósítása stb.

Kik lehetnek azok a társadalmi, gazdasági szereplık, akik részt tudnak venni a fenti
folyamatokban?
•
•
•
•
•
•
•

központi állami szereplık,
helyi önkormányzatok,
gazdálkodó szervezetek,
oktatási és kutatási intézmények,
szakmai szervezetek,
civil/nonprofit szervezetek1,
állampolgárok, mint társadalmi és gazdasági szereplık.
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Az állampolgárok és a civil/nonprofit szervezetek részvételét összefoglalóan társadalmi
részvételnek hívjuk.

A társadalmi részvétel
Az Európa Tanács kiadványa szerint (Participation of Citizens… 2000) alapvetıen
kétféle dimenzió mentén beszélhetünk részvételrıl (1. ábra).
1. ábra
A társadalmi részvétel dimenziói

Megjegyzés: állampolgári részvétel alatt a korábban bevezetett társadalmi
részvétel fogalmat értem.
Forrás: Participation of Citizens… (2000, 17) alapján a szerzı saját szerkesztése.

Az egyik az állampolgárok politikai szerepvállalása, a másik a közösségi
cselekményeken keresztül történı részvétel. A politikai életben három féle módon tudnak
megjelenni az emberek: egyrészt a választásokon, a pártok munkájában közvetlenül vagy
közvetett módon, illetve direkt módon. A közösségi részvétel alapvetıen civil/nonprofit
szervezıdésekben való részvételt jelent. A direkt részvételnek három módját említi a
tanulmány, melyek a következık:
• Informálódó és tanácsadói részvétel: A részvétel egyik fontos elemeként
jelenik meg az információhoz való jog. Ahhoz, hogy a társadalmi szereplık
érdemben bele tudjanak szólni az ıket érintı kérdésekbe, ismerniük kell a
fejlesztési folyamatok dokumentumait. Míg az állampolgároknak a
részvételhez információra van szükségük, addig a helyi hatóságok számára a
legjobb információforrást éppen a lakosság jelentheti. Ez azt jelenti, hogy ha a
helyi döntéseket hatékonyan szeretnék meghozni, ahhoz információkat kell
kommunikálni az emberek felé, hogy képesek legyek a helyi szervekkel való
kommunikálásra. A kétirányú kommunikáció mélysége attól függ, hogy milyen
jellegő kérdésben kell döntést hozni.
• Döntésekben való részvétel: Ez az a jog, amely a mai demokráciákban kevés
eséllyel biztosítható a lakosság számára.
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• Megvalósításban való részvétel: A döntések elıkészítésében való
közremőködés mellett hasonlóan fontos szempont, hogy teret kapjanak az
állampolgárok a megvalósítás során is.
Arnstein 1969-ben alkotta meg a közösségi (társadalmi) részvétel létráját (2. ábra),
melyben 8 fázisban különíti el a részvétel mélységét a teljes passzivitástól az aktív
jelenlétig.
2. ábra
A közösségi részvétel létrája
Állampolgári
ellenırzés

Delegált
hatalom

Állampolgári erı

Partnerség
Közeledés
Részleges
részvétel

Konzultáció

Informálás

„Terápia”
Részvétel
hiánya

Manipuláció

Forrás: Arnstein (1969).

A létra alsó két szintje fejezi ki a társadalmi szereplık teljes passzivitását, majd a
következı három szint jelenti a részleges részvételt. Ennek tartalmi elemei között az
informálás és a felmerült problémák kooperatív megoldása található. Arnstein a
társadalmi részvétel legitimációjaként értelmezi az informálás szerepét, hiszen
információk biztosítása nélkül nem lehet részt venni semmiben, így a helyi és központi
állam egyik nagyon fontos szerepe, hogy információkhoz jutassa a lakosságot és a többi
helyi szereplıt. A közeledés szintjén bár a szereplıknek nincsen döntési joguk, de
véleményezhetik a döntések elıkészítése során az elızetes információkat. A partnerség
már ennél magasabb fokú együttmőködést jelent, azonban igazán a 8. létrafok fejezi ki az
állampolgárok „uralmát”, ahol egyik szereplınek sincs abszolút kontrollja, minden helyi
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szereplı ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. A szerzı elgondolásában egy társadalomban mindhárom szint megvalósulhat, azonban, ahogy arra már
korábban utaltam, a társadalmi szereplık döntésekben való részvétele gyakorlati megvalósításának nincsenek meg a feltételei.
Burns és szerzıtársai (1994) továbbfejlesztették Arnstein hármas felosztását, az ı
létrájuk 12 elembıl áll, a létra egyes elemei a következık:
• Részvétel teljes vagy részleges hiánya:
– Polgári engedetlenség,
– Kiábrándult kommunikáció,
– Az informáltság alacsony szintje,
• Állampolgári részvétel:
– Információk biztosítása,
– Konzultáció,
– Kommunikáció tanácsadói testületeken keresztül,
– Döntéshozatal elıkészítésében való részvétel,
– Helyi érdekek érvényesítése,
– Partnerség,
• Állampolgári irányítás:
– Irányítási funkciók delegálása,
– Irányítással való megbízás,
– Kölcsönös függés.
A társadalmi részvétel szintjeinek a fentiekhez részben hasonló, részben eltérı modelljét
mutatja be a következı táblázat (1. táblázat) (Building new… 2006).
1. táblázat
A társadalmi részvétel módjai

1. Informálás

2. Konzultáció

3. Bevonás

4. Együttmőködés
5. Felhatalmazás

Cél
Állampolgárok, szereplık információval
történı ellátása
Elérni, hogy a kiadott információkkal
kapcsolatosan visszajelzések is
történjenek
A fejlesztések során közvetlenül az
érintett szereplıkkel dolgozni
A teljes fejlesztési folyamatban partneri
együttmőködés (alternatívák kidolgozása,
alternatívák közül megvalósítható
kiválasztása)

Ígéret
Információk biztosítása
A visszajelzések döntésre
gyakorolt hatásáról informálják a
szereplıket
A vélemények megjelennek az
alternatívában, és történik
visszajelzés róluk
A vélemények lehetı
legmagasabb szintő
figyelembevétele

A végsı döntés is az érintett szereplık
Teljes mértékben a szereplık
kezében van
véleménye, döntése a mérvadó
Forrás: Building new… (2006).

Chanan (1997) a részvétel két formáját részben más megközelítésbıl mutatja be. Az
egyik forma szerint az állampolgárok aktív résztvevıi a fejlesztési folyamatoknak, ebben
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az esetben a részvétel teljes körőként értelmezhetı. A másik forma a partnerség, mely
intenzív együttmőködést jelent a közösségi szektor és a többi helyi szereplı között.
Chananhoz hasonlóan a korábban bemutatott szerzık is a partnerséget említik a társadalmi részvétel egyik még megvalósítható és magas hatékonyságot biztosító formájaként.
A partnerség (Pálné Kovács 2008) együttmőködést jelent a különféle szintek gazdasági
és társadalmi szereplıi között a különbözı programok célkitőzésétıl kezdve egészen a
megvalósításig. Az együttmőködéseknek két metszete van. A vertikális metszet a
fejlesztı munka azon aspektusát érinti, melynek keretében a döntéshozó szervek, területi
egységek a célok megvalósítása érdekében bevonják az érintett társadalmi (civil),
gazdasági szereplıket a folyamatokba. A partnerség sohasem csak felülrıl irányított,
ebben az együttmőködésben a bevont szereplık kezdeményezı félként is beleszólhatnak
a tervezésbe, megvalósításba. A horizontális vetület a folyamatokba bevont (helyi)
szereplık együttmőködését jelenti közös jövıkép és programok kialakítása céljából.
Ahhoz, hogy a partnerség elve mőködjön, két dologra van alapvetıen szükség: a
feladatok, hasznok és a felelısség megosztására, illetve a partnerség résztvevıi közötti
egyre magasabb szintre jutó kapcsolatra.
A hatékony bevonás egyik nagyon fontos szempontja, hogy a szereplıket nem politikai,
gazdasági elıjogok, érdekek motiválják, hanem az a közös érdek, hogy lakóhelyük,
környezetük szebbé, élhetıbbé tételének érdekében kell részt venni a folyamatokban.
Amennyiben kizárólag vagy nagyrészt politikai, személyes érdekek dominálnak, a
fejlesztések nem a helyi igények kielégítését szolgálják. A valódi együttmőködéshez, a
partnerség elvének gyakorlati alkalmazásához szükség van az emberek azon képességére,
hogy képesek és akarnak is együttmőködni közös célok megvalósítása érdekében. A partnerség alapelvei között található a folyamatosság, a visszacsatolás, az esélyegyenlıség és
a koordináció elve (Fodor et al. 2003). Az elvek mindegyike az együttmőködés
fontosságát helyezi elıtérbe, illetve utal arra, hogy nem csak a tervezés, hanem az egész
megvalósítási folyamat során szükség van arra, hogy a partnerek végigkövessék a
fejlesztés minden szakaszát.
A partnerségi kapcsolatok jelentıségét Gerston szerint az adja (2002), hogy
gyakorlatilag minden társadalmi és gazdasági szereplı kapcsolatban van egymással a
világban közvetlenül vagy közvetve, minden szereplı az általa képviselt kapcsolatok
révén egy-egy rendszer részét képezi. A rendszerek jövıje attól függ, hogy milyen
formában és milyen mélységben képesek a szereplık a közös ügyek érdekében egymással
együttmőködni. Vagyis a fentiek értelmében a társadalmi részvétel megvalósulásának
legjobb formája a partnerségi együttmőködés.

A társadalmi részvétel technikái
A technikák tipizálása
A közösségi tervezés eszközeit és technikáit a szakirodalom két nagy csoportba sorolja
(Ploštajner–Mendeš 2005):
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• Tradicionális/hagyományos technikák: ebbe a csoportba alapvetıen az
eddigiekben is viszonylag széles körően alkalmazott eszközök tartoznak,
melyek elsısorban az önkormányzati mőködéshez kötıdnek, illetve ide
sorolják a hagyományos politikai részvételi módokat is, mint pl. a helyhatósági
választásokat, a népszavazásokat.
• Új/modern technikák: a mai társadalmi, gazdasági komplexitás megkívánja,
hogy az állampolgárok, civil/nonprofit szervezetek a fentieknél több
lehetıséget kapjanak a részvétel során. Legyenek olyan közösségi terek,
amelyek alkalmasak arra, hogy a helyi szereplık egymással szoros
együttmőködésben valósítsanak meg fejlesztési célokat. Az ebbe a csoportba
sorolható technikák az aktív (Reisinger 2010) demokrácia eszközeiként
alkalmazhatók.
A 2. táblázat összefoglalóan mutatja be a hagyományos és a modern részvételi
eszközöket az elızı alfejezetben ismertetett szempontokat figyelembe véve (a
táblázatban szereplı számok a területi egységeket jelölik: 1: kis település, 2: nagy
település, 3: kistérség, 4: regionális térség, 5: nagytérség). A modern eszközök az alábbi
alcsoportokba sorolhatók:
•
•
•
•
•
•

Események, rendezvények: 1–6. eszközök
Az elsı 5 csoport
Felmérések: 7–10. eszközök
alapvetın
Telekommunikációs eszközök: 11–13. eszközök
„csak”információgyőjtı
Média, kiadványok: 14–17. eszközök
Képzések, kutatás, pályázat: 18–20. eszközök
Állampolgári, civil/nonprofit szervezeti szervezkedések, konzultatív eszközök:
21–28. eszközök
• Fejlesztési dokumentumok megírása, megvalósítása, értékelése: 29–32.
eszközök.
2. táblázat
A közösségi tervezés technikái az egyes területi szinteken
Eszközök
Hagyományos/Tradicionális eszközök
1. Népszavazás (nem politikai választás)
2. Közgyőlésen való részvétel
3. Önkormányzati bizottságban való részvétel
4. Önkormányzat munkájában szakértıként való
részvétel
5. Tiltakozások szervezése, azokon való részvétel
6. Közmeghallgatás
7. Lakossági fórum
Új/Modern eszközök (Az aktív demokrácia technikái)
1. Fórumok
2. Rendezvények
3. Konferenciák
4. Workshopok
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5. Helyszíni bejárás
6. Kerekasztal-beszélgetés
7. Kérdıívek
8. Interjúk
9. Aktiváló interjúk
10. Fókusz csoport
11. Internet
12. Blogok
13. Online fórumok
14. Média (sajtó, TV, rádió)
15. Kiadványok
16. Szórólapok
17. Önkormányzati faliújságon való
információközlés
18. Képzések
19. Kutatás
20. Fejlesztési célú pályázatokon való részvétel
21. Részvételi költségvetés
22. Állampolgári Tanács
23. Konszenzus konferencia
24. Tudományos Mőhely
25. Városi konferenciák
26. Állampolgári Parlament
27. Jövımőhely
28.Vitázó közvélemény-kutatás
29. Fejlesztési dokumentumok megírásában való
részvétel
30. Véleményezés
31. Fejlesztési dokumentumok megvalósításában
való részvétel
a) beruházások megtervezésében
b) beruházások anyagi támogatásával
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c) beruházások kivitelezésében
d) monitoringozásban
32. Fejlesztési dokumentumok utólagos
értékelésében való részvétel
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Forrás: A szerzı saját szerkesztése.

A konzultatív technikák
Itt azok a részvételi technikák szerepelnek, amelyek az információgyőjtésen túl aktív
kommunikációra serkentik a résztvevıket, a cél a kölcsönös kommunikáció, a vita, sok
esetben az együtt döntés egy-egy közügyben, fejlesztési kérdésben.
Részvételi költségvetés – a közösségi tervezés „atyja”
A közösségi tervezés mai értelmezésének eredete Brazíliához, azon belül Porto Alegre
nevő városhoz köthetı. A közös tervezés elv alkalmazásának ötlete már az 1970-es
években megjelent mintegy ellenállásként az akkor még katonai diktatúrával szemben
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(Abers 1998; Pataki 2007). A kezdeti lépések után végül Porto Alegré-ben bontakozott ki
a közösségi tervezés eszközeként alkalmazott részvételi költségvetés gyakorlata, melyet
1989 óta rendszeresen alkalmaznak a városban. A részvételi költségvetés „…a települési
költségvetés összetételének és arányainak a meghatározása és mőködésének az
ellenırzése egy minden lakos számára nyitott és átlátható, évente újraismétlıdı vita- és
tervezési folyamaton keresztül.” (Pataki 2007, 145) Ennek gyakorlata Porto Alegrébıl
indult, azonban ma már több településen is alkalmazzák a részvételi költségvetés
gyakorlatát. A módszer elterjedése 3 fázisra bontható (Cannabes 2004): 1989 és 1997
között Porto Alegré-n kívül még néhány dél-amerikai országban jelent meg a módszer,
majd 1997 és 2000 között tovább nıtt a népszerősége, és már több mint 130 brazil
városban vált gyakorlattá a részvételi költségvetés. 2000 óta több európai országban is
elkezdték alkalmazni, többek között Spanyolországban Córdobában, Németországban
Rheinstettenben, Franciaországban Saint-Denisben és Bobignyben (Cannabes 2004).
Jelenleg kb. 250 város költségvetésének tervezésekor használják a módszert.
A Porto Alegre-i gyakorlat folyamata a következı (Menegat 2002):
• A költségvetés lakossági bevonással történı tervezési idıszaka márciustól a
következı év februárjáig tart.
• Márciusban a civil szféra szereplıi önszervezıdı beszélgetéseket indítanak.
• Március–áprilisban kerületi és tematikus győléseket tartanak, melyeken
egyrészt a városvezetés beszámol az elızı évi költségvetés teljesítésérıl,
másrészt a résztvevık képviselıket választanak, akiket megbíznak az egész
folyamat felügyeletével.
• Április–júniusban beszélgetések zajlanak a városi kerületeknél kisebb
egységekben a települést érintı kérdésekben. Cél a prioritások és a pénzügyi
igények megfogalmazása.
• Június–júliusban zajlik a nyilvános győlések második köre, melyen döntenek a
kiemelendı javaslatokról, illetve megválasztják a Részvételi Költségvetés
Tanács tagjait, akiknek feladata annak felügyelete, hogy a lakosság érdekei
valóban érvényesüljenek a fejlesztés során.
• Július–szeptemberben történik a fejlesztési alternatívák kidolgozása, a
pénzügyi keretek meghatározása. A tervezés eredményeként döntési tervezet
készül, melyet a Részvételi Költségvetés Tanács véleményez.
• Október–novemberben az elkészült dokumentum nyilvánosságra hozatala
történik, majd a helyi önkormányzati képviselık szavaznak a költségvetésrıl.
• December–januárban a Részvételi Költségvetés Tanács áttekinti a teljes
folyamatot, és ha szükséges javaslatokat tesz az esetleges módosításokra.
A részvételi költségvetés mintája Porto Alegre, a módszer alapgondolata minden
városban, ahol alkalmazzák ugyanaz, viszont megjelennek egyediségek is (Cannabes
2004). A költségvetésrıl szóló végsı döntést mindenhol az önkormányzati képviselık
hozzák meg, viszont változó, hogy a döntések elıkészítésébe a lakosság milyen formában
kerül bevonásra. Eddig háromféle gyakorlatot figyeltek meg: a lakosság közvetlen
bevonása mellet megjelenik egy választott testület (Porto Alegré-ben a Részvételi
Költségvetés Tanács); a lakosság közvetlenül vagy közvetetten társadalmi szervezeteken
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keresztül kerül bevonásra; az elızı két eset egyszerre van jelen. Eltérés van abban is,
hogy a költségvetés mekkora részére terjed ki a részvételi elv alkalmazása. Vannak
városok, ahol csak a fejlesztési források elosztása, míg máshol a költségvetés minden
tétele a lakossággal történı egyeztetés során kerül meghatározásra. Porto Alegre többek
között azért is számít minta területnek, mert ott a költségvetés 100%-ára érvényesítik a
részvételi elvet. Ezenkívül eltérı a gyakorlat az egyes városok között abban is, hogy a
városi tervezés miként kapcsolódik az országos és a helyi hosszabb távú fejlesztési
programokhoz. Elsısorban Dél-Amerika országaiban jellemzı, hogy a részvételi
költségvetés kialakítását alakítják a többi stratégiai tervhez, míg az európai gyakorlat
fordított, itt a részvételi költségvetés már része a többi programnak.
Összefoglalóan elmondható a brazil mintáról, hogy bármely elemét is használják a
gyakorlatban a helyi önkormányzat szereplıi, a cél minden esetben az, hogy a folyamat
pozitív hatással legyen a település költségvetésére, a helyi kormány szoros kapcsolatot
alakítson ki a lakossággal, ezenkívül mobilizálják a lakosságot a közügyekbe történı
minél szélesebb körő beleszólás lehetıségét megteremtve a számukra. A módszer elınye
többek között, hogy növeli a bizalmat az állampolgárok között, másrészt átláthatóbbá
teszi a kormányzati munkát (Souza 2001).
Állampolgári Tanácsok (Citizen’s Jury)
Több országban sikeresen mőködik az Állampolgári Tanács rendszere (Goodin–Dryzek
2006; Pataki 2007; www.peopleandparticipation.net). Ennek lényege, hogy létrehoznak
egy ún. „mini-társadalmat”, mely 12–25 laikus civil emberbıl áll, akik az adott napon
egymással vitázva alakítják ki a települést érintı problémák megoldásának közös
álláspontját. Gyakorlatilag a vita végére közpolitikai javaslatokat fogalmaznak meg a
települési döntéshozók számára. Egy-egy ilyen ülés akár több napig is eltarthat, ezenkívül
az esemény elıtt a Tanács tagjai felkészítı rendezvényeken ismerhetik meg az ügy
részleteit (Elliot et al. 2005). A módszer egyaránt alkalmas arra, hogy helyi és nemzeti
szintő ügyeket tárgyaljanak meg; helyi szinten gyakori, hogy a jelenlévı közönség
soraiban ott ül a polgármester és a település döntéshozói is.
A Tanács ötlete Ned Crosby-tól származik, aki 1974-ben hozta létre az Amerikai
Egyesült Államokban a Jefferson Központot (www.jefferson-center.org), melynek célja
Állampolgári Tanácsok keretében különbözı projektek irányítása. Az amerikai minta
példájára Németországban Peter Dienel nevéhez főzıdik az ún. tervezési cellák
létrehozása, melynek lényege, hogy a közügyeket érintı problémák megbeszéléséhez
véletlen mintavétellel kiválasztják a laikus állampolgárokat, vagyis a tervezési cella
tagjait, akik egymással vitázva jutnak adott kérdésekben egyezségre (Pataki 2007). NagyBritanniában 1996 óta mőködik ez a rendszer, de azóta már több európai (pl.
Spanyolország, Ausztria) és tengeren túli (Ausztrália) országban is alkalmazzák ezt a
technikát.
A módszer elınye többek között abban rejlik (Lenaghan 1999; Citizen… 2004,), hogy
legitimálja a döntéseket, ezenkívül fejleszti az emberek problémamegoldó és a közösségi
szinten történı döntési képességét, továbbá fejleszti a demokratikus gondolkodást.
Lenaghan a módszer hátrányaira is felhívja a figyelmet. Kérdéses, hogy 10–20 ember
hogyan képes a lakosság nevében döntést hozni, képviselheti-e ennyi ember a helyiek
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véleményét? A szerzı utal arra, hogy volt már olyan eset, amikor a Tanács egy adott
probléma megoldására tett javaslata késıbb a lakosság által benyújtott petícióval találta
szembe magát. Lenaghan azt javasolja, hogy olyan kérdésekben szabad a Tanács
véleményét kérni, amelyekben a tagjai képesek valóban a helyiek érdekeit képviselni.
Magyarországon jelenleg még nem terjedt el széles körben az Állampolgári Tanácsok
technikájának alkalmazása, a minél szélesebb körő alkalmazás érdekében pl. a Cromo
Alapítvány (www.cromo.hu) próbálja népszerősíteni a módszert és annak elınyeit, az
utóbbi években több településen szerveztek már Állampolgári Tanácsot. Diósdon
(Gyakoroljuk a demokráciát!...) például egy hipermarket megépítése elleni tiltakozás
keltette életre a helyiek által szervezett Tanácsot. A fı problémát az jelentette, hogy az
önkormányzat a hipermarket építése érdekében meg akarta szüntetni a focipályát, továbbá
érveltek a megnövekedı iparőzési adó mellett is. A Tanács ülése folyamán kiderült, hogy
a fı kérdés nem is a hipermarket, hanem az, hogyan lehet az adóbevételt növelni és a
focipályát is megtartani. A probléma megfogalmazása után kiderült, hogy a helyi vállalkozók nem Diósdon vannak bejelentve, így a bevétel sem itt keletkezik. A rendezvényen
a vállalkozók megígérték, hogy átjelentik magukat Diósdra, így növelve az adóbevételt,
ezáltal a hipermarket megépítése is szükségtelenné válik és a focipálya is megmarad.
Konszenzus konferencia
A konszenzus konferencia (Elliot et al. 2005; www.peopleandparticipation.net) olyan
nyilvános találkozó szakértık és állampolgárok között, melynek során technológiai,
fejlesztési kérdések kerülnek megvitatásra, annak érdekében, hogy javaslatokat lehessen
tenni helyi és nemzeti szintő szabályozásra. Így ez a fajta eszköz alkalmazható a
fejlesztési folyamatokon kívül jogalkotásra is. A rendezvény során – mely sokban
hasonlít az Állampolgári Tanács intézményéhez – 10–20 állampolgár mondja el a
véleményét, akiket rétegzett mintavétellel választanak ki. Azonban nem a teljes lakosság
reprezentálása a cél, hanem az, hogy az adott kérdéskörben érintetteket reprezentálják. Az
állampolgárok kiválasztása jelentkezés útján történik, általában a médiában teszik közzé a
következı rendezvény hirdetését (Domokos é.n.).
A Konszenzus Konferencia ötlete az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézettıl
(National Institute of Health) származik, ahol 1977 óta rendszeresen szerveznek ilyen
rendezvényeket, ennek ellenére dán módszerként említik, mert Dániában szerveztek
elıször ilyen konferenciát. Az intézményben jelenleg is fut az ún. „Consensus
Development Program” (consensus.nih.gov), melynek keretében az egészségügyet érintı
kérdéseket tárgyalják meg kutatókkal, betegekkel és egészségügyi intézmények
képviselıivel. A konferenciák általában 2–3 napig tartanak, ahol az elsı napon szakértık
vázolják fel az aktuális problémát, majd a következı napon/napokon következik a vita és
a véleményformálás, melynek eredményeképpen kialakul egy közös álláspont,
konszenzusra jutnak a szereplık.
Tudományos Mőhely
A Tudományos Mőhely lényege, hogy egy-egy tudományos jellegő fejlesztési
problémát nem szakmai nyelven próbálnak közvetíteni és megbeszélni az érintett felekkel
egy-egy találkozó alkalmával. Az eszköz elınye, hogy nyitott minden helyi szereplı
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számára, hiszen érthetı nyelven közvetíti a problémákat, a párbeszéd és a kommunikáció
során kialakuló információáramlás mégis elısegíti a felmerülı nehézségek szakmai
jellegő megoldási lehetıségeit. Tudományos Mőhelyek létrejöhetnek egy-egy
civil/nonprofit szervezet kezdeményezéseként, illetve egy-egy tudományos vagy szakmai
intézmény, szervezet keretében.
Városi konferenciák
A Városi konferenciák egyszerre személyes, aktív kommunikációt lehetıvé tevı,
másrészt nagymérető tömegrendezvények, melyek ötvözik a hagyományos
kommunikációs módokat a modern világ technológiai lehetıségeivel (Elliot et al. 2005;
www.peopleandparticipation.net). A módszer az amerikai America Speeks nevő
nonprofit szervezettıl származik (www.americaspeeks.org), akik 1995 óta már több mint
45 konferenciát szerveztek az Egyesült Államokban, de több más országban is
használatos ez a módszer. Az USA-ban eddig a következı témákban történt ilyen
esemény: társadalmi biztonság, a Világkereskedelmi Központ helyének újrahasznosítása,
Washington stratégiai terve (Lukensmeyer–Hasselblad Torres 2006).
A rendezvények lényege, hogy egyszerre több száz, akár több ezer ember véleményét
képes feldolgozni a következı módon (Elliot et al. 2005; Lukensmeyer–Bringham 2005):
• 500–5 000 fı véleményét kérik ki, általában reprezentatív mintavétellel
történik a szereplık kiválasztása,
• a rendezvény szervezése, az elıkészületek és maga az esemény összességében
több hónapig tartó folyamat,
• az emberek 10–12 fıs csoportokban beszélgetnek egy független moderátor
segítségével, aki egy számítógéppel össze van kötve a fı moderátorral, vagyis
úgy lehet kis csoportokban vitát folytatni, hogy közben a fı koordinátorral is
közvetlen kapcsolat van, továbbá minden résztvevınek van saját szavazásra
alkalmas nyomógombja is,
• a különbözı témákban zajló szavazásokat a szereplık rögtön látják egy
kivetítın, így azonnal van visszajelzés és átláthatóvá válik a folyamat,
• az adatok feldolgozásánál a demográfiai jellemzıket is rögtön látják a
résztvevık.
Állampolgári Parlament
A módszer lényege, hogy elsısorban nemzeti szintő ügyek megbeszélése érdekében
több 100 embert hívnak meg a rendezvényre, ahol lehetıség van az adott téma részletes
megvitatására. A módszer még viszonylag újnak számít, bár abban talán nem, hogy több
más eddig is bemutatott részvételi technikát is ötvöz, így például az Állampolgári
Tanácsot, a Városi konferenciákat, a Konszenzus konferenciát.
Ausztráliában az elsı ilyen „parlamenti ülést” 2009 februárjában tartották, ahol 4 napon
keresztül vitáztak arról, hogyan lehetne a demokrácia mőködésén javítani (Australia’s
first citizens’… 2009; Dryzek 2009). A rendezvény céljai a következık voltak: ötleteket,
ajánlásokat kapni az állampolgároktól arra vonatkozóan, hogyan lehetne javítani
Ausztrália kormányzati rendszerét; továbbá arra, hogy milyen eszközökkel lehetne
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javítani az állampolgárok és a döntéshozók közötti kommunikációt, illetve többet
megtudni arról, hogy az emberek miként viselkednek egy-egy ilyen közös vita,
megbeszélés során. Az ülésen összesen 150 ember vett részt, akiket a közel 8 000
embernek kiküldött meghívóra jelentkezett kb. 3 000 emberbıl választottak ki. A rendezvény végén a résztvevık egy több pontból álló javaslatcsomagot fogalmaztak meg.
Jövımőhely
A jövımőhely a közösség aktivizálása céljából létrejövı kezdeményezés, melynek
lényege, hogy az állampolgárok közösen tervezik meg a környezetük jövıjét különbözı
rendezvények, találkozók megszervezésén keresztül (www.peopleandparticipation.net).
A jövımőhely technikája maximálisan alkalmas arra, hogy az állampolgárok kreatív
gondolatait feltérképezze, és olyan jövıképet alkosson, mely a helyi szereplık számára
elfogadható és megvalósítható. A módszer alkalmazható a helyi, térségi és állami
tervezések során, továbbá akár civil szervezetek, érdekképviseleti szervezıdések jövıbeli
helyzetének megbeszélésére is (A párbeszédben álló… 1999).
Vitázó közvélemény-kutatás (Deliberative poll)
A módszer James Fishkin amerikai professzor nevéhez főzıdik (Lukensmeyer–
Hasselblad Torres 2006), aki 1988-ban alkalmazta elıször ezt a technikát, azóta az USA-n
kívül több országban is sikeresen zajlottak ilyen események. A módszer azon az elgondoláson alapul, hogy szükség van olyan kutatási módszertanra, amely nemcsak megkérdezi
az emberek véleményét, hanem lehetıséget ad arra is, hogy a kialakított véleményeket
ütköztessék, sıt a módszer keretein belül arra is lehetıség van, hogy az emberek véleményét egy-egy téma részletes megismerése elıtt és után is feltérképezzék. Több nemzetközi tapasztalat mutatja, hogy az emberek véleménye információk birtokában sokszor
teljesen más, vagy legalábbis árnyaltabb, mint az információk megszerzése elıtt volt
(Lukensmeyer–Bringham 2005). Eddig többek között az alábbi témákban tartottak ilyen
eseményt (www.magyaragora.hu): bőnözés kezelésének módjai (Kelet-Európa elsı vitázó
közvélemény-kutató rendezvényét Bulgáriában tartották éppen ebben a témában), adott
ország jövıje Európában, közegészségügyi rendszer jövıje, az euró bevezetése,
villamosenergia-szolgáltatás stb.
Magyarországon az elsı vitázó közvélemény-kutatást 2005-ben tartották a romák
helyzetérıl és beilleszkedési lehetıségeirıl (www.magyaragora.hu). 2005 nyarán
összesen ezer ember véleményét kérdezték meg a roma és nem roma együttélés nehézségeirıl, a konfliktusok csökkentésének módszereirıl, majd közülük 250 embert választottak ki és ıket hívták meg a szeptemberi nyilvános vitára, ahol a résztvevık az alábbi
témákat vitatták meg 16 csoportban: roma szegénység, etnikai alapú diszkrimináció és
szegregáció versus integráció.
A részt vevı emberek korábbi és a vita utáni véleménye a nemzetközi tapasztalatokhoz
hasonlóan itt is jelentısen változott. A legnagyobb mértékő változás a diszkrimináció
kérdéskörben következett be. Csökkent azok aránya, akik egyetértettek a romák elleni
rendıri diszkriminációval, illetve a munkahelyi kirekesztéssel. Továbbá a résztvevık
pontosan megismerték a romák helyzetét, tudták hány roma él Magyarországon,
ismeretessé vált, hogy mekkora a romák körében a szegénység.
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Összegzés
Ahhoz, hogy a bemutatott technikákat hazánkban is sikerrel alkalmazni lehessen, a
társadalmi, gazdasági szereplıknek és a döntéshozóknak is fel kell ismerniük, hogy a
társadalmi részvétel mind társadalmi, mind gazdasági szempontból elınyös és erısíti a
demokratikus folyamatokat. Bıhm (1987), Battistoni (2000) és Boda (2008) véleményét
osztom, mely szerint a szereplıket képessé kell tenni arra, hogy felismerjék: együtt van
szükség rájuk a hatékony fejlesztési folyamatok érdekében. A társadalmi részvétel
hatékony megvalósulásának alapja, hogy a helyi és területi szereplık egymással intenzív
kommunikációt tartsanak fenn, képesek legyenek egymással partnerségben együttmőködni.
Úgy gondolom, hogy az emberek közötti bizalom visszaállítása jelentheti a részvételi
aktivitás növekedésének bázisát. Ennek véleményem szerint két útja van: egyrészt a
történelmi sajátosságok miatt szükség van arra, hogy az emberek a demokrácia tanulása
során saját maguk által megtapasztalva jöjjenek rá arra idıvel, hogy mit jelent megbízni a
társadalmi, gazdasági szereplıkben. Másrészt szükséges lehet például civil/nonprofit
szervezetek kezdeményezésével olyan találkozók szervezése, ahol a felek kötetlen
beszélgetések során megismerhetik egymás gondolatait, továbbá tanulhatják saját
tapasztalatok alapján az egymás közötti kommunikációt.
Egy ország demokratikus mőködéséhez mind társadalmi, mind gazdasági értelemben
szükség van arra, hogy az egyes szereplık részt vehessenek a mikro és mezo szintő
folyamatokban. Így egyrészt hatékonyabb döntések születhetnek, másrészt az emberek
közösségi integrációja is elısegíthetı.
Jegyzet
1

Civil/nonprofit szervezetek alatt értek minden olyan szervezıdési formát, amelyet részben vagy egészben
állampolgári akarat hozott létre önkéntesen egyéni, közösségi vagy közcélok megvalósítása érdekében
(Kuti 1998; Bartal 2005).
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A KÖZÖSSÉGEK KÉPESSÉ TÉTELE A HELYI DÖNTÉSEK
BEFOLYÁSOLÁSÁRA*
BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ TANULSÁGOK POLITIKUSOKNAK
ÉS GYAKORLÓ SZAKEMBEREKNEK
LAWRENCE PRATCHETT – CATHERINE DUROSE – VIVIEN LOWNDES
– GRAHAM SMITH – GERRY STOKER – CORINNE WALES

Az érdekérvényesítési képesség növelésének (empowerment) értelmezése
Milyen tanulságokat vonhatunk le a közösségek érdekérvényesítési képességének
növelését célzó kísérletekbıl? A kérdés egyszerő, mégsem könnyő megválaszolni. Bár a
mai politikusok és a gyakorló szakemberek számára ez fontos lenne, nem könnyő elérni a
közösségek érdekérvényesítési képességének növekedését. Tudjuk, nagy különbségek
vannak az egyes települések között arra vonatkozóan, hogy mit akarnak, és mely
köztestületek biztosíthatják azt. A települések eltérnek abban is, hogy egyrészt mennyire
várják el az állampolgárok az érdekérvényesítési képesség növekedését (amit a település
társadalmi-gazdasági és demográfiai jellemzıi is befolyásolnak), másrészt milyen
lehetıségeket, eszközöket kínálnak a helyhatóságok és más ügynökségek az
érdekérvényesítési képesség növelésére (amit viszont a terület politikai és szervezeti
jellemzıi alakítanak) (Lowndes–Pratchett et al. 2006c).
A nyilvánosságra hozott bizonyítékok szisztematikus áttekintésére alapozva olyan
tanulságokat kívánunk leírni, amelyek nem spekulatívak, hanem az érdekérvényesítési
képesség növekedését valóban elérı gyakorlatok részletes elemzésén keresztül kívánjuk
láttatni. E tanulmány célja az elemzésbıl levonható fıbb tanulságok megismertetése a
politikusokkal és a gyakorló szakemberekkel. Igyekszünk képessé tenni a politikusokat és
a gyakorló szakembereket arra, hogy szilárd bizonyítékok alapján fejlesszék ki az
érdekérvényesítési képesség növekedését szolgáló, mőködtethetı programjaikat. A teljes
kutatási jelentés elérhetı a Közösségek és Helyi Önkormányzatok Minisztériumának
(Department for Communities and Local Government) honlapján (http://www.communities.
gov.uk/documents/localgovernment/pdf/1241955).
Egy korábbi fehérkönyvben (Communities… 2008) megfogalmazott politikai
irányvonalakból kiindulva jelentésünk hat kulcsfontosságú mechanizmusra összpontosít,
melyek elısegítik az érdekérvényesítési képesség növelését, és hogy az állampolgárok
érezzék, képesek hatással lenni a helyi döntéshozásra.

*

A tanulmány eredeti megjelenési helye: Department for Communities and Local Government (2009).
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Tulajdonátruházás
Állampolgári irányítás
Elektronikus részvétel
Részvétellel történı költségvetés-tervezés
Beadványok
Panasztételi és jogorvoslati eljárás.
A bizonyítékokon alapuló megközelítés elınyei

A közösségek érdekérvényesítési képességének növelése, bevonódásuk elérése régi
kérdés mind a központi kormányzat, mind a helyi önkormányzatok, illetve partnereik
számára. A közösségek érdekérvényesítési képességének növelésérıl kiterjedt
bizonyítékalap jött létre a politika szektorainak széles körében, az Egyesült Királyságon
belül és kívül egyaránt. Tanulmányunk megírásához összegyőjtöttük ezeket a
bizonyítékokat, melyek alapján a következı elınyöket ismerhettük fel:
• A bizonyítékokon alapuló megközelítés lehetıséget ad arra, hogy megismerjük
a miénkhez hasonló kihívásokkal küzdık gyakorlatát és gondolatait.
• Hasznos eligazítást nyújt gyakorlatunk fejlesztéséhez.
• A bizonyítékok átfogó és szisztematikus áttekintésével meghatározhatjuk az
érdekérvényesítési képesség növelésének sikeres tényezıit, és lehetıségünk
van túllépni azokon a helyzeteken, amikor csak fenntartásokkal kezelhetjük a
feltárt tényekbıl levont következtetéseket.
Az érdekérvényesítési képesség növelésének meghatározása
Az érdekérvényesítési képesség növelésének sok meghatározása van, amelyek közül
nem mindegyik vonatkozik ugyanarra a koncepcióra. Mindazonáltal a „Közösségi
ellenırzés: valódi emberek, valódi hatalom” (Communities… 2008) címő fehérkönyv úgy
határozza meg az érdekérvényesítési képesség növelését, mint „egyre több politikai
hatalom átadása egyre több embernek, felhasználva erre minden elérhetı gyakorlati
módszert”.1 Ez hasznos meghatározás, mert összekapcsolja az egyéneket és közösségeket
a döntéshozási folyamatokkal, és a képviseleti demokráciát az állampolgárok bevonását
célzó eszközök használatával igyekszik alátámasztani és támogatni.
Az érdekérvényesítési képesség növelését célzó tevékenység sikerének kritériumai
Mit jelent az érdekérvényesítési képesség növekedése, és mibıl tudjuk, hogy elértük?
Ezt a kérdést nem könnyő megválaszolnunk. Tanulmányunkban három hatásindikátort
határoztunk meg, melyekkel – sajátos mechanizmusokkal összefüggésben – vizsgáljuk az
érdekérvényesítési képesség növelésében elért sikert.
a) A résztvevık által elismert hatás
A résztvevık kifejlesztettek-e az érdekérvényesítési képesség növekedésével
kapcsolatba hozható készségeket? Például javult-e a magabiztosságuk, növekedett-e az
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elkötelezıdési képességük, kiszélesedtek-e társas hálózataik, szereztek-e speciális tudást
egy kezdeményezésrıl vagy politikai területrıl? Úgy érzik-e a résztvevık, hogy képesek
befolyásolni a helyi körülményeket és szolgáltatásokat? A sikernek ezt a típusát azzal
mérhetjük, ha számba vesszük, milyen hatással van az egyénekre a kezdeményezésben
való részvétel.
b) A közösség által elismert hatás
A közvetlenül résztvevıkre tett hatás „átterjed-e” a szélesebb közösségre? Úgy érzi-e a
közösség, hogy képes befolyásolni a helyi körülményeket és szolgáltatásokat?
Növekedett-e a közösségi érzés, vannak-e a közösség minden tagja által elismert értékek,
fejlıdött-e a közösség rendelkezésére álló társadalmi tıke, növekedett-e a kohézió? A sikernek
ezt a típusát azzal mérhetjük, ha számba vesszük, hogyan változtak a közösség attitődjei
és viselkedése a helyi kezdeményezés következtében.
c) A döntéshozásra tett hatás
Nagyobb hatással vannak-e most a résztvevık és a közösség az életkörülményeiket
befolyásoló döntések meghozatalára? Tudják-e befolyásolni az ügyek napirendre tőzését?
Különböznek-e a döntések most, hogy az állampolgárok és a közösségek részt vesznek a
meghozásukban? A sikernek ezt a típusát azzal mérhetjük, ha számba vesszük, milyen
hatással vannak a helyi politika kimeneteleire a specifikus kezdeményezések vagy azok
kombinációi.
Az érdekérvényesítési képesség növelésének értelmezését lehetıvé tevı bizonyítékalap2
Az érdekérvényesítési képesség növelését biztosító mechanizmusok tárgyalását
tanulmányunkban a szakmai nyilvánosságban megjelent bizonyítékok szisztematikus
áttekintése alapozza meg. Két szakaszban végeztük el az áttekintést.
Az elsı szakaszban összegyőjtöttük és megvizsgáltuk az érdekérvényesítési képesség
növelését szolgáló kezdeményezések széles körének eredményeit bemutató tanulmányokból származó bizonyítékokat. A vizsgálat több mint 3 500 lényeges tételt azonosított,
a kormánytestületek jelentéseitıl a kutatási beszámolókig, melyek folyóiratokban,
könyvekben vagy más tudományos munkákban jelentek meg. Bár kétségtelenül a legtöbb
dokumentum az Egyesült Királyságban született, és különösen vonatkozik ez a
kormányzati publikációkra, a kutatás nem korlátozódott az Egyesült Királyságra, az angol
nyelvő publikációk mellett győjtöttünk bizonyítékokat a világ minden tájáról.
A második fázisban az e tanulmány bevezetésében felsorolt hat mechanizmusra
vonatkozó bizonyítékokat vetettük alá részletes elemzésnek és összehasonlításnak.
Minden egyes mechanizmussal kapcsolatban kiválasztottunk körülbelül húszat a legjobb
gyakorlatok közül. Ezután elvégeztük az esetek szisztematikus összehasonlítását (a
Boolean-redukció módszerével). Ennek során igyekeztünk összefüggést megállapítani a
ható tényezık sorozata és az eszköz azon képessége között, hogy hozzájáruljon az
érdekérvényesítési képességnövekedés három különbözı formájához. Ezek:
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• az érdekérvényesítési képesség egyéni szintő növekedése,
• az érdekérvényesítési képesség közösségi szintő növekedése,
• a döntéshozásra gyakorolt hatás.
Következésképpen az elemzés képes vizsgálni és összehasonlítani, hogy miképp
kombinálódik és hoz létre sajátos érdekérvényesítési képességnövekedést a specifikus
mechanizmusokkal összefüggésben a programot alkotó faktorok sora (hogyan és ki
javasolta, a támogató mechanizmusok léte, a formális döntéshozáshoz főzıdı kapcsolat),
valamint a környezeti tényezık (politikai és/vagy hivatalos elkötelezıdés [buy-in] a
kezdeményezés iránt, a kérdés felmerülése, és így tovább). Az elemzésben használt
bizonyítékalap tehát széles körő és részletekbe menı. A specifikus mechanizmusokkal
kapcsolatos részletes eredmények egy másik jelentésben olvashatók (Prachett et al. 2009).
A publikált anyagok alapos áttekintésén kívül mőhelysorozatot tartottunk gyakorló
szakemberek bevonásával, hogy vizsgálhassunk néhányat azon kulcsfontosságú
kihívások közül, amelyekkel a végrehajtás közben találkoznak az érintettek, és amelyeket
az irodalom közvetlenül nem tárgyal. Ezeken olyan kérdéseket vetettünk fel, mint például
„Ki vett részt, és ki volt a kedvezményezettje az érdekérvényesítési képesség növelését
célzó programnak?”; „Hogyan lehet mérni és vizsgálni az érdekérvényesítési képesség
növelésének költséghatékonyságát?”; „Milyen kockázatok járhatnak a közösségek
érdekérvényesítési képességének növelésével?”. A mőhelyek lehetıvé tették, hogy
részletesen megismerjük a mechanizmusok mőködésének gyakorlatát és használatát,
valamint pótolhassuk a gyakorlati döntésekkel kapcsolatos bizonyítékalap hiátusait.
Jelentésünk tehát az érdekérvényesítési képesség növelésével kapcsolatos bizonyítékok
részletes és szisztematikus elemzésén alapszik, alátámasztják azoknak a szakembereknek
a lehetıségekkel és kihívásokkal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatai, akik közösségük
érdekérvényesítési képességének növelésére vállalkoztak, és így szilárd alapot biztosít az
érdekérvényesítési képesség növelésének megértéséhez.
Az érdekérvényesítési képesség növelésének négy lépése
Az érdekérvényesítési képesség növelése komplex és sokszor más területekkel
átfedésben lévı jelenség. A különbözı mechanizmusok eltérı hatással vannak az
érdekérvényesítési képesség növelésére. Ráadásul egy mechanizmus nem okvetlenül
mőködik azonos módon minden helyen. A kontextus, amelyben a mechanizmusokat
létrehozzák és a mód, ahogy ezeket kombinálják, mind befolyásolja a hatóképességüket.
Ennek figyelembevételével miképp értelmezhetik a terepek az érdekérvényesítési
képesség növelését? A bizonyítékok alapján megfogalmazott javaslatunk szerint négy
lépése van az érdekérvényesítési képességnövelés értelmezésének:
1) A közösség megértése. Kezdésként meg kell értenünk közösségünk demográfiai
és társadalmi-gazdasági profilját, továbbá azt, hogy ez a profil miképp
befolyásolja az állampolgárok részvételi képességét és az érdekérvényesítési
képességnövelés sajátos mechanizmusaival kapcsolatos elvárásaikat. Ezzel
kapcsolatban kidolgoztunk egy diagnosztikus eszközt, melynek célja, hogy
segítsen megérteni a közösségi részvétel eltérı dinamikáját különbözı helyeken.
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2) Az elérhetı eszközök megértése. A közösség megértése mellett szükséges azt is
átlátnunk, hogy az elérhetı eszközök miképp mőködnek különbözı környezetekben. A bizonyítékalap szisztematikus áttekintése alapján részletes számvetést
készítettünk azzal kapcsolatban, hogy az egyes mechanizmusok miképp
mőködnek, és milyen szerepet játszanak az érdekérvényesítési képességnövelés
különbözı formáinak esetében.
3) A kihívások megértése. Ha sikerrel is járunk az elızı feladatokban, még marad sok
legyızendı gyakorlati kihívás. Mőhelybeszélgetéseink alapján példákat ajánlhatunk
arra vonatkozóan, hogy miképp lehet úrrá lenni ezeken a kihívásokon az
érdekérvényesítési képességnövelés legjobb lehetıségeinek megvalósítása érdekében.
4) Az ajánlatunk megértése. Ha már értjük a közösségünket és az eszközeinket, a
végsı lépés az érdekérvényesítési képesség növeléséért teendı feladataink
áttekintése. Különösen fontos a szervezetünk kultúrájának megváltoztatására
vonatkozó lehetıségek átgondolása, mert e nélkül nem tudjuk elérni, hogy az
érdekérvényesítési képesség növelése központi és ne marginális cél legyen.

A közösség megértése
Az érdekérvényesítési képesség növelése elképzelhetetlen, ha nem értjük azt a közösséget, amelynek az érdekérvényesítési képességét növelni akarjuk. A közösség megértése
érdekében fejlesztettünk ki egy diagnosztikus eszközt, mely lehetıvé teszi az önreflexiót
és a fennálló erısségek és gyengeségek értékelését. A következıkben bemutatjuk ezt a
diagnosztikus eszközt, melyet CLEAR modellnek3 neveztünk el. A modell számba veszi
az érdekérvényesítési képesség növelésének lehetséges akadályait, és ajánlható politikai
intézkedéseket kapcsol ezekhez. Különbözı brit településeken (Lowndes–Pratchett et al.
2006a) megfigyelt részvételi gyakorlatokról készült esettanulmányok alapján a modellen
belül öt faktort határoztunk meg, melyek az állampolgároknak a részvételre adott
egyenlıtlen reakcióit magyarázhatják (Lowndes–Pratchett et al. 2006b). A diagnosztikus
eszköz mögött meghúzódó elıfeltevés az, hogy a részvétel akkor a leghatékonyabb, ha az
állampolgárok
•
•
•
•

képesek tenni – megvannak a szükséges forrásaik és tudásuk a részvételhez;
szeretnének tenni – kötıdnek közösségükhöz, ami kikényszeríti a részvételt;
képessé teszik ıket – lehetıséget kapnak a részvételre;
kérik ıket – a köztestületek és civil szervezetek erıfeszítéseket tesznek a
mozgósításuk érdekében;
• visszajelzést kapnak – látják, hogy számításba veszik a véleményüket.

A diagnosztikus eszköz (CLEAR modell) önértékelésre szolgálhat a helyhatóságok, más
köztestületek vagy civil szervezetek számára. Ennek segítségével gazdagabb értelmezést
hozhatnak létre arról a környezetrıl, amelyben a részvételt és az érdekérvényesítési
képesség növelését ösztönözni akarják. A modell segítségével elvégzett önértékelés
lehetıvé teszi a helyieknek, hogy felmérjék saját társadalmi bevonási tevékenységük
erısségeit és gyengeségeit. A szervezetek az eszköz használatával képesek részletes
vizsgálat alá venni a környezetet, és meghatározni, hogy aktuális gyakorlatuk mennyire
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illeszkedik ahhoz, továbbá átgondolni, mindez miképp változtatható az
érdekérvényesítési képesség növelését célzó tevékenység javítása érdekében. A modell
nem egy tervrajzot vagy „ideáltípust” támogat. Segít tudatosítani, hogy az
érdekérvényesítési képesség növelésére irányuló tevékenységnek érzékenynek kell lennie
a helyi körülményekre és az idıbeli dinamikára.
A CLEAR modell megkívánja a jelenbeli gyakorlat reflektív értékelését. Az öt faktor
közül melyiket célozza meg a kezdeményezés? Mely faktorok nem kapnak megfelelı
figyelmet? Miképp javíthatók a kapcsolatok az öt faktor között, miközben a stratégiai
szempontokat inkább figyelembe vevı válaszokat dolgoznak ki az állampolgári részvétel
akadályaira vonatkozóan? A változó környezet megköveteli-e, hogy az önkormányzatok
más faktoroknak adjanak nagyobb hangsúlyt, mint korábban?
Az 1. táblázat a CLEAR modellt mutatja be. Összefoglalja az öt részvételi faktort, és
felsorolja a politikai válaszok javasolt készletét.
1. táblázat
A CLEAR diagnosztikai eszköz
Faktorok

Hogyan mőködik?

Politikai célok

Képesek tenni (Can do)

Az egyéni források, amiket az
embereknek mobilizálniuk és
szervezniük kell (beszéd-, írás- és
technikai képességek és a
magabiztosság a használatukra),
teremti a különbséget.

Kapacitásépítés, az önkéntesek
képzése és támogatása,
mentoring, vezetés fejlesztése.

Szeretnének tenni (Like to do)

A részvétel melletti elkötelezıdés
megköveteli a közéleti téma
meghatározását, ami az
elkötelezıdés fókusza.

Civil megújulás, állampolgáriság, közösségfejlesztés, közösségi összetartás, szomszédsági
munka, társadalmi tıke.

Képessé teszik ıket (Enabled to) A csoportok civil infrastruktúrája
és az ernyıszervezetek teremtik a
különbséget, mert létrehozzák vagy
megakadályozzák a részvétel
lehetıség-struktúráját.

Beruházás a civil infrastruktúrába és a közösségi
hálózatokba, a kommunikáció
csatornáinak javítása
megállapodásokkal.

Megkérik ıket (Asked to)

Mozgósítják az embereket a
részvételre azzal, hogy kérik a
hozzájárulásukat, jelezve annak
értékességét.

Közéleti részvételi programok,
amelyek különbözıek és
gondolkodásra serkentenek.

Visszajelzést kapnak
(Responded to)

Ha az embereket megkérdezik, azt
válaszolják, hogy részt vennének,
amennyiben meghallgatnák ıket
(nem szükséges, hogy egyet is
értsenek velük), és láthatják a
választ.

A közpolitikai rendszer, ami azt
mutatja, hogy képes választ adni
– illeszkedı kimenetekkel,
folyamatos tanulással és
visszajelzéssel.

Forrás: A szerzık saját szerkesztése.

Can do
A „képesek tenni” nagyrészt a társadalmi-gazdasági státusra (SES=socioeconomic
status) vonatkozik, ami hagyományosan uralta a részvételi arányok eltérésére vonatkozó
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magyarázatokat (Verba–Schlozman et al. 1995). A helyzet az, hogy amikor az emberek
rendelkeznek a szükséges képességekkel és forrásokkal, akkor inkább képesek részt
venni. A képességek a nyilvános beszéd vagy a levélírás képességétıl és az önbizalomtól
az események szervezéséig és másoknak a kezdeményezés támogatására való
ösztönzéséig terjednek. Az ilyesféle tevékenységeket elısegítı forrásokhoz való
hozzájutás szintén fontos (források lehetnek a másolási lehetıség, az internethasználat
stb.). Ezek a képességek és források sokkal gyakrabban találhatók a népesség képzettebb
és foglalkoztatott rétegeiben, tehát a magasabb társadalmi-gazdasági státussal
rendelkezıknél. Mindazonáltal a szükséges képességek és források egyike sem kizárólag
a magas társadalmi-gazdasági státusszal rendelkezık tulajdona. Az állami, önkéntes vagy
közösségi testületek beavatkozhatnak a társadalmi-gazdasági korlátok ellenében, és
felvértezhetik az állampolgárokat a részvételhez szükséges képességekkel és forrásokkal.
A „képes tenni” kapacitás-építési törekvésekkel támogatható, melyeknek célja annak
biztosítása, hogy az állampolgárok megkapják a részvételhez szükséges képességek és
források kifejlesztéséhez a megfelelı segítséget. Ezért a „képes tenni” meghatározza az
érdekérvényesítési képesség növelésének lehetıségeit, és nyilvánvaló célt biztosít az
érdekérvényesítési képesség növelésére szolgáló kezdeményezésekhez.
Like to
A „szeretnének tenni” azon az elıfeltevésen alapul, hogy ha az emberek részének érzik
magukat valaminek, az ösztönzi ıket a részvételre; ha viszont kirekesztettnek vagy nem
befogadottnak érezzük magunkat, akkor inkább a részvétel elutasítása mellett döntünk.
Ha úgy tőnik, hogy a részvétel inkább ajánlott csak az idıseknek vagy a férfiaknak, akkor
a nem ezekbe a csoportokba tartozók nem szívesen csatlakoznak, vagy egyáltalában nem
is képesek erre. A bizalom, a kapcsolat és az azonos hálózathoz tartozás érzése – a
társadalmi tıke elmélete szerint – képessé teszi az embereket a közös munkára és a
hatékonyabb együttmőködésre (Putnam 2000). A közösségi érzés a részvétel erıs
motivációja lehet. De a sok közösségben tapasztalható éles különbségek, az azonosulás
hiánya vagy a kívülállás érzése eltérítheti az embereket a részvételtıl. Ezt a faktort a
részvételt támogatni törekvı politikusok és a civil szervezetek képviselıi is
befolyásolhatják (Lowndes–Wilson 2001). A diagnosztizálás fontos kezdılépése a
lojalitás érzésének és a különbözı közösségekkel való azonosulásnak a megértése. Az
emberek lakóhelyét jelentı közösségekkel kapcsolatos érzéseket nem könnyő átformálni
vagy megváltoztatni, de lehetséges az embereknek esélyt adni arra, hogy higgyék, részei
a lakóhelyük köré épülı szélesebb civil identitásnak, vagy érezzék az egyenlı és közös
állampolgáriságot. A civil állampolgáriság és a közösségi kohézió érzésének elismerése
és támogatása segíthet egy olyan környezet létrejöttében, amelyben az emberek szívesen
vesznek részt a közügyekben. Az érdekérvényesítési képességnövelés során ezért nem
egyszerően az egyéneket kell megcélozni, hanem meg kell vizsgálni a közösségi részvétel
ösztönzésének módjait is.
Enabled to
A „képessé teszik ıket” – mint a részvételi hajlandósághoz hozzájáruló faktor –
alapfeltevését az a kutatói megfigyelés szolgáltatja, hogy a részvétel nagyrészt csoportok
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és a szervezetek keretében történik (Parry–Moyser et al. 1992). A politikai részvétel
izolációban nehezebb és kevésbé fenntartható (hacsak nem magasan motivált az egyén),
mint a csoportokon és hálózatokon keresztül szervezıdı kapcsolatban kölcsönösen
megerısített elkötelezıdés. A kollektív részvétel esetében folyamatos a megerısítés és a
visszajelzés arról, hogy az ügy melletti elkötelezıdés lényeges, a részvételnek értéke van.
Sokak számára valójában az elkötelezıdésnek ez a formája fontosabb, mint az ilyesféle
részvétel eredménye. Az olyan hálózatok és csoportok léte, amelyek utat jelenthetnek a
döntéshozókhoz, létfontosságú az élénk részvételi hajlandósághoz egy területen. A kutatás
jelzi a civil infrastruktúrák jelentıségét a részvétel elısegítésében vagy megakadályozásában. Ahol a csoportok megfelelı mennyisége és választéka áll rendelkezésre a
részvétel szervezésére, ott rendszerint egyre magasabb arányú lesz a részvétel. Az ernyıszervezetek, amelyek támogathatják a civil, közösségi és önkéntes csoportokat különösen
fontos szerepet játszhatnak a megfelelı típusú csoportok és részvételi platformok
kialakulásához szükséges környezet létrejöttében és fenntartásában. Segíthetik a
csoportok megerısödését, kapcsolati és információs hálózatokat biztosítanak,
megvilágítják a kampány és a részvétel módját, valamint megkönnyítik a legfontosabb
döntéshozókhoz való eljutást. Az ilyenféle közösségi infrastruktúra létrehozásának
támogatása ezért lényegi része lehet az érdekérvényesítési képesség növelésének.
Asked to
A „megkérik ıket” sok, a mozgósítás kérdéseivel foglalkozó kutatás eredményeire
támaszkodik. Az emberek hajlamosak gyakrabban és rendszeresebben elkötelezettséget
vállalni, ha erre megkérik ıket. A kutatások rávilágítanak, hogy az emberek részvételi
készsége azon múlik, hogy megszólítják-e ıket, és ha igen, akkor hogyan. A mozgósítás
sokféle forrásból eredhet, de a legerısebb formája az, amikor a döntésért felelısek kérnek
meg másokat a döntés velük együtt történı meghozatalára. A kutatások bizonyítják, hogy
a politikai és vezetıi rendszerek nyitottságának mértéke jelentıs szerepet játszik ebben,
mert a részvétel növekszik ott, ahol a meghívások és lehetıségek széles választéka áll
rendelkezésre. A részvételi lehetıségek széles köre azért fontos, mert bizonyos emberek
az aktív elkötelezıdés bizonyos formáit, például a nyilvános összejöveteleket tartják a
maguk számára jónak, míg mások esetleg jobban szeretik például az internetes vitákat.
Vannak, akik a közösségben vagy a szomszédságban szerzett tapasztalataikról kívánnak
beszélni, míg mások valamely szolgáltatás igénybevevıjeként elsajátított ismereteiket
akarják megosztani.
A „megkérés” természete is fontos. A részvételre lehet mozgósítani ösztönzıkkel,
melyek vagy kötelességérzetet keltenek (mint a bírósági ülnökség esetében), vagy üzleti
megállapodást/cserét ajánlanak (mint amikor a részvétel együtt jár beruházással vagy a
szolgáltatáscsomag javításával). A „megkérés” fókusza is fontos. Irányulhat egy bizonyos
szomszédságra vagy egy nagyobb, akár több önkormányzatra kiterjedı népességre.
Lényeges a részvétel fenntarthatósága: Fenntartható-e a „megkérés”, folyamatosan
fognak-e válaszolni az állampolgárok? Egy másik kérdés, hogy kit kérnek meg. Dilemmát
jelent, hogy „szakértı állampolgárok” fejlıdését segítsék elı, vagy „hétköznapi
állampolgárokat” váltogassanak/válasszanak ki. A „megkérjék ıket” faktor ösztönzi-e az
önkormányzatokat kezdeményezéseik repertoárjának áttekintésére? Hogyan nyerik meg a
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különbözı állampolgári csoportokat? Tehát alapvetı az érdekérvényesítési képesség
növelési lehetıségeinek portfoliója, mely kombinálja a „megkérések” különbözı formáit.
Responded to
A „visszajelzést kapnak” azon az elıfeltevésen alapul, hogy az emberek részvétele
akkor fenntartható, ha látják annak hatását, azaz elınyös következményeit. Bizonyos
értelemben ez a faktor az érdekérvényesítési képesség növelésének a végsı célja. Ez a
faktor egyszerre nyújtja a politikai részvétel javításának legnyilvánvalóbb, de egyben
legproblematikusabb tényezıjét. Az emberek akkor vállalják a részvételt, ha hiszik, hogy
meghallják ıket, és ha nem is értenek velük mindig egyet, de legalább számításba veszik
nézeteiket. A „visszajelzést kapnak” faktor kérdése, hogy a közhivatalok miképp
súlyozzák a különbözı konzultációkból vagy részvételi eseményekbıl származó
üzeneteket, szemben a döntéshozási folyamat más tényezıivel. Melyeket tekintenek
fontosabbnak a különbözı vagy konfliktusban lévı résztvevık és érdekeltek
álláspontjaiból? A nyitottság a visszajelzés biztosítását jelenti, ami esetleg nem
egyetértést jelent, abban az értelemben, hogy elfogadnák a résztvevık többségének
álláspontját. A visszajelzéshez tartozik annak magyarázata, hogy miképp született a
döntés, és milyen szerepet játszott abban a részvétel. A válasz fontos tényezı az
állampolgári nevelésben. Az állampolgároknak meg kell tanulniuk elviselni a csalódást: a
részvétel nem mindig „hoz” azonnali megoldást a gondokra, de akkor is fontos. Az
állampolgároknak a részvételi folyamatba vetett bizalma nem múlhat azon, hogy „az
általuk elképzelt módon kapnak-e”. Valójában a nyitottság biztosítása a választott
képviselık és a demokratikus vezetés minıségétıl függ. A döntéshozás és az
elszámoltathatóság mechanizmusainak javítása a „többségi (mainstream) demokrácián”
belül elıfeltétele az érdekérvényesítési képesség növelését célzó tevékenységek
hatékonyságának.
A CLEAR diagnosztikai eszköz lehetıvé teszi, hogy a politika formálói szemügyre
vegyék az állampolgárokat, és kérdéseket tegyenek fel a kapacitásaikkal, közösségérzésükkel, valamint civil szervezıdéseikkel kapcsolatban. Rákérdez szervezeti és
döntéshozási struktúráikra is, felméri, hogy megvannak-e azok a jellemzıik, amelyek
képessé teszik ıket az állampolgári részvételbıl származó üzenetek meghallására és
figyelembe vételére. Ez biztosítja az elsı lépést az érdekérvényesítési képesség
növelésének középpontba állításához.

Az elérhetı eszközök megértése
Építve az érdekérvényesítési képesség növelésével foglalkozó fehérkönyvben
(Communities… 2008) megfogalmazott alapelvekre, jelentésünk hat kulcsfontosságú
mechanizmusra összpontosít, melyek ösztönzik az érdekérvényesítési képesség növelését,
és elısegítik annak az érzésnek az elmélyülését, hogyan lehet a helyi döntéshozást
befolyásolni és formálni.
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• Tulajdon átruházása (asset transfer). Ez a mechanizmus elısegíti a közösség
szervezését és/vagy a közösségi tulajdon kialakulását, valamint a szociális
vállalkozást.
• Civil kormányzás (citizen governance). Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok
vagy a közösségi képviselık szerepet kapnak a közszolgáltatásokról és
közpolitikáról szóló döntéseket kidolgozó partnerségben, bizottságokban és
fórumokon.
• Elektronikus részvétel. A minıségi szempontból eltérı részvételi formák
felajánlásának eszközei lehetnek az e-fórumok és -beadványok.
• Részvétellel történı költségvetés-tervezés. A közösség tanácskozási
részvételének formájaként ösztönzi a döntéshozást a helyhatóság döntési
jogkörébe tartozó finanszírozási források elosztásáról.
• Beadványok. Lehetıvé teszik az állampolgárok és a csoportok számára az
ügyek felvetését.
• Panasztételi és jogorvoslati eljárás. Ez a mechanizmus jogot ad az
állampolgároknak a panasztételre, a panasz kivizsgálására, valamint a
visszajelzésre és válaszra.
Kutatásunk során minden egyes mechanizmust megvizsgáltunk a fentebb felsorolt
három hatásindikátor vonatkozásában. Ezek:
• a résztvevık által elismert hatás,
• a közösség által elismert hatás,
• a döntéshozásra tett hatás.
A különbözı esetekbıl levonható átfogó következtetés mutatja, hogy a közösségek
érdekérvényesítési képességének növelését a különbözı kimenetek összefüggésében kell
megértenünk. Az érdekérvényesítési képesség növelésének minden azonosított
mechanizmusa képes bizonyos mértékig javítani a közösség képességét az
érdekérvényesítésre.
A kiválasztott mechanizmusok lehetıséget nyújtanak egyrészt a munkában közvetlenül
résztvevık érdekérvényesítési képességének a növelésére, másrészt a döntések
befolyásolására és formálására. Viszont általában problematikusabbnak bizonyul az egész
közösség érdekérvényesítési képességének növelése az ilyesféle mechanizmusokon
keresztül. Ezért nagyobb figyelmet kell fordítanunk arra, hogy miképp lehet elérni az
érdekérvényesítési képesség növelésének kiterjesztését a közvetlenül résztvevıkön túlra.
Tulajdonátruházás
A tulajdon átruházása olyan mechanizmus, mellyel elérhetjük a közösségi források
közösségi birtoklását vagy igazgatását.
Amit a bizonyítékok mondanak:
• A tulajdonátruházás valódi eszközt kínál a döntéshozás fölötti népi kontroll
eléréséhez.
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• A tulajdonátruházás nagyobb pénzügyi beruházáshoz vezethet kevéssé használt
vagy használaton kívüli tulajdon esetében.
• Az ilyesféle tulajdon fejlesztése további erıfeszítésekre ösztönözheti a
közösség központi szervezıdését, és forrásokat biztosíthat más közösségi,
szociális vagy magánvállalkozások számára tevékenységük fejlesztéséhez.
• A tulajdonátruházás növelheti az állampolgárok érdekérvényesítı képességét
azáltal, hogy képessé teszi ıket a területükön mőködı források és
szolgáltatások fejlıdésének jótékony befolyásolására.
Amit a gyakorló szakemberek mondanak:
• Fontos, hogy az átruházás tárgya „tulajdon” legyen, és nem „kötelezettség”,
mert az utóbbi esetben a csoport eleve kudarcra lehet ítélve.
• A helyhatóságoknak meg kell bízniuk az állampolgárokban és közösségi
csoportokban, és meg kell tanulniuk „elengedni”.
• Fontos az átmeneti állapot menedzselése, valamint a folyamatos támogatás,
kapacitásépítés és hatékony képzés felajánlása annak érdekében, hogy segítsék
és fejlesszék a tulajdon kezelésében érdekelt közösségi csoportokat.
• Fontos, hogy figyelemmel legyenek a haszon mértékére, amit az eredeti
átruházás és az ezt követı tevékenységek hajtanak a közösség egésze számára,
illetve a tulajdonnak az egész közösséget reprezentáló jelentıségére.
• Bár a tulajdonátruházás bonyolult és erıfeszítést igénylı formája az
állampolgárok érdekérvényesítési képességét növelı tevékenységeknek,
bıséges és széles körő forrás áll rendelkezésre ezzel kapcsolatban, melybe az
átruházás példáinak jó gyakorlatai is beletartoznak. A Tulajdon Átruházási
Egység (Asset Transfer Unit) jó kezdıpont arra, hogy segítséget kapjunk,
valamint megismerhessünk hasznos jó gyakorlatokat és számos sikeres esetet.
1. esetleírás – Telep-rehabilitáció tulajdon átruházással
Az Amble Fejlesztési Bizottság (Amble Development Trust) 1994 novemberében jött létre.
A bizottság alapvetı célja a korábbi szénbányász település, Amble rehabilitációja, a
gazdasági, szociális és közösségi rehabilitáció legtöbb aspektusának irányításával.
A bizottság 2,8 millió fontot kapott 1996-ban az Angol Partnerségektıl (English
Partnerships), ezt követıen átvett és fejlesztett számos tulajdont a városban. Például
megvásárolta a Fourways, korábban Station Hotelt, egy elhagyott birtokot 1 fontért a
sörfızdétıl, amelynek 1996-ban a tulajdonosa volt, és amely ma már 400 ezer fontot ér.
Jelenleg négy bérlet is van a házban, amely évi 30 ezer font bérleti díjat hoz, és a bizottság
irodái is ott találhatók.
Egy másik példában a Fı utca – mely korábban leromlott terület volt, elhagyott épületekkel
– alakult át városközponttá a lakók és a látogatók számára egyaránt. Ma a bizottság
tulajdona, mely a helyi piacról szerez jövedelmet jelentıs közösségi kihasználtsággal.
A tulajdonátruházás igen sokféle hasznot jelent a helyi közösség számára. Ezek közé
tartoznak a munkahelyteremtés az új vállalkozásokban, a jobb képzési lehetıségek, az új
magánszektor beruházások, valamint a közösség magabiztossága és civil büszkesége a jobb
környezetben (http://www.dta.org.uk/our_inspirations/ambledtcs.htm)
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Állampolgári irányítás
Az állampolgári irányítás arra a szerepre vonatkozik, amit az állampolgárok vagy
közösségi képviselık a közpolitikáról és szolgáltatásokról szóló döntésekért felelıs
partnerségben, bizottságokban, valamint fórumokon betöltenek.
Amit a bizonyítékok mondanak:
• Az állampolgári irányítás olyan mechanizmus, amely széles körő hatással van a
résztvevık, a tágabb közösség érdekérvényesítési képességére és a helyi
döntéshozásra.
• Az állampolgári irányítás a civil tevékenység egy formája, ami rugalmas és a
politikai helyzetek széles körében hatásos.
• Az állampolgári irányítás – összehasonlítva az állampolgári részvétel más
formáival – jelentıs számú állampolgár társadalmi bevonását teszi lehetıvé.
• A bizonyítékok mutatják, hogy míg az állampolgári irányításban való részvétel
névlegesen mindenki számára nyitva van, a gyakorlatban a lehetıségek
azoknak állnak nyitva, akik korábban már kapcsolatba kerültek ilyen
kezdeményezéssel, jelentıs tapasztalataik vannak, vagy egy bizonyos
csoporthoz tartoznak (például lakásbérlık vagy szülık).
• Az állampolgári irányításban közvetlenül résztvevık számára nyújtott
támogatás sokféle. Számos gyakorló szakember a mellett érvel, hogy jelentıs
mértékő támogatás szükséges az állampolgárok értelmes és fenntartható
részvételének eléréséhez.
A jelen dokumentum megalapozását jelentı elemzés az állampolgári irányítás négy
típusát azonosította, melyek mindegyike különbözı hatással van az állampolgárok
érdekérvényesítési képességének növelésére:
1) Helyi képviselet
Ez esetben az állampolgárok a szélesebb közösség képviselıiként tevékenykednek, a
nevükben beszélnek, és felelısek ezért a megbízatásért. Az elsıdleges cél a demokratikusabb döntéshozás. Ezt tekinthetjük az állampolgári irányítás „ideáltípusának”. A sajátos példák közé tartoznak a helyi stratégiai partnerségben való képviselet; a közösségi
irányítású lakásügyi egyesületek; a vallásos közösségek részvétele a településrehabilitációban; az iskolaszékek; és a közösségi partnerségi segély programok.
Az állampolgári irányítás ezen típusának számos kritikus elırevivı faktora van, melyek:
a nyitottság mindenki felé, a támogatás, a döntéshozáshoz főzıdı kapcsolat, továbbá a
politikusok és a hivatalnokok elkötelezıdése (buy-in).
Ez a típus széles körő hatással rendelkezik az érdekérvényesítési képesség növelésének
vonatkozásában. Javítja magának a képviselınek és a tágabb közösségnek az
érdekérvényesítési képességét, valamint befolyásolja a döntéshozást.
A helyi képviselet láthatóan hatásos formája az érdekérvényesítési képesség
növelésének a hátrányos helyzető és a jobb forrásokkal rendelkezı területeken egyaránt.
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2) Helyi tudás
Ez esetben az állampolgárok helyi lakosként, a közösség tagjaként vagy a szolgáltatások
igénybevevıjeként szerzett meglátásaikra és hozzáértésükre alapozva járulnak hozzá a
döntéshozáshoz. Az elsıdleges cél a jobb döntéshozás. A példák közé tartozik a
lakóképviselet a lakótelepeken és a szülıi részvétel a Biztos Kezdet programban.
Az állampolgári irányításnak ez a típusa hasonlóképpen széles körő lehetıségekkel
rendelkezik az egyének és a közösség érdekérvényesítési képességének növelése, illetve a
döntéshozás befolyásolása tekintetében.
Ez esetben nincs formális kapcsolat a döntéshozáshoz (vagy a kapcsolat nem jelentıs az
érdekérvényesítési képesség szempontjából), és az állampolgárok értelmes bevonódását
támogató mechanizmusok is sokfélék.
Megjegyzendı, hogy az állampolgári irányítás „helyi tudás” formája jól mőködik a
forráshiányos területeken is.
3) Szervezeti felhatalmazás
Az állampolgári irányításnak ez a típusa olyan helyzetekre vonatkozik, amikor önkéntes
vagy közösségi szervezetek felhatalmazással képviselik az állampolgárokat. A példák
közé néhány városi és vidéki település-rehabilitációs partnerség tartozik. E típus esetében
nyilvánvalóan nem érvényesül a mindenki számára való nyitottság elve, viszont vannak
mechanizmusaik a képviselık támogatására.
Bár nincs garancia arra, hogy hatással vannak a tágabb közösségre, világos
bizonyítékok vannak azonban arról, hogy a közvetlen résztvevık körében ez a forma
növeli az érdekérvényesítési képességet.
4) Fél-professzionális részvétel
Az állampolgári irányításnak ez a típusa olyan esetekre vonatkozik, amelyek szintén
nem nyitottak mindenki számára, és hiányoznak a képviselıket támogató mechanizmusok
is, viszont van kapcsolat a formális döntéshozással, és bizonyítékok vannak arról, hogy a
politikai és hivatali elit elkötelezıdött (buy-in) az ügy mellett.
Ez esetben sincs kimutatható hatás a tágabb közösség érdekérvényesítési képességének
vonatkozásában.
Amit a szakértık mondanak:
• A bevonódási lehetıség gyakran csak azok számára adott, akik már korábban
szerzett tapasztalatokkal vagy kapcsolatokkal rendelkeznek.
• Az állampolgárokat támogatni és ösztönözni kell a bevonódásra.
• Szükséges, hogy a bizottságok és fórumok tanácskozó és közvetítı jellegőek
legyenek, ami lehetıvé teszi a sokféle közösségi nézıpont meghallását.
• Fontos figyelembe venni a képviselık választásának mechanizmusait és az
eszközöket, amelyekkel kapcsolatot tartanak a képviseltekkel, mert csak így
érhetı el, hogy a képviselık informáltak és elszámoltathatóak legyenek.
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2. esettanulmány – Az állampolgári irányítás támogatása
Egy önkormányzati tulajdonú toronyházakból és garzonlakásokból álló városi lakóövezet
rehabilitációjára került sor az 1990-es évek végén. A folyamatot a helyhatóság és a
szociális lakásüggyel foglalkozó ügynökség kezdeményezte. Széles körő konzultációk után
1998-ban a fıbb érdekeltek között megállapodás jött létre a partnerségre vonatkozóan. Így
a lakók összessége tagja lett a Közösségi Lakóegyesületnek (Community Housing
Association). A lakók létrehoztak egy irányítótestületet, amely tanácstagokkal, valamint
különbözı szakemberekkel dolgozott a stratégiai és mindennapi lakásügyi, illetve
szomszédsági ügyek kezelésén. Az állampolgári irányítás állt a projekt középpontjában, így
megtalálták a módját annak, hogy együtt dolgozzanak a terület különbözı birtokainak, a
teljes föld- és tulajdonállománynak a menedzselésében és a tervezési megállapodásokban.
A lakók, akik érdeklıdtek a bizottsági munka iránt, képzést és támogatást kaptak, ami az
érdekérvényesítési képességük növekedéséhez vezetett. A bizottságban a lakók alkotják a
legnagyobb csoportot, bár nincsenek abszolút többségben.
A lakóegyesület többféle lehetıséget hozott létre az állampolgári irányítók számára, akik
hangsúlyozták a helyi tudás elismerését. Ez a projekt a folyamatos szakértıi támogatás
jelentıségét is mutatja az irányítók önbizalmának építésében, ami lehetıvé tette, hogy
elképzeléseikkel hozzájáruljanak a terület jövıbeni fejlıdéséhez (Barnes et al. 2008)

Elektronikus részvétel
Az „elektronikus (vagy e-) részvétel” fogalmába egy sor eszköz tartozik, melyek
segítségével az állampolgárok kapcsolatba kerülhetnek az egyes kormányzati
formációkkal. Valójában valamennyi politikai részvétel minden formája megismételhetı
az interneten, miközben a bevonódás új formái is megjelentek, különösen a közösségi
hálózatok technológiáján keresztül. Ez esetben a fókuszt különösen az e-fórumokra és az
e-petíciókra helyezzük.
Amit a bizonyítékok mondanak:
• Az e-részvétel az egyéni résztvevık érdekérvényesítési képességének növelésével kapcsolatban a legsikeresebb. Az e-fórumok és az e-beadványok viszont
sokkal kevésbé hatékonyak a tágabb közösség érdekérvényesítési képességének növelésében és nagyon korlátozottan befolyásolják a döntéshozókat.
• Az e-részvétellel kapcsolatos egyéni érdekérvényesítési képességnövekedés
vonatkozásában két kritikus faktor van. Az elsı a moderálás. A moderálás
javíthatja a vita minıségét és támogató környezetet biztosíthat a részvételhez.
A második, hogy különösen fontos kérdésrıl legyen szó. Az e-részvétel kérdésében
ugyanakkor a hivatali szponzorálás és elkötelezıdés (buy-in) nem lényeges.
• Ha hangsúlyt fektetnek a közösség érdekérvényesítési képességének
növelésére, van moderálás, világos a kapcsolat a döntéshozással, és a szóban
forgó ügy is kimagasló jelentıségő, akkor beszélhetünk a sikerhez szükséges
faktorok releváns kombinációjáról.
• Ahhoz, hogy az e-részvételnek valódi hatása legyen a döntésekre, sajátos, a
döntéshozással közvetlen kapcsolatot teremtı mechanizmusok létrehozása
szükséges.
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Amit a szakemberek mondanak:
• Kérdéses az e-részvétel elérhetısége, gyakran nagyon korlátozott a legtöbb
online részvételi kezdeményezés elfogadottsága, és folyamatosan probléma a
„digitális szakadék” a hozzáférés biztosításában.
• Kérdéses az is, hogy a helyi önkormányzatok képesek-e „lépést tartani” a
technológiai fejlıdéssel, és olyan lehetıségeket biztosítani, amelyek érdeklik
az állampolgárokat.
3. esettanulmány – Az érdekérvényesítési képesség fejlesztése elektronikus úton Wolverhamptonban
A Wolverhampton Partnerség 2005 óta mőködtet egy e-panelt. A projekt célja képet kapni
Wolverhamptonról annak érdekében, hogy az önkormányzat és a helyi szolgáltatók javítsák
munkájukat. Az e-panelben 16 év feletti helyiek és látogatók vesznek részt, jelenleg
mintegy kétszázan.
Az e-panel tagjai online vitákon és idınkénti közvélemény-kutatásban vesznek részt,
melyek egyrészt nagyon általános kérdésekre keresnek választ (például „Mi a legjobb és a
legrosszabb dolog Wolverhamptonban?”), vagy meglehetısen speciális témákat vetnek fel
(például „Milyen szabadidıs lehetıségek elérhetıvé tételét látná fontosnak a gyermekek és
a fiatalok számára a közvetlen lakókörnyezetében?”).
A témákat a szolgáltatók vetik fel, de a partnerség örömmel veszi a panel tagjainak témajavaslatait is. A Wolverhampton Partnerségben részt vevı valamennyi intézmény – az
önkormányzat, az egészségügyi szolgálat és más, a város teljes területén mőködı
köztestületek munkatársai – részt vesz az online munkában, válaszol a kérdésekre és az
állampolgárok megjegyzéseire. Ily módon a partnerség bevonta az állampolgárokat a helyi
társadalom problémáiról – például a serdülı terhesek magas arányáról – szóló vitába,
megkérdezték a panel tagjait arról, hogy miképp javíthatná a tanács Wolverhampton
kiskereskedelmi piacát, és web-kamerás képviselıtestületi üléseket tartanak a szélesebb
közvélemény tájékoztatása érdekében (http://www.wton-partnership.org.uk/inovem/inovem.ti/
epanel/view?objectId=353776).

Költségvetés tervezése az állampolgárok részvételével
Az állampolgárok részvételével történı költségvetés-tervezés mechanizmusa
tanácskozási jogot ad az állampolgároknak a közszolgáltatások költségvetésének
felhasználásáról szóló döntések meghozatalában.
Amit a bizonyítékok mondanak:
• Az állampolgárok
részvételével történı
költségvetés-tervezés az
érdekérvényesítési képesség növelésének egyik eszköze, melynek jelentıs
hatása lehet a környezetre és az intézmények széles körére.
• A részvétellel történı költségvetés-tervezés technikái nem vezetnek a
meggyökeresedett politikai, állampolgári és hivatali kultúrák gyors
megváltozásához.
• Ahhoz, hogy a társadalmi részvétellel történı költségvetés-tervezés átalakító
változást érjen el, a döntéshozás megújításának szélesebb stratégiájába kell
beépíteni.
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• A részvétellel történı költségvetés-tervezés szimbolikus használatának
semmiféle hatása nincs.
• Ahol a részvétellel történı költségvetés-tervezésnek elınyös hatása van a
résztvevık, a szélesebb közösség érdekérvényesítési képességére és a
döntéshozásra, a következı fıbb faktorok jelenlétét figyelhetjük meg:
valamennyi állampolgár felé nyitottság a tervezés folyamatában, erıs politikai
elkötelezıdés (buy-in), nagy jelentıségő ügyek vannak terítéken, támogató az
országos politikai keret.
Amit a szakemberek mondanak:
• A bevonással – részvétellel történı költségvetés-tervezés nagyon hatékony
módja lehet az állampolgárok érdekérvényesítési képesség növelésének, mert
lehetıvé teszi, hogy a mindennapi életüket befolyásoló költségvetési
döntéseket befolyásolják.
• Mindazonáltal fontos, hogy képesek legyünk a folyamatot hozzáférhetı módon
körülírni, mert csak így lehet a legteljesebb mértékben inkluzív, bevonó és
konszenzusra (azaz nem a versenyre) törekvı.
• Fontos, hogy a döntéshozás folyamatával kapcsolatos elvárásokat a közösség
felé való nyitottsággal és a teljes költségvetés összefüggésében kezeljük.
• Hasznos, ha rendelkezünk közösségfejlesztési stratégiával, amely alátámasztja
a részvétellel történı költségvetés-tervezést, hogy az a lehetı legteljesebb
mértékben inkluzív és ne versenyt gerjesztı legyen.
4. esettanulmány – Az érdekérvényesítési képesség növelése részvétellel történı
költségvetés-tervezéssel
2006-ban, egy észak-walesi kisvárosban az Együtt Alkotunk Közösséget (Together
Creating Communities) formában egy széles körre kiterjedı közösségi szervezet, a Segítsd
az Idıseket (Help the Aged) és a városi önkormányzat használta a városi költségvetés egy
részére kiterjedıen a részvétellel történı tervezési módot a helyi politikai vezetık
támogatásával. Tájékoztató kiadványt küldtek Coedpoeth valamennyi lakójának, ezzel
tájékoztatták ıket a folyamatról, és meghívták ıket egy közösségi találkozóra. Az elsı
találkozón arra kérték a résztvevıket, hogy javasoljanak projekt-ötleteket az elıre
elkészített témákon belül. Ezeket a projektötleteket rangsorba állították, és kiválasztották a
hat legnagyobb támogatottságút. A projektötletekhez költségeket rendeltek, és a második
találkozón elfogadásra ajánlották ıket. Párhuzamosan rangsorolásra kérték az általános
iskolák tanulóit is, akik a projektjavaslatokhoz főzték elképzeléseiket.
Az elıterjesztett projektek a következık voltak: felügyelt gyalogosátkelı, a háborús
emlékmő felújítása, a közterületeken található padok felújítása, faültetés, szállítás egy
ebédelı klubba (lunch club4), valamint a sportolási lehetıségek javítása. Ez volt az elsı
eset, hogy egy kistelepülés a költségvetése egy részét az állampolgári részvétel útján
létrejött projekttel tervezte, ami azt mutatja, hogy az állampolgári részvétellel történı
költségvetés-tervezés nem csak az olyan nagy városoknak való, mint Bradford és
Newcastle, hanem a helyi vezetık egyszerő technikákkal összehozhatják a különbözı
csoportokat egy sokkal kisebb, vidéki településen is.
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További információ az állampolgári részvétellel történı költségvetés-tervezésrıl
Coedpoeth-ben, Salfordban és Newcastle-ben: http://www.participatorybudgeting.org.uk/
case-studies.

Beadványok
A beadványok lehetıvé teszik az állampolgároknak és a közösségi csoportoknak, hogy
különbözı ügyeket vessenek fel a közhivatalok számára, és kifejezzék támogatásukat a
szélesebb népesség körében felmerült javaslatokkal kapcsolatban. Ezt a mechanizmust a
választott képviselık, hivatalnokok, valamint a helyi közösség egyként elismeri és érti.
Amit a bizonyítékok mondanak:
• A petícióknak megvan az a lehetısége, hogy javítsa az egyének
érdekérvényesítési képességét, tevékenységeket ösztönözzön a közösség
szintjén és befolyásolja a döntéshozást. Hogy mennyire képesek ezt a
lehetıséget valóra váltani, nagyrészt annak mértéken múlik, amennyire ezek
értelmes válaszmechanizmusokhoz kapcsolódnak.
• Ahol nyilvánvaló, hogy a hivatal megfelelı súlyt ad a javaslatnak, az
érdekérvényesítési képességet javító hatás növekszik: az eszköz lehetıvé teszi
a döntések befolyásolását, így biztosítja a politikai hatásosságot és
tevékenységet a civil szervezetek körében.
• Természetesen a leghatékonyabb beadványok azok, amelyek a
kezdeményezések különbözı típusainak népszerőségét mutatják vagy
népszavazáshoz kapcsolódnak. Ez esetben az állampolgárok láthatják a
közvetlen kapcsolatot a beadvány megfogalmazásához vezetı saját
kezdeményezésük és a kimenet között.
• A beadványt korlátozás nélkül használhatják azok a közösségi csoportok,
amelyeknek már vannak forrásaik és befolyásuk, így viszont „aki a
leghangosabban kiabál, az gyız” helyzetet teremthetnek. Ez problémát
okozhat, ezért a beadványok megírásakor és az azokra adott válaszok
megalkotásakor foglalkozni kell az ilyen helyzet kialakulásának lehetıségével is.
Amit a szakemberek mondanak:
• A beadványok lehetıvé tehetik az önkormányzatok és a választott képviselık
számára, hogy fejlesszék közösségi vezetı szerepüket és a partnerségi munkát.
• Ezért a beadványok hatókörét nem szabad pusztán a helyi önkormányzatok
ügykörére korlátozni.
5. esettanulmány – E-beadványok Skóciában
2004 februárja óta a Skót Parlament által használt e-beadvány-rendszer jelentıs szerepet
játszik a választók és az elnök közötti kapcsolatban. Minden beadvány egy kinevezett
bizottsághoz kerül, amely azt értékeli az elnökkel, a parlamenti képviselıkkel és – ha
szükséges – magával a beadványt készítıvel folytatott tárgyalások útján. Kiszőrik azokat a
beadványokat, amelyekben a jelzett ügyben már történt intézkedés, vagy amelyeket
gyengének ítélnek. Azok esetében, amelyek átmennek a szőrın:
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• a bizottság megállapodhat abban, hogy részletesebb vizsgálatra van szükség, és a
beadványt elküldi az illetékes szakbizottságnak.
• a bizottság saját maga folytathat vizsgálatot, és az eredményeket jelenti a
parlamentnek, amit vagy vita, vagy az elnök válasza követ.
• a beadvány pontjai bekerülhetnek a törvényhozási folyamatba.
Még azokban az esetekben is felveszik a kapcsolatot a beadványt készítı állampolgárokkal,
amikor nincs szükség intézkedésre. Arra is lehetıség van, hogy folyamatos kapcsolatot
hozzanak létre a választott képviselık és a beadvány aláírói között. A skót rendszer alapján
hozták létre az e-beadvány-rendszert az angliai Bristolban és Kingstonban, valamint a
németországi Bundestagban (http://epetitions.scottish.parliament.uk/).

Panasztételi és jogorvoslati eljárás
A panasztételi és jogorvoslati eljárás olyan mechanizmus, melynek során az
állampolgárok panaszokat nyújtanak be, kivizsgáltatják azokat, és visszajelzést, valamint
választ kapnak azokra.
Amit a bizonyítékok mondanak:
• A panasztételi és jogorvoslati rendszer lehetıséget nyújt arra, hogy az
igénybevevık elégedettebbek legyenek a szolgáltatásokkal, valamint
hozzájárulhat a szolgáltatásfejlesztéshez, bár a panasztétel magától értetıdıen
ritkán idéz elı lényegbevágó következményeket. A panasz általában nem
kapcsolódik a döntéshozási folyamathoz sem.
• Ahhoz, hogy az érdekérvényesítési képesség növelésére adott lehetıséget
valósággá tegyük, az ilyen rendszert egy szélesebb, komoly, a
közszolgáltatások és a demokratikus intézmények iránti bizalom építését célzó
kísérlet részeként kell fejleszteni.
• A szociális jóléti és rendvédelmi esetekben a panaszok gyakran az etnikai
kisebbségi közösségek és/vagy a szociálisan hátrányos helyzető és/vagy a
szolgáltatások felhasználói, tehát a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjai
részérıl érkeznek. Ezért e panaszok mögött gyakran nincs megfelelı – például
mediációs vagy képviseleti szolgáltatással nyújtott – támogatás, így a folyamat
még tovább csökkenti a panasztevık érdekérvényesítési képességét.
• A panasztételi és jogorvoslati rendszernek erıteljesebben kell a közösség által
vezéreltnek, reflektívnek, az állampolgárok felé érzékenynek, hozzájárulásukat
befogadónak és támogatónak lennie.
Amit a szakemberek mondanak:
• A korai intervenciónak van néhány nyilvánvaló elınye.
• Fontos tudatosítani, hogy gyakran „egy egyszerő bocsánatkérés” sokat érhet.
• A közösséggel létrejött minden interakciót a gondok kezelésére és jogorvoslat
nyújtására irányuló lehetıségként kell értékelni, amennyiben erre szükség van,
mert ily módon lehet építeni a bizalmat az állampolgárok, a közösségek és az
önkormányzatok között.
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6. esettanulmány – Fiatalok érdekérvényesítési képességének növelése jogorvoslati eljárással
1995-ben Durham megye közszolgáltatásainak vezetı hivatalnokai új kezdeményezést
hoztak létre a gyermekekkel, fiatalokkal és családjaikkal foglalkozó szolgáltatásokban.
A „Beruházás a gyermekekbe” („Investing in Children) stratégia részeként a durhami
megyei önkormányzat kísérleti jelleggel létrehozott egy képviseleti szolgáltatást a panaszt
tenni kívánó fiatalok számára.
Ez a támogatás proaktív megközelítéssé fejlıdött, melynek keretében a panasz beérkezése
után azonnal megkeresték a fiatalokat. Azt ajánlották, hogy kapcsolatot hoznak létre egy
képviselıvel, amennyiben ezt a panasztevı kívánja. Ez levette az elsı találkozás terhét a
fiatalról, aki ezután eldönthette, hogy elfogadja-e az ajánlott támogatást. A támogató
szolgálattal viszont nem hozták létre a kapcsolatot (ha azt a fiatal nem kívánta), de a fiatal
továbbra is kontroll-helyzetben maradt.
Ennek a megközelítésnek az erıssége nyilvánvaló, hiszen támogatást biztosít a gyenge
érdekérvényesítési képességgel rendelkezıknek a panasztételi folyamat során. A rendszer
másik erıssége, hogy a panasztételi és képviseleti rendszer az érdekérvényesítési képesség
növelésének szélesebb stratégiájába illeszkedik, melybe például a gyerekek meghallgatását
és a fiatal lányok sportolásba való bevonását célzó projektek is tartoznak.
További információ a durhami projektrıl és a „Beruházás a gyermekekbe” programról:
http://www.durham.gov.uk/ecm/usp.nsf/Lookup/Investing%20in%20Children%20case%20
study/$file/Investing+in+Children+case+study.pdf

A kihívások megértése
Ahogy már utaltunk rá, a helyi szakemberek értékes forrást jelentenek a közösség
érdekérvényesítési képességének növelését célzó politika létrehozásában és
kivitelezésében. A következıkben a 2008 végén tartott mőhelybeszélgetéseink során
szerzett tapasztalatainkat ismertetjük. A mőhelybeszélgetések célja az volt, hogy
összegyőjtsük a helyi önkormányzatok, a közösségi és az önkéntes szektor munkatársainak gyakorlati ismereteit három olyan kérdéssel és kihívással kapcsolatban, amelyek a
közösségek érdekérvényesítési képességének fejlesztését célzó kezdeményezések
kivitelezése során általában felmerülnek.
Ki vesz részt, és ki a haszonélvezı?
Amit a szakemberek mondanak:
Általában olyan emberek vesznek jelenleg részt az érdekérvényesítésben, akiknek
megvannak ehhez a képességeik, mert például már korábban bevonódtak és vannak
kapcsolataik a döntéshozókkal.
Mindenekelıtt fontosnak tekintjük a „nehezen elérhetı” csoportok bevonását. Ezek
közé tartoznak a fekete és etnikai kisebbségi közösségek, a szociálisan hátrányos
helyzetőek, a fogyatékkal élık és az idısek, valamint az új közösségek, mint a menedéket
kérık, a menekültek és a bevándorlók.
Mindazonáltal sok önkormányzat láthatóan küszködik a hatékony stratégiák
kidolgozásával, amelyekkel javíthatók a közösségek érdekérvényesítési képességének
növelését célzó helyi kezdeményezések.
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Amit a szakemberek ajánlanak:
Az érdekérvényesítési képesség növelésének helyi stratégiájába fontos belefoglalni:
• a lehetıségeket, amelyek minıségileg különböznek attól, ami korábban történt;
• az állampolgárok támogatását és képviseletét egyszerő, közérthetı
nyelvhasználattal és a közösségi önkéntes szektor közösségfejlesztésre
vonatkozó tudásával és technikáival.
Mely eszközök hasznosak?
Ha összehasonlítjuk a különbözı mechanizmusokat, akkor látható, hogy az egyes
mechanizmusok hasznossága az „elérés” vonatkozásában láthatóan attól függ, hogy a
mechanizmus milyen régen létezik a közösségben; mennyire formális és a részvétel
milyen stílusára van szükség a mőködéséhez. Ebbıl a szempontból a részvétellel történı
költségvetés-tervezés újdonsága, a tanácskozáson alapuló természete és kiterjedése vonzó
lehetıség a nehezen elérhetı közösségek érdekérvényesítési képességének növelésére.
Fontos megjegyezni, hogy a részvétellel történı költségvetés-tervezés megköveteli az
ösztönzést mind a közösségfejlesztı munka eszközeivel, hogy a közösség elismerését és
érdeklıdését megnyerjük; mind a tárgyalási folyamat konstruktív és konszenzuális (nem
versenyt gerjesztı) mivoltának biztosításával.
7. esettanulmány – Fiatalok bevonása Newcastle-ban
Newcastle-ban 2008 májusában 139 fiatal vett részt egy költségvetés-tervezési eseményen,
ahol a város 2,25 millió fontos Gyermek Alapjából beszerezhetı szolgáltatások 20%-áról
döntöttek szavazással. Ez volt az utolsó a város „Te döntesz” („U-Decide”5) részvétellel
történı költségvetés-tervezési programjának eseménysorából, melynek célcsoportját olyan
5–13 éves gyermekek jelentik, akik a leginkább veszélyeztetettek az alacsony önértékelés,
az iskolakerülés és a bőnelkövetıvé válás szempontjából. Összességében 450 „nehezen
elérhetı”, 39 különbözı gyermekjóléti intézménnyel kapcsolatban álló gyermek kapott
lehetıséget arra, hogy befolyásolja a város Gyermek Alapjának felhasználását. Sok ilyen
csoport és egyén nem vett korábban részt a „Te döntesz” programban. A példában szereplı
esetben a célcsoport elérését biztosító kulcsfontosságú programelemek a következık
voltak: a program végrehajtói a saját „területükön” dolgoztak a résztvevıkkel, elıkészítı
találkozókat tartottak a résztvevık saját képességeikbe vetett bizalmának növelése
érdekében, transzparens volt a döntéshozás (beleértve ebbe az elektronikus „közönségkérdezı” típusú szavazási rendszer használatát), a projekt erıs identitással rendelkezett a
város egészére vonatkozóan, és a folyamat eredményével a projekt versenyben volt más
hasonló programokkal.
További információ a „Te döntesz” programról:
http://www.participatorybudgeting.org.uk/case-studies/the-childrens-fund-newcastle/

Hogyan vizsgálható/mérhetı a költséghatékonyság?
Amit a szakemberek mondanak:
• A költségvetési megszorítások és a korlátozott források miatt fontos
vizsgálnunk a közösségek érdekérvényesítési képességének növelését célzó
különbözı mechanizmusok kivitelezésének költséghatékonyságát.
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• Mindazonáltal fontosnak tartjuk, hogy a költségekrıl ne csak pénzügyi
szempontból gondolkodjunk, hanem a tágabb kört érintı hasznok
vonatkozásában is.
• Az ilyesféle hasznok közé tartozik például: a munkatársak és a közösség más
területekre is átvihetı képzése és képességei; a növekvı önkéntes tevékenység;
és az antiszociális viselkedés elleni küzdelemhez, valamint a közösségi kohézió
építéséhez való hozzájárulás.
Amit a gyakorló szakemberek javasolnak:
Többféle költségcsökkentési stratégiát javasoltak, ezek közé tartozik a korai megelızés
és a megfelelı válasz-stratégiák kidolgozása.
Mely eszközök hasznosak?
A mechanizmusok relatív költséghatékonysága a mechanizmus által (egy adott
költségért) elérhetı érdekérvényesítési képességnövekedés mértékének kérdése. Az
állampolgári irányítást célzó mechanizmusoknak és a részvétellel–bevonással történı
költségvetés-tervezésnek – miközben relatíve magasak a kezdeti költségei és alapvetıen
hosszú távú a tervezése és a mérhetı hatása – a legnagyobb a lehetısége, hogy kihasson
az egész közösségre.
8. esettanulmány – Az állampolgári irányítás költséghatékonysága
Ahogy sok, az érdekérvényesítési képesség növelését célzó kezdeményezés, a szóban forgó
helyi Biztos Kezdet program is korábbi tevékenységekre épült. Ebben az esetben az
elızmény egy helyi gyermek- és családsegítı központ volt, amely a szülık bevonását célzó
tevékenységek hosszú sikerlistájával rendelkezett. A központot kérték fel arra, hogy
vezesse a Biztos Kezdet projektet. Amikor a program indult, irányítása eredetileg egy
idıközi tanácsadó bizottság feladata volt, az önkormányzat költségvetési felelısségével.
Nagy erıfeszítéseket tettek a találkozók természetének megváltoztatására, hogy biztosítsák
a részvételt és ösztönözzék a kölcsönös kapcsolatokat. A szülık egyre magabiztosabbak
lettek, és hozzájárulásuk bizonyította a helyi és gyakorlati tudás értékét. Például a szülık
képesek voltak hasznosítani tudásukat a játéktár jelentıségérıl azzal, hogy módot találtak
annak nyitva tartására nyáron is, amikor a programnak otthont adó iskola zárva volt.
Ez a példa bizonyította az állampolgári irányítás hatékonyságát, ami a részvétel már létezı
mintáin alapult. A résztvevıknek nyújtott támogatással elérték, hogy a felmerült kismértékő kiadás hosszú távon nagy értéket nyújtott a ráfordított pénzért, mivel elmélyítette az
önkéntesek elkötelezettségét a nem fizetett tevékenység iránt, szabad hozzáférést biztosított
a helyi tudáshoz, és más területekre is átvihetı képzést és képességeket eredményezett.
További információ számos költséghatékony állampolgári irányítás projektrıl, beleérte a Biztos
Kezdet programot is: http://www.jrf.org.uk/publications/designing-citizen-centred-governance.

Melyek az érdekérvényesítési képesség növelésének kockázatai?
Amit a szakemberek mondanak:
• A közösség érdekérvényesítési képességének növelése nehéz feladat, és így
nyilvánvalóan vannak kockázatai.
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• A kockázatkerülı megközelítés viszont nem valószínő, hogy sikerre vezet.
• A legnyilvánvalóbb kockázat az, hogy a felkeltett elvárásokat nem sikerül
teljesíteni, ami hozzájárulhat az állampolgárok érdekérvényesítési
képességének további csökkenéséhez.
• Az egyéb kockázatok közé tartozik az állampolgárok túlterhelése, a „szokásos
gyanakvás” pozíciójának megerısítése, a választott tagok pozíciójának
megkérdıjelezıdése,
a
fenntarthatóság
hiánya
és
a
közösség
megosztottságának növelése.
• Ezek közül sok kockázat elıre látható és elkerülhetı.
Amit a gyakorló szakemberek javasolnak:
• A kockázatok csökkentése érdekében az önkormányzatoknak olyan mechanizmusokat célszerő alkalmazni, amelyeket már korábban biztonsággal
használtak, például az állampolgári irányítást, a panasztételi és jogorvoslati
lehetıséget és a beadványokat.
• Mindazonáltal csak úgy lehet biztosítani minıségileg különbözı lehetıségeket
az állampolgárok és a közösségek részére, ha az érdekérvényesítési képesség
növelésének innovatívabb mechanizmusait alkalmazzák.
• Az olyan mechanizmusok, mint a tulajdon-átruházás, az e-részvétel és a
részvétellel történı költségvetés-tervezés esetleg megéri a kockázatot.
9. esettanulmány – A kockázat csökkentése a közösség érdekérvényesítési képességének
növelésére szolgáló stratégiával
A nottinghami Helyi Stratégiai Partnerség kidolgozott egy olyan stratégiát a közösség
érdekérvényesítési képességének növelésére, amelyben figyelembe vettek sok, az
érdekérvényesítési képesség növelésére szolgáló mechanizmussal kapcsolatos kockázatot.
Például a közösség érdekérvényesítési képességnövelésének meghatározásába belefoglalták a
köztestületek felelısségét a „közösség eléréséért”, és azért, hogy építsék a közösség
„önbizalmát és képességét, amivel formálhatják és befolyásolhatják” a számukra nyújtott
szolgáltatásokat. Mindezt a költségvetés tervezésével támasztották alá, ami párosult a vezetés
és a helyi választott képviselıtestületi tagok erıs politikai elkötelezettségével. Sztenderdeket is
meghatároztak, amelyek mentén az érdekérvényesítési képesség növelésének eredményessége
értékelhetıvé vált. A sztenderdek a következıkre vonatkoztak: a partnerségben végzett munka
és az erıkifejtések koordinálása; a bevonás és a szolgáltatásokhoz való hozzájutás elısegítése;
világos kifejezése annak, hogy mit kérnek a közösségtıl és miért; a tiszteletteljes viselkedés és
az ıszinteség; annak nyilvánosságra hozása, hogy mi történt az állampolgárok által felvetett
ügyekben. A stratégia hatását éves lakossági felméréssel vizsgálták, mérték a választópolgárok
részvételi arányát a helyi választásokon, a városban végzett önkéntes munka volumenét, a
kapacitásépítési segítségben részesülı önkéntes csoportok számát.
További információ a nottinghami érdekérvényesítési képességnövelı stratégiáról:
http://www.nottinghamcity.gov.uk/index.aspx?articleid=2646
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Az ajánlatunk megértése
Amikor a helyi önkormányzat ajánlja az érdekérvényesítési képesség növelését, az
állampolgárok bizonytalanok, sıt egyenesen gyanakvóak lehetnek. Az önkormányzatok
még azt sem várhatják el, hogy az állampolgárok teljes mértékben bízzanak bennük.
A demokratikus ellenırzést alátámasztó általános érvrendszer mindenekelıtt az
elszámoltathatósági, ellenırzési és ellensúlyokat jelentı rendszereket hangsúlyozza,
amelyek annak biztosítására jöttek létre, hogy a hatalmon lévık az állampolgárok akarata
szerint cselekedjenek. Mindemellett a jó állampolgár bizonyos mértékig figyelemmel
kíséri a kormánya tevékenységét. Ráadásul az állampolgároknak kínált társadalmi
bevonódási lehetıségek különbözıek, ilyenek a döntéshozásba vagy konzultációra
történı meghívás, a vétójog biztosítása, az alternatívák felvázolására vagy a napirend
meghatározására vonatkozó felkérés. Így, amikor az érdekérvényesítési képesség
növelését szolgáló tevékenységeket tervezzük, lényegbevágó, hogy az úton végigmenı
köztestületek világosan lássák, mit próbálnak megcsinálni, és mit fog ez jelenteni a
bevonódás szempontjából. Röviden, létkérdés, hogy a politikusok és a gyakorló
szakemberek tisztában legyenek ajánlatuk természetével. Ez nem csak az állampolgárokkal való kapcsolatukban fontos, hanem az önkormányzaton belül folyó viták
szempontjából is. Az önkormányzat munkatársainak nem csak az állampolgároknak kell
válaszolniuk az érdekérvényesítési képesség növelését célzó stratégiával kapcsolatos
kétségeikre, hanem a politikusok által felvetett kérdésekre is közvetlenül kell reagálniuk.
Annek érdekében, hogy segítsük a politikusokat és a gyakorló szakembereket
átgondolni ezeket a problémákat, négy kérdést azonosítottunk
Összeegyeztethetı-e az érdekérvényesítési képesség növelése a képviseleti
demokráciával?
A demokratikus gondolat már nem abban a fejlıdési fázisban van, amikor a képviseleti
és részvételi demokráciát egymással alapvetıen konfliktusban lévınek tekintették. Az
1950-es években a demokrácia elitista felfogása szerint az emberek választói joga csak
arra terjed ki, hogy megválasszák vezetıiket. A választások után az állampolgárok – e
felfogás szerint – elhagyják a pástot, és képviselıiknek biztosítják a legitimációt a
hatalomgyakorlásra. Az 1960-as évektıl mind az elméletalkotók, mind a gyakorló
szakemberek kezdték megkérdıjelezni ezt a demokrácia-felfogást, és az állampolgároknak az idıközönkénti választásokon túlmenı részvétele mellett szólaltak fel.
A képviseleti és a részvételi forma közötti ellentéttel kapcsolatos kérdések azonban nem
tőntek el teljesen. Bizonyítékok halmozódtak fel, melyek szerint az állampolgárok
egyáltalában nem biztosak abban, hogy mindent ık maguk akarnak eldönteni. A beleszólási lehetıség a legtöbb ember számára nem jelenti a vétójog vagy a végsı döntés
felvállalását. Az állampolgárok általában óvatosak arra vonatkozóan, hogy követeljék a
döntést, és vele vállalják a felelısséget. A beleszólási lehetıség azt jelenti, hogy
szeretnének befolyásolni, de nem kívánnak minden esetben dönteni.
Mindazonáltal manapság egyre inkább konszenzus alakul ki arra vonatkozóan, hogy a
képviseleti demokráciának össze kell kapcsolódnia a részvételi demokráciával és
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fordítva. Továbbá a képviselıknek át kell gondolniuk helyzetük értelmezését. A modern
kormányzás körülményei között, amikor megkísérlik megakadályozni az antiszociális
viselkedést, javítani a környezetet és ösztönözni a gazdasági sikert, a képviselıknek
nyilvánvalóan meg kell érteniük és befolyásolniuk kell a közösségükben az érdekelteket
(stakeholders). A képviseleti demokrácia ilyen körülmények között nem szőkíthetı le
csupán a képviselık megválasztására. Beletartozik a folyamatos dialógus iránti
elkötelezettség. Képviselınek lenni így azt jelenti, hogy aktívan törekszünk megismerni
azoknak az álláspontját, akiket képviselni kívánunk.
Akarják-e valóban az állampolgárok, hogy növeljék az érdekérvényesítési képességüket?
A legtöbb üggyel kapcsolatban (amikor van egy kis idejük, hajlandóságuk vagy
lehetıségük a véleményformálásra) a legtöbb állampolgár „bölcsen” a „nem tudom”
mellett foglal állást. Fontos tudatosítanunk, hogy a legtöbb ember számára a politika nem
elsıdleges kérdés. Választaniuk kell a között, hogy az idejüket a civil élettel vagy a
magánélet élvezeteivel töltik-e. Tehát óvatosan kell megfogalmaznunk elvárásainkat
azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékig és milyen mélységben szándékoznak az
emberek részt venni a döntéshozási folyamatokban. De ha jó az ajánlat és megfelelı a
lehetıség, sok állampolgár hajlandó bevonódni. A mantra, hogy „teljesen érdektelenek”,
felülvizsgálandó, és feltételezhetıen nem is igaz.
A legrendszeresebb politikai tevékenység a szervezett kisebbségek közötti versenyen
alapul. Az érdekérvényesítési képesség növelését célzó stratégiának túl kell mennie ezen
a rendszeres politikai aktivitáson, és el kell érnie azok megszólalását, akiket egyébként
nem hallanának meg, és be kell vonnia azokat is, akik jelenleg még kívül vannak. A különbözı
kérdések kapcsán ez bármelyik közösségi csoport lehet, így nem minden esetben a
nehezen elérhetı népességet – az etnikai kisebbségeket, az új közösségeket, a fiatalokat,
és így tovább – kell felkutatnunk, bár ezek elérése is nagyon fontos. Lehetséges például,
hogy a bevonás legfontosabb célcsoportját a dolgozó felnıttek alkotják, akik késın
jönnek haza a munkából. A célcsoport tehát bármelyik állampolgári kör lehet.
Az állampolgárok érdekérvényesítési képességének növelése a bevonódási és részvételi
lehetıségek biztosításáról szól olyan ügyek befolyásolásában, amelyek számítanak. Ezért
alapvetı annak átgondolása, hogy milyen sokféle ügyet tarthatnak fontosnak az emberek.
És ami az egyiknek nagy ügy, az a másiknak nem jelent semmit. Ez azért van így, mert a
politika az emberi lényekkel kapcsolatos alapvetı igazságon alapul. Ugyanis mi, és csakis
mi élhetjük a különbözı életeinket, és mindannyian a magunk sajátos, a tapasztalataink
által kialakított szemüvegén keresztül nézzük a világot. Legtöbbünk valószínőleg egy sor
– általában nem is pontosan megfogalmazott – értelmezést hordoz a fejében arról, hogy
miféle ügyek számítanak; és ezek különbözhetnek másokétól. Az érdekérvényesítési
képesség növelésének olyan megközelítését kell létrehoznunk, ami lehetıvé teszi az
állampolgárok számára, hogy olyan dolgokba szóljanak bele, amelyek nekik fontosak.
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Miképp kombinálhatók a különbözı eszközök egy átfogó, az érdekérvényesítési képesség
növelését célzó megközelítésben?
Az érdekérvényesítési képesség növelését célzó tevékenységek megtervezése során
figyelembe kell vennünk, hogy miképp kombinálhatók az eszközök a különbözı célok
elérése érdekében. Az állampolgárok érdekérvényesítési képességét növelhetjük
egyénileg azzal, hogy bevonjuk ıket egy többek számára fontos sérelem kiválasztásába;
kérdezhetjük a véleményüket; kérhetjük ıket, hogy megismerjenek egy problémás ügyet,
és gondolkodjanak róla, mielıtt a véleményüket elmondják; vállalhatnak felelısséget egy
közös döntésért, szolgáltatásért vagy programért. Az érdekérvényesítési képesség
növelését célzó hatékony tevékenység során kombinálnunk kell a különbözı célokat, és a
megfelelı eszközöket kell rendelnünk hozzájuk annak érdekében, hogy megbirkózhassunk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel az állampolgárok szembesülnek.
Az a jó megközelítés, ami a lehetıségek széles tárházát kínálja az állampolgároknak.
Akiknek viszont mérlegelniük kell, és láthatják költség-haszon elemzésként a kérdést.
Mekkora erıfeszítést várnak tılem, és mekkora befolyást ajánlanak nekem ezért? Ebbıl a
szempontból a panasztételi és jogorvoslati eljárás magas pontszámot érhet el, mert
relatíve kis befektetéssel azonnali egyéni haszon érhetı el, de a kollektív bevonódás
szempontjából keveset kínál. A beadványok relatíve könnyő módot biztosítanak a
kollektív ügyek vagy érdekek felvetésére, az e-tárgyalásos program vagy a részvétellel
történı költségvetés-tervezés gyakorlata viszont ráveheti az embereket arra, hogy alaposabban gondolják át a választási lehetıségeket és a döntéshozás dilemmáit. A tulajdonátruházás vagy az állampolgári irányítás eredményezheti az állampolgár valódi ellenırzı
szerepét, viszont igen megterhelı lehet a résztvevıknek. Néhány módszer gyors
gyızelmet ígér, míg mások nagyobb idıbefektetést kívánnak meg.
Az érdekérvényesítési képesség növelésének eszközei, amelyeket a tanulmány korábbi
fejezeteiben meghatároztunk, az érdekérvényesítési képesség növelésének különbözı
típusait segítik elérni. A 2. táblázat egyszerőbb formában mutatja be a különbözı
eszközök általános sajátosságait az állampolgárok szempontjából.
A közhivatalok számára több alapvetı kérdés merül fel (3. táblázat). Az elsı, hogy
mennyi hatalmat akarnak feladni. Néhány eszköz erıteljesebben megköveteli a hivatal
döntéshozói hatalmának csökkentését, mint mások. A beadványok és a
panasztételi/jogorvoslati eljárás a döntéshozási hatalmat a hivatalnokok kezében hagyja.
A részvétellel történı költségvetés-tervezés és az e-részvétel esetében a döntéshozási
felelısség megosztott. A tulajdon-átruházás és az állampolgári irányítás fejlettebb
formáinak esetében a döntési jog a hivatal kezébıl átkerül az állampolgáréba. A kérdést
ıszintén és nyíltan fel kell vetni: mi az, amiben az állampolgár dönthet? A kérdés, hogy
mennyi hatalmat akar az önkormányzat feladni, szoros kapcsolatban van az elképzelt
részvétel mértékével. Akarja-e a hivatal, hogy az állampolgárok tárgyaljanak és
mélységében tekintsék át a kérdést, vagy gyors véleménynyilvánítást kíván? Vannak más
problematikus kérdések is: Mekkora költségvetés támogatja a folyamatot, és mennyi idı
áll rendelkezésre mielıtt döntenének?
Ha kombináljuk egymással az állampolgárok és a hatóság szempontjait, láthatjuk,
miképp áll össze az érdekérvényesítési képességnövelés lehetıségeinek spektruma. Másik
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kérdés, hogy van-e sajátos célközönség az elképzeléseinkben. Ha meg akarjuk ítélni
ezeket az ügyeket, meg kell értenünk a helyi feltételeket és körülményeket. Az 1. ábrán
igyekszünk összefoglalni a választási lehetıségeket, amelyekkel szembesülünk, és
vázoljuk, hogy miképp lehet ezekre válaszolni.
2. táblázat
Az érdekérvényesítési képesség-növelés különbözı eszközeinek jellemzıi az állampolgár
szempontjából

Tulajdonátruházás
Állampolgári
irányítás
E-részvétel
Részvétellel
történı
költségvetéstervezés
Beadványok
Panasztételi
jogorvoslati
eljárás

Elvárás az
állampolgár
idejével
kapcsolatban

Döntéshozás
befolyásolása

Tárgyalásos
jelleg mértéke

Problémamegoldó
képesség

magas

az állampolgár
dönt
az állampolgár
dönt
megosztott a
döntés
megosztott a
döntés

magas

kollektív fókusz

magas

kollektív fókusz

magas
magas

egyéni vagy
kollektív fókusz
kollektív fókusz

alacsony
alacsony

kollektív fókusz
egyéni fókusz

magas
közepes
közepes

és

alacsony
alacsony

a hatóság dönt
a hatóság dönt

Forrás: A szerzık saját szerkesztése.

3. táblázat
Az érdekérvényesítési képesség-növelés különbözı eszközeinek jellemzıi az
önkormányzat szempontjából

Tulajdonátruházás
Állampolgári
irányítás
E-részvétel
Részvétellel
történı
költségvetéstervezés
Beadványok
Panasztételi és
jogorvoslati
eljárás

Hatalommegosztási
képesség
magas

A döntéshozás
mélysége

Forrásszükséglet

Idıhorizont

kiterjedt

hosszú távú

magas

kiterjedt

közepes
közepes

közepestıl
alacsonyig
közepes

magas kezdetben,
alacsony, amikor
már mőködik
közepes szintő
támogatás
közepes
magas

költségvetési
ciklus

alacsony
alacsony

alacsony
alacsony

alacsony
alacsony, ha ez be
van építve az
eljárásba

rövid távú
rövid távú

Forrás: A szerzık saját szerkesztése.
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hosszú távú
rövid távú

1. ábra
Az érdekérvényesítési képesség-növeléssel kapcsolatos döntések fája

A szóban forgó
kérdés gyors
döntést igényel?

Igen

Közösségi
ügyekrıl van
szó?

Javasolható:
Panasztétel/jogorvoslat
E-részvétel

Nem

Nem
Nagyon korlátozott
források állnak
rendelkezésre a
folyamat
támogatására?
Igen

Igen

Nem

Javasolható:
E-részvétel
Panasztétel/jogorvoslat
Beadványok

Elkötelezettek az
iránt, hogy a teljes
döntéshozási
felelısséget az
állampolgároknak
adják át?

Igen

Javasolható:
Állampolgári
irányítás

A bevonódás
mélysége és a
tárgyalás
alapvetı?
Igen

Javasolható:
Részvétellel
történı
költségvetéstervezés
Állampolgári
irányítás

Nem
Javasolható:
E-részvétel
Beadványok

Nem
Javasolható:
E-részvétel
Panasztétel/jog
orvoslat
Beadványok

Forrás: A szerzık saját szerkesztése.

Miért kell a szervezeti kultúrát megváltoztatnunk ahhoz, hogy az érdekérvényesítési
képesség növelése központi és ne marginális cél legyen?
Ha az önkormányzat magáévá teszi a „bevonás kötelezettségét”, akkor az érdekérvényesítési képesség növelése nem lehet csak afféle ráadás, hanem a szervezeti
menedzsment központi jellemzıjének kell lennie. Azt gondoljuk, hogy a „közösségi
érték” fogalma hasznos lehet e tekintetben. Mark Moor (1995), miközben igyekezett
meghaladni az Új Közigazgatás (New Public Management) politikájának meglehetısen
korlátozó és determinisztikus hivatali szemléletét, melynek középpontjában a
hatékonyság és az önérdek-vezérelt viselkedés megszüntetése áll, amellett érvelt, hogy a
közigazgatási menedzsereknek a közösségi érték létrehozására kell törekedniük, ami
dinamizmust, vállalkozó-szellemet és kreatív tevékenységet kíván. Eltérıen a
privátszektor értékteremtésétıl a közösségi értéket nem a megtermelt profittal (bottom
line) mérjük, hanem a közös érték létrehozását a kollektív demokratikus folyamat és az
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állampolgárok, a politikusok és a menedzserek közötti, a költséghaszon kérdésérıl
folytatott dialógus minısége szerint értékeljük.
A közigazgatási menedzserek (akár politikusok, akár hivatalnokok) mögöttes filozófiájának középpontjában a közösségi érték létrehozásának kell állnia. A kérdés: vajon az
általuk irányított közösségi intézkedések elérnek-e pozitív társadalmi és gazdasági eredményeket? A szolgáltatások biztosítása többé már nem elégséges igazolása az állampolgárok adójából finanszírozott állami intézkedéseknek, és ebbıl a szempontból
mindegy, hogy a szolgáltatásokat közvetlenül vagy szerzıdés keretében biztosítják-e.
A kérdés, amit meg kell tudni válaszolni, hogy a szolgáltatások elısegítik-e értékesnek
tekintett társadalmi vagy gazdasági eredmények létrejöttét. Azaz eredményeznek-e
közösségi értéket? És ennek megítélése csak a politikai viták és tárgyalások során
történhet meg. Hogy megtudjuk, közösségi érték jött-e létre, ahhoz politikai részvételre,
valamint a fontos érdekeltek (stakeholders) és a kormányzati hivatalnokok közötti
tárgyalásra van szükség a politikai folyamat valamennyi szintjén.
Amikor az önkormányzatok igyekeznek megfelelni a „bevonási kötelezettségüknek”,
fontosabb, mint bármikor megérteniük, hogy az érdekérvényesítési képesség növelése
messze nem egy ideológiai tornagyakorlat, vagy egy választható „ráadás”, ez egy módja a
valódi különbségek megteremtésének. Lehetıvé teszi:
• a közintézményekbe vetett bizalom növekedését. Az állampolgároknak tudniuk
kell, hogy a közösségi szervezetek meghallják ıket, és a szempontjaikat
figyelembe fogják venni az életüket befolyásoló döntések meghozatala során.
• a szolgáltatások minıségének javítását. Az állampolgárok bevonása a
szolgáltatások kialakításába segíti, hogy azok nyitottak és elszámoltathatók
legyenek, és jobb értéket nyújtsanak az adófizetık pénzéért.
• nehéz döntések meghozatalát és igazolását. Az emberek bevonása a helyi pénz
elköltésérıl szóló döntésekbe olyan módszerekkel, mint a részvétellel történı
költségvetés-tervezés, azt eredményezi, hogy a közösség jobban megérti a
rangsorolás nehézségét és a kényszerő kompromisszumokat, ebbıl pedig a
„tulajdonosi érzés” erısödése következik.
• a jó közösségi kapcsolatok létrejöttét. Amikor az egyének tárgyalásba
bocsátkoznak a szomszédjaikkal, a közösségi csoportokkal és a helyi
döntéshozókkal a közös gondok megoldásáról, akkor növekszik a kapcsolatok
mennyisége a különbözı háttérrel rendelkezı emberek között, és nagyobb
hangsúly kerül a közös célokra. A döntéshozással kapcsolatos nagyobb
nyitottság és a döntések meghozatalában való nagyobb részvétel megszüntetheti az igazságtalanság érzését, ami veszélyeztetheti a kohéziót.
• teherbíró közösségi hálózatok építését. A civil szektor szervezetei és a
közösségi csoportok tartják össze a közösséget azzal, hogy eszközt biztosítanak
az embereknek a hangjuk hallhatóvá tételére és pozitív változások elérésére.
Fordította: Kozma Judit
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Jegyzetek
1

Kapcsolódva a Helyi Területi Megállapodásokban megfogalmazott indikátorokhoz (Local Area
Agreements [LAA] National Indicator 4 and PSA21, Indicator 4.).
2
A bizonyítékalapú szociális munkával kapcsolatban lásd Kozma (2009).
3
A modell nevét a továbbiakban ismertetett feltétel lista kezdıbetőibıl állították össze: Can do, Like to,
Enabled to, Asked to, Responded to – ezt a magyar fordításban nem tudtam érvényesíteni (Fordító megj.)
4
Kedvezményes ebédet és kapcsolatteremtési lehetıséget nyújtó egyesület munkavállalóknak, idıseknek,
fiataloknak stb.
5
A kifejezésnek ugyanaz a kiejtése, mint a ’You decide’, azaz te döntesz kifejezésnek.
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KATASZTRÓFA UTÁNI KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS*
LORETTA PYLES

A biztonságos, megfizethetı lakás, tiszta környezet, a megélhetést biztosító munka és a
társadalmi fejlıdés egyéb szempontjai kritikus jelentıséggel bírnak egy katasztrófa után
azok számára, akik leginkább ki vannak téve a hosszú távú hatásoknak (Holzer–Lerman
2006; Zedlewski 2006). Bár katasztrófák esetén a szociális munkát bevonják a
pszichoszociális intervenciókba, a szakma kevesebb figyelmet fordít a katasztrófa utáni
helyreállítás során történı társadalmi fejlıdésre.
Ozerdem (2003, 201) azzal érvel, hogy a katasztrófák esetenként a fejlıdési kihívások
megoldatlansága következtében lesznek. Szerinte „a fenntartható fejlıdés csökkentheti a
sérülékenységet azáltal, hogy a katasztrófák okait a gyökerüknél ragadja meg, és kezeli a
gazdasági és politikai eszközökhöz való hozzáférés hiányának problémáját”. Mivel a
katasztrófa utáni újjáépítésben gyakran a kormányzati szervek és a várostervezık a központi
szereplık, fontos az állampolgárok aktív részvétele ezekben a folyamatokban. Szükséges a
közösségek mozgósítása és megszervezése, hogy befolyást tudjanak gyakorolni a
társadalmi-gazdasági fejlıdési folyamatokra, valamint a helyreállítási törekvésekre.
A Katrina hurrikán bekövetkezte után – amely 2005 augusztusában New Orleansban
tombolt, s amelyet pusztító árvíz követett – gombamódra alakultak a közösségi
szervezetek. Az emberek olyan kérdések mentén mobilizálódtak, mint a visszatéréshez
való jog, a lakáshoz jutás, a lakókörnyezet megtervezése, a gazdasági fejlıdés, valamint
számos egyéb olyan ügy, amelyek igen fontosak a szociális igazságosság és a közösségek
szempontjából (Axel-Lute 2006). Az ilyen társadalmi fejlıdési folyamatok kialakításához
új, alulról jövı kezdeményezések jöttek létre, ismét feléledtek a lakókörnyezethez tartozó
szervezetek, és megjelentek a színtéren az országos és a nemzetközi civil szervezetek
(NGO-k) is. Ezt a munkát közösen végzi a helyi lakosság az olyan prominens helyi és
országos szervezetek szakembereivel, mint az ACORN (Közösségi Szervezetek
Szövetsége a Reformért Most) és a PICO (Csendes-óceáni Közösségszervezı Intézet)
(Axel-Lute 2006).
Jelen tanulmányban ráirányítom a figyelmet arra, hogy milyen lényeges szerepet játszik
a társadalmi fejlıdésben a katasztrófa utáni közösség szervezıdése. A közösségszervezés
a szociális munkások részvételével végbe menı kritikus beavatkozás, ennek ismeri el a
Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége (IFSW), valamint a Szociális Munkás
Iskolák Szövetsége (IASSW) is. A közösségszervezés céljai – különösen a lakókörnyezet
alapján szervezıdıké – különfélék lehetnek, de általában szerepel köztük a csoportok
létrehozása; a szociális igazságosság megteremtése; a hatalom megszerzése, fenntartása
és átalakítása; alternatív intézmények létrehozása és a lakókörnyezet fenntartása vagy
revitalizálása (Fisher 1994).
*

A tanulmány eredeti megjelenési helye: International Social Work (2007) 50 (3): 321–333.
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Az alábbiakban áttekintem a katasztrófa utáni közösségi gyakorlatról szóló
szakirodalmat, beleértve a közösségszervezést és közösségfejlesztést, valamint
közelebbrıl megvizsgálok ezek közül néhány olyan példát, amelyet New Orleans-ban
valósítottak meg. Ezek után elemzem mindezeknek a szociális munkára történı
kihatásait. Állításom az, hogy amennyiben a szociális munka gyakorlatában és az
oktatásban nem helyeznek kellı hangsúlyt a közösségszervezésre, ez gátat vet a
katasztrófa utáni társadalomfejlıdésnek.

Katasztrófák és a közösségi gyakorlat
A közösség-központú intervenciók az alábbi fıbb területekre oszthatók: a katasztrófa
helyzetben nyújtott szolgáltatások koordinációja (Robards et al. 2000; Galambos 2005); a
nem hivatalos szervezetek bevonása a segélyezési és újjáépítési folyamatokba (Harrell–
Zakour 2000); a közösségi felmérés szerepe a katasztrófák helyreállítása során (Low et al.
2005; McNeil et al. 2006); valamint a közösség-alapú részvétel a katasztrófák
kezelésében (Victoria 2001; Allen 2003).
Robards és szerzıtársai (2000) kihangsúlyozzák a szervezetek közötti koordináció
meghatározásának és pontos mérésének jelentıségét a katasztrófa-intervenció és kutatás
terén. A koordináció definíciója az ı értelmezésükben „a társadalmilag elismert,
egymástól megkülönböztetett egységek közös cél érdekében történı szándékoltan
egymástól való függısége” (Robards et al. 2000, 43). Galambos (2005) azt állítja, hogy a
természeti katasztrófákra való hatékony válasznak magában kell foglalnia olyan
intervenciókat, amelyek ötvözik a klinikai, tudományos és közösség-szervezési
képességeket. Azonban ı – az ezzel a témával foglalkozó sok szerzıhöz hasonlóan – a
közösségszervezés alatt a reagálás irányítását és koordinációját érti. A szerzı nem utal az
olyan klasszikus közösségszervezésre, amely kihasználná a megfosztott emberek széles
bázisú csoportjainak társadalmi erejét a hatalom átadásának érdekében, mint ahogy az
például Alinskynál (1971) megjelenik. Míg ez a koordináció az összes segítségnyújtási
törekvés hatékonyságának lényeges eleme, fontos megkülönböztetni ezeket a fogalmakat
azoktól a katasztrófa utáni, a lakosság bázisán kialakuló közösségi szervezıdésektıl,
amelyek esetleg a társadalmi fejlıdési problémák megoldására jelennek meg.
Néhány szerzı megfogalmazza az informális szervezetek és önsegítı hálózatok
jelentıségét a katasztrófát követı idıszakban (Harrell–Zakour 2000). Az informális
szervezetek általában helyi alapon szervezıdnek, ezeket önkéntesek irányítják, többnyire
önmagukon segítı vagy kölcsönös segítséget nyújtó csoportok. A hivatalos szervezetek
hálózatai esetleg nem veszik figyelembe mindazt a fontos elınyt és értéket, amit a helyi
önkéntesek hordoznak magukban. Így a helyi kezdeményezések és a nem hivatalos
szervezetek bevonása növelheti a lakosság részvételét a katasztrófák válságkezelésében,
különösen az izolált és marginalizált közösségek esetében (Harrell–Zakour 2000). Az
ilyen szervezetek bevonása növeli e társadalmi csoportok felhatalmazását és javíthatja a
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket, azonban ezeket nem szabad összetéveszteni azon
erıfeszítésekkel, amelyek a városi tervezési folyamatok befolyásolására, a politika
megváltoztatására irányulnak, vagy éppen a kormányszervekkel való szembeszállást célozzák.
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Több olyan felmérési és kutatási eszköz létezik, amelyeket a katasztrófák és összetett
vészhelyzetek során használnak, s amelyek magukban foglalják a helyi közösség tudását
és a kapacitás-építést. Az egyik ilyen példa a részvételen alapuló vidékértékelés (PRA).
Ez egy olyan akciókutatási eszköz, amely bevonja a közösség tagjait a helyi problémák
meghatározásába és a megoldásukra irányuló munkába (Chambers 1994). A PRA
különösen népszerő volt a fejlıdı országokban dolgozó nemzetközi civil szervezetek
körében. Mivel ez a folyamat a felhatalmazás eszköze lehet, és a társadalmi tıke erısebb
szintjeit képes megteremteni egy közösségben, lehetıséget nyújt arra, hogy a közösség
mobilizálását és a társadalmi fejlıdésre irányuló törekvéseket elısegítse. A PRA
önmagában nem közösségszervezı, vagy társadalomfejlesztı erıfeszítés, néhány szerzı
kritizálta is amiatt, hogy túl nagy hangsúlyt fektet a lokalitásra, és nem kellıképp ismeri
el a lokálisan létezı hatalmi egyenlıtlenségeket (Mohan–Stokke 2000).
Léteznek egyéb közösségorientált felmérési stratégiák is, így a gyors közösségi
szükségletfelmérés (McNeil et al. 2006) és a gyors etnográfiai felmérési folyamatok
(REAP) (Low et al. 2005). A gyors közösségi szükségletfelméréseket gyakran
alkalmazzák a közegészségügyi állapotok, valamint egyéb, háztartási szükségletek
felmérésére katasztrófák után, hogy alapul szolgáljanak a reagálás és helyreállítás
szükségleteinek felmérésére. McNeil és társai (2006) jelentést készítettek Mississipi
államban a háztartások Katrina hurrikán utáni helyzetérıl. A REAP egy, a társadalmi
fejlıdés terén használt másik módszeren alapul, a gyors vidékértékelés (RRA)
módszerén. Mindkét értékelési módszer multidiszciplináris kutatócsoportokból áll,
melyek félig strukturált, szakértı interjúkat és közösségi fókusz csoportokat alkalmaznak
munkájuk során. Az etnográfiai megközelítés rengeteg kulturális információt nyújt, ezek
különösen értékesek a tervezési célok szempontjából. A kutatás mindig fontos eszköz a
közösségszervezık számára, ezek olyan technikák, amelyek fontos szerepet játszhatnak
egy összehangolt szervezı kampányban.
Az egyik ígéretes modell, amely ötvözi a közösség mobilizálásának és szervezésének
elveit, a közösség alapú katasztrófairányítás (CBDM). A CBDM olyan katasztrófa utáni
károk helyreállítását szolgáló technika, amely figyelembe veszi a közösség gyógyításának
és részvételének a katasztrófák kezelése során betöltött fontos szerepét (Victoria 2001).
Ez a módszer megkísérli kiigazítani a fentrıl-lefelé való elemzési technika hiányosságait,
amely nem elégítette ki a katasztrófa áldozatainak igényeit, és figyelmen kívül hagyta a
helyi erıforrásokban és kapacitásokban rejlı lehetıségeket. Ezen közösség-alapú
megközelítések támogatói hisznek abban, hogy ezek „a mechanizmusok alkalmasak a
helyi szinten megnyilvánuló sérülékenység dinamikájának és bonyolultságának
megragadására, a hátrányok kezelésére és a helyi kapacitások megerısítésére” (Van den
Eynde–Veno 1999, 171). Ennek a technikának néhány kulcseleme releváns a katasztrófa
utáni közösségszervzés terén is, mint pl.:
1) Részvételen alapuló folyamatok, amelyek bevonják a társadalom leghátrányosabb helyzetben lévı tagjait.
2) A helyi közösségek képességeinek erısítése.
3) A katasztrófával és a fejlesztéssel kapcsolatos kérdések összekötése.
4) Olyan kívülállók, akiknek támogató, a dolgok olajozott menetét biztosító és
katalizáló szerepe van.
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A CBDM filozófiája természetesen egybeesik egyes hagyományos, alulról jövı helyi
közösségszervezési filozófiákkal: a közösség, mint alap; hangsúly a helybeliek vezetıi
szerepén; a hátrányos helyzetbe került lakossági rétegek bevonása; valamint a
felhatalmazás központi jelentısége (Murphy–Cunningham 2003). Fontos tisztázni, hogy
nyilvánvalóan vannak különbségek a katasztrófák kezelése és a közösségek szervezése
között annak alapján, hogy ez a politika vagy valamely program megváltoztatásának
céljait szolgálja, vagy egy katasztrófa utáni közösség újraélesztését tőzi ki célul.
Mindezeken túlmenıen a katasztrófákat követı szervezési munkáknak túl kell mutatniuk
a sérülékeny emberek puszta bevonásán. A hegemónián alapuló szervezıdések és az
ilyen igazságtalanságokat lehetıvé tevı politikák átformálására kell összpontosítani a
tevékenységeket ahhoz, hogy a fejlıdési problémákat és egyéb egyenlıtlenségeket
kezelni lehessen.

Közösségszervezés New Orleans-ban
A Katrina hurrikánt követı hetekben és hónapokban a kormány minden szinten
speciális bizottságokat hívott össze és új pozíciókat hozott létre a helyreállítási és
újjáépítési munkálatok összefogására a Golf-áramlat partján. Bush elnök kinevezte a
hurrikán károk helyreállításának Szövetségi Koordinátorát. Louisiana állam kormányzója
tervezési és koordináló bizottságot állított fel Louisiana-i Újjáépítési Hatóság néven. New
Orleans városának pogármestere egy 17 tagból álló bizottságot hozott létre, amely a
„Hozd Vissza New Orleans-ot” nevet kapta. A károk helyrehozatalában a résztvevık
közé tartoztak továbbá: a Szövetségi Vészhelyzet Menedzselı Ügynökség (FEMA), az
Amerikai Kongresszus, Louisiana Állam Törvényhozási Testülete, New Orleans Városi
Tervezı Bizottsága, a tervezési és újjáépítési feladatok elvégzésére felvett külsıs építési
vállalkozók, a Szövetségi Lakáshivatal és mások. Ezen túlmenıen létrehozták a New
Orleans Közösségi Támogató Alapítványt (NOCSF). E magánszervezet célja az összes
szomszédos kerület tervezési erıfeszítéseinek összefogása. A Közösségi Támasz
Szervezetet (CSO) az NOCSF tanácsadó bizottságaként hozták létre, hogy képviselje az
egyes lakóterületeket és a városi hivatalokat. Ezen rendszerek célja az újjáépítést célzó
tervek készítése, helyi politikák kialakítása, megfelelı pénzeszközök győjtése és
programok végrehajtása volt. Mindezen tényezık komplex politikai és bürokratikus
intézmények, amelyek jelentıs hatalommal rendelkeznek a hétköznapi polgárokhoz
képest. A rendszerek bonyolultak és állandó mozgásban vannak, mivel állandóan új és új
megbízásokat és terveket javasolnak, amelyeket újra és újra megváltoztatnak.
Vandeventer (2004, 3) megfigyelése szerint: „A választott képviselık és kormánytisztviselık – hacsak nem hallják közvetlenül azokat a polgárokat, akik a katasztrófa
sújtotta területeken élnek – egyszerően azt hihetik, hogy helyesen csinálják a dolgokat”.
Ez az a pont, ahol a szociális és közösségi munkásokat és a helyi közösségekben
dolgozókat be lehet vonni.
Egy képzett közösségszervezıkbıl és lobbistákból álló kontingens lenne az a csapat,
amely leginkább képes azon marginalizált emberek érdekeinek elımozdítására, akik
elvesztették lakóhelyüket, vagy visszatértek ugyan, de normális életszínvonal alatti
körülmények között élnek. New Orleans polgárai akadályokba ütköznek akkor, amikor
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biztonságos, fenntartható lakást, megélhetést biztosító munkahelyeket és gyermekeik
számára jó iskolákat akarnak (Holzer–Lerman 2006; Zedlewski 2006). A szervezıknek és
a különbözı ügyek szószólóinak megfelelı tudással és szakértelemmel kell rendelkezniük
az összes érintett rendszer és intézmény tekintetében, ismerniük kell, hogyan kell ezekben
– és néha ellenük – dolgozni. Tisztában kell lenniük azzal, hogyan alakítják ki és miként
valósítják meg a helyi politikát, miképpen kell a folyamatokat befolyásolni, miként kell
kialakítani álláspontjukat és hogyan lehet felismerni az intézmények korlátait, valamint
mindazokat a helyi kulturális és történelmi tényezıket, amelyek kihatással lehetnek
ezekre a folyamatokra (Piven–Cloward 1979; Sen 2003). Ezek a szervezık nem
helyettesíthetik továbbá azt a munkát, amit a helyi lakosok kezdeményezései jelentenek,
viszont képesnek kell lenniük arra, hogy együtt dolgozzanak a civil közösséggel, vagy a
háttérbıl támogassák ıket.
Természetesen a Katrina után a szervezési munkák korlátokba ütköztek. Elıször is a
leginkább sújtott emberek máshová kerültek, ami kihatással volt megszokott
társadalmi/szociális/közösségi hálózataikra. A hurrikán idején nem volt rendes
kommunikáció; a mobiltelefonok nem mőködtek rendesen, és hálózati vonalas
telefonokon sem lehetett telefonálni. Sok ember messze került (és még mindig messze
van) megszokott lakókörnyezetétıl és mindennapi interakcióitól, ami gyakran a táptalaja
volt annak, hogy ne úgy menjenek a szervezési dolgok, ahogy kell. Az internet fontos
kommunikációs eszközzé vált az evakuálás alatt. Én is csatlakoztam egy online listához,
ezt azok az emberek indították el, akiket evakuáltak Baton Rouge-ba, Los Angelesbe, és
csoportjuk a Louisiana-i Újjáépítési Koalíció nevet vette fel (RCL). Ez a hely – ahol
lehetett szervezni, információt cserélni, megosztani az erıforrásokat és az ötleteket –
felbecsülhetetlen szolgálatot tett az evakuáció korai szakaszában. Aztán az emberek élete
tiszta káosszá vált. Saját maguk gondoskodtak pszichoszociális szükségleteikrıl, és
ilyenkor az ember számára talán nehezen foghatók fel a közösségfejlesztés nagyobb
összefüggései. Gyászolják szeretteiket, lakást és munkát keresnek, a Szövetségi
Szükségállapotot Irányító Ügynökséghez (FEMA) fordulnak, intézik ügyes-bajos
dolgaikat a lakásbiztosítókkal, árvízbiztosítókkal és az építési vállalkozókkal.
Azonban vannak olyan körülmények, amelyek a katasztrófa utáni szervezkedések idején
jobban szolgálják az emberek javát, mint normális körülmények között. Azok a választópolgárok és ıslakosok, akik túlélték a hurrikánt, megtapasztalták a legmélyebb keserőséget. Lehet, hogy hajlandók teljesen újra értékelni életüket, és elgondolkodni azon, hogy
mi a fontos számukra. Kieffer (1984) azt írja, hogy provokatív esemény szükséges ahhoz,
hogy felrázza az egyént; olyan nagyságrendő esemény, amely belegázol az emberek
személyes integritásába, családjába vagy egyéb önös érdekeibe. Lehet, hogy az emberek
hajlandók mindent egy olyan vonalra terelni, amit normális körülmények közepette nem
volnának hajlandók megtenni. New Orleans-ban a város által felfogadott építészek azt
mondták az embereknek, hogy volt lakókörnyezetüket zöld területté alakítják át az
újjáépítési tervek szerint. A szervezıdésbe hívott emberek közül sokan korábban soha
nem vettek részt közösségszervezésben, de az a kilátás, hogy otthonuk és
lakókörnyezetük zöld területté válik, igen nagy motivációt jelentett számukra. New
Orleans legszegényebb lakósai számára, akik majdnem teljesen elhanyagolt környéken
laktak közmővek és szolgáltatások nélkül, ez jelentette a mozgatórugót ahhoz, hogy
szervezıdni kezdjenek.
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A katasztrófa utáni szervezés egy másik feltétele az, hogy az emberek nyitottak
legyenek arra is, amit esetleg a kívülállók és a világ taníthat nekik – mindenekelıtt a
szakképzett szervezık és tervezık. Például a kormány hajlandó volt áttekinteni, hogy a
dán tapasztalatok alapján kialakított dőne- és gátrendszer mit nyújthat számukra. A helyi
szervezetek és a lakosok hajlottak arra, hogy elfogadják azt a segítséget, amit a fejlesztési
ügynökségek, vallásos szervezetek és szervezeti aktivisták ajánlottak fel nekik.
New Orleans városa rengeteg erıforrással rendelkezik, ha a környékbeli lakosok igényei
alapján történı szervezıdésekrıl van szó. Ide tartozik az az erıs vágyuk, hogy megırizzék kulturális örökségüket, a saját szomszédságuk által nyújtott elınyöket. A Szomszédságok Tervezési Hálózata jól példázza az olyan helybéli kezdeményezést, amely a közösségfejlesztési kérdésekre ad választ. Feladata olyan „együttmőködı és befogadó, az egész
városra kiterjedı keretek kialakítása, amely feljogosítja az egymás szomszédságában lakó
csoportokat arra, hogy iránymutatást adjanak a New Orleans-ban készült tervezési
döntésekhez” (Szomszédságok Tervezési Hálózata 2006). A szervezet elsı hivatalos
ülését a Katrina hurrikán tombolása után kb. hat hónappal tartották, bár az egyes emberek
és szervezetek közötti kapcsolatteremtésre irányuló helyi kezdeménye-zések már
közvetlenül a vihar után elindultak. Két hónapon belül több mint 220 szomszédsági csoport
alakult, 50 NGO (nonprofit szervezet), 30 egyház, 25 kihelyezett média és 25 egyetem
képviselıi vettek részt a heti győléseken. Ez a hatalmas csoport saját magát szervezte,
kifejezésre juttatja saját szükségleteit és gondjait, és ennek nyomán olyan erıs szervezetek
nınek ki belıle, mint a New Orleans-i Közösséget Támogató Szervezet.
A szervezés erejének egy másik példája a szavazati jogok megadásában testesül meg.
Amikor Louisiana kormányzója 2006 szeptemberéig elhalasztotta a választásokat azzal az
indoklással, hogy igen sok szavazó még mindig nem tartózkodik a lakóhelyén, az RCL
szavazójogi bírósági eljárást indított el a választások elırehozataláért. Ezt azzal
indokolták, hogy bármely késedelem azzal járhat, hogy olyan polgármestert, városi
tanácsost vagy serifet iktathatnak be, akit nem szavaztak meg, ami gyakorlatilag
diktatúrát jelentene. A pert indítók közt volt a NAACP Törvényes Védelem Alapítvány, a
Civil Jogok Ügyvédi Bizottsága, az Amerikai Polgári Szabadságjogok Szervezete, más
ügyvédek és egy afro-amerikai panaszosokból álló csoport, akik a diaszpórában élı
fekete New Orleans-iak ezreit képviselték. Végül sikerült megegyezni a tárgyalásokon
arról, hogy milyen eljárásmódot alakítsanak ki a kormányzó, az államtitkár és a fıügyész
megválasztásakor. Az állam betartotta az egyezményben leszögezett összes határidıt, és a
szövetségi bíró jóváhagyta a választások elırehozatalát. Végül a szavazók száma közel
azonos volt a korábbi választásokon részt vett szavazókéval, ami nyilvánvaló sikert
jelentett, ugyanis a városlakóknak körülbelül csak a fele tért vissza a városba. Mintegy
25 ezer postai és fax szavazat érkezett és sok evakuáltat buszokkal vittek vissza abból az
államból, ahová kitelepítették ıket. Ez jó példa arra, milyen kifinomult eszközöket lehet
alkalmazni akkor, ha ezt a közösségszervezés megköveteli.
Egy másik kezdeményezés, melyet az alacsony jövedelmő lakásbérlık szerveztek a
lakásügyi hatóságokkal szemben, jogot követelt arra, hogy visszatérhessenek az állami
tulajdonú szociális bérlakásokba. Ezen bérlakások legtöbbjét a mai napig sem nyitották
meg újra New Orleans-ban, mivel a Katrina hurrikán szétszórta a lakosokat országszerte,
jóllehet ezen házak némelyike még mindig lakható. A helyi lakosok szervezkedtek oly
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módon, hogy részt vettek a lakásügyi hatóságok vezetıségi megbeszélésein, és képviseltették magukat a szövetségi Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztériumban (HUD).

Katasztrófák, fejlesztés és közösségszervezés
Amennyiben – ahogy Ozerdem (2003) állítja – a katasztrófák és azok hatásai a
megoldatlan problémák eredményei, akkor ezek a katasztrófák egyben új lehetıségeket is
adhatnak a fejlıdésre. „Ehhez olyan fejlesztési hozzáállás kell, amely érzékenyen reagál a
lehetıségekre, és olyan rekonstrukciós programokat vázol fel, amelyek magukban
foglalják ezeket a lehetıségeket” (Ozerdem 2003, 201). Például New Orleans egyik fı
iparága a turizmus, amit igen nagymértékben sújtott a Katrina hurrikán. A munkahelyek
többsége a szolgáltatói iparághoz tartozott a szállodaiparban és az éttermekben. Ezeknek
a rosszul fizetett munkáknak a zömét alacsony fizetéső, New Orleans-ban lakó fekete
lakosok látták el. Amikor a város a gazdaság jövıjét tervezi, ezeket az egyenlıtlenségeket
napirendre kell tőzni. Ennek érdekében az Amerikai Munkaszövetség és az Ipari
Szervezetek Kongresszusa (AFL-CIO) (amely 53 nemzeti és nemzetközi szakszervezet
önkéntes szövetsége) létrehozta a Golf-menti Munkaerı Fejlesztési Projektet. Céljuk,
hogy a dolgozókat olyan képzésekben részesítsék, amelyekkel biztos megélhetést nyújtó
munkákhoz lehet jutni az építıiparban. A projekt lehetıséget ad arra, hogy a
szakszervezetek nagyobb hangsúllyal legyenek jelen New Orleans-ban és a Golf
partvidékén, ugyanakkor lehetıséget ad és szakképzettséget biztosít azoknak az
embereknek, akik vissza akarnak költözni. Az ENSZ Katasztrófa Kármentı
Segélyszervezete (UNDRO) szerint: „A katasztrófák gyakran olyan politikai és gazdasági
légkört teremtenek, amelyben sokkal gyorsabban lehet széles körő változásokat elérni,
mint normális körülmények között. … Az arra irányuló kollektív akarat, hogy akcióba
kezdjenek, olyan elınyt jelent, amit nem szabad hagyni, hogy veszendıbe menjen.”
(UNDRO 1992, 202)
Low és társainak (2005) kutatásai arra utalnak, hogy miként nıtt a közösség aktivitása a
katasztrófa után. Vandeventer (2004) rámutat a városlakók vezette szervezetek és akciók
jelentıségére a katasztrófák utáni helyreállításban. Ezek az aktivisták „az élet minden
területérıl jönnek, adott környéket, települést képviselnek. Az esetek többségében nem
érdeklik ıket a hivatalok és nem töltenek be tisztes közéleti szerepeket” (Vandeventer
2004, 3). Az, hogy a szociális munkások milyen mértékben vettek részt ezeknek a
lakóknak a szervezésében, megválaszolatlan empirikus kérdés marad a kutatók számára.
Bizonyára van néhány szociális munkás, aki most aktívan részt vesz a közösségszervezésben New Orleans-ban. Tapasztalatom szerint és a szakirodalom alapján az a
feltételezésem, hogy a legtöbb szociális munkás nem ezt a típusú tevékenységet fejti ki.
Ezt a munkát legfıképp szakképzett szervezık és közösség-fejlesztı szakemberek végzik.
Több oka is van annak, hogy miért nem járult hozzá a szociális munka jelentıs
mértékben a katasztrófa utáni társadalomfejlesztéshez és szervezéshez. Elıször is, a
közösségszervezés a társadalomfejlesztési kérdések területén megkövetelheti azt, hogy
koncentráltan fordítsanak figyelmet az olyan makro-szintő jelenségekre, mint a
lakáspolitika, várostervezés és gazdasági fejlıdés. Mivel a szociális munkások eddigi
tevékenységük során a mikro-szintő problémákat (ld. esetmunka) helyezték a közép223

pontba, ez azt jelenti, hogy csak ritkán kerülnek olyan helyzetbe, hogy a nagyobb ívő
jelenségekkel foglalkozzanak (Specht–Courtney 1996).
Másodsorban a szociális munkás képzés nagymértékben az emberi viselkedés, mentálhigiéné és szervezeti adminisztráció hagyományos elméletein alapszik. A szociálismunkás képzésben jobban kellene koncentrálni a szociális munka erıforrásaira, több
figyelmet kellene szentelni a közösségekre és azok szükségleteire, a politika terén történı
érdekképviseletre, és az olyan csoportmunka-képességekre, amelyek a helyi
kezdeményezéseken alapuló szervezetek kiépítéséhez szükségesek.
Harmadsorban a közösségszervezés része az elnyomott választókerületek mobilizálása,
a helybéli ıslakosokból álló vezetıség kialakítása és – ahogy Alinsky (1971) mondja –
„saját magunk kiszervezése a munkából”. A szociális munkások általában nem
érdekeltek abban, hogy saját magukat kirúgassák. Szerepet játszik természetesen az a
tényezı, hogy milyen tevékenységhez lehet pénzt szerezni. A katasztrófát követı
tanácsadás, köztük a traumák és a gyász kezelésének munkája általában elsıbbséget
élvez, ugyanis itt lehet pénzhez jutni. Nehezen lehet viszont pénzt találni, hogy a
hátrányos helyzető közösségek közösségfejlesztési kérdésekkel foglalkozzanak.

Implikációk és következtetés
Yanay és Benjamin (2005, 271) szerint „a szociális munkások a legjobban képzett
szakemberek arra a feladatra, hogy a vészhelyzetek nyomán kialakuló összetett
helyzetekkel foglalkozzanak”, ennek oka pedig egyedi szerepük és a közösségekben
létrehozott szerteágazó hálózataik léte. A szociális munkások katasztrófahelyzetekben
játszott szerepe egy igen összetett és sokat vitatott téma. Sokan azzal érvelnek, hogy a
szociális munkásoknak a segélyezési munkában kellene részt vállalniuk, mivel a
katasztrófa utáni kármentés terén tudják legjobban kamatoztatni fı erısségeiket,
nevezetesen a gyakran kaotikus körülmények között zajló szervezés koordinálását, a
közösségekben végzett munkát és az erıforrásokhoz való jobb hozzáférés biztosítását a
hátrányos helyzető rétegek számára. Mások a szociális munkának a traumák, a stressz
enyhítése és az utóbeszélgetések folytatása terén való jelentıségét emelik ki.
Amennyiben a katasztrófák régóta fennálló problémákra vetnek fényt, akkor
következésképp a katasztrófa okozta károk helyreállításának a felszínen nem látszó olyan
problémáknak a kezelésére kellene koncentrálnia, mint pl. a szegénység és a rasszizmus.
A gyógyítás és a szolgáltatások nyújtása ugyan igen fontos szerepet játszanak
katasztrófák esetén, ezek a tevékenységek azonban nem vonnak maguk után
szükségszerően társadalmi változást.
A kritikus incidens kiváltotta stresszt követı utóbeszélgetést (CISD), vagyis azt az
általánosan elfogadott mentálhigiénés technikát, amit katasztrófahelyzetekben
alkalmaznak, eredetileg arra fejlesztették ki, hogy a katonákat minél elıbb
visszaküldhessék a harcba (Mitchell 1983). Úgy tőnik, ez a filozófia nem egyeztethetı
össze a társadalmi és gazdasági igazságosság gyakorlatával. Bár a katasztrófa helyreállítás gyakorlatának egyes területei a katasztrófa túlélıinek anyagi jólétére és szociális
hálózataira irányulnak, továbbra is nehezen körvonalazható az igazság-alapú megoldás.
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Képesek-e a szociális munkások arra, hogy betöltsék a közbenjárók és szervezık
szerepét? Érdekelt-e a szakma abban, hogy a szociális munkások ilyen szerepet töltsenek
be? Úgy hiszem, hogy jelenleg általában nem vagyunk felvértezve arra, hogy ilyen
szerepeket vállaljunk. A szociális munkás képzésben lényeges változásra lenne szükség.
Az utóbeszélgetés és a traumák csökkentése fontos feladat. Azonban fel kell tenni a
kérdést, hogy milyen bizonyítékunk van arra, hogy ezekre van-e a legnagyobb szükségük
a közösségeknek (Specht–Courtney 1996). Ha energiánkat a stressz levezetésére és a
poszt-traumatikus stressz rendellenességeinek diagnosztizálására fordítjuk, az igazságtalanságot állandósítjuk-e azáltal, hogy figyelmen kívül hagyjuk a nagyobb léptékő
problémákat? Egyszerően visszaküldjük a katonákat a háborúba anélkül, hogy megpróbálnánk megállítani a háborút? Azt hiszem, a mentálhigiénés munka nagy részét rá
lehetne hagyni a pszichológusokra, ami aztán több teret enged annak, hogy a szociális
munkások a szolgáltatások koordinálására, a katasztrófa utáni szervezésre és fejlesztésre
koncentráljanak. Egyébként nem tudjuk megvalósítani a társadalmi és gazdasági igazságosság szakmai eszményeit, ha figyelmen kívül hagyjuk az oly fontos társadalmi fejlıdést.
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A VEZETÉS TANULÁSA: A KÖZÖSSÉGI VEZETÉS
GYAKORLATÁNAK FEJLESZTÉSE*
FRANCIS J. SCHWEIGERT

Közösségi vezetés: lehetıség a cselekvés számára
Nemrégiben egy nagyobb nyugati városban egy közösségi győlésen az egyik
háztulajdonos a helyi hivatalos személyt kérte, hogy segítsen a bérlıkkel való vitában.
Azzal érvelt, hogy a bérlık okozzák a sok közösségi problémát: a zajt, a gyorshajtást, a
gondozatlan ingatlanokat és még a betöréseket is. Mielıtt a tisztviselı válaszolhatott
volna, az egyik szomszéd közbevágott és azt javasolta, hogy talán elıbb meg kellene
hallgatni a bérlık véleményét is. Erre a felkérésre egy idıs asszony kezdett beszélni:
„26 éve vagyok bérlı ebben a házban – mondta –, és engem is ugyanúgy bosszantanak a
problémák, mint önöket. Nem feltétlenül a bérlık jelentik a problémát, hanem a rossz
magatartás és a háztulajdonosok gyakori távolléte, ami miatt nem gondoskodnak saját
ingatlanjaikról.”

A győlés hangulata abban a pillanatban megváltozott. A háztulajdonosok és a bérlık
közti ellentét átalakult közös érdekeltséggé és a probléma megoldásának keresésévé.
Ez a kis történet jól illusztrálja a közösségi vezetés átalakító lehetıségeit, valamint
betekintést ad a közösségi vezetés dinamikáiba. Azoknak, akiknek volt már részük helyi
vitákban és problémamegoldásban – azaz a lokális demokrácia gyakorlatában – ebben a
példában nincs semmi rendkívüli. A megfigyelhetı tényezık mindennaposak: a régóta
fennálló elıítéleteken alapuló elfogultság a közösségen belül, a bürokratikus irányítás
hiábavaló erıltetése, váratlan közbeszólások, a hatalom hirtelen átfordulása, illetve gyors
váltások a megosztottság és az egységesség között. Azok számára, akik jártasak a közösségi vezetésben, ez ismerıs terepnek bizonyul, valamint erısíti is ıket elhivatottságukban.
Általános volta ellenére, az ilyen helyzetekben gyakorolt vezetés nem keltette fel a
mainstream vezetéssel foglalkozó elméleti szakemberek figyelmét. Gordon (2002)
vezetéselméleteinek összefoglalásában, melyben nyolc évtized munkáját győjtötte össze,
ötféle elméletet állapított meg: jellemvonásokat, stílusokat, (helyzeti) eseti, modern
(átadó, átalakító és kulturálisan specifikus), valamint felosztott vezetést, melyek közül
mindegyik feltételezi a vezetık felsıbbségét a követık felett a szervezetekben a
hierarchia elfogadott szerkezetein és a „dominancia mechanizmusa[in]” belül. Gordon
szerint ez a szervezeti összpontosulás a vezetés valódi természetét a parancs és a
megfelelés mintái mögé rejti, és ezzel a hatalmat összekeveri a „hivatal[lal]”, valamint a
vezetık érdekeit a közösség érdekeivel (Gordon 2002, 155). Collinson (2005; 2006) és
*
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mások is hasonló aggodalommal tekintenek a vezetéselmélet ezen hiányosságaira, és
kiemelik, hogy a társadalmi elmélet és a hatalom mélyreható tanulmányozása sokkal
összetettebb képet ad a vezetés gyakorlatáról.
A vezetı, mint felsıbbrendő lény, illetve a vezetı – követı személy(ek) közötti ellentét
különösen félrevezetı lehet, amikor a közösségi vezetésrıl beszélünk. A szervezeti
vezetıkkel (akiket segítenek a bürokratikus korlátok, valamint a hatalom gyakorlását
vezetı és irányító hierarchiák) ellentétben a közösségi vezetıknek a befolyás, az
ellenállás és az egyeztetés egymást átfedı rétegeivel és változó forrásaival kell
dolgozniuk. Ahogy a fenti történet is bemutatja, a követı személyek szabadon
változtathatják vezetıiket, illetve szabadon dönthetnek, hogy mikor mőködnek velük
együtt, és ha az összegyőltek véleménye egyszer csak megváltozik, a hivatalos vezetı
hirtelen követıvé válhat, akinek küzdenie kell pozíciója visszaszerzéséért. A közösségekben a lehetıségek határai rugalmasak. A közösségi vezetés alapvetı dinamikái és
jellegzetességei sokkal tisztábban látszanak a gondolkodás, a cselekvés és a válaszok
kapcsolati mintáiban, és több irányba is vezethetnek. Még a régóta tartó megosztottságot
és elfogultságot is – mint amilyen például lakástulajdonosok és bérlık között lehet –
rendbe hozhatja a megfelelı pillanatban közbelépı hatékony vezetı, egy jó meglátással
vagy egy meggyızı érvvel.
A kapcsolati látásmód irányába való váltás bizonyos szempontok szerint
összeegyeztethetı az igazgatás és a vezetés Kotter (1999) által leírt különbségeivel:
„Itt a vezetésrıl beszélek, a víziók és a stratégiák fejlesztésérıl, e stratégiák mögé a
megfelelı emberek helyzetbe hozásáról, illetve az emberek empowermentjérıl, hogy az
akadályok leküzdésével meg tudják valósítani a víziót. Ez ellentétben áll az igazgatással,
amely a már meglévı rendszer mőködtetése tervezés, költségvetés, szervezés, alkalmazás,
irányítás és problémamegoldás által. A vezetés az embereket és a kultúrát felhasználva
mőködik. Érzékenyebb és melegebb. Az igazgatás a hierarchián és a rendszereken
keresztül mőködik. Ezért aztán keményebb és ridegebb.” (Kotter 1999, 10)

Geisler (é.n., 23) ugyanezt sokkal tömörebben fogalmazta meg: „az igazgatás szakmai
[tudás], illetve annak kell lennie. A vezetés emberi.”
A kapcsolat egyszerő kiemelése a vezetésben azonban még nem elegendı ahhoz, hogy
szemléltesse a közösségi vezetés jellegzetes közösségi dinamikáit, amelyeket
bemutathatunk egy az „elvárások irányításá”-hoz hasonló fogalommal. A szervezeteken
belül lehetséges az alkalmazottakkal szembeni elvárások irányítása, mivel a szervezet
határai tisztán kivehetık, illetve a határokon belül az igazgatók határozzák meg a
korlátokat, az irányt, a jutalmakat, valamint ık biztosítják a felelısségre vonhatóságot.
Ennek eredményeképp a szervezetekben az alkalmazottak egymással együttmőködve, a
felsı vezetés elıírásaival összhangban tudnak dolgozni. Az összhang megbomlása
egyszerően felismerhetı, és az alkalmatlan dolgozók fegyelmezhetık vagy eltávolíthatók.
A dominancia és az ellenállás folyamatosan aktív erıi ellenére, – amelyek a hatalom
gyakorlásánál mindig megfigyelhetık (Foucault 1976/1978) – a munkahelyi vezetık
felhasználhatják pozíciójuk bürokráciában lévı szilárdságát, illetve a szervezet határait,
hogy leküzdhessék a kihívásokat és fenntarthassák az irányítást.
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A közösségekben az elvárások ezzel szemben számos, gyakran egymással ellentmondó
forrásból érkezı felelısségre vonhatósággal állnak kapcsolatban, és a vezetık –
ellentétben a szervezeti igazgatókkal – nem tudják a közösség tagjai számára biztosítani,
hogy a korlátok és az irányok ugyanazok maradjanak, vagy hogy a jutalmakat, illetve a
büntetéseket megfelelıen osszák ki. A közösségi elvárásokat nem lehet „irányítani”,
mivel a közösségi vezetıknek nincs meghatározott felsıbbségi pozíciójuk, ahonnan
gondoskodhatnának a következményekrıl, valamint a közösség tagjai sincsenek
meghatározott bürokratikus határok közé szorítva. Bármikor kicserélhetik vezetıjüket,
megváltoztathatják hatalmát vagy egyszerően el is sétálhatnak. Ugyanez megtörténhet
megválasztott vagy kinevezett tisztségviselık esetében is. Nem ritka a helyi közösségi
szinten, hogy a választott tisztviselıket lehurrogják, illetve a gondosan elkészített
hivatalos prezentációkat figyelmen kívül hagyják. A közösségek tagjai a nyilvános
helyeken erejüket és tagságukat egyéni önrendelkezésükkel és önérdekükkel telítve
gyakorolják, melyre egy formális szervezetben nem volna lehetıségük.
A közösségi vezetık következetes, meggyızı és intelligens kommunikációval
igyekezhetnek megtartani helyzetüket, vagy befolyásolni a közvéleményt. A vezetés
szervezeti eszközei, illetve az elvárások irányítása helyett fordulhatnak a felhívás és a
meggyızés, a különbség és elkülönülés retorikájának, illetve a félelem és az ígéret
manipulációjának eszközeihez is. Az efféle stratégiákat használhatják a lelkiismeretes és
jó szándékú személyek ugyanúgy, mint a „szociális banditák” is, ám e stratégiák
segítségével a helyi közösségek mégis megoldást találhatnak hibáikra és problémáikra.
Az emberek jellemzıen „felvilágosult” önérdekkel vesznek részt közösségi munkában,
mivel felismerik, hogy saját érdekeik sikeres megvalósításához nyilvános tevékenységre
van szükség (de Tocqueville 1840/1969). Ám végül a hibák és a megtévesztések
nyilvánosságra kerülnek, amikor nem sikerül az elvárt vagy ígért eredményeket elérni.
A közösségi szándékokat ezért józan pragmatizmus szerint kijelölik, amely az
igazságosság és a hitelesség alapján áll. Ez nem minden közösségi győlésen mőködik, ám
mindenképpen maradandó és önmegújító hatása van. A közösség tagjai megtartják
önállóságukat és a valóságról alkotott meggyızıdésüket, valamint összhangban
dolgoznak a vezetıkkel, akik tiszteletben tartják ezt az önállóságot. Ideális esetben a
közösségi vezetık egy olyan társadalmi teret hoznak létre, amelyben a polgárok
felismerhetik saját érdekeiket, megállapíthatják a közösség szükségleteit és lehetıségeit,
megoszthatják meggyızıdéseiket és ötleteiket, valamint létrehozhatnak egy ’utat’, melyet
bejárva, a jóra törekedve megvalósíthatják közös céljaikat. A vezetés ilyenfajta felfogása
„kopernikuszi” fordulattal jár, a vezetık felsıbbsége körül forgó vezetés átalakul a
közösség tagjainak irányadó intézkedései – szabadságuk és hatalmuk gyakorlása – körül
forgó vezetéssé. A hatalom és a tekintély, kiváltképp a közösségi viszonyokon belül,
horizontális irányban terjed szét a vezetıkre, akik a köz akaratát emelik ki és irányítják,
és ezáltal felerısítik a polgárok autonómiáját, ahelyett hogy fentrıl-lefelé terjedve
korlátoznák az alárendeltek személyes szabadságát.
E meghatározás szerint a vezetést a közösségeken belül felosztják a vezetık és a
közösség tagjai között. A vezetık hatalma és hatásköre a tagok autonómiájából fakad,
mivel ık döntik el, hogy részt vesznek-e a tevékenységekben, illetve hogy vállalják-e a
cselekvéssel járó felelısségeket (Coleman 1997), erejüket egy közös cél felé irányítva.
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Burns (1979) szerint a vezetés dinamikái egymástól függenek:
„A vezetést én úgy határoznám meg, mint azokat a vezetıket, akik a közösség tagjaiból elıhívják, hogy olyan célok elérése érdekében cselekedjenek, amelyek a vezetık és a tagok értékeit és motivációit, akaratát és szükségleteit, törekvéseit és elvárásait egyaránt kifejezik. A vezetés géniusza abból a módszerbıl fakad, melynek segítségével a vezetık saját és a közösség
tagjainak értékei és motivációi szerint szemlélıdnek és cselekszenek.” (Burns 1979, 387)

Ha több vezetı is rendelkezésre áll, feladatuk egymás kiegészítése. Valaki az intézkedés
számára úgy tud helyet teremteni, hogy szembenézve a problémával, másokban is
felélénkíti a bátorságot. Mások ügyesen meg tudnak nevezni kérdéses nehézségeket és
értékeket, megoldható problémává alakítva ezzel a káoszt vagy a frusztrációt. Sokak a
társadalmi cselekvés „építészei”, akik képesek megteremteni a lehetıséget, hogy a többi
ember is be tudja fektetni energiáját a közösség javára. Egyesek rendelkeznek az
általános intézkedésekhez szükséges forrásokkal, például vonzzák a pénzügyi tıkét,
biztosítani tudják a hatékonyság növeléséhez szükséges eszközöket vagy képzéseket,
vagy csökkenteni tudják az önkéntesek terheit azáltal, hogy támogatják a nappali ellátást,
illetve szállást biztosítanak. Számos vezetı „próféta”, akik az embereket képesek
munkába hívni, illetve riadót fújnak, hogy nıjjenek fel az aktuális feladathoz, vagy
megfeleljenek saját képességeiknek és cselekedjenek azok szerint.
A közösségi vezetési dinamikák egyik fontos eleme az emberek szabadságának
tisztelete. A nyilvános mérlegelésrıl szóló kiváló tanulmányukban Gutmann és
Thompson (1996) két, a közös tisztelethez szükséges követelményt emelt ki, amelyektıl a
vezetés és a polgári státusz függ. Az elsı, hogy a vezetıknek következetesnek kell
lenniük, ügyelve a problémákban és az intézkedésekben elfoglalt pozíciójukra: az idı
múlásával is ugyanazt mondják-e, következetesek-e interpretációikban és cselekvéseikben, valamint hogy elfogadják-e az általuk korábban nyilvánosan felvállalt általános
alapelvek implikációit. A vezetık következetessége minden esetben a többiek intézkedéseinek alapjául szolgál, mivel általuk tisztábban látják saját értékeiket, illetve nagyobb
biztonsággal cselekedhetnek azok szerint. Mivel a közösség tagjai bízhatnak vezetıjük
integritásában, idejüket és forrásaikat nyugodtabban szentelhetik a nyilvános
tevékenységeknek. A második követelmény, hogy a vezetık tartsák tiszteletben az ıket
ellenzık szabadságát és méltóságát. Az ellenfelek a saját közös jóról alkotott nézetüket
képviselik, ezért a vezetıknek tiszteletben kell tartaniuk álláspontjuk megtartása iránti
elkötelezettségüket, nyíltan kell hozzáállniuk, hogy tanuljanak belılük, ezáltal ahhoz is,
hogy változtassanak saját véleményükön, valamint e nézeteket a lehetı legritkább esetben
szabad csak visszautasítaniuk. A vezetık következetességen és tiszteleten keresztül
megerısítik a ragaszkodás, az elkötelezettség és az egymástól való függés kapcsolati
kötelékeit, melyek a közösségek központi elemei. Az embereknek nagyobb lehetısége
van rá, hogy megláthassák a jót és cselekedhessenek érte, amikor a vezetık saját
helyzetükben osztatlanságot mutatnak, ellenfeleikkel nagylelkően viselkednek, valamint
megerısítik a kapcsolati kötelékeket, melyektıl az emberek élete függ. A vezetés-követés
a kapcsolatok egy olyan dinamikus készlete, melyekben az egyének saját útvonalaikat
mások képességeiben és cselekedeteiben látják és valósítják meg (Gordon 2002). Az
emberek ez alapján választják ki, hogy kit követnek, ha a jó úton akarnak haladni. Ezek a
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dinamikák alapvetıen az erkölcsösségre vonatkoznak, mivel az erkölcsösség a társadalmi
rend egy olyan mechanizmusa, amely az egyéni szabadság és kötelesség súlyán keresztül
mőködik. Az erkölcsösség ereje a középpontjában elhelyezkedı szabadságból árad.
Semmilyen fentrıl lefelé irányuló dominancián keresztül fenntartott társadalmi renddel
nem lehet a közösség mindennapi életében tapasztalható határtalan mennyiségő, apró és
összetett interakciót olyan hatékonyan irányítani, mint az egyének önszabályozó erkölcsi
intézkedése által, amellyel minden pillanatban számos kötelezettséget vállalnak,
amelyeket folyamatosan értelmeznek és életbe léptetnek. Ha azt mondjuk, hogy a
közösségi rend az erkölcsön alapul, az nem azt jelenti, hogy mindenki egyetért abban,
hogy mi a jó és mi a helyes. Azt sem állíthatjuk, hogy a közösség minden tagja
egyformán rátermett, elkötelezett és következetes. Mindenképp azt kell azonban
mondanunk, hogy a közösségi rend a társadalmi érzékenység és az egyéni szabadság
alapjain áll. A szabadság és az érzékenység ugyan korlátozott a családi hierarchiák,
valamint a csoporthoz való hőség miatt, a rendnek mégis e hierarchiák és hőség egyéni
lelkiismeretre gyakorolt hatásaitól kell függenie. A lelkiismeret hagnsúlyozásának van
egy szükségszerő következménye a közösségi vezetésben, amely a vezetıket és a tagokat
egyaránt kötelezi. Amíg a vezetık egy közös célért és a közös jóért küzdenek, mindenkit
olyan értékekhez kötnek, amelyek felülemelkednek az egyéni érdekeken. A vezetık ezért
különböznek az árusoktól, az ıket követık pedig különböznek a vevıktıl. A vezetık
olyan etikai normákat és célokat is kitőzhetnek vagy elıhívhatnak, amelyek meghaladják
egyéni képességüket, és így a tagokat olyan eszményekhez és célok felé irányítják,
melyek eléréséhez hosszú távú munkára van szükség, amely a kezdetekkor valószínőleg
nem nyilvánvaló számukra. Az, amit Bellah (1997, 44) a szakemberekrıl az erkölcsi
szabadsággal kapcsolatban mondott, a vezetıkre is teljes mértékben vonatkozik:
függenek azon „képességüktıl, hogy miként tudnak a társadalom egésze érdekében
magasabb rendő erkölcsi normákat kitőzni és alkalmazni”.

A közösségi vezetés tanulása
Az emberek szabadság gyakorlásában irányuló cselekedetei azt jelentik, hogy a
polgárságot és a vezetést ugyanúgy kell tanulni, ahogy az erkölcsösséget: elsısorban nem
utasítások és képzés által, hanem egy erkölcsös közösségben történı gyakorlaton keresztül.
A tagok hatáskörében és hatalmában lévı vezetés meghatározásához új irányra van
szükség, amely kevésbé az egyénekben megtalálható bizonyos értékekre, hanem inkább az
információcserét, illetve a célok és az eszközök mérlegelését megkönnyítı társadalmi
helyzetek értékességére összpontosít. Ezek a társadalmi helyzetek oktató jellegőek, abban
az értelemben, hogy „elısegítik” vagy „kihúzzák” az emberekbıl állampolgári
kötelezettségeiket, valamint felhatalmazásukat, hogy a közösség nevében cselekedjenek.
A tanulás ilyen formája részleteiben nagyon összetett, azonban három fı pontban össze
lehet foglalni: valahova tartozás, figyelem és gyakorlás.
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Tartozni valahova: a közösség ereje
A csoportos együttmőködés és a valahova tartozást tekintve az emberek kettıs tagság
szerint fejlıdnek: az egyének családokhoz, a családok pedig nagyobb közösségekhez,
szövetségekhez vagy hálózatokhoz tartoznak (Kimball 1987; Rodseth et al. 1991). Naroll
(1983) a különbözı kultúrákról szóló tanulmányában az életben maradás és a
hovatartozás fı egységének a családon belüli csoportosulást tartotta – amit az iparosodás
elıtti társadalmakban „csoportnak”, ma általánosan „közösségnek” nevezünk. Minden
csoport egy családokból – szülık és gyermekeik – álló közösség, amely elég kicsi, hogy
minden tagja személyesen ismerje egymást, ám mégis elég nagy hozzá, hogy
gondoskodjon az élelemgyőjtésrıl, a védelemrıl és az erkölcsi tekintélyrıl. A csoportban
a szülık erkölcsi tekintélye és a hozzájuk főzıdı hőség a társadalmi együttmőködés –
fıként a szertartások és ünnepélyek, úgymint beavatás, házasság és temetkezés –
segítségével folyamatosan megerısödik és megszilárdul.
A közvetlen család segíti a legbizalmasabb társadalmi szerepek és erkölcsi kötelességek
elsajátítását, ám a gyerekek mégis azzal a tudattal nınek fel, hogy a kötelességek,
melyeket elvárnak tılük, szüleiket is kötelezik. A családban elsajátított erkölcsi
felhatalmazást a csoporton belül megosztják, és ez a törzsben tovább erısödik, mivel a
csoportok összessége egy közös nyelvvel, legendákkal és szertartásokkal, valamint közös
erkölcsi ideológiával rendelkezik. Az erkölcsösség így hordozza az egyetemesség érzetét
is, mivel a szülık, a közvetlen környezetben lévık és a magasztalt törzsi vezetık is
egyformán tekintélyének tárgyai. Az erkölcsi tanulás feltételez a törzs minden
csoportjában egyfajta megalkuvást nem tőrı, felsıbbrendő, kihirdetett és érvényre
juttatott felhatalmazást.
Az együttmőködı életmódú csoportokat jelentıs mértékben felosztotta az iparosodás,
gyakran minden családnak, sıt minden egyénnek küzdenie kell a túlélésért és a
jelentıségükért a nagy vállalatokkal és az állami entitásokkal szemben. Ennek ellenére a
világ társadalmaiban az emberek még mindig családokban próbálnak élni, a családok
pedig még mindig egy nagyobb közösséghez, valamilyen csoporthoz próbálnak tartozni,
vagy egy közösséggel próbálnak azonosulni. Az ipari társadalmakban a családok gyakran
találják magukat abban a helyzetben, hogy egy idıben több különbözı vagy egymással
átfedésben lévı „csoporthoz” is tartoznak: szomszédsághoz, helyi egyházi gyülekezethez,
munkahelyhez, helyi etnikumhoz, helyi civil szervezethez stb. Amíg a csoportokban egy
nagyobb társadalom (a „törzs”) közös nyelvét beszélik, ugyanazon szertartásait
gyakorolják és közös normáit fogadják el, addig e közösségek is kivetíthetik és érvényre
juttathatják a közös erkölcsi tekintélyt. Az emberek még a nagyvárosi térségek
változatosságában is azonosulhatnak helyi közösségekkel, részévé válhatnak egy nagyobb
társadalmi egésznek, ahova tartozhatnak, amelyért felelısséget érezhetnek, valamint
amelyben megtanulhatnak szolgálni és vezetni.
Elsıdlegesen a csoportban történik meg, hogy a törzs átívelı fogalmai, értékei, ideáljai
és attitődjei minden egyén számára személyessé és erıteljessé válnak. A vezetést szintén
a csoportban sajátíthatják el, ahogy az egyéneket felszólítják, hogy valamilyen formában
érezzenek felelısséget a csoport jólétéért. A vezetésre vonatkozó igény természetes módon
ered a közösséghez való tartozásból, a vezetı pedig cserében felelıs a közösségért.
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A figyelem: az egyének számítanak a leginkább
A kisgyermekek elsıdleges tanulási mechanizmusa a megfigyelés és a kísérletezés.
Leginkább azok a tárgyak érdeklik ıket, amelyeket az idısebbek is használnak és
kedvelnek, és amikor lehetıségük adódik rá, a tárgyakat megvizsgálják, hogy megtudják,
milyen szaguk és ízük van, valamint hogy ugyanazt az élvezetet nyújtják-e, mint amit
másoknál megfigyeltek. A gyermekeket természetes módon érdekli az anyjuk tányérján
lévı étel vagy a társuk markában lévı játék.
A gyermekek figyelme nem rendszertelen, hanem az evolúciós történelmünk alapján
megállapított elıre kiszámítható minták alapján mőködik: egy figyelmi rendszer, amely
az egyén figyelmét és tanulását a kulcsfontosságú egyénekre irányítja. A csecsemı
természetes módon kutatja édesanyját – tekintetét, szívdobogását, illatát és érintését –, és
saját hangulatát, ragaszkodását, figyelmét és figyelmének elterelıdését ez alapján
alakítja. Ahogy a gyermek egyre mozgékonyabb lesz, egyre jobban érdeklik más
gyermekek is, különösen a náluk kicsivel idısebbek válnak a helyes viselkedés fı
irányadóivá, mivel ık lesznek a társadalmi elfogadás elsıdleges színterei.
Kamaszkorban a figyelem három irányba terelıdik, és ez így marad az ember élete
végéig: a hasonló korú társak csoportja, az egyén szüleinek közeli rokonsága, valamint a
közösség hierarchiájában kiemelkedı, domináns szerepet betöltı felnıttek irányába. Az
emberek ezen irányokban és ezen irányokból kiindulva tanulnak meg vezetni azáltal,
hogy megfigyelik mások vezetıi képességeit, illetve kísérleteznek saját vezetıi
képességeikkel. A tanulás elkerülhetetlen, azonban a tanultak minısége nagyban függ a
megfigyelt teljesítmény minıségétıl. Ahogy azt Freire (1970/1995) a nevelés
felszabadításáról szóló tanulmányaiban elmondta, ha az elnyomás az egyetlen tapasztalt
vezetési modell, az elnyomottak, amikor hatalomra jutnak, ugyanúgy elnyomó szerepeket
fognak felvenni.
A gyakorlás: az agy egészét foglalkoztató tanulás munka és játék közben
Jane Lancaster (1975, 35) antropológus állítása szerint a „magasabb rendő fıemlısök
tanulásának legeslegfontosabb mechanizmusa a játék, nagyon sok játék”, mivel a
racionális-kognitív tevékenységet a fizikai feladattal ötvözi, valamint az érzékelı
rendszert a csoport kapcsolati rendszerén belül alakítja. A megismerést és a tanulást
vizsgáló kutatók ezt nevezik a tanulás „többforrású” elméletének:
„A legáltalánosabb megfogalmazás szerint a többforrású feltételezés azt jelenti, hogy a
tanulás folyamatának elısegítéséhez több (független) forrás (pl. auditív, vizuális, mozgató,
érzelmi, csak hogy a legfontosabbakat említsük) szükséges. […] A legpontosabb
meghatározás szerint ez azt jelenti, hogy több agyi alrendszer (érzékelı stb.) is hozzájárul
egy idıben a tanuláshoz és az emlékezéshez. […] Ennek az az oka, hogy kizárólag csak az
agy egészét mőködtetı gyakorlatok közben van rá esély, hogy a tanuláshoz hozzásegítı
források egy idıben mőködnek. Ezzel szemben sok bizonyítékunk van arra is, hogy az
idegrendszer nagyon gyengén mőködik a részletekben történı szituációknál, amikor a
tanuló számára az információk egymástól elkülönülve apró darabokban és részekben
érhetık csak el.” (Iran-Nejad–March 1993, 254–255)
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E tanulmánynak nagy a jelentısége a vezetésre való felkészítésben, a szerzıpáros
szerint a tantermi oktatás erre alkalmatlan, mivel lekorlátozza a fizikai mozgásteret, és
elszigeteli a tanulókat a való világ bonyolultságától. Fontosabbnak tartja a munkahelyi és
közösségi viszonyokban való tanulást, ahol adottak a „peer play” jellemzıi. A vezetés
nem egy specialitás, hanem egy összetett dolog, amelyhez az emberi képességek széles
tartományát igénybevevı tanulásra van szükség:
„Ezekbe beletartozik 1) a fejlıdés fizikai szabályozása, 2) az észlelési és mozgási képességek fejlesztése, 3) a viselkedési rugalmasság fejlesztése, valamint 4) a társadalmi kapcsolatok vizsgálata és megszilárdítása. … Továbbá lehetıséget nyújt társadalmi tanulásra adott
társadalmi környezeten belül, ahol szükség van korrektségre, szerepcserékre, valamint arra,
hogy áttegyük a hangsúlyt a dominanciáról annak érdekében, hogy alkalmazhassunk és
megtarthassunk nem hivatásos partnereket.” (Dobbert–Cooke 1987, 111)

Az emberek nem csupán képesek rá, hogy egy idıben több dolgot tanuljanak, hanem
„képtelenek egyszerre csupán egy dolgot tanulni” (Wolcott 1987, 39). Ahogy a játék
ideális a gyermekkori tanuláshoz, a munka és a közösségek is ideális helyszínei a
felnıttkori tanulásnak, mivel biztosítják a következıket: a) egy fejlıdı, folyamatosan
megújuló kapcsolatkészletet; b) a cselekvı, a világ, a cselekvés, a jelentés, az észlelés, a
tanulás és a tudás egymástól való függését; c) a jelentés társadalmilag egyeztetett
jellemzıjét; d) a gondolat és a cselekvés érdekeltségét; valamint e) a folyamatos
interakción keresztüli megértést és tapasztalatszerzést (Lave–Wenger 1991).
A vezetéshez szükséges érvelés és az irányadó cselekvés mikéntjeit gyakorlati
szituációk során kell elsajátítani. Annak ismerete, hogy mit kell tenni, összekapcsolódik
azzal, hogy mikor, hogyan és kivel is kell azt tenni, valamint figyelni kell minden, a valós
szituációkban megfigyelhetı apró dologra. Az, hogy a vezetık „elıre csomagolt”
instrukciók és tananyag alapján valós tapasztalatok nélkül tanulnak, megnövelheti az
elvárásokat velük szemben, valamint a tanulóknak hamis önbizalmat, illetve fölényérzetet
adhat, pedig hiányzik belılük a belsı érzékenység és ítélıképesség, amelyek viszont egy
jó vezetı alapvetı tulajdonságai. Még a projektek is „megszerkesztve, megszervezve,
átgondolva, kiadásra készen” érkeznek a tanulókhoz (Schall 1995, 215). Ugyanez igaz az
esettanulmányokra is, melyeknek célja, hogy rálátást biztosítsanak a valós
tapasztalatokra, azonban néha ezek is legalább annyira félrevezetık, mint tanító
jellegőek. Az esettanulmányok megszerkesztésénél sok, a konkrét szituációknál
megfigyelhetı apróságot és esetlegességet kihagynak, vagy a tanulók számára elıre
értelmeznek, ezáltal a szituációkat olyan formában „elıre megszerkesztik”, ahogy azzal
vezetıi gyakorlatuk során sohasem fognak találkozni.
Nemrégiben egy közösségszintő szervezet győlésén a vezetıség szemben találta magát
egy csoport tüntetıvel, akiknek valahogy sikerült bejutniuk a győlésterembe. Több
százan már ültek, amikor a tüntetık elkezdtek beszivárogni a terembe és körbevittek egy
kérvényt, melyben indítványozták, hogy követeléseiket vegyék bele a napirendi
pontokba. Érezni lehetett a terjedı bizonytalanságot, mivel az emberek megfontolták
ugyan az indítvány indokoltságát, ám érezték, hogy az ülés menetére fenyegetıen hathat.
A vezetıség lejött a tüntetık közé az emelvényrıl, majd a győlés elnöke hirtelen a
mikrofonhoz lépett, bemutatkozott, rendreutasította a jelenlévıket, majd felszólította a
résztvevıket, hogy azok álljanak fel, akik a már kinyomtatott napirendi pontokat
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támogatják. A tüntetıkhöz, akik már amúgy is álltak, mindenki csatlakozott, és így az
elnök egyhangúlag elutasította követeléseiket. Gyors cselekvésének köszönhetıen a
demonstrációt egy pillanat alatt hatástalanította oly módon, hogy a humor és a meglepetés
erejével tovább segítette a tüntetık hatalmának elveszítését. Egy ilyen szituációt nem
lehet modellezni, mivel szükséges hozzá a kultúra alapos ismerete, az egyén jelenléte,
uralkodó mivoltának bensı ismerete, valamint a finoman hangolt idızítés: „Ahhoz, hogy
hatékonyak legyenek a közösségi vezetésben, az embereknek szükségük van arra, hogy
képesek legyenek ’ingoványon’ vezetni és irányítani. Ehhez nincsenek szabályok,
nincsenek technikák, amelyek garantálnák a helyes válaszokat” (Schall 1995, 203).
John Dewey a tapasztalat szituációjából kialakuló problémát úgy határozta meg, mint a
gondolkodás alapvetı tevékenységét. Dewey szerint tapasztalataink során nem
„problémákkal” találkozunk, hanem szembekerülünk „egy olyan szituációval, [amely]
valamilyen módon bizonytalan, zavaró, nyugtalanító, ha csak az elme számára is, de egy
feloldatlan nehézség, egy megválaszolatlan kérdés” (Dewey 1933, 100). A „szituáció”
„nem egy dolog vagy egy esemény vagy dolgok és események halmaza. […] Valós
tapasztalatainkban nincsenek különálló dolgok vagy események; egy dolog vagy egy
esemény mindig egy körülvevı tapasztalati világ – egy szituáció – különálló része,
mozzanata vagy szempontja” (Dewey 1939, 891–892). A szituációkban a zavart gondolat
útján át kell formálni egy kifejezhetı problémává, amellyel szembeszállhatunk azzal a
céllal, hogy „az eredeti zavaró szituációt egy végsı, megfelelı szituációvá alakítsuk át”
(Dewey 1933, 101). A probléma megnevezése már a megoldás elsı fele.
Pontosan ez az a feladat, amellyel az emberek a társadalmi szituációk során
szembetalálkoznak, és amelyhez egy vezetıre van szükség, aki a zavart és a problémát
összekapcsolja, hogy a közösség a konfliktust hatékonyan feloldhassa, illetve a problémát
megoldhassa. Ez mindig kockázatos, mivel a vezetınek megfigyelés által kell segítenie és
beleavatkoznia egy tisztázatlan szituációba, amelynél nem volt közvetlenül jelen:
„Ezt a folyamatot, amely során úgy képzeljük el, hogy mi hiányzik, hogy mit találunk
kéznél, következtetésnek nevezzük. […] Minden következtetés, mivel túlmutat a
meghatározott és ismert tényeken, melyeket megfigyelés vagy korábbi ismeretre való
visszaemlékezés alapján megállapítottunk, magában foglalja az ugrást az ismertbıl az
ismeretlenbe. Ugrás az adott és elfogadott dolgokon túlra.” (Dewey 1933, 95–96)

E következtetésen alapuló kockázatos ugrás a vezetés nagy kihívása és izgalma; a
szituáció kuszaságában megítélni, hogy mi az a jó, ami hiányzik, valamint hogy mi az a
jó, amit lehetséges elérni. A közösségekben az ilyen, megfontoltságot igénylı
következtetésekhez több emberre is szükség van: adott szituációban a különbözı emberek
különbözı dolgokat látnak és mondanak, és így együtt biztosítják a probléma
megnevezéséhez és a cselekvéshez szükséges gondolatokat. A vezetés ezen „felosztott”
formájában „a különbözı vezetık közti gyakorlatok kölcsönhatása alapvetı fontosságú
ahhoz, hogy megértsük, a vezetés miként osztódik szét a szereplık között” (Spillane et al.
2001, 25). Ez különösen fontos a közösségi vezetés megértéséhez.
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A vezetés tanulása egy gyakorló közösségben
A vezetéshez szükséges a lehetıségek meglátása az élet kuszaságában, a
problémamegoldás, illetve valami új létrehozása. A vezetıképzésnek ezért a vezetés
gyakorlatát kell a középpontba helyeznie a fentebb leírt hatékony tanulási
mechanizmusok figyelembevételével. A közösségi vezetık számára ez azt jelenti, hogy
meg kell kezdeniük a közösségi munkában való részvételt: dolgozniuk kell a közösség
javáért, „maguknak kell fogni a közjó ekéjének szarvát” (Rousseau 1762/1967, 45). Egy
demokráciában a vezetés számára ez két színtérrel szolgál: azon polgárokként, akik a
szuverén hatalom megtestesítıi, akik a törvényeket alkotják, amelyek által kötelezik
magukat a közös érdekhez; illetve azon polgárokként, akik a törvények és a nyilvánosság
ügynökei, akik – egyénenként vagy közösen – a közös jó elérése érdekében cselekszenek.
A vezetés ezen színtereken való tanulása a kisebb felelısségvállalástól a nagyobbakig
történı fejlıdés természetes mintáját követi: „a tanulók elkerülhetetlenül a gyakorlatban
dolgozó szakemberekkel együtt vesznek részt a közösségekben, továbbá a képzettség és a
tudás elsajátítása megköveteli az újoncoktól, hogy a közösség szociokulturális gyakorlataiban való teljes részvétel felé mozduljanak” (Lave–Wenger 1991, 29). A tanulás nem
egyszerően a tudás befogadása. „Növekvı részvétel egy gyakorló közösségben, [amely] a
világban tevékenykedı ember egész személyét érinti” (Lave–Wenger 1991, 49). Nem
csupán egy „tartalmat” vagy „tanagyagot” kell megtanulni, hanem egy új, átmeneti
személyiséget kell felvenni. Bizonyított, hogy
„adott környezetben az identitás építése vagy az arra tartott igény motiválja az egyént, hogy
egyre szakavatottabbá váljon; egy adott környezetben az öntudat szereplıkénti kialakítása
az embert arra készteti, hogy egy adott társadalmi gyakorlathoz tartozó képességeket,
tudást és érzelmeket egyre jobban elsajátítson.” (Eisenhart 1995, 4)

A vezetıvé válás ezért a tagság és a részvétel fejlıdı formája, valamint a „tanulás
magában foglalja azt, hogy az ember egy másik személlyé válik, aki tekintettel lesz az
efféle kapcsolati rendszerek által megnyíló lehetıségekre” (Lave–Wenger 1991, 53).
A vezetésben történı fejlıdés együtt jár azzal is, hogy az ember közben új helyet nyer a
társadalmi struktúrában és a közösségi gyakorlatban. Több képességre és nagyobb
tiszteletre tesz szert, miközben lemásolja a már létezı társadalmi rendet, ám ezzel egy
idıben cselekedeteivel és megoldásaival meg is változtatja azt. Ebbıl kifolyólag egy
közösség ugyanazzal a módszerrel tartható fenn és újítható meg, ahogyan a tagság és a
vezetés tanulható. A fejlıdési folyamatnak fontos része a „veteránok” elmozdítása és
lecserélése, mivel az újoncok gyakorlati és identitásbeli fejlıdése egyaránt fenyegeti is a
veteránok helyzetét, valamint be is teljesíti sorsukat (Lave–Wenger 1991).
A vezetés a gyakorlat során úgy fejlıdik, hogy a résztvevık egyre magasabb szintő
kölcsönös felelısségre vonhatóságot, tiszteletet és támogatást tapasztalnak. A részletes
utasítások hasznosak lehetnek, ám a tanulás alapvetıen a tagok és a tanulók közti
együttmőködésben rejlik. Ez inkább egyfajta tanulói tanmenetnek, mint tanítói
tanmenetnek nevezhetı (Lave–Wegner 1991). Az oktató számára az elsıdleges kihívás,
hogy a gyakorló közösségben olyan struktúrákat és folyamatokat hozzon létre, amelyek
könnyítik és segítik a tanulást. Jóllehet, ebbe beletartozhatnak tanfolyamok, illetve a
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területi projekteken és közösségi szolgáltatásokon keresztüli belépés a közösségekbe, a
képzési modell magjának mégis inkább annak kell lennie, hogy a közösség ismerje fel és
oldja meg a közösségi problémákat. Az oktató fı célja, hogy segítsen az új résztvevıknek
bekapcsolódni a valós gyakorlati szituációkba,
„hogy vezetıi képességeiket ne vezetıi szemináriumokon keresztül, hanem a demokratikus
világ élénk környezetében fejlessze… a résztvevıket – mindenféle gazdasági hátterő és
etnikai származású nıt és férfit egyaránt – a demokratikus részvétel sodrásába helyezve.
Ebben a sodrásban a résztvevık kellı motivációt kapnak, hogy a szükséges képességeket
megtanulhassák, valamint hogy vállalni tudják a közösségi vezetıvé válással járó
kockázatokat.” (Wood 2002, 4)

Hozzáférés a hatalomhoz: a perifériától a középpontig
Ha a közösségekben a hatalom gyakorlása rejtve zajlik, tehát a döntéshozók mérlegelési
folyamatai nem látszanak, az emberek nagyon nehezen tudják csak megfigyelni a döntéshozatalt, illetve nem tudnak a részvételhez és a tanuláshoz könnyen utat találni. A vezetıképzéshez szükséges legelsı lépés, hogy a döntéshozatal folyamatait a nyilvánosság
számára láthatóvá tesszük, illetve kiszélesítjük a közösségi részvétel lehetıségét, azaz
növeljük az átláthatóságot, valamint a hozzáférhetıséget. Átláthatóság nélkül a polgárok
nem rendelkezhetnek a probléma megértéséhez szükséges információkkal, és nem tudják
megfigyelni, illetve megtanulni a mérlegelés azon eszközeit sem, melyek segítségével a
vezetık a helyzeteket értelmezni tudják, és amelyekkel megoldható problémává tudják
azokat alakítani. A mérlegelési folyamatokhoz való hozzáférés nélkül a tanulók
képtelenek részt venni a vezetés kompromisszumkötési folyamataiban. Ha a mérlegelési
folyamatok nyilvánosak, az segíti a közösség tagjai hozzájárulásának megırzését, növeli
a megfigyelık és a résztvevık látókörét, valamint a véleménykülönbségek láthatóvá
válnak a képzés és az önkorrekció számára (Gutmann–Thompson 1996).
A közösségi munkában minden felelısség (bármilyen messze is legyen a hatalmat
irányítóktól) tanulási lehetıséget biztosít, hogy a tanulók a perifériáktól eljuthassanak a
közösségi vezetés elsajátításáig. Például azok, akiket egy nyilvános győlésen a székek
elhelyezésével bíznak meg, bevonhatók a győlés megszervezésének folyamatába; azok,
akik a szórólapokat terjesztik, bevonhatók az ülések megszervezésébe; valamint azok,
akik a terem szélén csak megfigyelik az eseményeket, a győlésen részt vehetnek
jegyzıként, hogy késıbb értékes visszajelzést adjanak. A képességek a kisebb feladatokba és helyi problémákba való bevonással, jártassággal és részvétellel fejlıdnek, ahogy
azt Cesar Portillo esetében is megfigyelhetjük. Portillo egy szegény, a nyilvánosságtól
megfosztott mexikói bevándorló volt, aki az egyik, 3000 résztvevıjő országos amerikai
egészségügyi győlés egyik kulcsfontosságú személye lett. Wood (2002, 4) szerint
„Portillo elsajátította a képességeket, valamint magabiztossá vált ahhoz, hogy tömegeket
kezeljen… de nem passzív vezetıi tréningeken, hanem azáltal, hogy kezdetben kisebb
helyi intézményekben betöltött vezetıi szerepkörökbıl fokozatosan az országos színtérig
küzdötte fel magát”.
Az elsajátítás folyamatának fontos része, hogy megtanulunk úgy beszélni, mint a teljes
értékő résztvevık. Nélkülözhetetlen kapcsolat van a beszéd és a gyakorlat között, meg
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kell hallgatnunk a problémás ügyekrıl szóló történeteket és párbeszédeket, továbbá
azáltal kell megtanulni a vezetés mikropolitikáit, hogy tudjuk mit, mikor és kinek szabad
mondani (Lave–Wenger 1991). A legtöbb ilyen eset történetek formájában fordul elı:
„Az egyik eszköz, mely által az emberek kultúrájukat megszervezik ’saját történeteik’
elmesélése, melyeket új társadalmi helyzetekben elıadnak. A saját magukról szóló
történetek elmesélése olyan eszközként funkcionál, amely közvetíti az egyéni részvétel és a
környezeten belüli felfogás változó formáit, tehát a tanulást. A történetek olyan sémák,
amelyek összekapcsolják az egyéneket a társadalmi és a kulturális renddel. […] Mivel
történeteiket egy új helyzetben adják elı, azokon keresztül adják át megmutatkozó érzéseiket, hogy kik is ık valójában, és miként állnak kapcsolatban a többi emberrel és dologgal a világban. Mások arra használják fel történeteiket, hogy elırebocsássák, mit szeretnek
csinálni, mire van szükségük, illetve hogy mit szeretnének. […] A történetmesélés tehát
befolyásolja, hogy az emberek miként tanulnak, és mit tudnak.” (Eisenhart 1995, 5)

Támogatás és felelısségre vonhatóság: visszajelzés általi hitelesítés
A tanulás hitelessége a gyakorlat középpontjában állóktól érkezı tiszteletbıl és
elismerésbıl fakad, amely a támogatáson és a felelısségre vonhatóságon keresztül
érezhetı. A támogatás feltételezi a megfelelı személyektıl érkezı elismerést. A felelısségre vonhatóság az egyéntıl a közösség nevében elvárható teljesítményt jelenti. A feladat
elvégzése szintén támogatással jár, erıfeszítését és eredményét elismerik, valamint az
egyén tagságát és identitását, mint közremőködı tovább erısítik, s ezáltal teret nyitnak a
további teljesítményhez.
A támogatás és felelısségre vonhatóság visszajelzéses rendszere a közösségi tanuláshoz
elérhetı legerıteljesebb mechanizmus. Az emberi faj társadalmi természete biztosítja,
hogy az egyének elkerülhetetlenül és kielégíthetetlenül igénylik, hogy érezhessék, társaik
miként reagálnak tetteikre: „úgy tőnik, hogy a kombináció, amely jól mőködik az
eszkimó gyerekeknél, a támogatás-részvétel-fegyelmezés-támogatás lánc. […] Már elég
fiatalon ösztönzik ıket, hogy vállaljanak koruknak megfelelı felelısségeket. A gyerekek
is résztvevıi az élet sodrásának, akik megfigyelés és cselekvés útján tanulnak.” (Spindler
1987, 318) A visszajelzést megkérdıjelezhetik, szembeszállhatnak, vitatkozhatnak vele,
vagy akár egy idıre el is utasíthatják, azonban nem tudják figyelmen kívül hagyni,
valamint tisztában vannak vele, hogy bármilyen sikert is érnek el a közösség tagjaiként –
vagy vezetıként –, az minden esetben a közösség munkásságába való bevonódásukon és
hatékonyságukon múlik.
A hozzájárulás, a megerısítés és az értéknövekedés természetes, ám nem elkerülhetetlen
folyamat (Lave–Wenger 1991). Ahol az információhoz való hozzáférés, a felelısség és a
hatalom etnikumtól, nemtıl és társadalmi osztálytól függ, vagy egy kiválasztott és védett
réteg számára van fenntartva, ott ez az alkalmasságon és elismerésen alapuló természetes
fejlıdés visszamaradottá vagy megkülönböztetıvé válhat. A tanulást egy fentrıl lefelé
irányuló jutalmazáson és büntetésen alapuló rendszer szintén gátolhatja (Osterman 2000),
és alááshatja a kiemelkedéshez és a szaktudás szerzéshez szükséges természetes
„motivációs ösztönt” (White 1954). A tanulás lehetısége lecsökken, amikor a figyelem az
alkalmasságról és a társak megbecsülésérıl a minimumok teljesítésére és a büntetések
elkerülésére irányul. A felelısség a hierarchiai rendszerben feljebb tolódik a parancsokat,
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illetve a jutalmakat és büntetéseket osztogatók irányába, továbbá elkerülhetetlenül rések
keletkeznek a munka eredményekben, a munka minıségének megítélésében és ezen
megítélések hitelességében. A kölcsönös támogatást felválthatja a társakkal szembeni
versengés, gyanú, támogatás visszavonása és szabotázs. A felelısség velejárója a
kockázat; a hierarchikus környezetben a legnagyobb kockázat az eredménytelenség a
fınök szemében (Joyner 1997).
Annak érdekében, hogy fokozzák a vezetés fejlıdését, a szervezeteknek vagy a
közösségeknek hatékony visszajelzési rendszerre van szüksége, amely az embereket
összekapcsolja azon társaikkal, akik jóváhagyása és véleménye a leginkább számít,
illetve azokkal a jól teljesítı dolgozókkal, akiknek cselekedetei tükrözik az alkalmasság
azon szintjét, amelyre az egyének törekednek. Az ilyen visszajelzési rendszereket a
reciprocitás elve táplálja. A felelısségvállalás és a megfelelı teljesítés olyan
hozzájárulások, amelyekért cserébe a társak között elismerés és tisztelet jár, ami növeli a
rendszerben a kölcsönös hitelességet. A résztvevık nagyobb tekintélyre tesznek szert,
miközben a szerintük szükséges dolgok szerint cselekszenek, ez erısíti a hovatartozás
érzését, valamint identitásuk – mint a közösség alkalmas tagja – is fejlıdik (Osterman 2000).
Hatékony gyakorlatok a közösségi munka számára
Harry Boyte (1989, 5) felélesztette a „közjó” fogalmát, hogy jellemezze a
közösségfejlesztés mechanizmusát és lényegét: „egyenrangú emberekbıl álló önirányító
közösség, akiket foglalkoztat az általános jólét”, valamint „egy közösség alapvetı
forrásai és nyilvános javai a felett, hogy mely emberek vállaljanak felelısséget és
felhatalmazást”. A közösségi fejlesztésrıl és a demokratikus változtatások felé irányuló
mozgalomról szóló tanulmányaiban (Evans–Boyte 1986) a helyi vezetés és a források
olyan kombinációjára mutat rá, amely rendelkezik „a polgári idealizmus, az
együttmőködés, az elnyomottak nevében történı lelkiismeretes eljárás, a pluralizmus és a
tolerancia” eszményeivel (Boyte 1989, 31).
A cselekvés és az eszmények efféle kombinációja a gyakorlatok során jön létre, és ott is
lehet csak fenntartani – ezek társadalmilag megalapozott összetett tevékenységek,
amelyek valóban és érzékelhetıen a közösségek javára válnak, valamint ezzel egy idıben
növelik az ezen eljárások megfelelı elvégzéséhez szükséges jellemek kvalitásait is
(MacIntyre 1984). A közösségi élet minden fontos területét ilyen gyakorlatok tartják
fenn: a fiatalok tanításának szükségességét kielégíti az iskolákban folyó tanulás; az
egészségügyi ellátás szükségességét az orvostudomány; a közbiztonságra és a konfliktusfeloldásra tartottak igényt a törvény végrehajtó szervezetek, a közbenjárás és az ügyvédi
kar; a lakhatással kapcsolatos megvalósításra tartott igényt az építészet és az építıipar; a
kormányzásra a kormányok törvényhozó és kormányzati testületei. A gyakorlat
hatékonyságát minden esetben támogatják a kiválóság és a teljesítménynormák
eszményei, amelyek a gyakorlatot végzı személyeket a „társadalom, mint egész java”
irányába, nem pedig csupán a közvetlen fogyasztók célirányos kiszolgálása felé irányítja
(Bellah 1997, 44).
A társadalmi gyakorlatok az eszmények végrehajtásán és a normák elérésén keresztül
szolgálnak az erkölcsi tanulás és a vezetıfejlesztés kulcsmechanizmusaiként: a belsı
értékek táplálása, a közös elvárások és kötelességek meghatározása, a megfelelı
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teljesítmény elérése, valamint mindezek összekapcsolása a széles közösségre ható
javakkal. A gyakorlatokban való részvétel során az újoncok folyamatosan szert tesznek
azokra az ismeretekre, készségekre és tapasztalati bölcsességekre, amelyekre szükség van
a gyakorlati normáknak való megfeleléshez, valamint a közösség szükségleteinek
hatékony kiszolgálásához. A vezetés olyan gyakorlatok kombinációja, mint a tervezés,
elısegítés, döntéshozatal, eljárási sorrend, kiértékelés, integráció és segítségnyújtás,
pártfogás, public relations, pénzügyi igazgatás, gazdasági fejlesztés, konfliktuskezelés
stb., melyek mindegyike a közösség valós igényeit szolgálja. Azáltal, hogy az újonc és
fejlıdı vezetık beolvadnak ezen gyakorlatokba, felfedezik a különbözı igényeket és
lehetıségeket, melyek szükségessé teszik a vezetés alapvetı gyakorlati bölcsességeit.
Kizárólag a vezetési gyakorlatokban eltöltött tanulás során képesek az egyének
elsajátítani a közösségi szükségletek kielégítéséhez szükséges célok, döntések ismeretét
és az ezekhez szükséges elkötelezettséget (MacIntyre 1994). A közösségek tagjaiként
megtanulják, mire érdemes törekedni, és hogy a törekvés mely módszerei kifizetıdıek,
mégpedig azáltal, hogy megfigyelik és magukra vállalják más, ugyanezen törekvések
irányába elkötelezett társaik szerepeit és felelısségeit.
Csak egy közösség tagjaként lehet realisztikus képet szerezni az olyan erkölcsi
koncepciókról, mint az igazságosság, a közös jó és a szabadság (Kaveny 1991), kizárólag
csak az egyénre irányuló oktatással nem. Ahogy a vezetés is a közösség tagjainak
irányadó cselekedeteibıl fakad, a vezetés oktatásába is beletartozik a közösség – nemcsak
az egyén – fejlesztése. Ahogy a társadalmi tıke, a vezetés is „a társadalmi struktúra
sajátossága, amelybe a személy beágyazódik… nem pedig egy személy saját tulajdona,
aki haszonra tesz szert belıle” (Putnam 1993, 170). A vezetés megerısödése, mint
például a társadalmi tıke növekedése, legalább annyira köszönhetı a fejlıdı társadalmi
gyakorlatoknak, mint az egyéni értelmi fejlıdésnek. A vezetés oktatásának segítése
intézményi változtatásokat, növekvı átláthatóságot, valamint a hatalomhoz való
hozzáférés megnyílását jelentheti, mely tényezık által az emberek könnyebben vehetnek
részt közösségeik szükségleteinek kielégítésében.
Putnam (1993) az olaszországi regionális kormányzásról szóló tanulmányában
bemutatja, miként kényszerítette a helyi regionális kormányzás új formája a vezetıket új
módszerek alkalmazására, illetve vezetési stílusuk megváltoztatására:
„az ideológiai küzdelmektıl az együttmőködés, a szélsıségességtıl a mérsékeltség, a
dogmatizmustól a tolerancia, az elvont elméletek erıltetésétıl a gyakorlati igazgatás, az
érdekérvényesítéstıl az érdekegyesítés irányába mozdultak, valamint a radikális társadalmi
reformok követelésétıl a „jó kormányzás” felé, amely fogékony a választók igényeire.”
(Putnam 1993, 6)

Putnam azzal a következtetéssel fejezi be, hogy
„az intézményi változtatások (folyamatosan) visszatükrözıdtek a változó identitásokban,
értékekben, a hatalom fordulásában és a fejlıdı stratégiákban. […] A regionális reformok
lehetıséget adtak a társadalmi, „cselekvés általi tanulásra”. A hivatalos változtatás
informális változásokat és önfenntartást eredményezett.” (Putnam 1993, 184)

240

Putnam kutatása bemutatja a vezetés intézményi reformokon keresztüli fejlesztésének
lehetıségét, ahol az ilyen reformok létrehozzák és fenn is tartják a helyi
felelısségvállalás, a demokratikus folyamatok, a választók iránti érzékenység,
együttmőködés, bizalom, valamint a reciprocitás mintáit.
Közösségi munka a „helyek közti terekben”
Közösségi szinten, a demokratikus részvétel és a vezetés melegágya a „helyek közti
terekben” található (Schweigert 1998), a „magánéletek és a nagymérető intézmények
metszéspontjánál, ahol az átlagemberek méltósággal, függetlenül és elırelátóan
cselekedhetnek” (Evans–Boyte 1986, 17). E társadalmi terek szabadok két értelemben is:
egyrészt nincsenek az egyén családi és magánéletének szők érdekeihez kötve, hanem
nyitottak a társadalmi szükségletek, igények és az intézményi felelısségre vonhatóság
nagyobb kérdéseire. Másrészt nem irányítják ıket nagyobb intézmények vagy szervezetek, amelyek határt szabhatnának, hogy mit lehet megbeszélni és mit nem, vagy esetleg
megszabnák, hogy mi lehet a beszélgetések eredménye. Ehelyett olyan „helyek(en)
dolgozhatnak, amelyek a [polgárok] tulajdonai, önkéntes társaságok, ahol az életük felett
hatalommal bíró emberek kutakodásától és irányításától megszabadulva gondolkodhatnak, beszélhetnek és szocializálódhatnak” (Evans–Boyte 1986, 28).
A közösségi vezetés dinamikái a társadalmi terekben látszanak a legtisztábban, valamint
a vezetés tanulására is itt a legnagyobb a lehetıség, mivel az emberek itt együttes erıvel
dolgoznak fontos közösségi ügyek megoldásán: az oktatási szükségleteken az egyéni
háztartások és a helyi iskolák, a helyi konfliktusokon vagy biztonsági problémákon a
helyiek és a rendırség, a térhasználat és a városi tervezés ügyén a környék lakói és a
városháza. A szabad tereken az emberek saját felhatalmazás alapján a helyi közösségek
tagjaiként, valamint ezzel egy idıben egy nagyobb államközösség polgáraiként is
cselekedhetnek, melyekkel joguk és kötelességük törıdni. Felhatalmazásuk alulról,
családjaik és kapcsolati hálózataikból – egyház, környék, hivatás, kiterjesztett család –
ered, melyeket felülrıl az intézményi felhatalmazás által a nyilvános intézmények
legitimálnak, amelyek befektetnek a polgárok folyamataiba és eredményeibe, valamint
felelısségre vonják ıket eredményeikért. Ez a kiegészítés és szubszidiaritás alapvetı
folyamata a helyek közti tereken való munka során: az alulról érkezı, a személyes
kapcsolatokon keresztüli hatalom egyesítése a felülrıl érkezı, az intézményi források
alkalmazásán és a legitimáláson keresztüli hatalommal (Schweigert 2002).
Minden felhatalmazási forrás hordoz magában erkölcsi kötelezettségeket is. Az
intézményi legitimáció tisztességes eljárásra kötelezi a polgárokat, s ez biztosítja a
résztvevık szabad és egyenrangú részvételét, tiszteletben tartja jogaikat, és biztonságos
környezetet teremt a nyilvános mérlegelési folyamatokhoz és a problémamegoldáshoz.
Az alulról érkezı felhatalmazás kötelezi a polgárokat, hogy becsüljék meg az érzést,
hogy tartoznak valahova, valamint tartsák tiszteletben az összetartozás, a ragaszkodás, a
támogatás és a reciprocitás személyek közti normáit. A felülrıl érkezı legitimáció
megerısíti a már korábban is létezı nem hivatalos támogatói hálózatokat azáltal, hogy
nyilvános célt teremt nekik. Az alulról érkezı források átalakítják a személyes
ragaszkodást a tisztességesség és egyenlıség átívelı normáivá, mivel ezek válnak a
közösségi munka és identitás nyilvános elismerésének eszközeivé.
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Az erkölcsi felvértezettség két forrása közti kölcsönhatás növeli a vezetık fejlıdési
lehetıségeit is, mivel a feltörekvı vezetıknek nyilvános és magánjellegő
felelısségeikben is egy helyen kell mozogniuk. A közösség tagjai a szabad nyilvános
terekre elıre meghatározott társadalmi szerepekkel – mint szomszéd, szülı, háztulajdonos
vagy bérlı – lépnek be. Az ügynökök ugyanazokat a szerepeket tölthetik be, mint a
tanárok, a várostervezık, a rendırök vagy a bírók. A résztvevık amint együtt vannak a
helyek közti terekben, mindkét irányba felelısségre vonhatók, mivel meg kell felelniük a
családi és közösségi elvárásoknak és normáknak, valamint hivatásuk és felügyelı
szerveik személytelen és felsıbbrendő normáinak is. A szerepek efféle növelése
„csodálatos erıvel változtat azon, hogy az embereket miként kezelik, hogy ık mit és
hogyan cselekszenek, és ezáltal azon is, hogy mit gondolnak vagy éreznek”
(Bronfenbrenner 1979, 6). Ezek
„olyan környezetek, amelyekben az emberek képesek önbecsülést, mélyebb és tudatosabb
csoport azonosságot, nyilvános készségeket, együttmőködési értékeket, valamint polgári
erényeket tanulni … ahol az emberek az állampolgári státuszon belül tapasztalhatnak
tanulást, ahol a változásért való küzdelem során szerezhetnek tudomást a közjóról.”
(Evans–Boyte 1986, 17–18)

Itt az emberek nem csupán saját magánérdekükért szólalnak fel, hanem valamilyen tisztséget
viselve, „egy funkciót, melynek képviseleti értéke van; amely… saját magán túlmutat…
érdekek és célok egy közösségének szerve” (Dewey 1908/1980, 81). Mivel a szabad tereket
meghatározhatjuk a demokratikus részvétel alapján, ezért ezek olyan lehetıségeket
teremtenek, amelyekben a közösségek és az emberek „legyız[het]ik önérdeküket és
etnocentrizmusukat”, és a közös jóért küzdhetnek (Evans–Boyte 1986, 201–202).

Befejezés
A vezetéshez és a polgári státuszhoz szükség van egy olyan ismeretre, amelyet az ısi
görögök fronézisnek, azaz tapasztalati bölcsességnek hívtak: tudni, hogy mit és hogyan
kell tenni a megfelelı idıben a megfelelı emberekkel a meggyızés és a kihívás
megfelelı arányát felhasználva, továbbá, hogy mit kell elmondatlanul vagy teljesítetlenül
hagyni. A fronézis mindig magában foglalja a jó kettıs ismeretét: az emberektıl
általánosan elvárható jót, illetve az adott, konkrét szituációban elvárható jót. A vezetık
nem alkalmazhatnak pusztán erkölcsi alapelveket vagy az általános jóról alkotott elveiket,
amelyek szabályszerően minden esetben mőködnek. A társadalmi szituációk túl
összetettek és dinamikusak a szabályszerő megoldásokhoz: nincs két egyforma szituáció.
A vezetıknek azonban minden helyzetben fel kell ismerniük a megvalósítható jót, majd
úgy kell ezen jó megvalósítása érdekében cselekedniük, hogy közben az általános jóról
alkotott képzetük irányítja ıket.
A görögök megkülönböztették a fronézist a képességek és jártasságok ismeretétıl
(techné), valamint a megnevezés és magyarázatadás elméleti ismeretétıl (episztemé),
mely egyszerően leírható, illetve tanításon és képzésen keresztül továbbadható egyik
embertıl a másiknak, egyik helyrıl a másikra. A képesség és az elmélet a vezetés fontos
kelléke, ám a kritikus fontosságú ismeret az, hogy tudjuk, mely tények és elméletek
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számítanak, mely képességünket mikor használhatjuk, valamint hogy kinek kell
elvégeznie a szükséges intézkedéseket.
Az episztemével és a technével ellentétben a fronézis nem adható át könnyen egyik
embertıl a másiknak. Arisztotelész meg volt arról gyızıdve, hogy egyáltalán nem is
lehet tanítani, kizárólag csak tanulni, mégpedig azáltal, hogy a jó dolgot a megfelelı
idıben tesszük, s így folyamatosan tudatosítjuk magunkban, hogy miként kell helyesen
cselekedni, valamint hogy mindig a cselekvés hatásai és a társadalmi szituációban
szereplı emberek reakciói irányítanak bennünket:
„A gyakorlati filozófiának eszerint semmi köze a megtanulható jártasságokhoz és
képességekhez, bármilyen nélkülözhetetlenek is legyenek ezen emberi képességek az
emberiség közösségi életében. Inkább az egyének polgári kötelessége számít, illetve az,
hogy mi alkotja aretéjüket vagy érdemeiket. Ezért a gyakorlati filozófiának fel kell
emelkednie a megfontolt tudatossághoz, a körültekintéshez és a cselekvést irányító
tanácskozás jellegzetesen emberi mivoltához. Ismeretével minden esetben egyértelmőnek
kell lennie azon szempont szerint, hogy melyik dolgot részesíti elınyben a másikhoz
képest: a jóval való kapcsolat szerint. Azonban a cselekedethez vezetı ismereteket a
konkrét szituációk hívják elı, melyek során nekünk kell megválasztani, hogy mit teszünk.
Semmilyen megtanult vagy elsajátított technika nem kímélhet meg bennünket a mérlegelés
és a döntés feladatától. Ennek eredményeképp e gyakorlati ismeret felé irányított gyakorlati
tudomány se nem elméleti tudomány a matematika stílusában, se nem szakértelem, mint az
operatív eljárások elsajátítása (poiézis), hanem a tudomány egy különleges fajtája…
[amely] világosan felteszi a kérdést a jóról is – például a legjobb életvezetésrıl vagy a
legjobb államformáról. Nem csupán elsajátít egy képességet, mint technikai szaktudást…”
(Gadamer 1976/1981, 92-93)

A tények és az elméleti ismeretek, illetve a technikai képességek oktatása fontos része a
vezetésfejlesztésnek, azonban nem ezek a kifejezetten a vezetıkhöz tartozó ismeretek.
A vezetıknek tudniuk kell, hogy miként kereshetik minden szituációban a jót. Ehhez
minden esetben szükség van valami újra, amely mindig elıhívja a társadalmi kreativitást,
azaz sosem azt várja el, hogy megismételjék, ami egyszer, korábban már mőködött.
Fordította: Panker Gergı
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