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Ez a kézikönyv 27 tagállam és más bevándorlási célországok legjobb gyakorlatait és 

a leszűrt tanulságokat tartalmazza a következő témakörökben: az információ és a 

bevált gyakorlat európai cseréje; tömegtájékoztatás és beilleszkedés; fi gyelemfelkeltés 

és a bevándorlók szerepének erősítése; párbeszédfórumok; az állampolgárság 

megszerzése és az aktív polgári szerepvállalás gyakorlása; bevándorló fi atalok, oktatás 

és munkaerőpiac.

A kézikönyv a beilleszkedéssel foglalkozó nemzeti kapcsolattartó pontokkal történő 

együttműködés keretében jött létre; célja a koherens európai beilleszkedési keretrendszer 

kialakítása a tapasztalat- és információcsere révén. A kézikönyv a helyi, regionális, nemzeti 

és uniós szinten működő szakpolitikusok és szakemberek számára készült.
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Előszó

Hét évvel ezelőtt, az Európai Tanács Theszaloníkiben tartott ülésén az állam- és kormányfők 

az integrációról folytatott szélesebb körű eszmecserére szólították fel a tagállamokat az 

egymástól való tanulás érdekében. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a beilleszkedés-

sel foglalkozó, rendszeresen találkozó nemzeti kapcsolattartó szakértőkkel együttműködve 

kézikönyvet állít össze a bevált gyakorlatokról.

Ma e kézikönyv harmadik kiadását mutatjuk be, amely a következő fontos témákkal 

foglalkozik: „a tömegtájékoztatás és a beilleszkedés”, „a közvélemény fi gyelmének 

felkeltése és a migránsok szerepének erősítése”, „vitafórumok”, „az állampolgárság 

megszerzése és az aktív polgári szerepvállalás gyakorlata”, „bevándorló fi atalok, oktatás és a 

munkaerőpiac”. Közel hatszáz, a kormányokat és a civil társadalmat képviselő szakértő több 

mint 18 hónapon keresztül dolgozott e kiadáson, eszmecserét folytatva e kulcsfontosságú 

kérdésekről. Ennek eredménye a kézikönyv e kiadásában található, inspiráló konkrét példák 

széles skálája. E kézikönyv azonban nem csupán a szakértők munkájának köszönhető. Hét 

év alatt, amelynek során – több száz fő közreműködésével – három kiadás elkészítésére és 

tizennégy szakmai szeminárium megszervezésére került sor, a szakemberek jól működő, 

szerves közössége alakult ki.

E területen maradnak még kihívások, de e kézikönyv egy lépéssel közelebb visz minket 

ahhoz, hogy közös megoldásokat találjunk rájuk. Az előző kiadásokban foglalkoztunk a 

bevezető programokkal, a polgári részvétellel, a mutatókkal, az általános érvényesítéssel, a 

városi lakhatási kérdésekkel, a gazdasági integrációval és a kormányzással az integrációval 

összefüggő kérdések terén. E harmadik kiadás megjelenésével elmondhatjuk, hogy szinte 

az összes olyan vonatkozó területet sikerült lefedni, amelyet a tagállamok 2004-ben a közös 

alapelvekben megjelöltek. 

Ez az integrációs közösség folyamatosan bővül. A múlt évben megnyitottunk egy mindenki 

előtt nyitva álló fórumot: az integrációval foglalkozó európai honlapot. Több száz bevált 

gyakorlat került összegyűjtésre, amelyek gyakran új, kiváló ötletekhez és projektekhez 

nyújtanak ihletet. E projektek egy részét a Európai Integrációs Alap fi nanszírozza.
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A kézikönyv e harmadik kiadásával és a honlap megnyitásával lezárul a 2005-ös közös 

beilleszkedési program első szakasza. A Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi a beilleszkedés 

elősegítésére irányuló tagállami intézkedések ösztönzésére és támogatására szolgáló 

intézkedések elfogadását. A stockholmi program, az integrációval foglalkozó miniszteri 

konferenciák és az európai integrációs fórum keretében zajló viták adta lendületnek 

köszönhetően most a közös cél – egy sokszínű társadalomban élő valamennyi polgár jóléte 

– érdekében folyó munka dinamikus szakaszába lépünk. Az Európai Bizottság továbbra is 

teljes mértékben elkötelezett e folyamat mellett.

      

 Jonathan Faull

 Főigazgató

 A Jogérvényesülés, Szabadság és    

 Biztonság Főigazgatósága  

 Európai Bizottság
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Bevezetés

Az integrációról szóló kézikönyv az európai szakpolitikusok és szakemberek tapasztalataiból 

merített bevált gyakorlatokat és tanulságokat tartalmazza. A kézikönyv a bevándorlók beillesz-

kedésével kapcsolatos különböző területekről összegyűjtött konkrét példák bemutatásával az 

Európai Unióban (EU) az integráció terén zajló nagyobb szabású politikai folyamathoz, nevezete-

sen a beilleszkedésre vonatkozó európai keretrendszer kialakításához kíván hozzájárulni.

A kézikönyv harmadik kiadása a korábbi változatokhoz hasonlóan érdemi és módszertani témá-

kat taglal, és három nagyobb témakört, valamint három irányítási megközelítést ölel fel. A média 

szerepéről, az állampolgárság megszerzéséről és az aktív polgári szerepvállalás gyakorlásáról, 

valamint a bevándorló fi atalok oktatási rendszerben és a munkaerőpiacon szerzett tapaszta-

latairól szóló fejezetek az adott területhez kapcsolódó eljárásokat és a levonható tanulságokat 

ismertetik. Az információk és a bevált gyakorlatok európai megosztásáról, a fi gyelemfelkeltésről 

és a bevándorlók szerepének megerősítéséről, valamint a vitafórumokról szóló fejezetek a 

sikeres beilleszkedési stratégiák végrehajtásához használt struktúrákat és mechanizmusokat 

vizsgálják, valamennyi szakpolitikai területre vonatkozólag. A harmadik kiadás az integrációért 

felelős minisztériumok által rendezett szakmai szemináriumokra épül, amelyeket Bécsben 

(2007. november), Párizsban (2007. november), Athénban (2008. március), Dublinban (2008. 

május), Lisszabonban (2008. november) és Tallinnban (2009. február) tartottak.

A virágzó Európa célja az, hogy sokszínű társadalmaiban minden lakosa számára biztosítsa 

a hosszú távú jóllétet. Az európai társadalmakban a jövőben is különféle bevándorlócso-

portok érkeznek és telepednek le, és a társadalmak a társadalmi-gazdasági és demográfi ai 

változások következtében maguk is átalakuláson mennek keresztül. 

A beilleszkedési politikák célja az, hogy idővel mindenki számára megvalósuljon a 

társadalmi eredmények egymáshoz történő közelítése. Ehhez minden állampolgár és lakos 

aktív részvételére szükség van, a bevándorlókéra és a nem bevándorlókéra egyaránt. Az 

egyének készségeik és kompetenciáik kihasználásával hozzájárulhatnak a társadalom 

szociális, gazdasági, kulturális és polgári életéhez. 

Az egyénekben kialakul az egész életen át tartó tanulás képessége, és megnő az integrálódó 

társadalmak változásainak mozgatórugóiként betöltött szerepük. A részvételt hasonló jogok 

és kötelezettségek biztosítása, valamint a többségi intézmények megnyitása teszi lehetővé. 

A migráns hátterű lakosok adott esetben a származásukhoz, a letelepedési feltételekhez 

vagy megkülönböztetéshez kapcsolódó nehézségekkel szembesülhetnek. A nem be-

vándorló hátterű lakosok számára problémát jelenthet az új lakosokkal való együttélés, a 

fokozódó sokféleséghez való alkalmazkodás, valamint a polgári szerepvállalás és a részvétel 

új koncepcióinak kialakítása. 
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Az aktív polgári szerepvállalásra vonatkozó új megállapodások az akadályok felszámolása és 

a társadalmi integrációt előmozdító segítőkre való hagyatkozás révén kerülnek megvitatásra. 

A hatóságok, a civil társadalom és a magánszektor saját magukon is segítenek, és a 

beilleszkedési folyamatot is előmozdítják, ha „tanuló szervezetekké” válnak. Interkulturális 

ismeretekre tesznek szert, és proaktív módon foglalkoznak az egyre sokrétűbb népesség 

változó szükségleteivel, társadalmi dinamikájával és jóllétével.

Az első fejezet annyiban különbözik a többitől, hogy azt mutatja be, milyen módon valósul 

meg jelenleg az információk és a bevált gyakorlatok cseréje a célirányos európai integrációs 

együttműködés révén. A néhány gyakorlati példa uniós szintű tevékenységekre – nem nemzeti 

gyakorlatokra – vonatkozik. A fejezet említést tesz a jogi normák rendszeréről, valamint beszámol 

ezek végrehajtásáról. Szót ejt továbbá a szakpolitikai prioritások európai szintű meghatáro-

zásáról, és említést tesz a közös beilleszkedési program főbb elemeiről, úgymint az európai 

integrációs weboldalról és az Európai Beilleszkedési Fórumról. Ezen belül leírást ad a kézikönyv 

kidolgozására vonatkozó eljárásról, ideértve a három szakmai szemináriumsorozatot is, amelyek 

keretében a szakpolitikusoknak és szakembereknek szánt kézikönyv három kiadására került sor. 

A második fejezet tárgya a tömegtájékoztatás szerepe a bevándorlók beilleszkedésében. A 

sajtószabadságot garantáló liberális demokráciákban a média feladata az, hogy tájékoztasson, 

oktasson és szórakoztasson. A média a társadalmi valóság (ezen belül a migráció) pozitív és 

negatív aspektusait egyaránt megmutató nyílt és őszinte kommunikációs fórum. Hatékony 

eszközökkel rendelkezik egyrészt a társadalomban tapasztalható attitűdök befolyásolására, 

másrészt arra is, hogy a társadalomban mindenki számára – a bevándorlók számára 

is – tájékoztatást nyújtson. A médiaszervezetek jelenleg tanulják, hogyan vehetik jobban 

fi gyelembe az etnikailag egyre sokrétűbbé váló közönség igényeit, hogyan küszöböljék ki 

az akadályokat, és nyissák meg a szakmában és a szervezeteikben kínálkozó lehetőségeket 

a bevándorló hátterű személyek előtt. Ebben a médiaszakembereknek, a kormányoknak, a 

politikusoknak, a nyilvánosságnak, a szervezett civil társadalomnak és a magánvállalatoknak 

egyaránt megvan a maguk szerepe. A fejezet olyan stratégiákat vázol fel, amelyekkel 

fejleszthető az integrációban érdekelt felek kompetenciája a média világában.

A harmadik fejezet a közvélemény fi gyelmének felkeltését és migránsok szerepének erősítését 

kapcsolja össze, mivel ez a két megközelítés kiegészíti egymást. Mindkettő szereppel bír 

abban az elgondolásban, miszerint a társadalmi beilleszkedés a bevándorlók és a befogadó 

társadalom egymáshoz való alkalmazkodásának kétirányú folyamata. A fi gyelem felkeltésének 

köszönhetően a szakpolitikusok és a szakemberek elmélyítik a közvélemény ismereteit az 

integrációs kérdésekkel kapcsolatosan, és fokozzák a minden lakos jólétével kapcsolatos 

érzékenységet. A fi gyelemfelkeltés hozzájárul az érintett csoportok megerősödéséhez is, mivel 

így informáltabb véleményt alakítanak ki a sokszínűségről, és aktívabban részt vehetnek a 

vélemények megváltoztatásában. Szerepük erősítésével maguk a bevándorlók könnyebben 

tudnak segíteni magukon. Az egész azon alapul, hogy a bevándorlók tisztában vannak 

saját szükségleteikkel, és épp ezeken a területeken erősítik meg erőforrásaikat és fejlesztik 
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képességeiket. Ennek köszönhetően a bevándorlók és a bevándorló szervezetek informáltabb 

döntéseket hozhatnak, és elkötelezhetik magukat amellett, hogy aktívabb szerepet vállaljanak 

az integráció helyzetének megváltoztatásában. A szerep erősítése a tudatosság erősödéséhez is 

hozzájárul, mivel a projektek számára egyre inkább nyilvánvaló, hogy a bevándorlók egyedülálló 

képességekkel bírnak a fi gyelemfelkeltés terén, és egyre inkább elkezdenek építeni ezekre a 

képességeikre. E két elgondolás eredményeként gyakran jönnek létre kapcsolatok a népesség 

körében: önkéntesként a közintézményekhez való hozzáférés és az új szervezeti partnerségek 

révén, állampolgárként pedig a beilleszkedési politikával kapcsolatos döntéshozatalban, 

valamint a helyi és a civil állampolgárság új formáiban való részvétel révén.

A negyedik fejezet a vitafórumokat tárgyalja a beilleszkedéssel kapcsolatos kérdések megtár-

gyalásának egy lehetséges eszközeként. A vitafórumok előmozdítják a hosszú távú kölcsönös 

megértést és bizalmat, valamint megelőzhetik vagy feloldhatják a konfl iktusokat a bevándorlók, 

a helybeliek, a bevándorló és nem bevándorló hátterű állampolgárok körében és között, 

valamint e csoportok és kormány között. A fejezet ismerteti az ad hoc és az állandóbb jellegű 

vitafórumok kialakításának és működtetésének egyes lépéseit. Áttekinti azokat a gyakorlati 

akadályokat, amelyekkel a szakemberek gyakran szembesülnek, valamint azt, milyen támogató 

szerepeket lehet a vezető hatóságokhoz vagy a civil társadalmi szervezethez rendelni. Egy 

sikeres fórum nyitott eszmecserét eredményez, ahol a résztvevők tiszteletben tartják egymást; 

és ha jól működik, akkor segít a résztvevőknek abban, hogy közös alapot találjanak a közösség 

szükségleteinek kielégítése érdekében folytatott együttműködéshez. A nyomon követés 

ott kezdődik, ahol a vitafórum véget ér, és ennek eredményeként a valóságban új hálózatok 

jöhetnek létre az egyének és szervezetek között, emellett pedig kialakul a közös identitástudat 

és a környezetükben lakók jólétéhez fűződő érdek.

Az ötödik fejezet az állampolgárság megszerzését tárgyalja, az állampolgárt középpontba 

állító megközelítéstől kezdve a beilleszkedésig. Azoknak a bevándorlóknak, akik egy adott or-

szágban képzelik el jövőjüket, érdekében áll, hogy az eredetileg ott lakókhoz hasonló jogokkal, 

kötelezettségekkel és részvételi lehetőségekkel rendelkezzenek. A bevándorlási célországgá 

váló uniós tagállamoknak érdekében áll a teljes gazdasági és társadalmi befogadás. Ez a le-

telepedett első generációs lakosok honosítási arányának növelésével érhető el, valamint azzal, 

hogy biztosítják az első generációs lakosok adott országban született gyermekei számára az 

állampolgárság megszerzését. Az állampolgárságra vonatkozó hagyományos szabályozásban 

manapság vannak olyan akadályt jelentő elemek, amelyek a tapasztalatok szerint – akaratlanul 

is – kizárják vagy elbizonytalanítják a kérelmezőket. Ezeket az akadályokat fel kell ismerni és fel 

kell számolni. Csökkenteni kell a közigazgatási eljárás azon elemeinek számát, amelyek nagy 

valószínűséggel késleltetik vagy meghiúsítják a folyamatot. Ennek következtében a végrehajtás 

hatékonyabb lesz, és a leendő állampolgárok elégedettebbek lesznek a szolgáltatással. A 

részvétel fokozása és a közvélemény érdeklődésének felkeltése az eljárások támogatásának 

olyan eleme, amelyet több tagállam is kiemelten kezel. Az állampolgárság megszerzése után 

az új és régi állampolgárok aktív polgári szerepvállalásának ösztönzése lehetővé teszi, hogy 

mindannyian közösen alakítsák a sokszínű társadalom jövőjét. Az aktív polgári szerepvállalás 
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kapcsolatot teremt a különféle identitású állampolgárok között, és lehetővé teszi, hogy a lehető 

legnagyobb mértékben hozzájáruljanak az ország gazdasági, társadalmi, kulturális, polgári és 

politikai életéhez.

A hatodik fejezet a bevándorló fi atalok iskolai teljesítményének és munkaerő-piaci 

eredményeinek javítását célzó stratégiákat tekinti át. A szakemberek megtudhatják, 

hogy az iskolarendszerre jellemző részrehajlás, az egyénre jellemző társadalmi-gazdasági 

tényezők és a nyelvtudás hatása mennyire számottevő azon lehetőségek és kihívások 

esetében, amelyekkel a bevándorlók kisgyermekkoruktól fi atal felnőttkorukig az oktatás 

különböző szakaszaiban találkoznak. Az intézkedések fejleszthetik a fi atal bevándorlók, 

illetve azon közintézmények képességeit, amelyeknek feladata az, hogy megfeleljenek 

minden – bevándorló és az adott országban született – tanuló oktatási szükségleteinek. 

Ez a megközelítés – a hangsúlyozottan interkulturális oktatással együtt – a részvétel új és 

erősebb formáit mozdítja elő az egyre sokszínűbb iskolákban és közösségeikben. Az oktatás 

és a képzés minőségének javítása és hatékonyságának fokozása, valamint a bevándorlók 

számára való elérhetővé tétele több és jobb karrierlehetőséget nyit meg, és ez erősíti az 

ország gazdasági versenyképességét és társadalmi kohézióját.
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Európai információcsere és bevált gyakorlatok

A bevándorlás és a beilleszkedés a néhány erre szakosodott érdekelt felet érintő kérdésből 

mára egyre több különböző szervezet napirendjének egyik legfontosabb pontjává lépett 

elő. Az uniós szinten meghozott döntések a beilleszkedés sok területén egyre nagyobb 

hatást gyakorolnak a nemzeti szintű és a nemzetinél alacsonyabb szintű szakpolitikákra. 

Az uniós szakpolitikák kialakítása adott esetben hosszadalmas és bonyolult feladat, 

amelyben különböző mértékben vesznek részt a nemzeti kormányok, a civil társadalom 

és az uniós intézmények. Az irányító szerepet az Európai Bizottság játssza, amely sok 

esetben kezdeményezőként és koordináló félként működik. Ahhoz, hogy a helyi, 

regionális és nemzeti szinten működő szakpolitikusok és a szakemberek átlássák saját 

helyzetüket, ismerniük kell, hogyan alakítják a szakpolitikákat európai szinten, valamint 

képesnek kell lenniük az európai együttműködési mechanizmusokban való részvételre.

Az alábbi fejezet első része a beilleszkedéssel kapcsolatos célzott európai együttműködés 

jelenlegi formájáról ad rövid összefoglalást. Az európai közösségi jogon belül vannak 

olyan normák, amelyek a bevándorlók beilleszkedésére nagy hatást gyakorló területekre 

vonatkoznak. Folyamatosan fejlődik a beilleszkedéssel kapcsolatos jogi együttműködés, 

új politikai elkötelezettségek alakulnak ki, és  technikai együttműködések jönnek létre. Az 

Európai Bizottság által koordinált keretrendszerben a beilleszkedéssel foglalkozó nemzeti 

kapcsolattartók és a Bizottság között folyó strukturált információcseréből származó 

információk az integrációért felelős miniszterek találkozóin kerülnek felhasználásra. Az 

ott megállapított következtetések határozzák meg az európai együttműködés új területi 

prioritásait, amelyek az európai országok különféle érdekeltjeinek, valamint helyi, regionális 

és nemzeti hatóságainak projektjein keresztül kerülnek végrehajtásra és fi nanszírozásra. 

Ez a fejezet bővebben nem foglalkozhat a beilleszkedés uniós szinten történő általános 

érvényesítésének tágabb kontextusával; erről a témáról a közös beilleszkedési programról 

szóló 2005. évi bizottsági közlemény szól. A bevándorlók különböző csoportjainak 

– ideértve a menekülteket is – beilleszkedésével például az európai együttműködés 

egyéb területei foglalkoznak a kultúra, az oktatásügy, a foglalkoztatás, a vállalkozás, az 

esélyegyenlőség, az egészségügy, a többnyelvűség, a közvélemény, a kutatás, a társadalmi 

befogadás és a városfejlesztési szakpolitika terén. Emellett a bevándorlók beilleszkedésével 

két független uniós ügynökség is foglalkozik: az EU Alapjogi Ügynöksége (FRA), amelynek 

székhelye Bécsben található, és amely a korábbi Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai 

Megfi gyelőközpontjából (EUMC) jött létre, valamint a dublini székhelyű, Európai Alapítvány 

az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND).

A fejezet második része azt a három szakmai szemináriumsorozatot ismerteti, amely hozzájárult 

a szakpolitikusok és szakemberek számára készült, integrációról szóló európai kézikönyv 

három kiadásának kidolgozásához. A kézikönyv a bevándorlók beilleszkedésének különböző 

területeiről összegyűjtött valós példák bemutatásával kíván hozzájárulni a beilleszkedésre 

vonatkozó európai keretrendszer kialakításának nagyobb szabású folyamatához.  



Kézikönyv az integrációról 15

Z

Z

Z
Z

1.1 A beilleszkedéssel kapcsolatos célzott európai 
együttműködés

Az uniós tagállamok nemzeti kormányai az elmúlt évtizedben amellett kötelezték el 

magukat, hogy fokozzák az uniós intézményeknek az országokban jogszerűen lakóhellyel 

rendelkező, harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésére vonatkozó hatáskörét, 

valamint előmozdítják az ilyen témájú munkaprogramokat.  

A szabályozás

Az 1997. évi Amszterdami Szerződés megnövelte az Unió jogi hatáskörét a szabadság, a 

biztonság és a jogérvényesülés területén. Amikor a Szerződés 1999-ben hatályba lépett, 

a tagállamok a tamperei Európai Tanács következtetései értelmében egyetértettek abban, 

hogy az erőteljesebb beilleszkedési szakpolitikák biztosítják majd az uniós országokban 

jogszerűen élő, az Unión kívülről érkező bevándorlók számára a tisztességes bánásmódot. 

A tagállamok eszerint garantálják, hogy a harmadik országbeli állampolgárok jogait 

és kötelezettségeit a lehető legnagyobb mértékben közelítik az uniós polgárokéihoz. 

Emellett a harmadik országbeli állampolgároknak felajánlják az adott uniós tagállamban az 

állampolgárság megszerzésének lehetőségét. 

Olyan közösségi jogszabályokat léptettek életbe, amelyek a beilleszkedésre hatást gyakorló 

egyes területeken európai normákat határoztak meg. 

Két olyan jogszabály került elfogadásra, amely hatással van a bevándorlók 

beilleszkedésére:

A családegyesítési jogról szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK irányelv:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:HU:NOT

A harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak 

jogállásáról szóló, 2003. november 25-i 2003/109/EK irányelv: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:hu:NOT

Az Európai Bizottság nevében a Tudományos Szakemberek Odysseus Hálózata vizsgálatokat 

végzett a fenti irányelvek végrehajtásáról. A jelentések a következő címen hozzáférhetők:

www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html

Elfogadásra került továbbá két megkülönböztetésellenes jogszabály is, nevezetesen:

A 2000. június 29-i 2000/43/EK irányelv (a faji egyenlőségről szóló irányelv): 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:hu:HTML
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A 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv (a foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv): 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:hu:HTML

A fenti két jogi aktus közösségi jogba való átültetése és végrehajtása terén tanácsot és 

segítséget nyújt a Bizottságnak és a tagállamoknak az Európai Bizottság megkülönböz-

tetésellenességgel foglalkozó független jogi szakértői hálózata. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=hu

A prioritások meghatározása

A nemzeti kormányok politikai kötelezettségvállalásokról is rendelkeztek, és európai 

együttműködés keretében állapították meg a közös cselekvési prioritásokat. A tagállamok 

a 2004. évi tanácsi következtetések értelmében elfogadták a bevándorlók beilleszkedésére 

vonatkozó politika közös alapelveit. Az alapelveket az 1. melléklet tartalmazza.

A közös alapelvek célja, hogy: 

Segítsék a tagállamokat beilleszkedési szakpolitikájuk kialakításában azzal, hogy • 

egyszerű, nem kötelező erejű útmutatót biztosítanak, amelynek segítségével a 

tagállamok felmérhetik és értékelhetik saját erőfeszítéseiket;

Alapul szolgáljanak ahhoz, hogy a tagállamok megismerjék, hogyan működhetnek • 

együtt az uniós, a nemzeti, a regionális és a helyi hatóságok a beilleszkedési politikák 

kialakítása és végrehajtása során; 

Segítsék a Tanácsot abban, hogy mérlegelje, majd idővel elfogadja azokat az uniós szintű • 

mechanizmusokat és szakpolitikákat, amelyekre a beilleszkedésre irányuló nemzeti és 

helyi szintű politikai erőfeszítések támogatásához van szükség. 

Minden olyan európai konferencián, amelyen az integrációért felelős miniszterek részt 

vesznek, új politikai kötelezettségvállalások és prioritások kerülnek meghatározásra. Eddig 

három konferencia zajlott le: Groningenben (2004), Potsdamban (2007) és Vichyben (2008); 

a következőt pedig 2010-ben, a spanyol elnökség ideje alatt rendezik.

Technikai együttműködés

A beilleszkedéssel kapcsolatos technikai együttműködés a hágai program keretein belül 

indult meg; az ötéves munkaprogramot illetően az uniós tagállamok abban állapodtak 

meg, hogy elősegítik a szabadságon, a biztonságon és jogérvényesülésen alapuló közös 

térség kialakítását. Az ezen a területen folyó munkának újabb lökést ad majd a 2010-től 

2014-ig tartó időszakra vonatkozó stockholmi program.

A Bizottság első reakciója a koherens európai keretrendszer kialakítását illetően a közös 

beilleszkedési programról szóló 2005. évi bizottsági közlemény volt. Azzal, hogy uniós 

együttműködési mechanizmusokat bocsátottak az érdekeltek rendelkezésére a tapasztalatok 
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és az információk határokon átnyúló megosztása érdekében, arra ösztönzik a tagállamokat, 

hogy alkalmazzák a gyakorlatban a közös alapelveket, és fokozzák integrációs erőfeszítéseiket. 

E keretrendszer legfontosabb elemei az ebben a szakaszban felsorolt mechanizmusok. 

2002-ben a beilleszkedéssel foglalkozó nemzeti kapcsolattartó pontok (NKP-k) uniós szintű 

kormányközi hálózatot alakítottak ki; ez a hálózat az integrációért felelős nemzeti minisztériumok 

képviselői és az Európai Bizottság közötti információcserét kívánja biztosítani. A háló-

zat működésének célja az, hogy gyakorlati szinten valósítsa meg a technikai együttműködést és 

segítse annak végrehajtását, valamint meghatározza a közös célkitűzéseket, célokat vagy refe-

renciaértékeket defi niáljon, és fokozza a nemzeti és az uniós szakpolitikák összehangoltságát.  

A Bizottság strukturálta az információcserét, és a tagállamokban alkalmazott beilleszkedési 

szakpolitikákkal és gyakorlatokkal kapcsolatosan több összehasonlító munkát is publikált. A 

Bizottság három, a bevándorlásról és beilleszkedésről szóló éves jelentése olyan információkat 

tartalmazott, amelyeket túlnyomóan az NKP-k nyújtottak a bevándorlási szakpolitikákkal és 

statisztikákkal, valamint a beilleszkedésről szóló közös alapelvekkel kapcsolatban. A szakpoli-

tikusok és szakemberek számára összeállított, integrációról szóló kézikönyvek nagyban 

előmozdították az NKP-k által lehetővé tett információ- és gyakorlatcserét.  

Ezt a strukturált információcserét magasabb szintre emeli az európai integrációs weboldal. A 

weboldal minden érdekelt fél rendelkezésére áll, és mindenki számára hozzáférhető „portál-

ként” szolgál ahhoz, hogy az összes tagállamban megvalósuljon az információk és a gyakorla-

tok megosztása, emellett pedig lefedi a beilleszkedés minden aspektusát. Célja, hogy a sikeres 

stratégiák megosztása, valamint az uniós tagállamok kormányai és civil társadalmi szervezetei 

közötti együttműködés támogatása segítségével előmozdítsa a beilleszkedési szakpolitikákat. 

A weboldal mindenki számára hozzáférhető, és lehetővé teszi, hogy a látogatók megoszthassák 

egymással a bevált gyakorlatokat, fi nanszírozási lehetőségeket találjanak és projektpartnereket 

keressenek, hozzájussanak a legfrissebb információkhoz az uniós, nemzeti és helyi szintű 

fejleményekkel kapcsolatban, valamint kapcsolatot tartsanak az EU integrációs közösségének 

tagjaival. Az európai integrációs weboldal – amellett, hogy hídként szolgál a beilleszkedéssel 

foglalkozó szakemberek és szakpolitikusok között – Európa minden részéből származó, magas 

színvonalú tartalmat nyújt az „Integration at your fi ngertips” (Integráció gombnyomásra) 

szolgáltatás keretében, és támogatja a beilleszkedéssel foglalkozó szakemberek közösségét.

A weboldalon (www.integration.eu) a következők találhatók meg:

A beilleszkedéshez kapcsolódó innovatív „bevált gyakorlatok” gyűjteménye áttekinthe- −

tő, összehasonlítást lehetővé tevő formában: A gyakorlatok európai és nemzeti 

projektekből, helyi hatóságoktól és civil társadalmi szervezetektől származnak. Az 

anyaggyűjtéshez egységes sablont használtak, így az összehasonlítás egyszerű;

Uniós szintű fejlemények, például az új EK-irányelvek, tanácsi következtetések, bizottsági  −

közlemények;

Adatlapok az egyes országokról, amelyek a jogalkotással és a szakpolitikai programokkal  −

kapcsolatos legfrissebb információkat tartalmazzák;  
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Olyan eszközök, mint például a projektpartnerek keresésére szolgáló, a hálózatépítést  −

és a közös projektek fejlesztését támogató eszköz („fi nd-a-project-partner-tool"). Ez 

többek között magában foglalja a beilleszkedés területén működő szervezetekre 

vonatkozó alapvető információkat, valamint azon személyek listáját, akik regisztráltak a 

weboldalon, és adataikat meg kívánják osztani; 

Információk a fi nanszírozási lehetőségekről: a naprakész tájékoztatás fontos  −

követelmény a weboldal potenciális felhasználói számára. A weboldal egybegyűjti a 

szakemberek számára hozzáférhető, az Európai Bizottság által biztosított változatos 

fi nanszírozási lehetőségekkel kapcsolatos információkat, és előmozdítja a tagállamok és 

a magánalapítványok által működtetett fi nanszírozási programokat.

Igen kiterjedt, jelentéseket, politikai elemzéseket, jogszabályokat és hatásértékeléseket  −

tartalmazó dokumentációs könyvtár.

Vitafórumok: a moderált online fórum válogatott posztokat tartalmaz, amelyek  −

segítségével a bejelentkezett felhasználók ki tudják szűrni az újabb információkat, és 

dönthetnek az esetleges reakcióról;

Rendszeresen frissített hírek és események: rendszeres, e-mailben megküldött hírlevél  −

hívja fel a fi gyelmet az aktuális eseményekkel kapcsolatos hasznos háttéranyagokra és 

esettanulmányokra; 

Külső weboldalakra mutató linkek gyűjteménye. −

A weboldalt 2009 áprilisában az Európai Bizottság hozta létre, az Európai Beilleszkedési 

Fórum első ülésén. A fórum fejlesztésére az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal 

együttműködésben kerül sor, amely feltáró véleményt alakított ki arról, milyen szerepet 

játszik a civil társadalom a beilleszkedési szakpolitikák előmozdításában.

A fórum konzultációs mechanizmust biztosít a civil társadalom és az Európai Bizottság 

között. Az EU közös programja megerősítette, hogy a beilleszkedési szakpolitika átfogóbb 

megközelítéséhez az szükséges, hogy az érdekelt felek a kormányzás minden szintjén 

intenzívebb uniós szintű részvételt fejtsenek ki. A fórum olyan eszköz, amelynek segítségé-

vel a civil társadalom szereplői részt vehetnek ebben a folyamatban.  

A városi szinten megvalósuló hasonló folyamat (Integrálódó városok) az Európai Bizottságot 

és az Eurocitiest, a nagyobb európai városok hálózatát kapcsolja össze. Az évente 

megrendezett konferenciasorozat a kormányzás számos szintjét köti össze, és új ötletekkel 

szolgál a közös alapelvek végrehajtásával kapcsolatban. 

www.inticities.eu/ 
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Az Európai Beilleszkedési Fórum segítségével a civil társadalom képviselői hallathatják 

hangjukat az integrációs kérdésekkel kapcsolatban – különös tekintettel az EU beillesz-

kedési programjára –, a Bizottság pedig proaktív szerepet vállalhat az ilyen viták során. 

A fórum mint az információk, a konzultáció, a tapasztalatmegosztás és az ajánlások 

megfogalmazásának kiegészítő forrása biztosít hozzáadott értéket. A fórum számára a 

beilleszkedésről szóló közös alapelvek szolgálnak útmutatóul. 

A potsdami és a vichy-i miniszteri konferenciák során a tagállamok „európai modulokat” 

fogadtak el az információcsere és a bevált gyakorlatok megosztása fejlesztésének újabb 

eszközeiként. A beilleszkedés időszerű kérdéseihez kapcsolódó modulok célja, hogy 

gyakorlati eszközként segítsék a szakpolitikusokat és a szakembereket. Az eredmények 

többek között lehetnek normák, referenciaértékek, szakértői értékelések és egyéb, 

rendelkezésre bocsátható eszközök, valamint a sikeres végrehajtást jelző hasznos gyakorlati 

mutatók. Ezek lehetőséget jelentenek arra, hogy a beilleszkedéshez kapcsolódó európai 

együttműködés különféle formáiban már megkezdett munkát továbbvigyék és kidolgozot-

tabbá tegyék – idetartozik a kézikönyv három kiadása is. 

A beilleszkedés terén megvalósuló jövőbeli együttműködés egyik alapvető prioritása az 

értékelési és teljesítményértékelő eszközök fejlesztése. A szakpolitikusok gondoskod-

hatnak arról, hogy beilleszkedési szakpolitikáik a gyakorlatra és tényekre alapulnak: ennek 

érdekében hatásértékeléseket, önértékeléseket és szakértői értékeléseket kell végezniük, 

valamint adatokat kell gyűjteniük a közvéleménnyel és a bevándorlók nehezen elérhető 

véleményével kapcsolatban. Erre a célra mutatók használhatók.

A 11. közös alapelv „mutatók és értékelési folyamatok” kidolgozását sürgeti „a politikák 

átalakításához, a fejlődés értékeléséhez és az információcsere hatékonyabbá tételéhez.” Ez 

a közös alapelv azt fogalmazza meg, hogy olyan eszközökre és támpontokra van szükség, 

amelyek megerősítik a kormány azon képességét, hogy értékelni tudja a szakpolitikák 

és gyakorlatok relevanciáját, eredményességét, hatékonyságát, fenntarthatóságát és 

hatását. Uniós szinten egyre gyakrabban fogalmazódik meg az igény a mutatókon alapuló 

értékelések iránt, és ezzel párhuzamosan új fi nanszírozási lehetőségek jelentek meg az 

összehasonlító mutatók és az értékelési keretek vonatkozásában. Az Európai Bizottság az 

utóbbi tizenöt évben fél tucat, a mutatók különféle típusaira vonatkozó kutatási projektet, 

valamint jó néhány, a közös uniós teljesítményértékelő keretrendszer kifejlesztését tárgyaló 

megvalósíthatósági tanulmányt támogatott.
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Célzott pénzügyi eszközök

A beilleszkedéssel kapcsolatos prioritások több általános pénzügyi programban is meg-

jelentek – többek között az Európai Szociális Alapban –, és a városfejlesztés, az oktatásügy 

és a kultúra területén is megmutatkoztak. Az országban jogszerűen lakóhellyel rendelkező, 

harmadik országbeli állampolgárok esetében először az INTI program transznacionális 

intézkedéseit kezdték el fi nanszírozni (a 2003-tól 2006-ig tartó időszakban 64 projektre 

18 millió eurót költöttek). Ezek a projektek előmozdították a szakmai együttműködés 

fejlődését azzal, hogy támogatták a civil társadalommal folytatott párbeszédet, értékelték 

az alkalmazott eljárásokat, valamint uniós szinten hálózatokat alakítottak ki. 2007 óta a 

Harmadik Országok Állampolgárainak Beilleszkedését Segítő Európai Alap (a 2007-től 

2013-ig tartó időszakra 825 milliárd euró) fi nanszírozza a tagállamok éves programjait (a 

teljes költségvetés 93%-a), valamint a közösségi fellépéseket (7%).

Az Integrációs Alap általános célja a tagállamok azon törekvéseinek támogatása, hogy a 

harmadik országbeli állampolgárokat segítsék abban, hogy megfeleljenek a tartózkodás 

feltételeinek, és előmozdítsák beilleszkedésüket az európai társadalmakba. E célból 

az Integrációs Alap hozzájárul a nemzeti beilleszkedési stratégiák fejlesztéséhez és 

alkalmazásához a társadalom minden aspektusát illetően, különös fi gyelemmel arra az 

alapelvre, hogy a beilleszkedés kétirányú, dinamikus folyamat, amely során mind a bevándor-

lóknak, mind a tagállamok állampolgárainak kölcsönösen alkalmazkodniuk kell egymáshoz.

A határozat 3. cikke értelmében az Integrációs Alap a következő egyedi célkitűzések 

megvalósulását mozdítja elő:

A harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedési folyamata szempontjából releváns, • 

valamint az azt támogató befogadási eljárások kialakításának és végrehajtásának 

elősegítése;

A tagállamokba újonnan érkező harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésének • 

elősegítése és végrehajtása;

A tagállamok azon képességének fokozása, hogy a harmadik országbeli állampolgárok • 

beilleszkedésével kapcsolatos szakpolitikákat és intézkedéseket kialakítsák, végrehajt-

sák, nyomon kövessék és értékeljék;

Információcsere, a legjobb gyakorlatok megosztása és együttműködés a tagállamokon • 

belül és a tagállamok között a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésére 

vonatkozó szakpolitikák és intézkedések fejlesztése, végrehajtása, nyomon követése és 

értékelése terén.
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1.2 A kézikönyvről

Az integrációról szóló európai kézikönyv gondolata a 2003 júniusában megtartott theszaloníki 

Európai Tanács után alakult ki. A Tanács ülésén az állam- és kormányfők hangsúlyozták, hogy 

az egymástól való tanulás érdekében fontos, hogy az újonnan kialakított NKP-hálózaton belül 

kialakuljon az együttműködés, és megvalósuljon az információcsere. Ennek megfelelően 

elkészült a kézikönyv, amelynek célja az, hogy lendületben tartsa és strukturálja ezt a cserét. 

A kézikönyv kiadása az elgondolás szerint folyamatos, mindenre kiterjedő folyamat, és olyan 

eleven eszközt biztosít, amely idővel nem csupán fokozatosan javul, hanem bizonyos frissítése-

ket is tartalmaz majd az új fejlemények, megoldások és értékelési eredmények tükrében.

A cél az, hogy a szakpolitikusok és a szakemberek a prioritások vagy a kezdeményezések kia-

lakítása és előmozdítása során támaszkodhassanak a kézikönyvben ismertetett gyakorlatokra és 

következtetésekre. Általában elmondható, hogy a szakpolitikusok saját kormányzati szintjükön 

általános beilleszkedési célokat határoznak meg, rendelkezésre bocsátják a forrásokat, nyomon 

követik a végrehajtást, és értékelik az eredményeket. A gyakorlati szakemberek e célok alapján 

konkrét programokat állítanak össze, meghatározzák a célokat, és megteszik a megvalósításhoz 

szükséges lépéseket. A kézikönyv nem tér ki a beilleszkedéssel kapcsolatos átfogó jogszabályok 

és szakpolitika kialakítására. Nem célja az sem, hogy részletesen írjon le egyes programokat. 

Ehelyett a három kézikönyv minden egyes fejezete a gyakorlati jelentőségű, „kritikus 

fontosságú sikertényezőkre” összpontosít – tulajdonképpen azon bevált gyakorlatok nem 

kimerítő jellegű katalógusát tartalmazza különféle uniós országból, amelyek e tényezők közül 

egyet vagy többet megvalósítottak, valamint számos következtetést is levon. Az, hogy az egyes 

tevékenységekkel kapcsolatban említésre kerül egy bizonyos ország, nem jelenti azt, hogy az EU 

más tagállamaiban nincsenek hasonló gyakorlatok. A kézikönyv mellékleteiből kiderül, hogyan 

alakíthatók ki a szakpolitikákból projektek és viszont, valamint az, hogy a szakpolitikusok és a 

szakemberek integrációs teljesítményük javítása érdekében hogyan vehetnek részt a kölcsönös 

tanulási folyamatban.  

A kézikönyv fejezetei a nemzeti hatóságok által rendezett tizennégy szakmai szeminárium 

eredményein alapulnak. Minden egyes szervező tagállam ajánlott egy szakmai 

szemináriumot valamely beilleszkedési szakpolitikával vagy kormányzással kapcsolatos 

kérdésben, majd az Európai Bizottsággal és az NKP-kkal együtt döntött a munkaértekez-

letek témáiról és az EU különböző tagállamaiból érkező előadók személyéről.  

Az első kiadásban három téma szerepelt, amelyek az Európai Bizottság bevándorlásról, 

integrációról és foglalkoztatásról szóló 2003. évi közleményében meghatározott 

prioritásokat tükrözték. A koppenhágai (2004. február), lisszaboni (2004. április) és londoni 

(2004. június) szemináriumok alapján három fejezet készült el:

Az újonnan érkezett bevándorlók és a menekültként elismert személyek bevezetése;• 

Aktív polgári szerepvállalás;• 

Mutatók.• 
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A közös alapelvekhez és az EU közös programjához kapcsolódó kérdésekkel a második 

kiadás kezdett foglalkozni. A tallinni (2005. december), a római (2005. július), a dublini 

(2005. október), a berlini (2005. december) és a madridi (2006. április) szeminárium során a 

következő négy fejezet született meg:

A bevándorlók beilleszkedésének általános érvényesítése ;• 

A lakhatás kérdése a városi környezetben ;• 

Gazdasági integráció;• 

Az integráció irányítása.• 

A harmadik, legújabb kiadás szintén lényeges, gyakorlati, megvitatandó témákat tartalmaz. 

A bécsi (2007. november), a párizsi (2007. november), az athéni (2008. március), a dublini 

(2008. május), a lisszaboni (2008. november) és a tallinni (2009. február) szeminárium során 

készültek el a következő fejezetek: 

Az információk és a bevált gyakorlatok cseréje Európában ;• 

Tömegtájékoztatás és beilleszkedés ;• 

Figyelemfelkeltés és a bevándorlók szerepének erősítése ;• 

Vitafórumok ;• 

Az állampolgárság megszerzése és az aktív polgári szerepvállalás gyakorlása ;• 

Bevándorló fi atalok, oktatás és munkaerőpiac.• 

Az NKP-k mindegyik szeminárium esetében felhívást kaptak arra, hogy jelöljenek ki egy há-

rom személyből álló delegációt, amely országuk szerteágazó tapasztalatát és szakértelmét 

képviseli a kérdéses területen (regionális/helyi hatóságok, elméleti szakemberek, szakértők, 

nem kormányzati érdekelt felek). A szemináriumon minden uniós tagállam képviselői 

részt vettek, azonban az Unión kívüli országokból is, például Ausztráliából, Kanadából, 

Norvégiából, Svájcból és az USA-ból is érkeztek résztvevők. Minden szemináriumon 

körülbelül száz résztvevő működött közre, akik az EU különböző tagállamaiból, a kormányok 

képviseletében és a kormányokon kívülről, különböző szintekről érkeztek. Mindannyian a 

kézikönyv „szerzőjének” tekinthetők, mivel írásbeli és szóbeli munkájuk a fejezetekben 

foglalt ismeretek és példák fontos forrása volt.  

A Bizottság, az NKP-k és a migrációs politikával foglalkozó csoport „szerkesztőként” működött 

közre, azaz megteremtette a fogalmi keretet, számba vette az egyes szemináriumokon ösz-

szegyűjtött információkat, a gyakorlatok kiválogatásához értékelési keretrendszert készített, 

és további elméleti kutatásokat végzett. A független tanácsadó az egyes szemináriumok 

előkészítéséhez és a viták keretbe foglalásához tematikus dokumentumok sorozatát készítette 

el, valamint összeállította a szemináriumok záródokumentumait. Ezeket a dokumentumokat 

azután az NKP-k megvitatták. Ezek az elemek együttesen alkotják a kézikönyv alapjait.  
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Az első kiadást a holland elnökség idején az integrációról rendezett 2004. november 

9–11-i miniszteri konferencián mutatták be Groningenben. A második kiadás a német 

elnökség idején az integrációért felelős uniós miniszterek nem hivatalos, 2007. május 

10–11-i potsdami találkozójának volt fontos része. A Tanács következtetései nyomán az EU 

tagállamai ismételten felkérték az NKP-kat és a Bizottságot arra, hogy fejlesszék tovább 

a kézikönyvet, valamint hogy terjesztését a célközösségnek megfelelően alakítsák. Ezért 

az a határozat született, hogy a kézikönyvet le kell fordítani az Unió hivatalos nyelveire. 

Mindhárom kiadás elérhető a www.integration.eu címen. 
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2. fejezet

Tömegtájékoztatás és beilleszkedés
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Tömegtájékoztatás és beilleszkedés

A sajtószabadságot garantáló liberális demokráciákban a média feladata az, hogy 

információt nyújtson, oktasson és szórakoztasson. Erőteljes hatású közeg, amely 

befolyásolni képes a társadalmi attitűdöket, és nyilvános információval látja el a 

bevándorlók közösségét és a társadalom többi részét. A bevándorlás következtében 

az európai társadalmak kulturális és nyelvi szempontból egyre sokrétűbbek lesznek, 

azonban a média ezt a változást nem minden esetben tükrözi pontosan, sem a 

bevándorlók médiában történő ábrázolása és szerepeltetése, sem pedig a médiában 

dolgozó szakembergárda összetétele szempontjából.  

Azok a kezdeményezések, amelyek olyan média létrehozását és fenntartását célozzák, 

amely jobban szolgálja és tükrözi az európai társadalmak sokrétűségét, nem csupán az 

egyenlőséget mozdítják elő, hanem a beilleszkedést és a közösségi kohéziót is támogatják. A 

médiaszervezeteknek és a szakembereknek, úgymint az önszabályozóknak, a kormányoknak, 

a politikusoknak, a nyilvánosságnak, a szervezett civil társadalomnak és a magánvállalatoknak 

mind megvan a maguk szerepe. A következő fejezet azokat a stratégiákat tekinti át, amelyek 

a beilleszkedésben érdekelt felek kompetenciájának fejlesztését célozzák.

 2.1 Kihívások és lehetőségek a média világában

Globalizáció

A globalizáció és a technológia fejlődése megváltoztatja a média jellegét. Az egyén 

a hírekhez, az információhoz és a világ bármely országában készített szórakoztató 

programokhoz ugyanúgy hozzáfér, mint az országos szinten, regionálisan és helyi szinten 

készített műsorokhoz. Az információkhoz sokféle médium segítségével – televízión, 

napilapokon, magazinokon, rádión és az interneten keresztül – hozzá lehet férni. Ez a 

nagyobb választási lehetőség részben megmagyarázza azt, hogy párhuzamos médiaterek 

alakultak ki: Európában a bevándorlók nézhetnek olyan műholdas televíziót, hallgathatnak 

olyan rádióműsorokat, megtekinthetnek olyan internetes híroldalakat és vitafórumokat, 

amelyeket a származási országukban vagy régiójukban készítenek, és olyanokat is, amelyeket 

európai etnikai médiaszervezetek közvetítenek. A bevándorlók gyakran gondolják úgy, hogy 

a hazájukból vagy régiójukból származó információk megbízhatóbbak és hitelesebbek, 

mint azok, amelyekkel a befogadó ország médiája szolgál. Ez a társadalomban interkul-

turális félreértésekhez vezethet, amely akadályozhatja a beilleszkedést. 
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Verseny

A technikai fejlődéssel párosult globalizáció azt jelenti, hogy a médiaszervezetek egyre 

nagyobb versennyel szembesülnek. A szervezeteknek ahhoz, hogy fennmaradhassanak 

a versenyen alapuló piacon, biztosítaniuk kell, hogy termékeik megfelelnek fogyasztóik 

szükségleteinek és igényeinek. Ez különösen igaz a közszolgálati műsorszolgáltatókra, 

csakúgy, mint a magántulajdonban lévő médiavállalkozásokra. Ebben az értelemben a 

verseny lehetőséget és kihívást jelent a beilleszkedés területén. 

A technológia változása és az ágazatra jellemző zűrzavar oda vezetett, hogy nagyobb a 

munkahelyi bizonytalanság, és kevesebbet ruháznak be a konkrét tartalomba és a képzésekbe, 

és ez hatással van az újságírás normáira és minőségre. Az idő és a költségvetési források 

szűkössége miatt a médiában dolgozó szakemberek egyre nehezebben tudják megoldani 

a háttérkutatás és az információ többszörös ellenőrzését. Emellett több hírszolgáltató arra a 

régi mondásra épít, miszerint „a rossz hír könnyebben adható el”. Ennek következtében több 

bevándorlással kapcsolatos híradás szenzációhajhász, és gyakoribb a pánikkeltés. Jellemzően 

tehát az a tendencia, hogy a programok és az újságcikkek kisebb jelentőséget és hitelességet 

tulajdonítanak a bevándorlók megnyilatkozásainak, a bevándorlókat sztereotip szerepekben 

mutatják, és csupán ritkán szerepeltetik őket olyan, médiahírekben, amelyek nem a bevándor-

lókkal kapcsolatosak; valamint epizódszerű keretet alkalmaznak (azaz egyes eseményeket 

mutatnak be) ahelyett, hogy tematikus keretet használnának, amely megmutatná a bevándorlási 

kérdések megértéssel és empátiával történő kezeléséhez szükséges kontextust és leírást.

Másfelől viszont a bevándorlók és leszármazottaik egyre növekvő fogyasztói csoportot 

jelentenek Európában. A bevándorlókkal potenciálisan bővül a közönség, és az egyes média-

szervezetek közönségének megoszlása is alakul. A médiaszervezeteknek – amennyiben 

életben akarnak maradni – biztosítaniuk kell, hogy termékeik megfeleljenek a kulturálisan 

egyre sokrétűbb piac igényeinek. Amennyiben a média főbb eszközei nem képesek 

hatékonyan kiszolgálni a bevándorlók igényeit és szükségleteit, az etnikai média jelentősége 

megnő, és ugyanígy egyre nagyobb mértékben használják majd a származási ország vagy 

régió műholdas televízióit, rádióközvetítéseit, internetes híroldalait és vitafórumait.

A társadalom képe a médiában 

A média hatással van a közvélemény bevándorlókról alkotott képére. Ugyanakkor bemutatja 

a társadalomban elterjedt nézeteket és attitűdöket is, és ezek között vannak toleráns és 

intoleráns, nyíltan ellenséges és közömbös megnyilvánulások egyaránt. A média is igen 

sokféleképpen közelíti meg a bevándorlással és a beilleszkedéssel kapcsolatos kérdéseket, a 

rokonszenvtől kezdve az aktív pártfogásig, valamint az alkalmi és akaratlan előítéletességtől 

a szándékos idegengyűlöletig. A médiaszervezeteket arra lehet ösztönözni, hogy a 

bevándorlókról pontos és korrekt képet adjanak a médiákban. A médiától azonban csak 

akkor várható el, hogy támogassa a beilleszkedés kérdését, ha ez érdekében áll.  
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A média szabályozása  

A médiával és a beilleszkedéssel kapcsolatos viták az alapvető jogokat és szabadságjogokat 

érintik. A szólásszabadság minden működő demokráciában alapvető jog, amelynek nem 

szabad sérülnie. Ez a jog, amelyről az emberi jogok európai egyezményének 10. cikke, 

valamint számos állam alkotmánya rendelkezik, teszi lehetővé azt, hogy a médiában ellent-

mondásos kérdések és viták is megjelenjenek, ideértve azokat is, amelyek a bevándorlókról 

kedvezőtlen képet festenek, és akadályozzák a beilleszkedést. Ugyanakkor minden működő 

demokráciának a feladata, hogy az embereket megvédje a rasszista és idegengyűlölő 

gyűlöletbeszédtől. Az európai társadalmak előtt az a kihívás áll, hogy úgy kell megvédeniük 

az embereket a gyűlöletbeszédtől, hogy egyidejűleg a szólásszabadság joga se sérüljön. 

A média – különösen a nyomtatott sajtó – önszabályozása létező dolog, azonban gyakran éri 

bírálat amiatt, hogy nem eléggé hatékony a pontatlan és szenzációhajhász híradások vissza-

szorítása és a bevándorlók megkülönböztetéssel szembeni védelme terén. Egyes országokban a 

nyomtatott sajtónál szabályozottabb a közcélú műsorszolgáltatás, és esetenként kvóták vannak 

érvényben a multikulturális tartalom és a pozitív intézkedések végrehajtása terén. A sokféleség 

különböző mértékének, a bevándorló népesség országon belüli eltérő koncentrációjának, 

valamint a bevándorlás politikai napirenden belül elfoglalt pozíciójának következtében 

Európában a műsorszolgáltatói ágazat szabályozásának megvannak a korlátai.  

A média általában úgy látja, hogy a hatályos szabályozás korlátozza a sajtószabadságot 

és a független újságírást. Ezzel szemben a kormányok és a civil társadalmi szervezetek 

véleménye az, hogy az erősebb szabályozás jelenti a megoldást. Számos szakértő vélekedik 

úgy, hogy a bevándorlók méltányos és kiegyensúlyozott bemutatásához szükséges 

szabályozási keretrendszer javarészt megvan, és a probléma gyökere nem a törvények, 

kódexek és iránymutatások hiánya, hanem a végrehajtás elégtelensége. 

A média szereplőinek megértése

„A médiát” sokan egyetlen entitásnak tekintik. Az ilyen egyszerűsítés téves és használhatatlan. 

A médiakörnyezet rendkívül sokszínű: különféle szintjei (globális, nemzeti, regionális, helyi), 

formái (televízió, rádió, nyomtatott anyagok, internet), tulajdonosai és közönségei vannak.

A média önmagában egy univerzum, és a beilleszkedési folyamatban szerepet játszó 

felek adott esetben nehezen igazodnak ki a médiaszervezetek tömegében, mivel minden 

szervezetnek megvannak a maga célkitűzései és érdekei. Azoknak a beilleszkedési 

folyamatban részt vevő feleknek, akik hatást kívánnak gyakorolni a médiára, meg kell 

érteniük azokat a struktúrákat és mechanizmusokat, amelyekben a médiának és a médiában 

dolgozó szakembereknek működniük kell. Ez a médiakörnyezet helyi, regionális, nemzeti és 

európai szinten történő feltérképezésével érhető el. 

A médiaágazat igen bonyolult, mivel igen sok szereplője van, amelyek egymástól függnek, 

hatással vannak egymásra és egymással együttműködnek. Érdekelt felek a törvényhozók, 

a médiatulajdonosok, a médiát irányító vállalatok, a gyártó vállalatok, a műszaki hátteret 
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biztosító vállalatok, a reklámközvetítők, a közönségkutatással és minősítéssel foglalkozó 

intézmények, a kérdezőbiztosok, a munkaerő-toborzó irodák, a képzést nyújtó intézmények, 

a fogyasztói szervezetek, a kisebbségi szervezetek, a dolgozók szakszervezetei, a tanárok 

szakszervezetei, a vallási szervezetek, a politikai pártok, az érdekcsoportok, az újságírók, a 

humánerőforrás-menedzserek, a programszervezők és a véleményformálók. 

Azon szereplőknek, akik fel akarják térképezni a médiakörnyezetet, a következő négy 

nagyobb területet kell megvizsgálniuk: 

A gyártó és műsorszórást végző médiaszervezetek 

A beilleszkedési folyamatban részt vevő azon szereplőknek, akik sokszínűbbé kívánják 

tenni a médiát és kiegyensúlyozottabbá a bevándorlókról mutatott képet, először is arról 

kell dönteniük, hogy mely típusú médiaszervezet a legalkalmasabb az együttműködésre: a 

helyi, a regionális, az országos vagy a globális, közszolgálati vagy kereskedelmi szervezet? 

Hogyan és hol végez ez a szervezet műsorszórást, mik a szándékai és célkitűzései, melyek 

a sajátosságai, és milyen kapcsolatban áll a többi szervezettel? Ezután át kell látni, hogy a 

médiavállalat milyen környezetben dolgozik, és hogy melyek az érdekelt felek, például: ki a 

vállalat tulajdonosa; melyek a vállalat stratégiái (kereskedelmi, újságírói, műsorszerkesztési, 

személyzeti, sokszínűséggel kapcsolatos stratégia, szponzorstratégia, közönségkapcsolati 

stratégia, valamint politikai szövetségesek); milyen tényezők hatására gyártja és sugározza 

programjait? Szintén fontos a médiában megtalálható igen sokféle szakma és a szervezeti 

egységek szerepének ismerete. 

A média működésének mikéntjét a jogszabályok és az ellenőrző szervek határozzák meg

Ahhoz, hogy a médiában a bemutatás kiegyensúlyozott legyen és megvalósuljon a rasszizmus 

elleni küzdelem, fontos a médiában, az újságírói szakszervezetekben és a rasszizmusellenes 

jogszabályokban érvényesülő panasztételi mechanizmusok ismerete. Az ellenőrző szervekkel 

való kapcsolatfelvétel esetén elsősorban az intézmény státuszát kell meghatározni. A törvény 

értelmében a média kormányzati intézménynek, vagy valamely, a média önszabályozására 

alapuló intézménynek tartozik felelősséggel? Mikor és miről köteles beszámolni a média? Ezek 

a beszámolók hozzáférhetők a nyilvánosság számára? Mi az ellenőrző szerv kötelezettsége 

abban az esetben, ha a média nem felel meg a követelményeknek? 

A média felhasználói 

A média felhasználóinak passzív, közönségként betöltött szerepe egyre interaktívabbá válik. 

A média felhasználói egyre nagyobb mértékben vesznek részt programokban, fejlesztik 

weboldalaikat, valamint – többek között az értékelésekkel és a panaszokkal – a média nem 

hivatalos szabályozóiként működnek. Ha a beilleszkedési folyamatban szerepet játszó felek 

hatást kívánnak gyakorolni a médiára, kihasználhatják a média felhasználóinak növekvő be-

folyását. Ez azzal érhető el, hogy ösztönzést adnak a felhasználóknak arra, hogy gyakrabban 

éljenek a panasztétellel kapcsolatos struktúrák nyújtotta lehetőségekkel, hozzák létre 

saját médiafórumaikat, vegyenek részt a vitákban, valamint azzal, hogy a médiaműveltség 

elmélyítése érdekében előmozdítják az iskolai médiaoktatás ügyét.
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Munkaerőpiac

A beilleszkedési folyamatban szerepet játszó azon érdekelt feleknek, akik a médiaágazatban 

hosszú és rövid távon a munkavállalók sokféleségének előmozdítására törekednek, meg kell 

határozniuk az érdekelt feleket, valamint az átalakulási folyamatok azon előmozdítóit, akik 

felelősek az általános munkaerő-piaci kérdésekért, úgymint a szakképzésért, pályaválasz-

tásért, a munkavállalási tanácsadásért és a foglalkoztatáspolitikáért. Idetartoznak a 

munkavállalók szakszervezetei, a munkáltatók szervezetei a szakképzési intézmények és a 

médiakarrierrel kapcsolatban tanácsokat adó országos központok, amelyek meghatározzák 

azt a környezetet, amelyben a médiában dolgozó új szakemberek a médiaágazatba 

kerülhetnek, és arra ösztönözhetik a munkáltatókat, hogy a munkavállalók számára az új 

interkulturális kompetenciák és készségek terén is nyújtsanak képzést.

A médiakörnyezet feltérképezésével kapcsolatban részletesebb tanácsok olvashatók a 

Thinking forward: Making the Media more Diverse and the Role of „Change Agents” (Előre 

gondolkodás: a média sokszínűbbé tétele és az átalakulási folyamat előmozdítóinak szerepe) 

című dokumentumban:  

www.eumap.org/advocacy/advoc_eumap/media/TV_followup/index

Lásd még: Media4Diversity: taking the pulse of diversity in the media (Media4Diversity: a 

sokféleség érzékelése a médiában):  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes

A médiakörnyezet feltérképezése időigényes feladat lehet. A források korlátozottsága miatt 

lehetséges, hogy a beilleszkedési folyamatban részt vevő számos szereplő úgy találja, hogy 

a feltérképezés nem kivitelezhető. Ezért hasznos felhívni a fi gyelmet azon szervezetekre, 

amelyek már több médiakörnyezetet feltérképeztek; ezektől a szervezetektől lehet 

tájékozódni.  

Ha a feltérképezés folyamata befejeződött, a szereplők sokkal könnyebben átlátják, hogy 

egyes médiaszervezetek érdekeltek-e a partnerségben, és ha igen, miért és hogyan. A 

beilleszkedési folyamatban részt vevő szereplők és a médiaszervezetek érdekei lehetnek 

közösek, lehetnek átfedésben, vagy ütközhetnek. A feltérképezés folyamata annak 

megértésében segíti a szereplőket, hogy üzenetüket hogyan fogalmazhatják meg a 

megfelelő szinten és a megfelelő személyt megcélozva.

Ha a beilleszkedési folyamatban részt vevő szereplők rászánják az időt, hogy – a főbb sze-

replők, a jogszabályi keret, a felhasználók és munkaerőpiac tekintetében – feltérképezzék a 

médiakörnyezetet, akkor egyszerűbben megtudhatják, mely médiaszervezetek érdekeltek 

abban, hogy együttműködjenek a bevándorlók pontosabb és kiegyensúlyozottabb 

bemutatása, valamint az etnikailag sokfélébb munkaerő kialakítása érdekében, valamint 

hogy miért és hogyan érdekeltek ebben.

*
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 2.2 Hatékony médiastratégia kialakítása

A beilleszkedési folyamatban részt vevő szereplők számára a média sok esetben lusta 

szövetséges vagy éppenséggel ellenség. A szereplőknek át kell gondolniuk egy média-

stratégia kialakítását, a stratégia összehangolását a médiaszervezet(ek) célkitűzésével, 

üzenetük keretbe foglalását, valamint stratégiai szövetségek kialakítását. 

A médiastratégia nagy valószínűséggel hatékonyabb, ha a szereplő előzőleg feltérképezte 

a médiakörnyezetet, valamint azonosította az érdekelt feleket, és elemzést végzett velük 

kapcsolatban. Meg kell vizsgálni továbbá egy hosszú távú proaktív médiastratégia kidolgo-

zásának lehetőségét is, mivel a tartós médialefedettség képes a lehető leghatékonyabban 

megváltoztatni az attitűdöket.

A How to communicate: A Strategic communication on migration and integration (A kommunikáció 

mikéntje: stratégiai kommunikáció a migrációról és a beilleszkedésről; kiadó: Baudouin Király 

Alapítvány, Belgium) című dokumentum azon civil társadalmi szervezetek számára nyújt 

gyakorlati tanácsot, amelyek szeretnének hatékonyabban együttműködni a médiával: 

www.kbs-frb.be/uploadedfi les/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_

sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf 

A beilleszkedési folyamatban részt vevő szereplőknek fel kell mérniük, hogy programjuk 

mennyiben illeszkedik a médiaszervezet és a szervezet egyes osztályainak célkitűzéséhez, 

és ennek fényében kell módosítaniuk médiastratégiájukat. A médiaszervezetek célkitűzése-

it támogató stratégiák például :

Következetes és megbízható információ nyújtása az újságíróknak. Az újságírókra egyre • 

nagyobb nyomás nehezedik, és egyre kevesebb idejük van egy-egy téma mélységi feltárására. 

Egy jó sajtóközlemény felbecsülhetetlen értéket képvisel a médialefedettség tekintetében, 

míg a felhasználóbarát, tényszerű kiadványokból (és a jó összefoglalókból) az újságírók 

megszerezhetik a szükséges háttér-információkat ;

Weboldalukon naprakész, releváns információk és a felhasználóbarát jelleg biztosítása • 

– így az újságírók könnyen hozzáférnek az információkhoz, a sajtóközleményekhez és a 

kiadványokhoz ;

A sokféleséggel kapcsolatos adatbázis kiépítése, hogy az újságírók elérjék azokat a szóvivő-• 

ket, szakértőket és bevándorló személyeket, akik saját tapasztalataik alapján nyilatkoznak. 

A beilleszkedési folyamatban részt vevő szereplők fokozottabban jelen lehetnek a helyi 

médiakörnyezetben, ha stratégiai tervezésükbe beemelik a közönségkapcsolatokat, és 

olyan módon alakítják megközelítésüket, hogy megfeleljen a médiaszervezetek általános 

célkitűzéseinek és minőségi előírásainak. 

A beilleszkedési folyamatban részt vevő szereplőknek egyértelműen meg kell határozniuk 

médiastratégiájuk céljait és célkitűzéseit, azonosítaniuk kell a célközönséget, és üzenetüket 

ennek megfelelően kell alakítani. A kormány különböző szervei sok esetben vegyes természetű 

üzeneteket küldenek a bevándorlásról és annak kívánatosságáról. A kormányok és a többi érde-

kelt fél korrigálni tudja ezeket az üzeneteket és a bevándorlók téves megítélését azzal, ha a médi-

*
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át a közvélemény bevándorlási és beilleszkedési kérdésekkel kapcsolatos oktatására használja, 

valamint fi nanszírozhat független kutatásokat a bevándorlók befogadó társadalomban játszott 

szerepéről és hozzájárulásáról, az eredményeket pedig a médiában teheti közzé. 

A szereplőknek át kell gondolniuk, milyen módon tehetnék a közvéleményt érzékennyé a 

bevándorlással kapcsolatos kérdésekre. Például a közös értékeket és az emberi érdekeket úgy 

hangsúlyozhatják, ha személyes történeteket és esettanulmányokat használnak fel. Ösztönözhe-

tik a médiában működő szereplőket arra, hogy kerüljék a megosztott reakciót kiváltó elvágólagos 

kijelentéseket. A megcélzott médiaszervezet médiastílusát is tekintetbe kell venni. A bulvársaj-

tó például nagyobb valószínűséggel használ fel érzelmekkel átszínezett történeteket, így ebben 

az esetben a bevándorlók személyes beszámolói hatásosabbak lehetnek, míg a napilapoknak 

valószínűleg mennyiségi adatokra és háttérinformációkra van szükségük. 

Az üzenet hatékony átadását garantáló stratégiák például a következők:  

Szakosodott szóvivők képzése, akik legitim módon szólhatnak a bevándorló közösségek • 

nevében, és médiabarát módon képesek kifejteni és előmozdítani az ügyeket ; 

Támogatásuk kiszélesítése. Számos civil társadalmi szervezet esik abba a csapdába, hogy • 

meglévő támogatóira fordít fi gyelmet, ahelyett, hogy szélesebb körhöz, a nyilvánosság 

nagyobb részéhez fordulna ;

A helyi sajtó felhasználása. A helyi sajtó befolyása igen nagy, mivel a hetente megjelenő • 

közösségi újságok olvasóközönsége számottevő, és mivel a beilleszkedést az emberek 

helyi – nem pedig nemzeti – szinten tapasztalják meg. A helyi sajtóban megjelenő 

híreket gyakran az országos média is átveszi ;

Produktív munkakapcsolat fenntartása nem csupán azokkal a szerkesztőkkel és • 

újságírókkal, akik pozitívan viszonyulnak a bevándorlási kérdésekhez, hanem azokkal is, 

akik másmilyen hozzáállással rendelkeznek ;

A nyilvánosság oktatása annak érdekében, hogy kritikusabban fogadják a médiából • 

érkező információkat, mégpedig úgy, hogy mind a bemutatás, mind az értelmezés során 

elmagyarázzák a kulturális és a társadalmi háttér befolyását;

A médiából érkező információk nyomon követése, az eredmények megvitatása a média-• 

szervezetekkel, újságírókkal és szerkesztőkkel, és adott esetben valamely panaszkivizsgáló 

testület (ombudsmanok, egyenlőséggel foglalkozó szervek, sajtótanácsok) megkeresése.

A beilleszkedési folyamatban részt vevő szereplőknek a helyi körülmények összességét és a 

régebbi tapasztalatokat is meg kell vizsgálniuk ahhoz, hogy kialakíthassák az adott célközön-

ségnek szánt üzenet céljainak és kereteinek meghatározásával kapcsolatos elgondolásaikat.

A Központi Információs Hivatal (Egyesült Királyság) 2004-ben kiadványban tárta fel azokat a 

társadalmi, kulturális és hozzáállásbeli tényezőket, amelyek az etnikai kisebbségi csoportok 

kommunikációs szükségleteire hatnak, és ebben stratégiai és kreatív iránymutatást ad az 

etnikai kisebbségi csoportokkal folytatott kommunikációval kapcsolatban.

www.coi.gov.uk/documents/common-good-bme-exec-summ.pdf
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A médiakörnyezet túlságosan nagy és sokszínű ahhoz, hogy az integrációban részt vevő egyet-

len szereplő megváltoztathatná. A beilleszkedési folyamatban részt vevő szereplőknek fontoló-

ra kell venniük az együttműködést más érdekelt felekkel annak érdekében, hogy helyi, regionális, 

nemzeti vagy uniós szinten következetes és határozott üzenetet tudjanak tolmácsolni. 

A civil társadalmi szervezetek kapcsolatot alakíthatnak ki a kormányzati tisztviselőkkel az 

üzenetek harmonizálása érdekében, vagy – amennyiben az üzenetek ellentmondásosak 

– annak biztosítása érdekében, hogy a kormány fi gyelembe vegye a civil társadalom 

véleményét, és a civil társadalom a kormány aggályainak tudatában reagáljon. 

A beilleszkedési folyamatban részt vevő szereplők össze tudják kapcsolni a meglévő 

kezdeményezéseket és az érdekelt feleket, valamint képesek elősegíteni és támogatni a 

közösségi médiához kapcsolódó kezdeményezéseket. A kormány, a tudományos intézetek 

és a kutatóintézetek segíthetnek az alapvető kutatás kialakításában és adatok összeál-

lításában, amelyek információkkal szolgálhatnak a bevándorlással kapcsolatos vitákhoz a 

médián keresztül. 

A civil társadalom, a kormány, a kutatóintézetek és a médiában dolgozó szakemberek 

szervezetei között létrejövő stratégiai szövetségek segíthetnek hatást gyakorolni a média 

nagy és sokszínű világára. 

A MIGRACE projekt, amelyet a cseh televízióhoz kapcsolódó, Rászorulók (Clovek v 

tisni) elnevezésű  civil szervezet irányított, azzal lépett fel a sztereotípiák ellen, hogy a 

tömegtájékoztatásban (televízió, rádió, újságok, folyóiratok, magazinok, kulturális és 

oktatási programok) megjelentette a bevándorlással kapcsolatos kérdéseket, és a cseh 

nyilvánosságot tájékoztatta a migrációval járó kihívásokról és lehetőségekről.

www.diskriminace.info/dp-migrace/program_migrace.phtml

A Leicester Mercury egyesült királyságbeli helyi újság a leicesteri Multikulturális Tanácsadó 

Csoport partnere; a csoportban önkormányzati, közösségi, hitéleti személyek, önkéntesek 

és tudósok vesznek részt. A lap kiadója rendszeres párbeszédet folytat annak érdekében, 

hogy a média és a közösségi csoportok között mélyebb legyen a megértés. A partnerségnek 

köszönhetően informáltabbak lettek a híradások és a szerkesztői döntések, és elindult 

egy új napi rovat, amelyet helyi lakosok írnak, és a nehezen megszólítható bevándorlói 

csoportokból többen is olvassák a lapot.  

http://83.137.212.42/sitearchive/cre/about/sci/casestudy5_leicester.html

A Dublini Technológiai Intézet vezette Migrációs és Kommunikációs Fórum a bevándorló és 

nem bevándorló médiaproducerek, a civil szervezetként működő szolgáltatók/közösségi 

aktivisták, valamint a társadalom- és politikakutatók között biztosít kapcsolatot annak 

érdekében, hogy hallhatóbbá tegye a bevándorlók hangját, és olyan perspektívákat 

mutasson fel, amelyek a médiában korábban nem voltak jelen, esetleg csak szenzációként 

kerültek bemutatásra, vagy éppen marginalizálódtak. Mindezt olyan, a média által irányított 

projektekkel éri el, amelyek a családegyesítéssel és az iratokkal nem rendelkező személyek 

migrációjával kapcsolatos személyes és kollektív történetekre hívják fel a fi gyelmet. 

www.fomacs.org 
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Tirol osztrák tartomány kormánya együttműködik a médiával a beilleszkedési program 

végrehajtásában. A helyi születésű és a bevándorló hátterű újságírók egy-egy témakörről 

szóló hírműsorai betekintést adnak a bevándorlók életébe, valamint abba, milyen módon 

járulnak hozzá a befogadó társadalomhoz. A témák között szerepel a bevándorlók szerepe 

a munkaerőpiacon és ahhoz való hozzájárulásuk, a két kultúrában élő emberek családi 

élete, részvételük a sportokban és a szórakozásban, a bevándorlók különböző típusainak 

szociális helyzete (pl. menedékkérők, menekültek, állandóan letelepedettek, ideiglenes 

alkalmazottak/idénymunkások, diákok, stb.). 

www.tirol.gv.at/themen/gesellschaft-und-soziales/integration

A médiaszervezetek interkulturális kompetenciájának fejlesztése

A médiában dolgozó szakembereknek interkulturális kompetenciát kell kialakítaniuk 

ahhoz, hogy a sokszínű környezetben hatékonyan dolgozhassanak; ennek köszönhetően 

javulhat a pontosság, az elfogulatlanság és a méltányosság is. A 2004-ben Rómában 

megrendezett EquaMedia nemzetközi találkozón az újságírók interkulturális kompetenciáit 

a következőképpen határozták meg:

Tudás: ismerik a társadalom főbb szereplőit, azok társadalomban betöltött szerepét, • 

valamint hátterüket (vallás, kulturális szokások és történelem) ;

Készségek és tapasztalat: az interkulturális kommunikációs készségek mellett • 

rendelkeznek azzal a képességgel, hogy forrásokat találjanak meg és alakítsanak ki, 

sajtóterméket állítsanak elő valamely multikulturális témakörben, és interkulturális 

hálózatot alakítsanak ki ;

Hozzáállás: széles látókörűek, sokat kérdeznek (egyenesen a forráshoz fordulnak, nem • 

pedig a közösség szóvivőjéhez), és hajlandók a megkérdezetteknek nagyobb szerepet 

biztosítani.

Az interkulturális kompetencia megszerzése beépíthető a médiaiskolák tantervébe. Mivel 

sokan úgy kezdenek a szakmában dolgozni, hogy nem rendelkeznek hivatalos képesítéssel 

az újságírás vagy a média területén, az interkulturális képzés beépíthető a médiaszervezetek, 

a szakmai testületek és egyesületek által biztosított szakmai továbbképzésbe. Az interkul-

turális kompetencia terén végzett folyamatos képzés alapvető fontosságú, mivel mind a 

társadalom összetétele, mind a társadalmon belül a bevándorlással kapcsolatosan folyó vita 

változhat. A képzési kezdeményezéseknek a szerkesztőkre, az újságírókra, az oktatószemély-

zetre és az önszabályozó szervekre kell irányulniuk. A beilleszkedési folyamatban részt 

vevő szereplők segítséget nyújthatnak a média- és újságíró-iskoláknak a bevándorlással és 

a kulturális sokszínűséggel kapcsolatos kurzusok kialakításában. 

Az interkulturális kompetenciához kapcsolódó anyagok, képzések és vitafórumok révén a 

médiában dolgozó szakemberekkel praktikus módszerekkel közvetlen együttműködés 

valósulhat meg tanulmányaik és egész szakmai pályafutásuk során. Az első lépés a 

médiaoktatók és a szervezők elkötelezettségének biztosítása.  
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A Szerkesztők Egyesülete és a Médiatröszt (Egyesült Királyság) létrehozta a Reporting Diversity 

(Híradás a sokféleségről) című útmutatót, amely abban segíti az újságírókat, hogy korrekt 

beszámolókat készítsenek a bevándorlással kapcsolatos kérdésekről. Rövid áttekintést 

ad a változó közösségekről, rávilágít bizonyos kérdésekre, amelyekkel az újságírók akkor 

szembesülhetnek, amikor a közösséggel kapcsolatos ügyekről számolnak be, valamint 

felhasználja a bevált gyakorlatok különböző médiakontextusokban megvalósult példáit.

www.societyofeditors.co.uk/userfi les/fi le/Reporting%20Diversity.pdf

Az osztrák Integrációs Alap tematikus folyóirata, az Integration im Fokus, hozzáférhető 

információforrás, amely különösen az újságírókat és a kommunikációban kulcsszerepet játszó 

személyeket (például a politikusokat és az oktatókat) célozza meg. Az, hogy a tömegtájékoztatás 

igen pozitívan reagált a kiadványra, valamint a lap előfi zetőnek száma (17 000) azt mutatja, hogy 

a kiadvány hiánypótló szerepet játszik az egyedi közönségű média piacán.

www.integrationsfonds.at/index.php?id=130

A hatékony képzés előfeltétele az, hogy minden érdekelt fél legyen elkötelezett, a felső 

vezetés támogassa a célkitűzéseket, és a képzési program álljon szoros kapcsolatban a 

médiatermékekkel. A vezetés támogatása azzal biztosítható, ha a képzés eredménye össze-

kapcsolódik a vezetés nemzetközi elismerésre való törekvésével, a jogszabályoknak való 

megfelelés szükségességével, valamint a kézzelfogható fejlődés és a külföldi tanulmányutak 

ígéretével. Az újságírókat és a médiában dolgozó többi szakembert a következőkkel lehet 

támogatásra ösztönözni: magasabb szintű készségek és tudás biztosítása; ösztönzők (díjak, 

tanulmányutak, oklevelek); lehetőség a hálózatépítésre; valamint egyszerűen a szokásos 

munkamenetben beálló változás és a kellemes élmény.  

Az interkulturális képzésnek a készségfejlesztésre mint gyakorlati célra kell összpontosítania. 

A képzés során például tudósítást kell készíteni a migrációról. A képzésnek ugyanakkor 

tanáccsal kell szolgálnia a beilleszkedési folyamatban részt vevő szereplőkkel (ideértve a 

kormányhivatalokat, a civil társadalmi szervezeteket és a bevándorló közösségeket) folytatott 

jobb kommunikáció kialakítása terén. A képzés hatékonyságát értékelni kell. Ez a legjobban 

úgy valósítható meg, hogy a képzés előtt és után megfi gyelik a médialefedettséget.  

Az Európai Műsorszórási Bizottság, a svéd Európai Szociális Alap Tanács és az EU Alapjogi 

Ügynöksége létrehozta a „sokféleséghez kapcsolódó eszközkészlet a közszolgálati televízió 

tényfeltáró programjai számára” elnevezésű eszközkészletét, abból a célból, hogy a televízióban 

dolgozó szakembereket segítse abban, hogy munkájuk során előmozdítsák a kulturális 

sokszínűség elvét. Az eszközkészlet gyakorlati információkat (ellenőrző listákat, hivatkozásokat), 

valamint a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos tanácsokat tartalmaz, amelyeket használni és 

alkalmazni lehet, és lehet tanulni belőlük. Egy DVD-t is tartalmaz, amely tíz-tizenkét európai 

országból származó hírek és általános hírműsorok kivonatát tartalmazza, és szemlélteti azokat a 

nehézségeket, amelyekkel a kisebbségekről beszámolót készítő újságírók szembesülnek. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf
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A spanyol Rasszizmus és Idegengyűlölet Megfi gyelőközpontja a legfontosabb általános 

és bevándorló médiumokkal folytatott együttműködésben összeállította a Practical Guide 

for Media Professionals: media treatment of immigration issues (Gyakorlati útmutató média-

szakemberek számára: a bevándorlási kérdések kezelése a médiában) című dokumentumot. 

A kiadvány a következőket tartalmazza: a bevándorlás kezelésére vonatkozó alapvető 

ajánlások, gyakorlati eszközök és tanácsok az ajánlások mindennapi munka során történő 

végrehajtásáról, valamint a médiában dolgozó szakemberek számára releváns kapcsolatok 

és weboldalak listája.

www.oberaxe.es/fi les/datos/47d1394b65cc8/GUIA%20MEDIOS%20ELECTRONICANIPO.pdf

A szerkesztők és az újságírók fejleszthetik hálózataikat annak érdekében, hogy jobban 

megértsék a bevándorló közösséget és az annak tagjait érintő kérdéseket, hogy jobban meg 

tudjanak felelni a bevándorlók szükségleteinek, és olyan személyekkel tudjanak beszélni, 

akik az ügyben/kérdésben közvetlenül érintettek, vagy olyan személlyel, aki hitelesen és 

legitim módon tud szólni az előbbiek nevében.

A média bevándorlásra gyakorolt hatásának jobb megértése érdekében vitafórumokat is 

lehet indítani. A médiához kapcsolódó kiválogatott érdekeltekkel folytatott konstruktív 

párbeszéd szintén gyors gyakorlati reakciót biztosíthat a változó eseményekre. 

A Perslink (Presslink), a Mira Media, a holland közcélú műsorszolgáltató és a Holland Újságírók 

Egyesülete különféle eszközöket fejlesztett ki – többek között a sokféleséggel kapcsolatos 

adatbázist – az etnikai kisebbségi csoportok és média közötti kapcsolat javítására, annak 

érdekében, hogy kiegyensúlyozottabban tájékoztasson a multikulturális társadalomról 

és a migránsokról. A szóvivők médiaképzésben részesülnek; a hálózati megbeszélések 

keretében pedig a szóvivők és az újságírók találkozhatnak egymással.  

www.perslink.nl  

A beilleszkedési folyamatban részt vevő szereplők azzal tudják a legtöbbet kihozni az 

integrációval kapcsolatos elismert szakértelmükből és tekintélyükből, ha felismerik és 

jutalmazzák a médiában tapasztalható helyes eljárásokat. Ezek a lépések arra ösztönzik a 

szerkesztőket és az újságírókat, hogy törekedjenek a bevándorlók médiabeli bemutatására 

és a médiába történő bevonására.

A médiában tapasztalható helyes eljárásokat a médiaszervezetek, a kormány és a civil 

társadalom díjak odaítélésével ösztönözheti.  

A CIVIS Médiaalapítvány díjai például a következők: Európai CIVIS Televíziós Díj, a Német 

CIVIS Televíziós Díj (kategória: információ), valamint a Német CIVIS Rádiós Díj (rövid műsorok 

és hosszú műsorok).

www.civismedia.eu/tv/civis 

*
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A „Sokszínűségért és a Megkülönböztetés Ellen” Újságírói Díjjal az Európai Unió tünteti ki azokat 

az újságírókat, akiknek munkája elősegíti azt, hogy a közvélemény jobban megértse a sokféleség 

előnyeit, valamint előmozdítja a társadalmi megkülönböztetéssel szembeni fellépést.

http://journalistaward.stop-discrimination.info 

A Menekültügyi Hét Skót Médiadíjat, amelyet a Pozitív Képet a Menekültügyről Hálózat 

szervez (amely magában foglalja az Oxfamet, az Újságírók Országos Szövetségét, az 

Amnesty Internationalt, a Brit Vöröskeresztet és a Skót Menekültügyi Tanácsot) olyan 

újságírók kapják, akik hozzájárultak ahhoz, hogy Skóciában a menekültüggyel kapcsolatos 

híradások kimagasló minőségűek és méltányosak legyenek. 

www.refugeeweek.org.uk/scotland

A Minderhedenforum kezdeményezése, a Trefmedia (Flandria, Belgium) évente kiosztja az 

Interkulturális Televíziós Díjat. Azok a műsorok jelölhetők, amelyeknek célja az etnikai és 

kulturális sokféleség sztereotípiáktól mentes megközelítése.

www.trefmedia.be 

 2.3 A sokszínűbb média kialakítása

A bevándorlók kisebb valószínűséggel futnak be karriert a médiában. Ennek több oka van, 

és ezekkel az okokkal a munkaerő-toborzási stratégiák keretében kell foglalkozni. Ilyen ok 

például a szerepmodellek hiánya, amely mind a bevándorlók közösségét, mind pedig a médiát 

jellemzi; az, hogy a médiában befutott karrier több olyan kultúrában sem kívánatos, ahol a 

stabilabb foglalkoztatási lehetőséget nyújtó karriereket részesítik előnyben; valamint az, hogy 

a bevándorló közösségekben nem ismerik a médiaágazatban rendelkezésre álló állástípusokat. 

Az európai társadalmakra jellemző demográfi ai változások azt mutatják, hogy a jövőben 

a munkaerő jelentős részét a fi atal bevándorlók teszik majd ki. A médiaszervezetek és a 

képzést nyújtó intézmények munkaerő-toborzási stratégiáinak azt kell demonstrálniuk 

a fi atal bevándorlók és szüleik felé, hogy a médiaágazat komolyan veszi őket, és 

esélyegyenlőséget biztosít számukra (a jelenlegi jogszabályok megvédik a bevándorlókat 

a faj, etnikum vagy vallás alapján történő megkülönböztetéstől, azonban a bevándorlói 

jogállás alapján történő megkülönböztetéstől nem).

A médiaszervezetek szervezhetnek médiakarrier-napokat a középiskolákban, különféle 

lehetőségeket biztosíthatnak munkatapasztalat megszerzésére, valamint felsőoktatási 

tanulmányi ösztöndíjakat adhatnak. A szakszervezetek, a munkáltatói szervezetek és a kö-

zösségi szervezetek szintén fontos szerepet játszhatnak abban, hogy a fi atal bevándorlókat 

arra ösztönözzék, hogy a médiában építsenek karriert. A közösségi szervezetek például 

bevonhatják a fi atal bevándorlókat a helyi közösségimédia-projektekbe.  

A médiában alulreprezentált csoportoktól érkező visszajelzés célzott munkaerő-felvételi 

stratégiák megtervezésére használható fel, amelynek célja az, hogy az újságírás vonzóbb 

karrierlehetőséget jelentsen a fiatal bevándorlók számára. 

*
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A „CREAM” olyan európai projekt, amely különféle, fi atalok számára szervezett pályaválasz-

táshoz és médiaoktatáshoz kapcsolódó eseményeket foglal magában; és a megvalósításban 

a médiaágazat is közreműködik. Ezek a tevékenységek és események lehetőséget adnak 

arra, hogy a diákok – különösen az etnikai kisebbségekhez tartozó tanulók – tapasztalatokat 

szerezzenek a médiában folyó munkáról, valamint arra ösztönzik őket, hogy kezdjenek 

médiakarriert előkészítő tanulmányokat. 

www.olmcm.org/section.php?SectionID=10

A fi nnországi „Mundo” projekt bevándorlókat és menekültek csoportjait megcélzó 

médiaoktatási és szakképzési projekt. A projekt átfogó médiaképzést nyújt – ideértve a 

médiaszervezeteknél folytatott ideiglenes munkavégzést is –, és további célja az, hogy 

mentorokat képezzen olyan, médiatanulmányokat folytató diákok számára, akik bevándorlók 

vagy bevándorlói háttérrel rendelkeznek, és valamely etnikai kisebbséghez tartoznak. 

 

www.yle.fi /mundo 

A „DigiTales” azzal ösztönzi a bevándorlókat a médiakarrier lehetőségének átgondolására, 

hogy egy történetek elmeséléséhez kötődő digitális projektbe vonja be őket, amely 

keretében a résztvevők rövid fi lmet készítenek életükről. A folyamat során megtanulhatják 

a forgatókönyvírást, a hangalámondás rögzítését, valamint azt, hogy fényképekből, 

videofelvételekből és rajzokból hogyan szerkeszthető fi lm.  

www.digi-tales.org  

A sokféleséget előmozdító mentorprogramok és a fejlődési lehetőségek eredményeként a 

mentorprogramban részt vevő személy maximálisan kihasználhatja képességét. Ez reális, 

elérhető karrierfejlesztési programok segítségével valósítható meg; azzal, hogy az egyének 

számára lehetővé válik az előmenetelt és az előrehaladást gátló szervezeti akadályok legyőzése; 

valamint a kompetenciák fejlesztésével és a motiváció erősítésével. A médiában dolgozó 

bevándorló hátterű szakembereket arra is lehet ösztönözni, hogy a szakszervezeteken és 

munkacsoportokon keresztül hozzanak létre hálózatokat, és így nyújtsanak egymásnak szakmai 

támogatást – ideértve a képzéssel, az álláslehetőségekkel és a karrierfejlesztéssel kapcsolatos 

tanácsokat.

Az etnikai médiaszervezetek elősegíthetik az integrációt, megőrizve ugyanakkor az etnikai és 

kulturális identitást. Ez a kettős megközelítés segít újabb lehetőségeket teremteni az általános 

médiával folytatott alternatív párbeszédet illetően, ugyanakkor pedig kapcsolatot jelent a 

származási ország és annak kultúrája felé. Az etnikai média fontos szerepe lehet az, hogy 

megkérdőjelezi a közvélemény nézeteit. Megszólaltatja a bevándorlócsoportokat, lehetővé 

teszi számukra, hogy méltányos módon bemutatkozzanak, párbeszédet indítsanak a befogadó 

társadalommal, és hangot adjanak sérelmeiknek. Ezért a médiaszervezeteknek és a beillesz-

kedési folyamatban részt vevő szereplőknek fontolóra kell venniük, hogy mentorprogramokat 

és fejlődési lehetőséget biztosítsanak az etnikai médiában dolgozó szakemberek számára.  

A bevándorló hátterű, akár kezdő, akár már dolgozó szakemberek számára nyújtott pártfogói 

programok és fejlődési lehetőségek ténylegesen megerősíthetik a médiaszervezet 

munkaerő-felvétellel, -előléptetéssel és -megtartással kapcsolatos sokszínűségi stratégiáit.

*
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A „Mediam'Rad” a párizsi PANOS Intézet hároméves programja, amely a médiában 

megjelenő vélemények sokféleségét és a nézőpontok sokszínűségét fokozza azzal, 

hogy támogatja az etnikai média és az általános média közötti tartós együttműködést 

és partnerségeket. Tevékenységei a következők: a készségek megosztását célzó 

munkaértekezletek a szakmában alkalmazott gyakorlatokról és a szerzett tapasztalatokról, 

európai médiatalálkozók, összehasonlító tartalomelemzés az etnikai és az általános média 

által megjelentetett információról, a partnerséget előmozdító alap. Ezek mind fejlődési 

lehetőséget jelentenek az etnikai médiában dolgozó szakemberek számára.  

www.mediamrad.org/ 

Az etnikai médiában dolgozó szakemberek létszáma alacsony; a külföldi képzésben végzett 

szakemberek pedig olyan erőforrást jelentenek, amelyet nem használnak ki teljes mértékben. 

Munkáltatóik vagy a szakszervezetek sok esetben nem ismerik el e szakemberek képzettségét és 

tapasztalatát. Továbbá a média nyújtotta foglalkoztatási lehetőségekről gyakran csak hallomásból 

lehet értesülni; ez kizárja azokat a médiaszakembereket, akik az adott pillanatban éppen nem 

tanulnak vagy dolgoznak az iparban. A médiaszervezeteknek, a szakmai szervezeteknek, a 

szakszervezeteknek és a munkáltató szervezeteknek adott esetben külföldi képzésben részesült 

szakemberekre is célszerű kiterjeszteni munkaerő-toborzási stratégiájukat, illetve szervezhetnek 

olyan képzést, amelynek során megszerezhető az ahhoz szükséges készség és tudás, hogy a 

külföldi képzésben tanult szakember eredményesen tudjon dolgozni a befogadó országban. 

A szakmájuk gyakorlása miatt üldözött külföldi újságírók emigrációba kényszerülhetnek, 

és ezen az alapon menekültjogot kaphatnak európai országokban. Ezek a szakemberek 

elismertethetik képesítésüket, és támogatásban részesülhetnek, hogy szakmájukat Európában 

gyakorolhassák tovább. Ez úgy valósítható meg, hogy képességfelmérési és képzési rendszer, 

valamint munkahelyi kihelyezési program kerül kidolgozásra, az emigrációba kényszerült 

újságírók pedig ösztöndíjat kaphatnak kutatáshoz vagy ahhoz, hogy képzésben vegyenek 

részt, valamint hogy az emigrációba kényszerült újságírók számára az információmegosztást 

lehetővé tevő, valamint képzési és munkalehetőségeket népszerűsítő hálózatok kerüljenek 

kialakításra. 

Az állami hatóságok és a civil társadalom szereplői kulcsszerepet játszanak a foglalkoztatási 

lehetőségekhez való hozzáférés megkönnyítésében, valamint a sok esetben kihasználatlan 

munkaerőforrás – a külföldön képzett médiaszakemberek és különösképpen az emigrációba 

kényszerült újságírók – készségeinek és végzettségének elismerésében.

Az Emigrációba Kényszerült Újságírók Hálózata (Egyesült Királyság), amelyet az Újságírók 

Országos Szövetsége és a MediaWise Tröszt támogat, azokat az újságírókat segíti, akik azért 

menekültek az Egyesült Királyságba, hogy elkerüljék a médiában folytatott tevékenységük miatt 

rájuk váró üldöztetést. A hálózat a „RAM” projekten alapul, amely olyan módon támogatott 

emigrációba kényszerült élő újságírókat, hogy ideiglenes munkát biztosított számukra, 

valamint információt nyújtott nekik az egyesült királyságbeli médiakörnyezetről, a saját 

médiatevékenységük megkezdéséről. Az Újságírók Országos Szövetsége is indít szakosodott 

tanfolyamokat. A „RAM” projekt emellett összeállította az emigrációban élő újságírók jegyzékét, 

arra ösztönözve a nyomtatott és sugárzott média szerkesztőit, hogy ajánljanak foglalkoztatást 

vagy megbízást az ilyen helyzetben lévő újságíróknak. 

www.exiledjournalists.net  

*
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A sokszínűségi stratégiák végrehajtása

A hatékony sokszínűségi stratégiák jellemzői a következők: 

Úgy jelennek meg, mint a közönség és a munkaerő változó demográfi ai sajátosságaira • 

adott szükségszerű reakciók;

A médiaszervezetek minden aspektusában jelen vannak, és megmutatkoznak • 

az ügyvezető igazgatók és felsővezetők intézkedéseiben, a munkaerő-toborzási 

stratégiákban, a munkahelyeken, a tudósítások és műsorok kiválasztásánál, a közösségi 

kapcsolatokban, valamint a marketingben és a kommunikációban;

Olyan határozott kötelezettségvállalásokat és célkitűzéseket foglalnak magukban, amelyek • 

fényében az előrehaladást szoros fi gyelemmel kísérik, és az éves jelentésekben részletezik; 

Különálló sokszínűségi költségvetés kapcsolódik hozzájuk.  • 

A holland kormánynak 1996 óta van érvényben média- és sokszínűségi politikája, amelyhez 

a nem kormányzati szervezetekre, a nyomtatott sajtó kezdeményezéseire, valamint a 

műsorszórással kapcsolatos kezdeményezésekre vonatkozó külön költségvetés is tartozik. 

A holland közcélú műsorszolgáltatónak szerződése van a kormánnyal, amelynek részét 

képezik a sokszínűséghez kapcsolódó célkitűzések. Jogszabályban foglalt feladata például, 

hogy televíziós sugárzási idejének 20%-át és rádiós sugárzási idejének 25%-át multikulturális 

műsorokra fordítsa.  

A sokszínűségről és az egyenlő munkalehetőségről az Egyesült Királyság 

műsorszolgáltatásról szóló törvénye rendelkezik; emellett vannak külön sokszínűségre 

vonatkozó kormánypolitikák, amelyek a média különféle aspektusait és a médiában 

érdekelt különböző feleket érintik. A BBC elkötelezte magát amellett, hogy tükrözze 

az Egyesült Királyság sokszínűségét, és szolgáltatásait minden állampolgár számára 

elérhetővé tegye. Sokféleséggel foglalkozó központja rendszeresen végez olyan 

felméréseket, amelyekkel a kisebbségek megjelenítését vizsgálja főműsoridőben/

regionális és nemzeti szintű műsorokban. 

www.bbc.co.uk/info/policies/diversity.shtml 

A belga VRT műsorterjesztő 2003-ban állította össze a Sokszínűségi Chartát, amely a 

sokszínűséggel foglalkozó részleg intézményi alapját képezi. A VRT hálózatokat alakít ki a 

kisebbségi szervezetekkel, az ifj úsági szervezetekkel és az interkulturális médiával, azzal 

a kettős céllal, hogy egyfelől tehetségkutatást végezzen, másfelől pedig a programban 

esetlegesen részt vevő személyekkel kapcsolatot építsen ki. Emellett kezdeményezi a 

fi gyelemfelkeltést, valamint a kollégákkal folytatott, sokszínűséggel kapcsolatos képzést, 

kapcsolatot teremt a kisebbségi szakértőkkel, és tanácsot ad azzal kapcsolatban, hogyan 

foglalhatók bele az általános műsorszerkesztésbe a sokszínűséggel kapcsolatos kérdések.

www.vrt.be/vrt_master/over/vrt_overvrt_diversiteit_engagement_charter_bis/index.

shtml 

A France Télévisions 2004-ben elindította a „Pozitív cselekvési terv a beilleszkedésért” 

elnevezésű kezdeményezést. A Radio France Internationallal együttműködésben felelős a 

PlurielMedia elnevezésű projektért, amely sokszínűséggel kapcsolatos kutatásokat folytat a 

France Télévisions-on belül, és ugyanezen a területen képzést nyújt a vezetők számára, interkul-

turális képzést az újságírók számára, valamint képzést olyan fi atal médiaszakemberek számára, 

akik etnikai kisebbségi csoportokhoz tartoznak, és a francia televízióban dolgoznak. 

www.francetelevisions.fr 
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A médiaszervezetek információcserét, valamint a gyakorlatok megosztását 

kezdeményezhetik abból a célból, hogy tanuljanak egymás tapasztalataiból. 

A sokszínűséget támogató stratégiák sikerének feltétele, hogy a médiaszervezetek 

végrehajtási mechanizmusokat alakítsanak ki, és ellenőrizzék a hatékonyságot.

Nagy-Britannia vezető műsorszolgáltatói létrehozták a Kulturális Sokszínűségi Hálózatot 

annak érdekében, hogy a brit népesség etnikai összetételét megfelelően jelenítsék meg a 

műsorokban és a műsorkészítés során. A tagok támogatják a szektorok határain túlnyúló 

kezdeményezéseket, és megosztják szakértelmüket, forrásaikat és a bevált gyakorlatok 

modelljeit.

www.culturaldiversitynetwork.co.uk  

A médiatartalom bevándorlócsoportoknak szóló célirányos
kialakítása 

A médiaszervezetek elérhetik, hogy műsorszerkesztésük jobban fi gyelembe vegye az 

etnikailag egyre sokrétűbbé váló közönség igényeit. A média ezt úgy valósíthatja meg, hogy 

teljes mértékben kihasználja az információforrások sokféleségét, megszólaltatja a beván -

dorló közösségeket és a riportalanyokat; a különféle közösségek tagjaihoz és minden -

napi életükhöz kapcsolódó műsortípusokat alakít ki; valamint a népszerű műsorokban 

úgy mutatja be a sokszínűséget, mint a társadalom normális jellegzetességét.

A 6. közös integrációs alapelv annak fontosságára világít rá, hogy a bevándorlók a honos 

állampolgárokkal azonos módon, megkülönböztetéstől mentesen férhessenek hozzá 

a közszolgáltatásokhoz. A közszolgálati műsorszolgáltatóknak – mint közpénzekből 

fi nanszírozott entitásoknak – kötelezettségük kielégíteni sokszínű közönségük igényeit 

(e közönséghez tartoznak a bevándorlók és az etnikai kisebbségek is), és előmozdítani a 

társadalmi kohéziót. 

A bevándorlókat arra kell ösztönözni, hogy szereplőként, alanyként, résztvevőként, 

közönségként és szakértőként vegyenek részt a műsorokban, valamint alakítsák ki saját 

szórakoztató műsoraikat. Annak érdekében, hogy a szappanoperákban és a tévéjátékokban 

pontos legyen a bevándorlók ábrázolása, interkulturális cselekményrészek beiktatása és 

bevándorló karakterek szerepeltetése esetén bevándorló szereplőket és forgatókönyvírókat 

kell alkalmazni.  

A sokszínűségi stratégiák részeként a tartalommal és műsorszerkesztéssel kapcsolatos 

döntéseknél a bevándorlók szükségleteit és igényeit, valamint a megcélzott közönségcso-

portokban való jelenlétük arányát is figyelembe kell venni.

*

*



42 Kézikönyv az integrációról

Tömegtájékoztatás és beilleszkedés

$ 

Z 

Az Európai Műsorszóró Egyesület Eurovision elnevezésű, interkulturális és sokszínűségért felelős 

csoportja lehetővé teszi a televízióműsorok interkulturális megosztását, azaz a tagok olyan rövid 

dokumentumfi lmeket osztanak meg egymással, amelyek az európai társadalmak multikulturális 

és sokszínű jellegét mutatják be, és azokat saját műsorszórási szükségleteikhez igazítják. 

www.eurovisiontvsummit.com/pdf/interculturaldiversity_va.pdf 

A holland NOS közszolgálati műsorszolgáltató a szakpolitika kialakításának eszközeként a 

„Monitor”-t használja. Ez az eszköz a televíziós műsorokról készít statisztikát különböző csoportok 

(köztük az etnikai csoportok) megjelenítésének mennyiségi elemzése alapján. A következő 

kérdésekre ad választ: A holland televízió reprezentatív képet ad a társadalmi sokszínűségről? 

A helybeli népesség/migránsok megoszlásának tekintetében van-e különbség a közszolgálati 

és kereskedelmi csatornák között? Milyen kapcsolat van a különféle csoportok televíziózási 

szokásai és az adott televíziós műsorokban megjelenő egyének és karakterek között?

A hatékony szabályozás biztosítása és előmozdítása  

Az ellenőrző szervek a független műsorszolgáltató hatóságok, az újságírói tanácsok, a 

panasztételi struktúrák, az ombudsmanok, a parlamentek és a sajtóhoz kapcsolódó minisz-

tériumok. A média szabályozását előírhatja a kormány (műsorszórás esetén ez sokszor van így); 

a média lehet továbbá önszabályozó – ezt a médiaágazat önkéntes alapon végzi (ez az írott 

média esetében gyakori). A médiát továbbá közvetetten szabályozzák a jogszabályok, amelyek 

megelőzik a gyűlöletbeszédet, a rágalmazást és a becsületsértést. A média szabályozására 

nem csupán nemzeti, hanem európai és nemzetközi szinten is sor kerül (UNESCO, EU, Európa 

Tanács, EBESZ). Például az EU rasszizmusról és idegengyűlöletről szóló kerethatározata tiltja az 

olyan szándékos viselkedést, amely nyilvánosság előtt valamely csoport elleni erőszakra vagy 

gyűlöletre szólít fel a csoportot alkotó egyének faja, bőrszíne, vallása, származása vagy etnikai 

hovatartozása alapján. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló új irányelvet 2009 végéig 

kell a nemzeti jogba átültetni. Az irányelv – hasonlóan elődjéhez, az úgynevezett határok nélküli 

televíziózásról szóló irányelvhez – arra kötelezi a műsorterjesztőket, hogy lépjenek fel bármely, 

a faj, a nem, a vallási vagy a nemzetiségi hovatartozás alapján történő gyűlöletkeltés ellen.  

Megkülönböztetésellenes és sokszínűséget előmozdító szabályozások már léteznek 

nemzeti, európai és nemzetközi szinten; és ezeket a médiában és a beilleszkedésben 

érdekelt felek hatékonyabban felhasználhatják.

*
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A Német Sajtótanács és panaszokat kivizsgáló bizottságainak alapvető feladata az, hogy 

kivizsgálják a sajtóban megjelent anyagokkal vagy jellemző attitűdökkel kapcsolatos egyéni 

panaszokat, majd az ügyben döntést hozzanak. Mivel a tanács nagyobb sajtószervezetek 

magánjog hatálya alá tartozó, intézményesített önkéntes önellenőrző szerve, abból ered a 

befolyása, hogy mint jó hírnévnek örvendő illetékes kritikai szervet, bárki megkeresheti. Az 

elmúlt időszakban többször is bővítették és frissítették az iránymutatásokat, többek között 

a következőkkel kapcsolatban: a megkülönböztetés tilalma, az erőszak dicsőítése, valamint 

a bűncselekményekkel kapcsolatban az egyének nevének említése. 

www.presserat.info 

Ha a meglévő szabályozás nem elégséges, a tagállamok fi gyelembe vehetik a kulturális 

sokszínűségről szóló UNESCO-egyezményt (2005), az Európa Tanács nyilatkozatát a köz-

szolgáltatás feladatáról az információs társadalomban (2006), valamint a Miniszteri Bizottság 

ajánlását a tagállamok részére a médiapluralizmusról és a tartalom sokszínűségéről (2007).

Az önszabályozás önmagában nem akadályozza meg a bevándorlókról és bevándorlók 

csoportjairól folytatott méltánytalan és megkülönböztető diskurzust. Ennek jórészt az az 

oka, hogy :

A faji, etnikai, nemzetiségi és vallási hovatartozás vagy meggyőződés alapján sok • 

esetben csak az a személy vagy azok a személyek tehet(nek) panaszt, aki(ke)t a tudósítás 

megnevez, és nem azok, akik azt sértőnek találják; emellett előfordulhat, hogy nem 

vonatkozik tilalom emberek bizonyos csoportjára – például a bevándorlókra és a 

menedékkérőkre – tett megkülönböztető utalásokra; 

A pontatlanság alapján bejelentett panaszok esetében be kell bizonyítani, hogy a • 

pontatlanság jelentős mértékű; a kérdés megítélése nagy valószínűséggel annak alapján 

történik, hogy az egész tudósítás fényében mekkora a jelentősége, és nem annak alapján, 

hogy a panasztevő szerint vagy a társadalmi kohézió szempontjából nézve ennek mekkora 

a jelentősége;  

A magatartási szabályzatok be nem tartásának büntetése adott esetben nem szigorú; a • 

szerkesztőt például esetleg csak arra kötelezik, hogy tegye közzé az ellenőrző szerv által 

kiadott bírálatot – ez gyakran hónapokkal később történik meg, azaz túlságosan későn 

ahhoz, hogy hatása legyen vagy enyhítse a kárt. 

Ezen akadályok leküzdésére az ipari és szervezeti magatartási szabályzatokban foglalkozni 

kell a bevándorlási kérdésekkel kapcsolatos torzítás és félretájékoztatás okaival. 

A médiaszervezetek megegyezhetnek az önszabályozás új eszközeiről, például magatartási 

vagy etikai kódexekről, vagy a tolerancia elvét érvényesítő szerkesztői stratégiákra 

vonatkozó iránymutatásról.

*
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Tömegtájékoztatás és beilleszkedés

A hírek tartalmának azon aspektusait, amelyekre fi gyelmet kell fordítani, az európai 

médiában tapasztalható rasszizmusról és kulturális sokszínűségről szóló kutatások 2003. 

évi áttekintése foglalja össze. Ezek az aspektusok a következők:

A források használata: maguk a bevándorlók ritkán szerepelnek forrásként, még • 

akkor is, ha a tudósítás közvetlenül érinti őket; a bevándorlók véleményének kisebb 

jelentőséget és hitelességet tulajdonítanak, és sok esetben ezt a véleményt negatív 

kérdésekkel kapcsolatban kérik ki és/vagy a bevándorlókat sztereotip szerepekben 

ábrázolják; a média nem tükrözi a vélemények teljes skáláját, mivel a bevándorlók 

néhány képviselőjének a véleményére támaszkodik; a bevándorlók ritkán láthatók a 

hírműsorok szereplőjeként akkor, ha a médiában bemutatott kérdés nem a bevándor-

lókkal kapcsolatos;

A háttér-információk hiánya: háttérjelentések ritkán készülnek, és ennek következtében • 

a bevándorlással kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatos információk ritkán szerepelnek 

megfelelő kontextusban. A médiában kevés fi gyelmet fordítanak a bevándorlók 

hétköznapi életére és körülményeire, valamint ezek okaira. Például a média adott 

esetben úgy mutatja be a menedékkérőket, mint az államon élősködő személyeket, 

de nem tesz említést arról, hogy a menedékkérők munkavállalása a kormánypolitikák 

következtében illegális;  

A negatív elemek hangsúlyozása: a hírek szenzációhajhász és szelektív jelentéseket • 

tartalmazhatnak, és kihasználhatják a közvélemény előítéleteit. Az olyan hírműsorok, 

amelyek túlreprezentálják a bevándorlókat a bűncselekményekről szóló tudósítá-

sokban, azt a meggyőződést vagy benyomást erősítik, hogy a bűnözés igen szorosan 

összefonódik bizonyos bevándorlói csoportokkal. A pozitív tudósítások – különösen 

azok, amelyek arról szólnak, hogy a bevándorlók hogyan járulnak hozzá az ország 

gazdaságához – rendszerint még ennél is ritkábbak. 

A média és a politika közötti viszony: A politikai programok nagymértékben befolyásolják • 

a bevándorlók ábrázolását a médiában. A szélsőséges nézeteket vallók úgy mutathatják 

be a bevándorlást, mint az adott életmódot – a kulturális normákat és értékeket, a 

nemzeti identitást, a jóléti állam életszínvonalát és a foglalkoztatási lehetőséget – 

fenyegető veszélyt.

Emellett a magatartási szabályzatok célja az kell, hogy legyen, hogy megakadályozzák a 

pontatlan (és indulatokat keltő) terminusok (például: „illegális menedékkérők”) használatát.

A szerkesztők arra ösztönözhetik az újságírókat, hogy a negatív hírekről kiegyensúlyozott és 

kritikus módon történő tudósítással mozdítsák elő az interkulturális megértést. Az ilyen típusú 

beszámoló mentes az indulatokat keltő nyelvhasználattól és a sztereotípiáktól. A háttérin-

formáció megadása biztosítja azt, hogy a tudósítások tényeken, ne pedig feltételezéseken 

alapuljanak. Az újságírók azzal is tehetnek az előítéletek ellen, hogy a bevándorlókkal olyan 

témákról készítenek interjút, amelyek nem kapcsolódnak a bevándorláshoz, valamint hogy a 

bevándorlással kapcsolatos híreket kiterjesztik olyan új témákra, mint például a bevándorló 

közösségek ételei, sportja, kultúrája, zenéje, fi lmművészete és divatja.
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A relevancia és a pontosság biztosítása érdekében iránymutatásokat lehet megfogalmazni 

a civil társadalmi szervezetekkel és a közösségi vezetőkkel együtt. Az iránymutatás 

információkat tartalmazhat a következőkről:

A bevándorlókkal kapcsolatos tudósításokban használandó pontos és helyes • 

terminológia;

Az általuk képviselt ország, régió vagy közösség etnikai összetétele, valamint e • 

bevándorló közösségek kulturális és vallási gyakorlatai;

Kapcsolatok a bevándorló közösségben és az etnikai médiában.• 

A médiaszervezetek például azzal biztosíthatják, hogy a magatartási szabályzatokban 

foglaltak megszegését a lehető leghamarabb orvosolják, hogy azonnal korrigálják a 

tartalmat vagy biztosítják a közönség reagálásának felügyeletét, és ezzel sok esetben 

közvetítőként szolgálnak a jogi lépések elkerülése érdekében.

A panaszokat kivizsgáló tanácsok és a médiával foglalkozó ombudsmanok a következő 

módon játszhatnak konstruktív szerepet az ágazat önszabályozásában, az etikai normák 

megerősítésében és az integráció támogatásában:

Ellenőrzik a médián keresztül érkező, bevándorlással kapcsolatos tartalmakat;• 

Az önszabályozást láthatóbbá teszik a nyilvánosság felé;• 

A panaszokat ingyenesen és átlátható módon vizsgálják ki;• 

Biztosítják a döntések hitelt érdemlő és gyors meghozatalát és végrehajtását;• 

Felhívják az újságírók és szerkesztők fi gyelmét a meglévő szabályzatokra és etikai • 

normákra.

A teljesítményt független megfi gyelőintézetek, tekintélyes sajtótanácsok és a beillesz-

kedésben érdekelt egyéb felek ellenőrizhetik. 

Az önszabályozást a médiával kapcsolatos panaszok hatékony kivizsgálásával és a különféle 

hiteles érdekelt felek által elvégzett ellenőrzéssel lehet értékelni.

A portugál Bevándorlásért és Interkulturális Párbeszédért Felelős Vezető Bizottság (ACIDI) 

fi gyelemmel kíséri a bevándorlók és a bevándorlás ábrázolását a médiában. Megállapításait 

megvitatja a médiával – így nyújt információkat a híradás és a valóság közötti különbségről –, 

valamint a sztereotipizált híradások ellensúlyozására hivatalos adatokat tartalmazó 

nyilatkozatokat ad ki. 

www.acidi.gov.pt  

A PROVIDUS lett tanácsadó testület évente megjelenő nyomon követő jelentése, a Shrinking 

citizenship (Zsugorodó állampolgárság) szöveges elemzést nyújt arról, hogy a média hogyan 

kezeli az új bevándorlókat, a menekülteket, az új állampolgárokat, valamint a többi etnikai 

és kisebbségi csoportokat. Célja, hogy mobilizálja az érdekelt felek kisebbségeknek nyújtott 

támogatását és a nem kormányzati szervezetek részvételét a politikai vitákban. 

www2.providus.lv/public/27124.html 

*
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Következtetések

1. Ha a beilleszkedési folyamatban részt vevő szereplők rászánják az időt, hogy – a 

főbb szereplők, a jogszabályi keret, a felhasználók és munkaerőpiac tekintetében 

– feltérképezzék a médiakörnyezetet, akkor egyszerűbben megtudhatják, mely 

médiaszervezetek érdekeltek abban, hogy együttműködjenek a bevándorlók 

pontosabb és kiegyensúlyozottabb bemutatása, valamint az etnikailag sokfélébb 

munkaerő kialakítása érdekében, valamint miért és hogyan érdekeltek ebben.

2. A beilleszkedési folyamatban részt vevő szereplők fokozottabban jelen lehetnek a helyi 

médiakörnyezetben, ha stratégiai tervezésükbe beemelik a közönségkapcsolatokat, 

és olyan módon alakítják témakezelésüket, hogy az megfeleljen a médiaszervezetek 

általános célkitűzéseinek és minőségi előírásainak.

3. A beilleszkedési folyamatban részt vevő szereplőknek a helyi körülmények összességét 

és a régebbi tapasztalatokat is meg kell vizsgálniuk ahhoz, hogy kialakíthassák az adott 

célközönségnek szánt üzenet céljainak és kereteinek meghatározásával kapcsolatos 

elgondolásaikat.

4. A civil társadalom, a kormány, a kutatóintézetek és a médiában dolgozó szakemberek 

szervezetei között létrejövő stratégiai szövetségek segíthetnek hatást gyakorolni a 

média nagy és sokszínű világára.

5.  Az interkulturális kompetenciához kapcsolódó anyagok, képzések és vitafórumok 

révén a médiában dolgozó szakemberekkel praktikus módszerekkel közvetlen 

együttműködés valósulhat meg tanulmányaik és teljes szakmai pályafutásuk során. 

Az első lépés a médiaoktatók és a szervezők elkötelezettségének a biztosítása. 

6.  A médiában tapasztalt bevált gyakorlatokat a médiaszervezetek, a kormány és a civil 

társadalom díjak odaítélésével ösztönözheti. 

7.  A médiában alulreprezentált csoportoktól érkező visszajelzés célzott munkaerő-

felvételi stratégiák megtervezésére használható fel, a cél pedig az, hogy az újságírás 

vonzóbb karrierlehetőséget jelentsen a fi atal bevándorlók számára. 

8.  A bevándorló hátterű, akár kezdő, akár már dolgozó szakemberek számára nyújtott 

pártfogói programok és fejlődési lehetőségek ténylegesen megerősíthetik a 

médiaszervezet munkaerő-felvétellel, -előléptetéssel és -megtartással kapcsolatos 

sokszínűségi stratégiáit.

9.  Az állami hatóságok és a civil társadalom szereplői kulcsszerepet játszanak a 

foglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférés megkönnyítésében, valamint a sok 

esetben kihasználatlan munkaerőforrás – a külföldön képzett médiaszakemberek 

és különösképpen az emigrációba kényszerült újságírók – készségeinek és 

végzettségének elismerésében.
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10.  A sokszínűségre irányuló sikeres stratégiák feltétele, hogy a médiaszervezetek 

végrehajtási mechanizmusokat alakítsanak ki, és ellenőrizzék a hatékonyságot.

11.  A sokszínűségre irányuló stratégiák részeként a tartalommal és műsorszerkesztéssel 

kapcsolatos döntéseknél fi gyelembe kell venni a bevándorlók szükségleteit és 

igényeit, valamint a megcélzott közönségcsoportokban való jelenlétük arányát is.

12.  Megkülönböztetésellenes és a sokszínűséget előmozdító szabályozások már léteznek 

nemzeti, európai és nemzetközi szinten; ezeket a médiában és a beilleszkedésben 

érdekelt felek hatékonyabban felhasználhatják.

13.  A médiaszervezetek megegyezhetnek az önszabályozás új eszközeiről, például 

magatartási vagy etikai kódexekről vagy a tolerancia elvét érvényesítő szerkesztői 

stratégiákra vonatkozó iránymutatásról.

14.  Az önszabályozást a médiával kapcsolatos panaszok hatékony kivizsgálásával és a 

különféle hiteles érdekelt felek által elvégzett ellenőrzésével lehet értékelni.
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3. fejezet

Figyelemfelkeltés és a

bevándorlók szerepének erősítése
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Figyelemfelkeltés és a bevándorlók szerepének erősítése

  
 

A fi gyelemfelkeltés fokozza az emberek beilleszkedéssel kapcsolatos tudását és 

érzékenységét. Lehetővé teszi, hogy az érintett csoportok informáltabb véleményt 

alakítsanak ki a sokféleségről, és segít abban, hogy érdemben részt vegyenek 

a beilleszkedési folyamatban. A bevándorlók szerepének erősítése, bővíti 

erőforrásaikat és képességeiket, továbbá lehetővé teszi számukra, hogy informál -

tabb döntéseket hozzanak, és fellépjenek az integráció elősegítése érdekében.  

A fi gyelemfelkeltés és a szerep erősítésének fogalmát az 1., 6., 7. és 9. közös alapelv foglalja 

magában, megerősítve azt az elgondolást, hogy a beilleszkedés a bevándorlók és a befogadó 

társadalom egymáshoz való alkalmazkodásának kétirányú folyamata. A két csoport a gyakori 

interakció révén együttműködhet; önkéntesként az általános intézményekhez és szervezeti 

partnerségekhez való hozzáférés révén; helyi polgárokként pedig a beilleszkedési politikák 

alakításában való részvétel révén. 

Ez a fejezet két részből áll, amelyek bemutatják, hogyan tudják a szakemberek ezeket a 

megközelítéseket és célkitűzéseket a minőségi projektmenedzsment lépéseiben megvalósítani.

A fi gyelemfelkeltés és a bevándorlók szerepének erősítése közötti 
dinamika 

Az első szakaszban lépésről lépésre foglalkozunk a fi gyelemfelkeltéssel. Ezek az intézkedések – 

amelyek sok esetben tájékoztató kampányok és események formájában valósulnak 

meg – egy adott célcsoport (a közvélemény, szakemberek, bevándorlók stb.) számára 

szolgálnak információval egy bizonyos, beilleszkedéssel kapcsolatos témáról. A célcsoport 

tudásának növelése és érzékenységének fokozása lehetővé teszi számukra, hogy informáltabb 

véleményt alakítsanak ki a sokszínűségről, és aktívabban részt vegyenek az integrációs 

folyamatban; ez pedig hatással van a minden állampolgárt érintő kölcsönös alkalmazkodásra.

A második részben a bevándorlók szerepének erősítését tárgyaljuk. Ezek az intézkedések – 

amelyek sok esetben képzések, partnerségek és szakmai gyakorlatok formájában valósulnak 

meg – a bevándorlók és a bevándorló szervezetek képviselői számára biztosítanak 

lehetőséget arra, hogy hangot adjanak szükségleteiknek és hogy azoknak megfelelően 

járjanak el. A bevándorlók kapacitásának és forrásainak növelése lehetővé teszi számukra, 

hogy meghozzák saját döntéseiket saját integrációs helyzetükről, és tegyenek annak 

javításáért; így képesek lesznek a közéletben történő fokozott részvételre és képviseletre.

A fi gyelemfelkeltés és a bevándorlók szerepének erősítése két különálló, de egymást 

kölcsönösen megerősítő lépés, amelynek célja a megkülönböztetés és a marginalizálódás 

elleni fellépés. A bevándorlók egyéni történeteiből merítő és a bevándorlók szervezeteinek 

szakértelmére támaszkodó fi gyelemfelkeltő intézkedések például egyúttal erősítik is a 

bevándorlók szerepét azzal, hogy hallhatóbbá teszik hangjukat, kibővítik tevékenységi 

területüket, valamint lehetőségeket nyitnak meg a szervezeti partnerségek előtt. A bevándorlók 

szerepének erősítése hasonlóképpen növeli ismertségüket, és a közvélemény látókörébe emeli 

a beilleszkedéssel kapcsolatos kérdéseket. A nagyobb kapacitással és forrásokkal rendelkező 

bevándorlók kiváló fi gyelemfelkeltők; ennek köszönhetően javulhat a közvélemény bevándor-

lással és integrációval kapcsolatos nézeteinek informáltsága és kiegyensúlyozottsága.
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 3.1 Figyelemfelkeltés: a közvélemény tájékoztatása és 
aktiválása

A közvéleménynek a bevándorlók hozzáállásával, jellemzőivel, valamint a tartózkodási hely 

szerinti országban való jelenlétükkel (migrációs áramlás, a bevándorló dolgozók száma a 

munkaerőpiacon stb.) kapcsolatos félreértései olyan körülményeket alakítanak ki, amelyek 

erősítik a népességben az etnocentrizmust és a megkülönböztetést, a bevándorlók körében 

a szegregációt és a marginalizálódást, a szakpolitikában pedig a tétlenséget vagy a visszalé-

péseket. Például a csaknem 800 európai üzleti vállalkozás szerint, amelyek az Európai Bizottság 

Foglalkoztatási és Szociális Főigazgatósága 2005-ös, „A sokszínűség üzleti indoklása” című 

kérdőívét kitöltötték, a munkahelyi sokszínűség és megkülönböztetésmentesség legjelentősebb 

akadálya a pontos információk és ismeretek hiánya a befogadó társadalom részéről. Az üzleti 

vállalkozások többsége úgy vélte, hogy a területen folyó, fi gyelemfelkeltést célzó tevékenység 

elégtelen, és örömmel fogadtak további információkat a munkaadók szervezeteitől és a nemzeti 

kormányoktól.

A figyelemfelkeltő kampányok és események minden állampolgár számára lehetővé teszik, 

hogy tényszerűen tájékozódjon a bevándorlásról és a beilleszkedésről, valamint arról, 

milyen módon vehet részt a beilleszkedés folyamatában. Emellett létrehozzák azokat a 

tereket, ahol a bevándorlók és a honos állampolgárok rendszeres interakciót folytathatnak; 

és ez mindegyik fél interkulturális kompetenciájának a javára szolgál. 

Az Európai Bizottság Európai Politikai Tanácsadók Hivatala által készített jelentés, 

a Migration and Public Perception (A bevándorlás és a közvélemény) szerint a sikeres 

fi gyelemfelkeltő intézkedések igényre szabottak, és megfelelően állapítják meg célcsoport-

jaikat, fi gyelembe veszik a sajátságos társadalmi tényezőket, a történelmi valóságot, valamint 

a helyi, regionális és nemzeti identitásokat. Az intézkedések megfelelőbb adatgyűjtéssel 

és alapos társadalomkutató projektekkel is kombinálhatók. A sikeres fi gyelemfelkeltés 

eredménye, hogy a közvélemény jobban megérti a beilleszkedési folyamatot, valamint az, 

hogy jobb lehetősége nyílik a beilleszkedési folyamat elősegítésére.  

A nézetek megváltoztatásának tényeken alapuló megközelítése

A bevándorlócsoportokról és a többséget alkotó népességről szóló összevethető adatok 

a bevándorlási kérdésekkel kapcsolatos információs hiányosságokra mutathatnak rá. A 

felmérések és a közvélemény-kutatások szintén feltárhatják a közvélemény felfogását alakító 

nemzeti gyakorlat hatását (és viszont). A hosszabb távú felmérések és közvélemény-kutatások 

támogatást nyújthatnak a szakpolitikusok és a kutatók számára a lakosság fi gyelmének 

felkeltését és a közvélemény felfogásának javítását célzó stratégiák hatásának értékelésében.

Amennyiben a fi gyelemfelkeltő lépések célja a félreértések elleni fellépés, úgy ezeket a 

félreértéseket meg kell határozni, mérni és elemezni kell az információgyűjtés különféle 

eszközei segítségével. Azok, akik a közvélemény-kutatást megtervezik, nem tehetik meg, hogy 
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a választól való félelem miatt nem tesznek fel egy kérdést. A felméréseket később fel lehet 

használni a közvélemény valódi félelmeivel, félreértéseivel és előítéleteivel szembeni fellépés 

során.

A projektet tervező személyeknek több felmérési módszer áll a rendelkezésére. Az 

Európa-szerte végzett mennyiségi felmérések alkalmazása az egyik lehetséges eszköz arra, 

hogy az egyes országok tapasztalatait tágabb perspektívában lássuk. Az Eurobarometer, 

az Eurostat, az Európai Munkaerő-felmérés és az európai szociális felmérés európai 

szinten biztosít összehasonlítható adatokat a bevándorlásról és a beilleszkedésről. A 

tagállami szinten végzett mennyiségi reprezentatív felméréseket adott demográfi ai 

jellemzőkhöz és kérdésekhez lehet igazítani, és ez lehetővé teszi a szakpolitikusok és az 

érdekelt felek számára, hogy különféle kormányzási szinteken jól informált döntéseket 

hozzanak. A mennyiségi eszközök az ismeretterjesztés és a tanácsadás kiindulópontjaként 

használhatók.  

Az EU-MIDIS a legelső olyan, Unió-szerte alkalmazott felmérés, amely a bevándorlók és az 

etnikai kisebbségek tagjai által a hétköznapi élet során tapasztalt megkülönböztetést és 

viktimizációt vizsgálja. A felmérés, amely az EU Alapjogi Ügynökségének megbízásából 

készült, azt a kérdést teszi fel, hogy bizonyos bevándorló és etnikai kisebbségi csoportok 

tagjai estek-e áldozatul megkülönböztetésnek és rasszista erőszaknak; hogy ezeket 

a bűncselekményeket miért jelentették be vagy miért nem; hogy ismerik-e azokat a 

szervezeteket és tisztviselőket, akiknek a segítségnyújtás a feladatuk, és hogy bíznak-e 

bennük. Az EU-MIDIS keretében 23 500, kiválasztott bevándorlói és etnikai kisebbségi 

csoporthoz tartozó személlyel készítettek személyes interjúkat az Európai Unió minden 

tagállamában. Az eredmények összehasonlítása érdekében 5000, a többségi népcsoporthoz 

tartozó személyt is megkérdeztek.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/eumidis_details_en.htm 

A Catinét Research dán elemző iroda rendszeresen készít interjúkat körülbelül 1000 

bevándorlóval és leszármazottaikkal, így kísérve fi gyelemmel tapasztalataikat a 

megkülönböztetésről, szubjektív érzéseiket a beilleszkedésről és gondolataikat a 

szakpolitikai javaslatokról és a nyilvános vitákról. Véleménye szerint a bevándorlókkal 

készített felmérések immár fő tevékenységi körébe tartoznak, mivel a bevándorlók 

véleményei és tapasztalatai alapvető fontosságúak – de sokszor nem ismertek – a beillesz-

kedéssel kapcsolatos eszmecserékben részt vevő felek számára. 

www.catinet.dk/ 

Bevándorlással kapcsolatos felméréseket rendszeresen végeznek a nagyobb bevándorló-

csoportokkal kapcsolatban például Hollandiában és Portugáliában. További felmérések a 

www.prominstat.eu weboldalon hozzáférhetők. 

A tényeken alapuló megközelítés pozitív változásokat eredményezhet az ismeretterjesztő 

kampányok egyik javításra váró területén: az értékelésben. A kiindulási adatok gyűjtése és 

frissítése lehetővé teszi, hogy a projekt kövesse a célcsoport véleményeinek és tevékenységének 

változását rövid, közép- és hosszú távon. Azonosíthatóvá válik az ok-okozati összefüggés a 

beilleszkedéssel kapcsolatos hírek és a médialefedettség között, valamint az ezek következtében 

a népesség nézeteiben kialakuló változások. Ennek az információnak a birtokában folyamatosan 

kiigazítják az adott kampány feladatait, nyelvezetét, üzenetét és célcsoportját.
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Külön Eurobarometer-felméréseket készítettek (Discrimination in the EU; Megkülönböztetés 

az EU-ban) a Mindenki Számára Biztosítandó Egyenlőség Európai Éve (2007) előtt és után. A 

263. és 296. külön Eurobarometer-felmérés összehasonlító elemzése révén a szakpolitikusok 

nyomon követhetik azt, hogy a nézetek és a vélemények mennyiben változtak meg az egy 

év alatt, amely során 430 nemzeti fellépés történt és 600 ismeretterjesztő esemény zajlott 

le a megkülönböztetéssel kapcsolatban.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf 

A skót kormány 2002-ben indította hosszú távú kampányát, „Egy Skócia, sok kultúra” címmel; 

a kampány célja felhívni a fi gyelmet a rasszista hozzáállás nemkívánatos hatásaira, valamint 

arra, hogy a különböző kultúrából érkező emberek milyen pozitív módon járultak hozzá a 

skót társadalomhoz. Rendszeresen végeznek kutatási projekteket a rasszista hozzáállás és a 

rasszizmussal kapcsolatos tapasztalatok nyomon követésére, valamint annak felmérésére, hogy 

a kampány milyen hatással volt a célcsoportra és mennyiben volt hatásos. Ezek az értékelések 

lehetővé teszik az adott hosszabb időszakban a spontán módon és a segítséggel megszerzett 

ismeretek, az üzenet felidézése és a hozzáállásban beálló változások összehasonlítását. A 

nyilvánosság számára hozzáférhető éves értékelések minősítik a kampányt a költségvetés, a 

médialefedettség, a láthatóság és a tájékozottság mértékére gyakorolt hatás tekintetében.

www.scotland.gov.uk/News/Releases/2007/01/26113250 

Spanyolországban rendszeresen végeznek felméréseket annak érdekében, hogy 

megállapítsák a bevándorlással kapcsolatos közvélemény alapvető irányvonalait, valamint 

nyomon kövessék az idegengyűlölő és rasszista tendenciák alakulását. Az előbbihez lásd 

a Nemzeti Statisztikai Intézet országos felmérését (Országos vizsgálat a bevándorlásról); 

az utóbbit illetően a legfrissebb hozzáférhető dokumentum az a 2008-as dokumentum, 

amely rasszizmus és idegengyűlölet spanyolországi alakulását vizsgálja. Szakosodottabb 

közvélemény-kutatások foglalkoznak „A muszlim származású bevándorló közösség 

Spanyolországban” kérdésével, valamint a spanyol fi atalok bevándorlásról alkotott 

véleményével. 

www.oberaxe.es 

A kis csoportokra és egyénekre összpontosító projekteknek számolniuk kell azzal, hogy 

az általános hozzáállást valószínűleg nem fogják megváltoztatni. A hatás rövid távon a 

résztvevőkkel folytatott mélyinterjúkkal és célzott felmérésekkel, közép- és hosszú távon 

pedig a programok és a partnerségek változásainak nyomon követésével mérhető.

A figyelemfelkeltés tényekre alapuló megközelítésének első lépése egy olyan feladatori-

entált feltérképezési szakasz, amelyben felmérések és közvélemény-kutatások biztosítanak 

egy olyan megbízható alapot a bevándorlók és a közvélemény általános nézeteihez, 

amelyet rendszeresen értékelni lehet.

A feltérképezési szakasz után szükséges egy különálló elemzési szakasz az egymást 

kiegészítő, de egymásnak ellentmondó eredmények (például a bevándorlók és a 

közvélemény nézetbeli különbségeinek) kezelésére, az eredmények országos szintű vitákban 

való megjelenítésére, a célcsoportok meghatározására és a legmegfelelőbb lépések kiválasz-

tására. A felmérések és a közvélemény-kutatások önmagukban nem adhatnak magyarázatot 

a közvélekedést illetően. 

*
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A kormányzás releváns szintjén végzett kutatással megmagyarázható, hogy mely tényezők 

gyakorolhatnak hatást az egyén vagy egy csoport migránsokkal és beilleszkedésükkel 

kapcsolatos hozzáállására.

A 2005-ben, az EU Alapjogi Ügynökségének elődje által készített jelentés, a Majority 

Populations’ Attitudes towards Migrants and Minorities (A többségi népcsoport hozzáállása a 

bevándorlókhoz és a kisebbségekhez) áttekinti a bevándorlással és a kisebbséggel kapcsolatos 

közvélemény tendenciáit, valamint a tényezőket, amelyek segítenek azokat megmagyarázni.  

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf 

Azt, hogy az emberek miért gondolkodnak és vélekednek adott módon a bevándorlásról, 

számos, egyelőre megmagyarázatlan tényező indokolja. A szakemberek ennek ellenére 

fel tudják használni a feltérképezés eredményét arra, hogy azonosítsák a kulcsfon-

tosságú tényezőket, és fi gyelemfelkeltést célzó intézkedéseik megfelelő célcsoportját 

meghatározzák. Több kutatás például arra az eredményre jutott, hogy a legpozitívabb és 

legtoleránsabb hozzáállás a következőkkel függ össze:

Fatal életkor ;• 

Magasabb társadalmi-gazdasági státusz ;• 

Magasabb végzettség ;• 

Fizetett munkavállalók ;• 

Intenzívebb kapcsolat bevándorlókkal.• 

A társadalmi, földrajzi és történelmi tényezők hatása következtében az egyes tagállamokban 

nagyban különbözik a közvélemény bevándorlókról alkotott képe. Az előkészítő 

felméréseknek – amellett, hogy a feltérképezést és az elemzést biztosítják – fi gyelemfelkeltő 

és kommunikációs szerepük is van. A 263. külön Eurobarometer-felmérés (Discrimination in 

the EU; Megkülönböztetés az EU-ban) elemzése azt mutatja, hogy a határozott megkülön-

böztetésellenes jogszabályokkal rendelkező országokban a népesség nagyobb eséllyel van 

tisztában azzal, hogy potenciális áldozatként milyen jogai vannak, és vélekedik úgy, hogy a 

megkülönböztetés széles körben elterjedt. 

A jól időzített közvélemény-kutatások felhívhatják a közvélemény és a média fi gyelmét az 

alapvető fontosságú kérdésekre, és meghatározhatják a jövőbeli kezdeményezésekről folytatott 

eszmecsere kereteit. Ezért a tanulmányok nyilvánosságra hozatalának időzítése alapvető 

fontosságú az ismeretterjesztő projektek és a politikai döntéshozatali folyamat szempontjából. 

A beilleszkedési kérdésekkel kapcsolatban a lakosság fi gyelmének felkeltése azt is magában 

foglalja, hogyan fokozzuk a lakosság szakpolitikai válaszlépésekkel szembeni elvárásait.

A felmérési eredmények elemzése az egyes nézetek azon rejtett mozgatórugóira világít rá, 

amelyek segíthetnek a megfelelő célcsoport meghatározásában. Ezek az eredmények arra 

is felhasználhatók, hogy a média és a közvélemény figyelmét felhívják az ismeretterjesztő 

kampány elindítására.

*
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A nyilvános eszmecsere hatása  

A nyilvános eszmecsere formája és tartalma a bevándorlókkal és beilleszkedéssel 

kapcsolatos közvélemény alakulására pozitív vagy negatív hatással lehet. A politikai és 

a médiában zajló eszmecserék adott esetben a kevésbé sürgető integrációs kérdésekre 

összpontosítanak, és esetenként megalapozatlanul kapcsolják össze a bevándorlást és 

az egyéb társadalmi kérdéseket. A bevándorlókat például gyakran hozzák kapcsolatba a 

bizonytalanság érzésével, mivel a közvéleményt aggasztja a munkahelyekért és lakhatási 

lehetőségekért folyó verseny, a jóléti államra nehezedő növekvő nyomás, és a nemzet 

biztonságával kapcsolatos általános aggodalom.  

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a közvélemény bevándorlókra vonatkozó 

nézeteit közvetetten javítják azok a szakpolitikai intézkedések, amelyek eredménye az 

irányított migráció, a külső határok jobb ellenőrzése, a hiteles menekültügyi rendszer, a 

megkülönböztetésellenes intézkedések és a hatékony beilleszkedés. A bevándorlással és 

a beilleszkedéssel kapcsolatos jelenségekre vonatkozó, összehasonlításra jobban alkalmas 

statisztikai adatok szintén hasznos információs bázist jelentenek a nyilvános vitákhoz és 

a politikai döntéshozatalhoz. E tekintetben a fi gyelemfelkeltő intézkedések fontos vissza-

csatolást jelentenek, ugyanis szélesítik a bevándorlással és a beilleszkedési politikával 

kapcsolatos különféle fejlesztések támogatói bázisát. 

A kormány beilleszkedési szakpolitikáinak és üzeneteinek koherenciája jelentős hatással 

lehet a fi gyelemfelkeltés hitelességére és hatékonyságára, különösen a kormány által 

folytatott vagy fi nanszírozott kampányok esetében.  

A helyi szint hatékonyabb lehet a partnerségek kialakítása szempontjából, valamint 

hatásosabb lehet a városokban és peremvárosokban jellemző egyedi kérdésekkel 

kapcsolatos fi gyelemfelkeltés szempontjából.  

A linzi (Ausztria) „Közös élet és közös munka fejlesztési partnersége” elnevezésű információs 

kampány sikeresen keltette fel a megcélzott munkáltatók (különösen a kkv-k) és a helyi szakpoli-

tikusok érdeklődését a határokon átnyúló munkaerőpiac, valamint a bevándorló hátterű üzemi 

megbízottak és dolgozók számára kialakított interkulturális képzések előnyei iránt.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-liv&work_en.pdf

A 2008 januárjában tartott önkormányzati választások során a megkülönböztetéselle-

nességgel foglalkozó szakértők Grazban (Ausztria) létrehoztak egy választási felügyeleti 

rendszert azzal a céllal, hogy felhívják a fi gyelmet a megkülönböztetésre, és javítsák a 

részt vevő felek alapvető üzeneteit. 650 szöveg került értékelésre a „közlekedésilámpa-

mechanizmus” alapján (piros/sárga/zöld); a mechanizmust később négy sajtóértekezleten 

és egy záró politikai eszmecsere keretében mutatták be. A legtöbb fél pozitívan fogadta ezt 

a típusú felügyeletet, amely könnyen hozzáigazítható más városok és régiók igényeihez is.

http://wahlkampfbarometer-graz.at  
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Hasonlóképpen az olyan szereplők, mint a tanárok, a rendőrök és az orvosok – akik általában 

gyakran beszélnek a beilleszkedésről – határozottabban szólalhatnak fel a saját területükkel 

kapcsolatos kérdésekre irányuló fi gyelem felkeltése érdekében.

Az egészségügyi szektor rendszeresen folytat véradási kampányokat. Olaszországban az 

Önkéntes Véradók Szövetsége (AVIS) célzott kampányokat indít azzal a céllal, hogy több 

bevándorló vegyen részt a véradásban; és ezzel segítik azt, hogy a közvélemény elismerje 

a bevándorlók szerepét, és növeli az interkulturális párbeszéd lehetőségét. E tapasztalatok 

segítségével létrejött a Véradási Kultúra Megfi gyelőintézete, amely együttműködésről 

szóló jegyzőkönyveket írt alá a bevándorlók származási országában működő más orvosi 

szervezetekkel.

www.avis.it/usr_view.php/ID=0 

A gyakorlati szereplőkkel folytatott szoros együttműködés nagy mértékben elősegíti a 

közvélemény fi gyelmét felkeltő tevékenységek eredményességét. Máskülönben a helyi 

fókuszt nélkülöző kampányokat úgy tekinthetik, mint amelyeket túlzottan „fentről” 

irányítanak, és amelyekben túlságosan nagy szerepet kapnak a politikai szlogenek. Ezek 

a partnerek továbbá arról is tudják informálni a kampányt, hogy a helyi közvéleményre 

jellemző nézetekben milyen változásokat észlelnek. Így korai előrejelzési rendszerként 

működnek, amely azonosítja e változásokat és reagál azokra.

Abban az esetben, ha a szakpolitika nem koherens, ha az üzenetek zavarosak vagy ellent-

mondanak egymásnak, a közvélemény fi gyelmének felkeltése a politikai program javítására 

is felhasználható.  

Mivel a kormánypolitikák és a kormány üzenetei erőteljesen kihatnak az adott kampány 

hitelességére és hatékonyságára, a szakpolitikusok és a véleményformálók a legfontosabb 

célcsoportok közé tartozhatnak.

A Szlovák Köztársaságban a „Magunkfajták” elnevezésű projekt célja az, hogy bővítse a 

közvélemény, valamint a bevándorlási szakpolitikát végrehajtó szakemberek tudását és növelje 

toleranciájukat. Azokat az embereket, akik olyan új célországokban élnek, ahol a bevándorló 

népesség létszáma alacsony, meg kell ismertetni a bevándorlókkal kapcsolatos információkkal, 

valamint azzal, hogy mi a szerepük a mindennapi, valós életben. A terjesztés a televízión, valamint 

iskolákkal, hatóságokkal és határőrökkel szervezett találkozókon keresztül valósult meg.

www.ludiaakomy.sk 

Az elzászi Haut-Rhin megyébe újonnan érkezett személyekkel kapcsolatban gyűjtött adatok 

alapján az Integrációs és Városfejlesztési Politikák Regionális Megfi gyelőintézete (ORIV) 160 

helyi tisztviselővel és érdekelt féllel szervezett találkozókat a fi gyelemfelkeltés érdekében, 

valamit azért, hogy megvitassák az egyes városokban alkalmazott jellegzetes befogadási 

módokra és feltételeire vonatkozó ajánlásokat.

www.oriv-alsace.org  

A második, bevándorlásról és integrációról szóló statisztikai évkönyv megjelentetésével 

az Osztrák Integrációs Alap egyik legfőbb célja az, hogy konkrét adatokkal szolgáljon, 

és bizonyos mértékben enyhítse a bevándorlási politikáról szóló vita érzelmi töltetét. 

Az évkönyvet 10 000 példányban nyomtatták ki, és ezeket elküldték Ausztriában 

a legfőbb kommunikációs szereplőknek, például újságíróknak, politikusoknak és 

polgármestereknek. 

www.integrationsfonds.at/wissen/zahlen_und_fakten_2009

*
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A megfelelő célcsoport kiválasztása; információ szolgáltatása a 
vélemény kialakításához

Azoknak, akiknek komoly elvárásaik vannak a közvélemény informálása és a közvélemény 

javítása terén, fel kell ismerniük, hogy a fi gyelemfelkeltést célzó kampány hosszú távú vállalást 

jelent. Az idők során számos különböző stratégiára és lépésre lesz szükség: médiakam-

pányokra, eseményekre, végrehajtási projektekre, a politika megváltoztatására stb.

Azok, akiknek kevesebb forrás áll a rendelkezésükre, egyedi csoportokkal is foglalkozhatnak 

(különös tekintettel a szakpolitikusokra és a véleményformálókra). A munkaadók, a lakást 

bérbeadók, a bankok, a közhivatalnokok és a különböző szolgáltatók nem feltétlenül vannak 

tisztában a különböző típusú bevándorlók – például a menekültek – jogállásával és jogaival, 

és esetleg az információhiány következtében vonakodnak megadni a szükséges támogatást.

A megfelelő célcsoport (azaz a közvélemény, a bevándorlók vagy a népességből kiválasztott 

érdekeltek vagy csoportok véleményének megváltoztatása) meghatározása egyértelműen 

eldönti a kampány sikerességét.

Berlin szövetségi állam 2006-os tájékoztató kampánya („Berlinnek szüksége van rád!”) 

párhuzamosan reagált egyfelől arra, hogy a közszektorban a bevándorló fi atalok foglalkoz-

tatási aránya alacsony, másfelől pedig arra, hogy a szektorban zárt gondolkodásra jellemző 

hozzáállás érezhető. Ezért a siker mutatójának a közszektorban dolgozó, bevándorlói 

hátterű gyakornokok arányát használta. 2006 és 2008 között az arány 8%-ról 14,5%-ra 

emelkedett. Az értékelő felmérések kimutatták, hogy a megcélzott bevándorló fi atalok 

körében megnőtt az érdeklődés, míg a nyilvános eszmecserék során és a közszektorban 

dolgozó munkavállalók körében nőtt az interkulturalizmus iránti nyitottság.

www.berlin-braucht-dich.de 

Az „OXLO – Oslo Extra Large” egy hosszú távú kampány, amelyet a polgármesteri hivatal 2001-ben 

indított egy rasszista gyilkosságra adott válaszlépésként. Céljai – a fi gyelemfelkeltés, valamint 

a közszolgáltatások befogadóbbá tétele – fókuszában elsősorban az iskolák, az óvodák és 

kórházak álltak. 2005-re az eltérő hátterű munkavállalók száma csaknem 30%-kal emelkedett. 

www.oslo.kommune.no 

Görögországban például a Hellén Bevándorlási Politikai Intézet az intézkedések 

középpontjába az iskolás gyerekeket („Kifordított" projekt), valamint a civil társadalmi 

szervezeteket, például az Atlétanők Pánhellén Szervezetét állította.

www.imepo.gr/imepo-mission-en.html 

*
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Ismerni a célt és megtalálni a megfelelő eszközt 

A különféle stratégiák közül a művészetek és a kultúra kiemelkedően hasznos eszközök 

a célcsoport azon képességének fejlesztésére, hogy informáltabb döntéseket hozzanak, 

és lépéseket tegyenek a fi gyelem felkeltése terén. A művészetek – azzal, hogy hangot 

adnak annak, ami másképpen nem hallható, valamint megjelenítenek képeket, amelyek 

másképp láthatatlanok – ki tudják alakítani az összetett identitásról szóló eszmecsere és a 

különbségek megvitatásának feltételeit.  

A bevándorlók és a különböző közösségek élethű ábrázolása

A beilleszkedésre irányuló tudatosság terén igen nagy a szakadék a nézetek és a valóság 

között. A nézeteket például torzítja az, hogy a média vagy a nyilvános viták szinte 

kizárólag bizonyos csoportokra összpontosítanak – a menedékkérőkre, az iratokkal nem 

rendelkező bevándorlókra, vagy olyan bevándorlókra, akik feltűnően különböznek, 

esetleg más kulturális, nyelvi, vallási háttérrel rendelkeznek. A megvizsgált európai 

országokban a közvélemény igen nagy mértékben felnagyítja az adott ország külföldön 

született népességének arányát: a felnagyítás mértéke 60–70%-tól (Dánia, Norvégia, 

Németország és Svédország) 150–200%-ig terjed (Franciaország és az Egyesült Királyság). 

A Nagy-Britanniában végzett felmérések megállapították, hogy az emberek által becsült 

számadat átlagosan négyszerese volt a Nagy-Britanniában élő bevándorlók tényleges 

számának. Hozzá kell tenni, hogy az emberek negyede becsülte úgy, hogy a bevándorlók 

az Egyesült Királyság népességének több mint felét teszik ki. A Nagy-Britanniában végzett 

felmérések például rámutattak arra is, hogy az emberek igen nagy mértékben túlbecsülik 

azt a pénzügyi támogatást, amelyet a menedékkérők kapnak az ellátórendszeren keresztül, 

valamint arra, hogy úgy vélik: az Egyesült Királyság jóval nagyobb (a valóságosnál tízszer 

nagyobb) részt vállal a menekültekkel kapcsolatos globális terhekből.

A fi gyelem felkeltését célzó kampányok rávilágíthatnak a migrációval kapcsolatos tényleges 

tapasztalatokra, a migránsok életkörülményeire, valamint azon társadalmi változásokra 

és előnyökre, amelyeket jelenlétük vált ki a tartózkodási hely szerinti városban, régióban 

és országban. A fókuszban állhatnak egy bizonyos helyszín egyedi körülményei, mivel a 

közvélemény könnyebben helyezi kontextusba az elvont jelenségeket, mint amilyen a 

bevándorlás és a beilleszkedés is, ha előfeltevéseiket össze tudják vetni az általuk legjobban 

ismert közösségre vonatkozó adatokkal és tényekkel.

A skót kormány „új tehetség” kezdeményezése részben arra a feltevésre épül, hogy Skócia 

vonzóbb lehet azok számára, akik letelepedni, dolgozni és tanulni szeretnének, ha a 

lehetséges jövőbeli bevándorlókat pontosan informálják a lehetőségekről és a letelepedési 

feltételekről. A projektet (2005-től 2007-ig) félévente nyilvánosan értékelik olyan önkéntes 

kérdőívek alapján, amelyek nyomon követik a kezdeményezés keretében megkeresett 

migráns lakosok által tapasztalt lehetőségeket és kihívásokat.

www.scotlandistheplace.com 

A spanyol kormány 2007-ben a bevándorlók különféle szociális szükségleteire alapuló 

nagyszabású fi gyelemfelkeltő kampányt indított el televíziós reklámokkal, rádiós 
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bejátszásokkal, valamint reklámokkal az írott médiában és a köztereken, a következő 

üzenettel: „A bevándorlók beilleszkedésével mindannyian nyerünk”; az alcím pedig a 

következő: „Mind különböző, és mindre szükség van.” 

www.tt.mtin.es/periodico/spot/inmigra.htm 

A kezdeményezések felléphetnek a bevándorlók csoportként történő sztereotipizálásával, 

viktimizációjával és stigmatizálásával szemben, és előtérbe helyezhetik a bevándorlók, 

családjaik és közösségeik életének hétköznapi eseményeit. A közvélemény befolyásolása 

érdekében az „élethű” megközelítés a következőket foglalja magában:

Világos, pontos és valószerű célok meghatározása és megfogalmazása ;• 

A célközönség meghatározása és ennek megfelelő módszerek kialakítása ;• 

A célkitűzések és módszerek kutatási eredményekre és a hozzáállások változásaival • 

kapcsolatos elméletekre történő alapozása;

A kezdeményezés megfelelő időbeosztásának és földrajzi aspektusának gondos mérlegelése;• 

Jó munkakapcsolat kialakítása a médiával ; • 

Stratégiák kialakítása és megfelelő források allokációja a kezdeményezés hatásának • 

értékelésére.

‘A mítoszokat felszámoló kezdeményezések keretében a közvélemény kedvezően alakítható, 

ha élethű, tényekre és személyes beszámolókra épülő képet adnak a bevándorlásról, mivel 

ez fogékonnyá teszi a társadalmat a különböző bevándorlócsoportok speciális 

jellegzetességei és igényei iránt, különös tekintettel a leginkább veszélyeztetett és a 

sztereotipizálásnak leginkább kitett csoportokra, úgymint az iratokkal nem rendelkező 

bevándorlókra, a menedékkérőkre és a bevándorló nőkre. 

Az ír Interkulturális és Antirasszista Hét, amelyet a „Nemzeti cselekvési terv a rasszizmus 

ellen” fi nanszírozott, a Challenging Myths and Misinformation on Migrant Workers & their 

Families (A bevándorló munkásokkal és családjaikkal kapcsolatos mítoszok és téves információk 

megkérdőjelezése) című kiadvány megjelentetését olyan fi gyelemfelkeltő eseményekkel 

kötötték egybe, amelyek célja az volt, hogy a kisebbségi etnikai csoportoknak nyújtott 

szolgáltatást az élet számos területén javítsák.

www.nccri.ie/pdf/MythsMigrantWorkers.pdf 

A belga esélyegyenlőségi központ 2008-as „Bevándorló Vagyok?” című kampányának célja az 

volt, hogy felkeltse az emberek fi gyelmét saját származásukkal kapcsolatban. A kampány olyan 

híres embereket mutatott be, akiket kevesen gondolnának „migráns”-nak; a cél az volt, hogy a 

nézőket szembesítsék a migrációval és a beilleszkedéssel kapcsolatos sztereotípiáikkal.  

www.journeedesmigrants.be/www.dagvandemigrant.be 

2002-ben a németországi Szövetségi Kulturális Alapítvány elindította a „Migrációs 

projektet”, amely több mint 120, a migráció kiváltotta társadalmi változásokat ábrázoló 

esemény és projekt központja volt. Az információt több tudományterület bevonásával 

szerezték, és rámutattak ugyanakkor a társadalmi-tudományos, dokumentációs és 

művészeti eredmények közötti, valamint a németországi és egyéb európai országokból 

származó különféle partnerek közötti összefüggésekre. A projekt különösen azon résztvevők 

„Migrációs projektjeit” ösztönözte, akik bevándorlói háttérrel rendelkeznek. 

www.projektmigration.de  

*
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Az állami múzeumok – különösen azok, amelyek a sokféleséggel és a kivándorlás vagy 

bevándorlás történelmével foglalkoznak – alkalmas helyszínek kiállítások, események, oktatási 

programok, kutatások, eszmecserék és nemzetközi információcsere megszervezésére. 

A múzeumi személyzet számára összetett és esetenként ellentmondásos feladat a 

bevándorlás sokszor marginalizált történetét a tágabb nemzeti történelembe ágyazni. A 

2008-as konferencia („Bevándorlás a múzeumokban: Történetek az európai sokszínűségről”) 

rámutatott arra, hogy a múzeumok kutatási kapacitását ki kell terjeszteni a világtörténelemre, 

hogy innovatív módszereket kell találni a kulturális változás bemutatására, hogy a gyűjtést 

és dokumentációt ki kell terjeszteni a bevándorlók és a közösségeiken belüli sokszínűség 

szubjektív és nagyon személyes aspektusára is. A bővülő archívumok használata, a kiállítások 

és a több tudományterület bevonásának módszere építi a múzeumok kapcsolatait a beillesz-

kedésben érdekelt felekkel és a származási országokkal.  

A párizsi Cité nationale de l’histoire de l’immigration Franciaország történelmét úgy 

mutatja be, mint egy olyan országét, amely hagyományos befogadó ország, és amely a 

több hullámban érkező bevándorlók beilleszkedése révén épült és alakult. A gyűjtemény 

javarészt egyéni megnyilatkozásokból és tárgyakból áll. 2007 júniusa óta a Cité viszonylag 

jó médialefedettséget és látogatottságot ért el, valamint jók a kapcsolatai az iskolákkal, a 

kutatókkal és a nem kormányzati szervezetekkel.  

www.histoire-immigration.fr  

Abban az esetben, ha nincsenek erre a célra szánt terek (például bevándorlási múzeumok), 

a kiállítások hasonló funkciót tölthetnek be. 

Mivel 2007-ben Luxemburg volt Európa kulturális fővárosa, és az eseménysor a Belgium, 

Franciaország és Németország közötti, határokon átnyúló együttműködésre alapult, az 

év fő témája a migráció lett. A vállalati szponzorok az öt téma közül csupán ezt az egyet 

fogadták kedvezően. A luxemburgi népesség 80%-a találta érdekesnek a migrációval 

kapcsolatos kiállításokat. Különösen két új közönségcsoport körében volt magas a látogatási 

arány: a fi atalok és a korábbi bevándorlók körében. 2007-ben a hercegségben élő portugál 

állampolgárok 43%-a a szokásosnál több kulturális eseményre látogatott el.

www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/

Rapport_fi nal_anglais.pdf 

2005-ben, Friedrichshain-Kreuzberg Berlin városában a helytörténeti múzeum megnyitotta 

állandó kiállításának új szekcióját: „Jeder nach seiner Façon? 300 Jahre Migrationsgeschichte 

in Kreuzberg.” A lokális jellegű megközelítés fokozza az érdeklődést, és javítja a téma elfoga-

dottságát a látogatók körében; a kronológiai megközelítés bemutatja, hogy Kreuzberg 

alapítása és fejlődése hogyan áll összefüggésben a migrációval.

www.kreuzbergmuseum.de 

A könyvtárak is kulcsszerepet játszanak: információkkal szolgálnak a kulturális sokféleségről, 

és a sokszínű népesség lokális találkozóhelyéül szolgálnak.  

http://www.mcesr.public.lu/presse/annee_culturelle_2007/portail_luxembourg_2007/Rapport_final_anglais.pdf
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2002 óta a „Sokszínűség a könyvtárakban” elnevezésű kezdeményezés 500 – a Cseh 

Köztársaságban, Dániában, Németországban és Hollandiában működő – könyvtárnak juttatott 

könyvgyűjteményeket a helyi bevándorló és etnikai kisebbségi csoportok történelméről, 

hagyományairól és helyzetéről. A könyvtárvezetők interaktív munkaértekezletek keretében 

részesültek képzésben az interkulturális kompetencia terén. A második szakaszban az INTI által 

fi nanszírozott „A könyvtárak mint átjárók” elnevezésű kezdeményezés a bővülő végrehajtási 

stratégiákra, valamint a további iránymutatásokra és promóciós tevékenységekre összpontosít.

www.mkc.cz/en/libraries-for-all.html 

Menedékkérők

Annak ellenére, hogy a menedékjog iránti kérelmek száma csökken, és évek óta a legala-

csonyabb, a közvélemény nézete sok esetben az, hogy a menedékügy szabályozatlan. 

Emellett nem különböztetik meg a menedékkérőket és a munkavállalás céljából érkező 

illegális bevándorlókat. A közvélemény menedékkérőkről kialakított nézetei többek között 

olyan projektek fi nanszírozásával javíthatók, amelyek olyan beszámolókat állítanak össze 

és terjesztenek, amelyek megmutatják a menedékkérők egyéni arcát, és a menekülteket 

közvetlenül azokkal a konfl iktusokkal azonosítják, amelyek elől menekülnek. 

Az egyesült királyságbeli Menekültügyi Információs Központ Understanding the Stranger: 

Building bridges community handbook (Megérteni az idegent: a közösségi kapcsolatépítés 

kézikönyve) című dokumentuma 21 olyan projektet vizsgál meg, amelyek a helyi befogadó 

közösségek, valamint a menedékkérők és menekültek közötti feszültség áthidalására és 

kapcsolatok kialakítására tettek kísérletet. A projektek rámutatnak arra, hogy alapos tervezéssel, 

az információhoz való rendszeres hozzáféréssel és a menedékkérőkkel való találkozásra való 

lehetőségekkel a helyi közösség végül elfogadhatja és örömmel fogadhatja azokat az újonnan 

érkezetteket, akiket máskülönben ellenségeskedéssel, előítéletekkel és félelemmel kezelne. 

www.icar.org.uk/uts 

A Menekültek és Emigrációban Élők Európai Tanácsa (ECRE) „Menekültek történetei” 

elnevezésű projektje 120 olyan ember személyes beszámolóit gyűjtötte össze, akik 12 uniós 

tagállamban élnek, és akikkel kapcsolatosan a menekültügyi eljárás más-más szakaszban 

van. A történetek a származási régió, a célországok és az életút fontosabb elemei alapján 

kereshetők. A történetek arra tesznek kísérletet, hogy „visszatérjenek az alapokhoz”, 

mégpedig úgy, hogy a politikai viták fókuszába ismét az Európában menedéket kérő és itt 

élő emberek elvárásait, szükségleteit és tapasztalatait állítják.

www.ecre.org/refugeestories 

A 2005. augusztusi „Menekültügyi Tudatosság” projekt keretében Bristolban, 

Nottinghamben és Liverpoolban 192 interaktív, speciálisan kialakított munkaértekezletre 

4772-en látogattak el. A látogatók több mint 50%-a úgy nyilatkozott, hogy a programnak 

köszönhetően sokkal jobban megérti a menekültek és a menedékkérők helyzetét. A részt 

vevő csoportok közül többen közreműködtek azokban a nyomon követő tevékenységekben, 

amelyek célja az volt, hogy a menekültek jobban otthon érezzék magukat közösségükben.

www.refugee-action.org.uk 
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A „Legjobb menekülttörténet” projekt – amelyet az UNHCR Szlovákia és a Comenius 

Egyetem újságírói kara hajtott végre együttműködésben – célja az volt, hogy a menekültek 

gondjait átfogóbban és mélyebben mutassák be egy olyan időszakban, amikor az azóta 

célországgá lett Szlovákiában ezek a kérdések még meglehetősen ismeretlenek voltak. Az 

élettörténeteket, a beilleszkedési folyamatot és az életkörülményeket bemutató legkiválóbb 

művek jutalomban részesültek. Ezek a sugárzott és nyomtatott anyagok – amellett, hogy 

közvetlenül eljutottak a közvéleményhez – azon tisztviselők fi gyelmét is fel kívánták kelteni, 

akik a zsűri tagjaként olvasták és vitatták meg ezeket az anyagokat. 

www.unhcr-budapest.org/slovakia/images/stories/pdf_new/bulletin2002_04.pdf 

Több nemzetközi és civil társadalmi szervezet hozott létre oktatási csomagokat, könyveket, 

játékokat és brosúrákat kifejezetten oktatási intézmények számára. Ezek olyan szerepjáték-

feladatokat foglalnak magukban, amelyek a menedékkérők, a menekültek és más 

bevándorlócsoportok élményeit szimulálják. 

Az UNHCR „Átjárók” című játéka olyan szimuláció, amelynek célja a menekültek 

problémáinak jobb megértetése. A résztvevők több olyan játékszakaszban vesznek részt, 

amelyek a menekültek tapasztalatait szimulálják, a meneküléstől kezdve a menekülttáborba 

történő megérkezésig, valamint a beilleszkedés és hazatelepülés nehézségéig.

www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.

pdf 

Az „Enséñame, Africa”, a 2005-ben a Kanári-szigeteken végrehajtott, egy teljes évig 

tartó, az érzékenység fokozását célzó kampány teljesítette célkitűzéseit: 1000 diákot 

vont be a Szenegálból való kivándorlás motivációiról és alapvető okairól szóló 

műhelyfoglalkozásokba. A cél az volt, hogy a diákok készítsék el saját fi gyelemfelkeltő 

anyagaikat, amelyeket aztán Spanyolországban a tanárok használhatnak, valamint hogy 

tananyagokat adományozzanak a szenegáli vidéki iskoláknak.

www.aulaintercultural.org/breve.php3?id_breve=359 

Bevándorló nők

A bevándorló nő sztereotípiája – miszerint a bevándorló nő eltartott és elnyomott 

háztartásbeli – nem csupán olyan meglátás, amely ellentétben áll a bevándorlási áramlások 

jelenleg tapasztalt feminizációjával, hanem önmagában is akadályozhatja a nők részvételét 

a munkaerőpiacon és a társadalmi életben.

Információt lehet létrehozni és terjeszteni a bevándorló nők különféle helyzetéről és hátteréről, 

valamint a nemek közötti viszony változásáról a bevándorló közösségekben. Az első lépés olyan 

részletesebb statisztika hozzáférhetővé tétele, amely fi gyelembe veszi a nemekkel kapcsolatos 

kérdéseket is. A következő lépés a bevándorló nők megszólaltatása és megmutatása – 

függetlenül attól, hogy szerepük már megerősödött vagy hogy kizsákmányolás áldozatai.  

www.unrefugees.org/atf/cf/%7Bd2f991c5-a4fb-4767-921f-a9452b12d742%7D/Passages.pdf
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Az Európai Női Lobbi 2001-es, női menedékkérőkről szóló kampányához 20 000 képeslapot 

állított elő, és egy weboldalt hozott létre azzal a céllal, hogy a közvélemény jobban 

megértse a női menedékkérők helyzetét, különös tekintettel azokra a nőkre, akik nemükkel 

összefüggően szélsőséges erőszakos cselekményeket (például nemi erőszakot vagy kizsák-

mányolást) szenvedtek el. Azóta a lobbi támogatta a migráns nők európai hálózatának 

létrehozását; amelynek hosszú távú céljai közé tartozik, hogy bemutassa azokat a 

kérdéseket, amelyek hatással vannak a nők beilleszkedésére, és hogy ezekről tájékoztatást 

kapjanak a nemzeti és uniós szakpolitikusok is.

www.womenlobby.org/asylumcampaign/EN/CAM/why.html

Figyelemfelkeltés a befogadó társadalom részvételének erősítésével 

A szakembereknek tisztában kell lenniük az „élethű megközelítés” – a fi gyelemfelkeltés 

elsődleges mechanizmusa – alkalmazásának határaival. Nem szükségszerűen hoz változásokat 

a hozzáállásban az, ha a félrevezető tájékoztatás ellensúlyozására az emberekhez helyes 

információk jutnak el. A tények ismerete azoknak az embereknek a hozzáállását változtathatja 

meg, akik jobbára közömbösen állnak a kérdésekhez. Általában nem javít azonban a legellen-

ségesebb személyek nézetein (adott esetben még szélsőségesebbé tehetik a véleményeket). 

Az „Egy Skócia kezdeményezés" például hatévi működés után azt állapította meg, hogy a 

közvélemény informáltabb lett, de a rasszista nézeteket vallók százalékos aránya nem változott.

Az informált polgárok passzívan akkor is szerepet játszhatnak a beilleszkedési folyamatban, 

ha nincsenek tisztában azzal, hogy milyen lehetőségeik lennének arra, hogy az életük 

számos területén – a munkában, a szomszédságban, egyesületekben vagy vallási 

csoportokban stb. – folyó integrációs intézkedésekben és interkulturális párbeszédben 

részt vegyenek. 

A fi gyelemfelkeltő kampányok arra ösztönözhetik őket, hogy részt vegyenek olyan 

tevékenységekben, amelyek érdemi kapcsolatot alakítanak ki a bevándorlók és a befogadó 

közösségek között. A különleges események és fesztiválok lehetőséget adnak annak 

bemutatására, hogy a migránsok hogyan járulnak hozzá a tartózkodási hely szerinti országok 

életéhez és kultúrájához. Ugyanakkor „piactérként” szolgálnak azon szervezetek számára, 

amelyek képzést és önkéntesi lehetőségeket nyújtanak. Ezek az ünnepségek javíthatják 

a közvélemény bevándorlókról alkotott nézeteit, és előmozdíthatják az interkulturális 

kompetenciák kialakulását.

2009-ben Luxembourgban a migráció, a kultúrák és az állampolgárság 26. éves fesztiválján 

közel 250, a beilleszkedés előmozdításával foglalkozó szervezet volt jelen.

www.restena.lu/clae/html/m2sm1.html 

A ciprusi Szivárvány Fesztivál olyan multikulturális esemény, amelynek célja az, hogy a ciprusi 

társadalmat érzékennyé tegye más népek kultúrája és civilizációja iránt, hogy előmozdítsa a 

sokféleséget, valamint a migránsok, a menekültek, a menedékkérők és minden nem ciprusi 

polgár jogainak tiszteletben tartását.

www.kisa.org.cy/EN/activities/cultural_events/586.html  
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Bevándorló művészeket és előadókat lehet meghívni, hogy a kulturális ünnepségek még 

látványosabbak legyenek a közvélemény számára. A művészek dönthetnek úgy, hogy 

származási országuk hagyományos kultúráját képviselik, vagy hogy a kifejezés azon új interkul-

turális formáit alkalmazzák, amelyek a tartózkodási hely szerinti országban alakultak ki.

Spanyolországban a Directa Alapítvány által vezetett Entre 2 Orillas elnevezésű többéves 

projektet az interkulturális eszmecsere tereként hozták létre. Keretében többek között 

létrehozták a migráns származású művészek katalógusát a zene, a színház, a festészet, a 

fi lmművészet, a táncművészet, a szobrászművészet, a fotográfi a stb. terén; ezzel elősegítik 

azt, hogy a bevándorló művészek láthatóbbak legyenek. 

www.entredosorillas.org

A Kassandra, egy helsinki multikulturális művészeti szervezet műhelyek és színház 

szervezésével hívja fel a közvélemény fi gyelmét, és nyújt helyszínt a helybeli és bevándorló 

művészek közötti együttműködéshez és hálózatépítéshez, valamint bemutatja a médiának 

az utóbbiak tehetségét.

www.kassand.net/english

A Zakk–Zentrum für Action, Kommunikation und Kultur célja az, hogy a düsseldorfi  integrációs 

események középpontja legyen. Az interkulturális események száma, az érdeklődő közönség 

és a letelepedett külföldi állampolgárok iránti érdeklődés jelentős mértékben megnőtt.

www.zakk.de 

A nemzeti ünnepekbe és sporteseményekbe nagyobb mértékben be lehet vonni a 

bevándorlókat, és fel lehet mutatni a kulturális sokszínűséget. Az ENSZ olyan nemzetközi 

napokat hozott létre, mint amilyen például a Menekültügyi Világnap vagy a Migránsok 

Nemzetközi Napja, annak érdekében, hogy előmozdítsa és koordinálja a nemzeti fórumokat és 

a lépéseket.

A nyilvános ünnepségek és a kulturális események a közvélemény előtt megvilágítják a 

bevándorlók szerepét és a sokszínűség előnyeit, ugyanakkor pedig alkalmat adnak a 

beilleszkedés támogatásával foglalkozó szervezetek számára önkéntesek toborzására.

A Kultúrák Közötti Párbeszéd 2008-as Európai Éve keretében számos hasonló eseményt 

kezdeményeztek európai és tagállami szinten.

www.interculturaldialogue2008.eu 

Az Európa Tanács interkulturális párbeszéddel kapcsolatos internetes portálján találhatók 

hasonló gyakorlatokat bemutató adatbázisokra mutató linkek:

www.coe.int/t/dg4/intercultural/database_EN.asp 

A „Sokszínűségért, a Megkülönböztetés Ellen” ötéves páneurópai tájékoztató kampány 

volt, amely 2007-ben zárult. A kampány információt nyújtott a közvéleménynek a 

megkülönböztetésellenes jogszabályokról, és pozitív üzeneteket fogalmazott meg a 

sokféleséggel kapcsolatban. Országspecifi kus fókuszcsoportokat alakítottak a nemzeti 

és regionális intézkedések megtervezésére, amely intézkedéseket később a nemzeti 

*
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kormányokkal, a társadalmi partnerekkel és a nem kormányzati szervekkel folytatott szoros 

együttműködésben továbbfejlesztettek. 
 

www.stop-discrimination.info 

2008-ban a belgiumi fl amand közösség második éves Integrációs Napja az azon bevándorlók 

iránti megbecsülést fejezte ki, akik elvégeztek egy beilleszkedési programot. A különleges 

esemény, valamint a nagyszabású országos és regionális médiakampány célja az volt, hogy 

megmutassa: a társadalom elismeri új állampolgárai elkötelezettségét és erőfeszítéseit. 

www.binnenland.vlaanderen.be/inburgering/dagvandeinburgeraar.htm 

Az INTI projekt (Integráció a Sportban) több ezer, a legjobb gyakorlatokat kifejtő kézikönyvet 

jutatott el osztrák, brit, holland, német és szlovén sportklubokhoz, ifj úsági csoportokhoz és 

iskolákhoz.

www.united-by-sports.net/en 

Együttes fellépés: a szerep nyilvános megerősítése mint megközelítés

A leghatékonyabb fi gyelemfelkeltő intézkedések olyan tereket alakítanak ki, ahol az egyének 

és a szervezetek között értelmes, hosszú távú kapcsolat alakulhat ki. Itt a legszorosabb az 

összefüggés a bevándorlók szerepének a megerősítésével. Az Egyesült Királyság Integrációs 

és Kohéziós Bizottsága számára összeállított „Challenging attitudes, perceptions and myths” 

(A hozzáállás, a nézetek és a mítoszok megkérdőjelezése) című jelentés azt a következtetést 

vonja le, hogy a rövid ideig tartó vagy felszínes, valódi elkötelezettséget nélkülöző kapcsolat 

nem elegendő a tisztelet kiváltásához, mi több, akár erősítheti is az előítéleteket. 

Az együttes fellépés kedvezően alakíthatja a közvélemény nézeteit, és előmozdíthatja a 

beilleszkedési folyamatot, amennyiben:

Mindenki identitástudatát erősíti ;• 

Azonosítja és megkérdőjelezi a sajátságos előítéletes hozzáállásokat és viselkedéseket; ;• 

Betekintést nyújt mások élményeibe és felkelti az empátiát ;• 

Elősegíti a különbségek megértését ;• 

Kialakítja a közös alapot, valamint a közös értékeket és érdekeket ; • 

A különbségeken túlmutató barátságokat ösztönöz és épít ki, amelyek nyomán azután • 

hosszú távú, kölcsönös elköteleződés alakul ki.

Ezek a terek lehetnek virtuálisak (például nyilvános webes fórumok) vagy kézzelfoghatók 

(például az állampolgárok kezdeményezései). A közös, gyakorlati célokra alapuló projektek 

sikeresebb eszközök a sztereotípiák lebontására és a beilleszkedési folyamattal kapcsolatos 

konstruktívabb nézetek előmozdítására. 
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A figyelemfelkeltés olyan megközelítése, amely magában foglalja a bevándorlói szerep 

nyilvános megerősítését, azt jelenti, hogy az információnyújtás közvetlenül a bevándorlók és 

a közvélemény képviselői közötti értelmes és hosszú távú interakció tereihez kapcsolódik.

Torino 2002-ben rendezett „Turisták Otthon” elnevezésű projektje 600 helyi lakost segített 

a város boltjai és éttermei sokszínűségének felfedezésében. A helyi újságon keresztül 

200 000 példányt juttattak el az olvasókhoz a kerület multikulturális érdekességeit feltüntető 

térképekből. A projekt elősegítette egy olyan terület fejlődését, ahol a bevándorlók nagy 

számban vannak jelen: a környéken működő bevándorló vállalkozók közül sokan vettek 

benne részt, és ezzel diverzifi kálták vevőkörüket.

A leicesteri (Egyesült Királyság) „hangszerkönyvtár” elnevezésű kezdeményezése olyan 

különleges közösségi fellépés, amelynek köszönhetően kialakult a zenészek új, interkul-

turális hálózata. A BBC nyilvános felhívásokban kéri fel az embereket használt hangszerek 

adományozására. A helyi könyvtár a hangszereket a régióban élő, újonnan érkezett 

menedékkérő és menekült zenészek számára kölcsönzi. A projekt a zenészek számára biztosítja 

a fellépések helyszínét, valamint a helyi zenei világban történő megjelenéshez szükséges 

anyagi forrásokat.

www.interculturemap.org/upload/att/200612111049220.Instrument%20Library%20

CASE%20STUDY_INFO.pdf 

 3.2 Kapacitásépítés és a fellépés kiválasztása

A bevándorlók szerepének megerősítését célzó személyes és szervezeti intézkedések 

arra szolgálnak, hogy erősítsék a bevándorlók és szervezeteik azon kapacitását, hogy 

partnerséget alakítsanak ki az általános szervezetekkel, és hogy részt vegyenek a 

társadalomban és a közéletben.

Az újonnan érkezettek kapacitása eltérő, és sokan remélik, hogy a beilleszkedési folyamat 

során szerzett új készségek elsajátításával építhetnek meglévő tőkéjükre, tudásukra 

és forrásaikra. A migráns lakosok élethelyzetükön azzal is javíthatnak, hogy legyőzik 

azon személyes vagy intézményi akadályokat, amelyek gátolják a rendelkezésükre álló 

forrásokhoz és jogokhoz való hozzáférésüket, a közéletben való részvételüket, vagy azon 

képességüket, hogy autonóm, méltóságteljes és saját döntéseken alapuló életet éljenek.

Aktív és egyenlő részvétel a döntéshozataltól a végrehajtásig

Ha a bevándorló egyéneknek vagy a bevándorló szervezetek képviselőinek lehetőségük 

nyílik döntést hozni arról, hogy hogyan változtassanak élethelyzetükön, és hogyan 

vegyenek részt a közéletben, akkor könnyebben bonthatók le a függőség és a paternalista 

hozzáállás feltételezett mintái.

A szerepek megerősítését célzó projektek komolyan fi gyelembe veszik a migránsokat mint a 

politikai eszmecserében részt vevő személyeket. Számos ilyen intézkedés kimondott célja az, 

hogy segítse a migránsokat abban, hogy hallassák a hangjukat, és vegyenek aktívan részt a 

szakpolitika alakításában. Az információ, a hálózatépítés és a fórumok gyakran kulcsfontosságú 

*
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eszközök a migránsok szerepének erősítésében. A célcsoporthoz tartozó résztvevőket 

röviden tájékoztatják a legfontosabb kérdésekről és a döntéshozatali folyamatokról, valamint 

a szakpolitikusok is tájékoztatást kapnak arról, hogy hogyan vonhatnak le következtetéseket 

a migránsok tapasztalataiból, és hogy léphetnek fel ennek megfelelően. Ilyen módon a 

szerep megerősítését célzó intézkedések fi gyelembe vehetik a végfelhasználók igényeit és 

törekvéseit, és közvetlen hatással lehetnek élethelyzetükre. Foglalkozni kell a szerződésekkel 

kapcsolatos jogi kérdésekkel, az önkéntes és a fi zetett munka közötti különbséggel, valamint 

ezen tevékenységek önkéntes jellegével ahhoz, hogy az önkéntesség – mint a társadalmi 

beilleszkedést elősegítő mechanizmus – jó eredményeket hozzon.

A „ne szülessen döntés az érintettek bevonása nélkül” elv valamennyi, a migránsok szerepének 

megerősítését célzó intézkedés sikerének elengedhetetlen feltétele. Az elv értelmében a 

tervezési, végrehajtási és felügyeleti szakasz legfontosabb szereplői a végfelhasználók.

A szükségletek felmérése; a bevándorlókról és a bevándorlók által 
készített elemzések

A bevándorlók szerepének megerősítése a kutatás és az igények felmérésének szakaszában 

kezdődik, amely során a projektek keretében megállapítható, hogy a bevándorlók 

foglalkoznak-e – és ha igen, hogyan – a helyzetükből adódó sajátos problémákkal. A 

kutatás fokozza a részt vevő egyének vagy szervezetek tudatosságát az alapvető területek 

tekintetében, valamint segít annak átgondolásában, hogy az értékelések eredményével 

kapcsolatban hogyan érdemes fellépni.

A Vrijbaan elnevezésű holland EQUAL-projekt a „beilleszkedés önálló menedzseléséhez” 

kapcsolódó diagnosztikai eszközöket alakított ki. Az önértékelés lehetővé teszi a 

bevándorlók számára, hogy belássák: mennyire hisznek abban, hogy környezetükön belül 

saját maguk határozzák meg az irányt, amelyben haladnak.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg1-suc-vrijbaan_en.pdf 

Az írországi Migránsok Jogi Központja úgy találja, hogy a közösségi munkán alapuló 

megközelítés abban az esetben a legsikeresebb, ha a résztvevők túl tudnak lépni az egyéni 

eseteken, és képesek elemezni a strukturális egyenlőtlenségeket, az erődinamikát és az 

alapvető okokat. Kialakítja a társadalom minden tagjának javát szolgáló közös eredmények 

feltételeit, és előmozdítja a csoportok közötti szolidaritást (például a házimunkát végzők, a 

gombaszedők és a bevándorló nők csoportjai).

www.mrci.ie/activities/index.htm 

Az Egyesült Királyságban a Migráns és Menekült Közösségek Fóruma „A közösségi szerep 

megerősítése” elnevezésű projektje a migráns szervezetek igényeit értékeli. Ezután 

módosítják a már folyamatban lévő, a szervezet szolgáltatását javító és a tagok támogatását 

biztosító szolgáltatásokat.

www.mrcf.org.uk/#cep  
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A fi atalok szerepének erősítését célzó partnerségi program (YEPP) (Mannheim-Neckarstadt 

West, Németország) hasonló megközelítést alkalmaz arra, hogy felhívja a fi gyelmet a 

beilleszkedést akadályozó helyi strukturális problémákra, majd megtervezi a hátrányos 

helyzetű fi ataloknak nyújtandó, igény szerinti támogatást. 

www.yepp-community.org/yepp/cms 

Negyvenhét fekete és etnikai kisebbségi csoport tagjai képzést követően végrehajtották az 

Egyesült Királyság egészségügyi minisztériumának 2003-as, „A kábítószerrel való visszaélésekkel 

kapcsolatos szükségletek felmérése fekete és kisebbségi etnikai közösségekben” elnevezésű 

projektjét. A kutatás feltárta, hogy minden közösségben (és különösen minden generációban) igen 

alacsony a kábítószerekkel való visszaéléssel kapcsolatos tudatosság. Ennek hatására a csoportok 

konkrét javaslatokkal álltak elő az érdekérvényesítés és a szolgáltatás minősége kapcsán. A projekt 

hatására e csoportok intenzívebben kezdtek részt venni a helyi politikai döntéshozatalban, 

ajánlásaik pedig kézzelfogható pozitív változásokat idéztek elő a szolgáltatásban.

www.uclan.ac.uk/old/facs/health/ethnicity/reports/documents/rep1comeng1.pdf 

Az igények felmérése – mint a közreműködő kutatás egy innovatív módszere – egyik 

lehetséges módja annak, hogy a kutatókat bevonják olyan projektekbe, amelyekben a 

szakemberek és maguk a bevándorlók is részt vesznek.

Az igények felmérése és elemzése – amelyet a bevándorlók szerepének megerősítését 

célzó intézkedések közvetlen kedvezményezettjei hajtanak végre –alkotja a bevándorlók 

személyes és közösségen/szervezeten belüli helyzete értékelésének keretrendszerét.

A POLITIS kutatási projektben 76, nem uniós tagállamból származó végzett hallgató kérdezett 

meg 176 társadalmilag tevékeny bevándorló aktivistát. Az eredmény, miszerint a polgári részvétel 

egyik legfontosabb meghatározó tényezője egyszerűen az volt, hogy egy szervezet kérést intézett 

a bevándorlókhoz, oda vezetett, hogy elindítottak egy nyomonkövetési projektet „WinAct: A 

bevándorlók mint aktív tagok megnyerése” címen. Felnőttoktatási szakemberek – sokan közülük 

bevándorló származásúak – képzésben részesültek arra vonatkozóan, hogy hogyan szervezzenek 

helyi munkaértekezleteket a politikai pártok és a szakszervezetek számára a bevándorlókkal való 

kapcsolatfelvételt és toborzását célzó stratégiák sikeres alkalmazásának módszereit illetően. 

www.politis-europe.uni-oldenburg.de

A fi nn szociális és egészségügyi minisztérium két projektsorozatot (A tamperei egyetem 

migráns közösséget vizsgáló kutatási projektje) fi nanszírozott 2003-ban és 2005-ben. A 

tanulmányozás kereteit és a kutatási célt migráns szociális munkás kutatók határozták meg. 

Úgy döntöttek, hogy jelentéseikben olyan kérdésekre összpontosítanak, mint amilyenek 

például a fogyasztók nézetei a mentálhigiénés szolgáltatásokról, a közösség nézetei az 

egészségügyi alapellátásról és a második generáció karriertörekvései.  

www.uta.fi /laitokset/sospol/migrant/abstr/clarke.pdf 

A megfelelő célcsoport meghatározása; a célcsoport helyzetének javítása

A migránsokkal és szervezetekkel a résztvevői kutatások és szükségletfelmérések útján 

folytatott beszélgetés igen különböző, különféle tényezőkön alapuló szükségletekre 

deríthet fényt. E tényezők a következők: életkor, nem, műveltség, jogállás, munkaerő-piaci 

helyzet, készségek és képesítések, motiváció stb. A menekültek fogadása során alkalmazott 
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konzultációs struktúrák lehetővé teszik a menedékkérők és menekültek számára azt, hogy 

visszajelzést adjanak a fogadás és a beilleszkedés különböző aspektusaival kapcsolatban, és 

részt vállaljanak a létesítmények működtetésében. A bevándorlók szerepét erősítő sikeres 

intézkedéseknek gyakran igen pontosan meghatározott célcsoportot kell kijelölniük.

Brandenburgban (Németország) a „Kommit – a migráns szervezetek szerepének erősítése” 

című projekt a részt vevő migráns szervezetek által kiválasztott készségek és kapacitások 

fejlesztésére összpontosított. A migráns szervezetek 30 vezetője részesült 80 órányi 

közvetlen tematikus képzésben; emellett pedig 1000 személy vett részt közösségi 

munkaértekezleteken és élt a hálózatépítési lehetőségekkel. A projekt sikerét mérő 

mutatók a következők voltak: a résztvevők elégedettsége a témákkal, a módszerekkel 

és a minőséggel. A projekt kézikönyve igen pozitív értékelési eredményeket tett közzé, 

a bevándorló szervezeteknek szánt jövőbeli felnőttoktatási programokra vonatkozó 

minőségi előírásokkal együtt.

www.integrationsbeauftragte.brandenburg.de 

Egy adott célcsoport szerepének erősítése sikeres stratégia lehet a nehezen elérhető 

csoportok – például a bevándorló nők – esetében. A projekteknek számítaniuk kell arra, 

hogy az ilyen célcsoportok adott esetben eltérő módon vagy kevésbé tevékenyen vesznek 

részt. A hatóságok és a többi fi nanszírozó egyik lehetséges szerepe az, hogy ellensúlyozzák 

a költségeket vagy visszaszorítsák a részvételt akadályozó tényezőket.

A rugalmas és a kedvezményezettek megállapított egyedi szükségleteire szabott 

intézkedések megfelelnek a résztvevők elvárásainak, és megvalósítják az alapvető 

célkitűzést: a résztvevők helyzetének javítását.  

A Rotterdami Nők Delfshaveni Központját teljes mértékben bevándorló nők vezetik, 

és olyan légkört alakítanak ki, amelyben a különböző életkorú és állampolgárságú nők 

(ideértve a hollandokat is) kényelmesen érzik magukat. A központ számos nőnek segített 

informális módon abban, hogy kijusson elszigetelt helyzetéből, és több száz ember számára 

biztosított olyan nyelvi és kreatív kurzusokat, amelyek a résztvevők munkaerőpiacra való 

belépése megvalósíthatóságának értékelésére alapultak. 

www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Social_inclusion_and_integration/

Emancipation-centre-for-and-by-women-in-Delfshaven_2033.html 

Ha a „Clientenbelang Utrecht”-nek (a páciensek és kliensek érdekcsoportjának) szakpolitikai 

kérdései vannak a bevándorló anyákkal kapcsolatban, azokat közvetlenül az „Immigrant 

Wmo Watchers”-nek, az iskoláskorú gyermekeket nevelő bevándorló anyák hálózatának 

teszik fel. Ezek a nők a kiterjedt szociális hálózataikon keresztül gyűjtik a szükséges 

információt, és megfogalmazzák a politika fejlesztését célzó informális információkat. 

www.senia.nll 

Az E.L.S.A program arra használta a közreműködő tevékenység kutatását, hogy Forlì-Cesena 

olasz tartomány körzeteiben hatást gyakoroljon a helyi jóléti szakpolitikákra. A projekt 

a bevándorló női gondozóknak biztosította azt az információt, képzést és tanácsadást, 

amelyet igényeltek. Előmozdította a kapcsolatokat a helyi hatóságokkal és a partner 

szakszervezetekkel. Emellett támogatási kezdeményezéseket biztosított a gondozottak és 

családjaik számára, akik előmozdítják gondozóik részvételét és jogi helyzetük rendezését. 

www.palliative.lv/45/70 

*
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Ismerni a célt, és megtalálni a megfelelő eszközt a bevándorlók 
szerepének erősítéséhez 

A bevándorlók és a szervezetek szerepének megerősítését célzó intézkedések különböző 

fajtái dinamikusan és eredményorientáltan közelítik meg az esélyegyenlőséget. A 

kezdeményezőknek meg kell határozniuk a megfelelő eszközöket azon cél elérésére, amely 

a meghatározott célcsoport számára egyértelműen kívánatos, mégpedig úgy, hogy nagy 

mozgásteret hagynak a hatékony fellépés különböző formáinak. A bevándorlók szerepét 

erősítő intézkedések tehát növelik az egyén vagy a szervezet változásra való képességét, 

és teret biztosítanak számukra e képesség gyakorlására. Ez a tér lehet szervezeteken/

kormányon belüli, és megvalósulhat ideiglenes munkavégzés, döntéshozatali célú 

ideiglenes munkavégzés, valamint új célzott programok révén.  

A bevándorlók és az általános szervezetek között megvalósuló eszmecserére és döntéshozatalra 

szolgáló terek olyan alapvető elgondolások, amelyek végig jelen vannak ezen intézkedésekben. 

Ilyenek például a munkahelyi kihelyezési sémák a művészetek és a kultúra terén.

A bevándorlók helyzetének megerősítését célzó intézkedéseket és a bevándorlók beillesz-

kedése terén bevezetett számos oktatási programot az különbözteti meg, hogy az előbbi 

az oktatás és az intézkedés kombinációja, amely a célcsoportoknak megadja azt az 

egyedülálló lehetőséget, hogy a megszerzett tudásukat kihasználhassák. 

A British Council „Befogadás és sokszínűség az oktatásban” elnevezésű projektje azt a célt 

szolgálja, hogy az etnikai és kulturális szempontból sokszínű iskolákban tanuló diákok 

vezető szerepet vállaljanak a politikai menetrendek meghatározásában, a megállapodá-

sokkal kapcsolatos tárgyalások során, valamint a befogadó iskolákban a diákok chartájának 

kialakításában. A diákvezetők csoportjai a diákok és szülők nagyobb csoportjai, valamint a 

társadalom egésze szerepének erősítését célzó végrehajtási projekteket vezettek.  

www.britishcouncil.org/netherlands-youthprojects-indie-homepage.htm 

Az „Ugorj be!” kulturális szakmai gyakorlati rendszer célja az etnikai kisebbségekhez tartozó 

fi atal művészek és diákok nagyobb jelenléte a holland kulturális szervezetekben. Az interkul-

turális párbeszéd e helyi eszközével a befogadó szervezetek közvetlen kommunikációs 

csatornákat alakítanak ki a különféle közösségekből származó művészekkel, míg a művészek 

közvetlen tapasztalatot szereznek, amely segíti saját szakmai fejlődésüket. A rendszer alapját 

olyan kísérleti projektek képezik, mint például a rotterdami Zuidplein színház interkulturális 

bizottsága, amely 1998 óta jelentősen fokozta a színházba járó közönség sokszínűségét.

www.eurocult.org/we-focus-on/jump-in 

A fi gyelemfelkeltés ideális terep a bevándorlók és szervezeteik számára az eszmecserére és 

a cselekvésre. 
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„A Commedia.Net" – az EQUAL által fi nanszírozott rádióprojekt – lehetővé tette a Görögország-

ban élő, média iránt érdeklődő migránsok, menekültek és menedékkérők számára, hogy elvi 

döntéseket hozzanak, jobban megértsék saját közösségüket és a többi közösséget, valamint 

hogy megszerzett tudásukat a rádió útján terjesszék. A szakképzésnek és a szakmai gyakorlatnak 

köszönhetően kulcsszerepet vállalhattak a fi gyelemfelkeltésben, valamint annak megváltoz-

tatásában, hogyan jutnak el a bevándorlással kapcsolatos információk a közvéleményhez. 

www.commedia.net.gr/default.en.asp

2003 és 2008 között a „MiMi – Migránsokkal a migránsokért” program 600 bevándorlót 

képzett ki „interkulturális közvetítőnek" 35 német városban. 900 eseményt bonyolítottak 

le 32 nyelven, melyek során a német egészségügyi rendszerről és kapcsolódó témákról 

szolgáltak magyarázattal a becslések szerint 10 000 embernek, míg további 100 000 

emberhez szórólapokon és egészségügyi útmutatókon keresztül juttatták el az 

információt.

www.aids-migration.de 

A SEIS-Finnország Előre Megkülönböztetés Nélkül (STOP) a bevándorlók és az etnikai 

kisebbséghez tartozó egyének számára biztosított képzést, és fi gyelemfelkeltő munkaértekez-

leteket szervezett iskolákkal és a nemzeti hatóságokkal. A bevándorlók kulcsfontosságú szerepet 

játszottak a kísérleti irányító bizottság munkájában, a tervezési szakaszban, a végrehajtásban 

és a projekt értékelésében. A pozitív visszajelzésnek és a nyilvánosságnak köszönhetően a 

tevékenység kiterjedt a leendő tanárok és rendőrtisztek megkülönböztetésellenes képzésére is.

www.stop-discrimination.info/134.0.html  

A bevándorlók és szervezeteik beemelése az általános szervezetekbe 
– amivel mindkét fél nyer

A bevándorlók szerepét erősítő intézkedéseket gyakran a legalacsonyabb szinten 

kezdeményezik (azaz maguk a bevándorlók), és később általános szervezetek – hatóságok, 

szociális partnerek, a magánszektor vagy a civil társadalom – fi nanszírozzák. Más esetben 

az általános szervezetek kezdeményezik az intézkedéseket, és a bevándorlók később 

kapcsolódnak be (a „ne értünk, hanem velünk csináld” alapelv). Céljuk lehet az, hogy 

szolgáltatásnyújtással erősítik a migránsok szerepét: kapcsolatfelvételi programokkal 

diverzifi kálják tagságukat vagy fórumot biztosítanak a bevándorlók közéleti részvételéhez. 

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a migránsok és az általános szervezetek egyaránt 

haszonélvezői a szerepet erősítő intézkedéseknek, amelyek éppen annyira kapcsolódnak 

a befogadó társadalomban végbemenő alkalmazkodási folyamatokhoz, mint a migránsok 

részvételéhez. Az általános szervezetek azt várják ezektől a partnerségektől, hogy 

specifi kus integrációs kihívásokkal foglalkozzanak vagy javítsák saját integrációs irányítási 

struktúrájukat. Ezek a potenciális előnyök azt eredményezik, hogy határozott anyagi 

érdekükké válik a bevándorlók szerepének erősítése és az adott előnyöket biztosító 

szükséges lépések megtétele. Minőségi szabványokat alakíthatnak ki annak értékelésére, 

hogy az általános szervezetek végrehajtják-e a bevándorló kedvezményezettek szerepének 
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erősítését célzó eljárásokat, és hogy ezek az eljárások jelentős mértékben átalakították-e a 

szervezet politikáit és küldetését.

A nagyobb szervezetek szerepe megerősödik az általa – a bevándorlók szerepének erősítése 

érdekében – átvett intézkedéseknek a hatására. Megnövelt kapacitásaik, forrásaik és 

interkulturális kompetenciáik javítják döntéshozásuk és szolgáltatásnyújtásuk minőségét 

és nyitottságát.

Az Európai Kulturális Alapítvány „Idegenek ünnepe” elnevezésű fesztiváljának az a célja, 

hogy a „win-win” helyzetet azon elgondolás alapján alakítsa ki, miszerint ha javítjuk a 

különféle hátterű fi atalok internetesmédia-ismereteit, akkor az később fokozni fogja 

közönségük (az európai nem kormányzati szervezetek, a kulturális intézetek, a média és 

a kormány) azon képességét, hogy az interkulturális párbeszédhez kapcsolódó projektek 

keretében együtt dolgozzanak fi atalokkal.

www.eurocult.org/we-focus-on/strangerfestival 

Az „INVOLVE” olyan, az INTI által fi nanszírozott résztvevői kutatási projekt volt, amely 

azt vizsgálta, hogy a beilleszkedés kétirányú folyamatán belül hogyan mozdítható elő az 

önkéntesség. Tizenhat konkrét ajánlás került megfogalmazásra a kormányzás különböző 

szintjein működő szakpolitikusok, valamint az általános és migráns szervezetekben működő 

szakemberek számára. 

www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf  

Az Egyesült Királyság közösségi és önkormányzati minisztériuma 2005-ös, Ethnicity 

Monitoring Guidance: Involvement (Iránymutatás a nemzetiségi hovatartozás megfi gyeléséhez: 

Bevonás) című kiadványának célja a fekete és kisebbségi etnikai közösségek bevonása a 

városi területek megújítását célzó tevékenységbe a közösségi szervezetekkel való helyi 

partnerségek ösztönzésével.

www.neighbourhood.gov.uk/page.asp?id=771  

A Castilla – La Mancha spanyol régióban a Pangea Fejlesztési Partnerség migráns szervezetekből, 

nem kormányzati szervezetekből, valamint helyi és regionális hatóságokból áll. Az „interkulturális 

kapcsok” vagy közvetítők az adott vidéki területen élő bevándorlók több mint felét képesek voltak 

elérni. Integrált és specializált képzéssel, tanácsadó szolgáltatással és folyamatos munkahelyi 

támogatási programokkal kapcsolták össze őket. A fi gyelem felkeltését célzó intézkedések 

mellett „interkulturális barométer”-kutatások folynak olyan témakörökről, mint amilyen például 

a bevándorló népesség társadalmi-gazdasági hozzájárulása egy adott önkormányzatban.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-06-

pangea_en.cfm 

*
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Következtetések

1.  A fi gyelemfelkeltő kampányok és események minden állampolgár számára lehetővé 

teszik, hogy tényszerűen tájékozódjon a bevándorlásról és a beilleszkedésről, valamint 

arról, hogy milyen módon vehet részt a beilleszkedés folyamatában. Emellett létrehozzák 

azokat a tereket, ahol a bevándorlók és a honos állampolgárok rendszeres interakciót 

folytathatnak; és ez mindegyik fél interkulturális kompetenciájának a javára szolgál. 

2.  A fi gyelemfelkeltés tényekre alapuló megközelítésének első lépése egy olyan feladat-

orientált feltérképezési szakasz, amelyben felmérések és közvélemény-kutatások 

biztosítanak egy olyan megbízható alapot a bevándorlók és a közvélemény általános 

nézeteihez, amelyet rendszeresen értékelni lehet.

3.  A felmérési eredmények elemzése az egyes nézetek azon rejtett mozgatórugóira 

világít rá, amelyek segítenek a megfelelő célcsoport meghatározásában. Ezek az 

eredmények arra is felhasználhatók, hogy a média és a közvélemény fi gyelmét 

felhívják az ismeretterjesztő kampány elindítására.

4.  Mivel a kormánypolitikák és a kormány üzenetei erőteljesen kihatnak az adott 

kampány hitelességére és hatékonyságára, a szakpolitikusok és a véleményformálók 

a legfontosabb célcsoportok közé tartozhatnak.

5.  A megfelelő célcsoport (azaz a közvélemény, a bevándorlók vagy a népességből 

kiválasztott érdekeltek vagy csoportok véleményének megváltoztatása) 

meghatározása egyértelműen eldönti a kampány sikerességét.

6.  A mítoszokat felszámoló kezdeményezések keretében a közvélemény kedvezően 

alakítható, ha élethű, tényekre és személyes beszámolókra épülő képet adnak a 

bevándorlásról, mivel ez fogékonnyá teszi a társadalmat a különböző bevándorló-

csoportok speciális jellegzetességei és igényei iránt, különös tekintettel a leginkább 

veszélyeztetett és a sztereotipizálásnak leginkább kitett csoportokra, úgymint az 

iratokkal nem rendelkező bevándorlókra, a menedékkérőkre és a bevándorló nőkre. 

7.  A nyilvános ünnepségek és a kulturális események a közvélemény előtt megvilágítják 

a bevándorlók szerepét és a sokszínűség előnyeit, ugyanakkor pedig alkalmat adnak a 

beilleszkedés támogatásával foglalkozó szervezetek számára önkéntesek toborzására.

8.  A fi gyelemfelkeltés olyan megközelítése, amely magában foglalja a bevándorlói 

szerep nyilvános megerősítését, azt jelenti, hogy az információnyújtás közvetlenül a 

bevándorlók és a közvélemény képviselői közötti értelmes és hosszú távú interakció 

tereihez kapcsolódik.

9.  A „ne szülessen döntés az érintettek bevonása nélkül” elv valamennyi, a migránsok 

szerepének megerősítését célzó intézkedés sikerének elengedhetetlen feltétele. Az 

elv értelmében a tervezési, végrehajtási és felügyeleti szakasz legfontosabb szereplői 

a végfelhasználók.
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Figyelemfelkeltés és a bevándorlók szerepének erősítése

10.  Az igények felmérése és elemzése – amelyet a bevándorlók szerepének megerősítését 

célzó intézkedések közvetlen kedvezményezettjei hajtanak végre –alkotja a bevándorlók 

személyes és közösségen/szervezeten belüli helyzete értékelésének keretrendszerét.

11.  A rugalmas és a kedvezményezettek megállapított egyedi szükségleteire szabott 

intézkedések megfelelnek a résztvevők elvárásainak, és megvalósítják az alapvető 

célkitűzést: a résztvevők helyzetének javítását.  

12. A bevándorlók helyzetének megerősítését célzó intézkedéseket és a bevándorlók 

beilleszkedése terén bevezetett számos oktatási programot az különbözteti meg, hogy 

az előbbi az oktatás és az intézkedés kombinációja, amely a célcsoportoknak megadja 

azt az egyedülálló lehetőséget, hogy megszerzett tudásukat kihasználhassák. 

13. A nagyobb szervezetek szerepe megerősödik az általa – a bevándorlók szerepének 

erősítése érdekében – átvett intézkedéseknek a hatására. Megnövelt kapacitásaik, 

forrásaik és interkulturális kompetenciáik javítják döntéshozásuk és szolgáltatás-

nyújtásuk minőségét és nyitottságát.
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4. fejezet

Vitafórumok
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Vitafórumok

  

A kulturális hagyományok közötti párbeszédet a kölcsönös megértés és bizalom 

előmozdítására, valamint a konfl iktusok megelőzésére és feloldására használják. Ad 

hoc és folyamatosan működő vitafórumok használhatók az integrációs tárgyalások 

során, mivel ezek enyhítik a bevándorlók, a helybeliek, a bevándorló és nem bevándorló 

hátterű állampolgárok, valamint az e sokféle csoport és a kormány különböző szintjei 

közötti kölcsönös megértés és bizalom hiánya okozta problémákat.  

A sikeres fórum nyitott eszmecserét eredményez, ahol a résztvevők tiszteletben tartják 

egymást; ha jól működik a fórum, segít a résztvevőknek az együttműködéshez szükséges 

közös alap megtalálásában. A fórum lehetőség az ellentétes érdekek megtárgyalására és a 

közös megoldások megtalálására. A nyomon követés ott kezdődik, ahol a vitafórum véget 

ér; a tevékenységek megerősíthetik a közösségben a társadalmi és szervezeti hálózatokat, 

valamint a sokszínű társadalom közös identitástudatát. 

A fejezet az első közös integrációs alapelvet részletezi, amely a beilleszkedést úgy defi niálja, 

mint a kölcsönös alkalmazkodás kétirányú folyamatát, amelyben minden bevándorló és a 

tagállamok minden lakosa részt vesz. A kormányokat arra ösztönzik, hogy mindkét felet vonják 

be a beilleszkedési politikába, és hogy egyértelműen kommunikálják a két fél kölcsönös jogait és 

kötelezettségeit. A 7. közös alapelv szerint az egyik alapvető mechanizmus a helyi (bevándorló 

vagy nem bevándorló hátterű) lakosok gyakori és érdemi, helyi szinten történő interakciója.

A fejezet felvázolja a vitafórum kialakításának és működtetésének lépéseit, valamint a 

sok esetben felmerülő gyakorlati akadályokat. Először azt tárgyalja, hogy mi a megfelelő jogi 

keretrendszer, hogy kiknek a kérdéseire és szükségleteire összpontosít a fórum, hogy ki vesz 

részt benne, hogy minimálisan milyen készségekre van szükség, és hogy miből állnak a 

játékszabályok. Megvizsgálja, hogy a párbeszéd során megvalósuló kölcsönös megértés és 

bizalom hogyan alakítható intenzívebb együttműködéssé egy közösségen belül. Vitafórumokat 

vezető hatóságok vagy civil társadalmi szereplők indíthatnak; a hatékonyabb munkamódszerek, 

a hatásosabb nyomon követés és a közösségre gyakorolt nagyobb hatás érdekében különféle 

szerepeket vállalhatnak fel. A fejezet kifejti, hogy a fórumot elindító hatósági vagy civil társadalmi 

szereplő a vitafórum egyes szakaszaiban milyen szerepet játszhat. A levont tanulságokból 

egyaránt meríthetnek a kerületi, önkormányzati, regionális és nemzeti, mi több, európai szintű 

fórumok, amely utóbbi szinten az Európai Beilleszkedési Fórum 2009 áprilisában kezdte meg 

működését.

A nemzetközi migráció megerősítette Európa jelenlegi etnikai, kulturális, vallási és nyelvi 

sokszínűségét, és a jövőben is ezt teszi majd. A 217. Eurobarométer gyorsfelmérés (2007) 

szerint az EU polgárainak többsége arról számolt be, hogy a közelmúltban pozitív kapcsolatba 

került különféle etnikumú, vallású és állampolgárságú emberekkel. Jóllehet a megkér-

dezettek úgy vélték, hogy nehéz defi niálni az „interkulturális párbeszéd” fogalmát, mégis 

pozitív jelentéseket asszociáltak hozzá a különféle közösségek közötti kommunikációtól 

kezdve a transznacionális mobilitásig, a kultúra hozzáférhetőségéig és a nyelvi sokszínűségig. 

Hosszú távon Európa belátja, hogy ez a sokszínűség milyen pozitív hatással van a gazdasági 

növekedésre, a versenyképességre, a kreativitásra és a világban elfoglalt pozícióra.
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A népesség fokozódó sokszínűsége megköveteli azt, hogy a közszolgáltatások és a többi 

társadalmi szolgáltatás az új, sokszínű valósághoz alkalmazkodjanak. Az a mód, ahogy egy hely 

– egy nemzettől egy kerületig – rövid és középtávon alkalmazkodik ehhez a sokszínűséghez, 

oda vezethet, hogy a társadalomban a kölcsönös bizalom és megértés általában vett szintje 

hol emelkedik, hol csökken. Újabb kutatások például felvetették a lehetőséget, hogy a fokozott 

sokféleség (azaz ha különféle emberek élnek együtt egy közösségben) az emberek között 

„önkéntes elszigetelődést” válthat ki és „társadalmi távolsághoz” vezethet. Az átlagpolgárhoz 

képest az erősen heterogén környezetben élő emberek gyakran  :

Kevésbé ismerik szomszédaikat, és kevésbé bíznak bennük, függetlenül attól, hogy • 

tudásuk ugyanazon vagy egy másik háttérből származik ;

Kevésbé bíznak a helyi politikusokban, vezetőkben és médiában (jóllehet nem feltétlenül • 

ismerik őket kevésbé) ;  

A politikai részvétel terén más módszereket alkalmaznak (tiltakozások, szociálisreform-• 

csoportok) ; 

Kevésbé tapasztalják a jólét érzését ;• 

Úgy vélik, hogy kevesebb befolyásuk van a politikai döntésekre és hogy közösségeik • 

kisebb valószínűséggel működnek együtt egy közös probléma megoldása érdekében.

Ezek az eredmények arra fi gyelmeztetnek, hogy az átalakulóban lévő közösségek – 

amennyiben magukra vannak hagyva – ideiglenesen úgy tapasztalhatják, hogy a többségen 

és a kisebbségi csoportokon belül, a többségek és a kisebbségek között, valamint a helyi 

önkormányzat felé kisebb a kölcsönös megértés és bizalom. 

A gyengébb kölcsönös megértés és bizalom okának általában az alacsonyabb társadalmi 

szintű tőkét (azaz a kevesebb társadalmi és szervezeti hálózatot) tartják. A barátságok és 

a civil társadalmak helyi szintű lehetőségeket nyújtanak az egyénnek arra, hogy érdemi 

interakciót folytasson és kapcsolatokat alakítson ki. A társadalmi és szervezeti hálózatok 

hatással vannak a közösségen belüli bizalom és szolidaritás erősségére, valamint a lakosok 

személyes és gazdasági jólétére. A fokozódó sokszínűség csupán az egyik tényezője a 

nyugati társadalmakban tapasztalható általános társadalmitőke-csökkenésnek; e társadal-

makban az emberek társadalmilag és polgárként kevésbé aktívak, mint régebben voltak. 

A társadalmi beilleszkedésre kedvezőtlenül hat a társadalmi és szervezeti hálózatok 

gyengülése, amely szélsőséges individualizmushoz, valamint a mások jóllétével szembeni 

közömbösséghez, kölcsönös sztereotipizáláshoz és bűnbakkereséshez, a veszélyeztetett 

csoportok képviseletének hiányához, a közösség valódi problémáival kapcsolatos 

tétlenséghez, a források elosztásához kapcsolódó konfl iktusokhoz, a megkülönböztetés 

különféle formáihoz és mindenféle szélsőségekhez vezethet. 

A hálózatok gyengülése hatással van az újonnan érkezettek beilleszkedésére – a változás 

őket sújtja a legkeményebben. A letelepedési folyamat során az újonnan érkezettek – azt 

ellensúlyozandó, hogy az országban nem rendelkeznek társadalmi tőkével – gyakran 

nagyobb mértékben támaszkodnak a meglévő társadalmi és szervezeti hálózatokra, mint a 

helybeliek vagy a már letelepedett csoportok. 
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Vitafórumok

A hosszú távú, értelmes interkulturális interakciók segítik a helyi lakosokat annak 

megértésében, hogy a hozzájuk hasonló és a más hátterű egyének milyen változásokon 

mennek keresztül az egyre sokszínűbb társadalomban. Jobban megértik egymást, és 

jobban bíznak egymásban, ha egy közös identitással bíró, egymás jólléte iránt érdeklődő 

közösség teljes jogú tagjainak kezdik magukat tekinteni.

 4.1 Fórumok kialakítása és működtetése: az akadályok 
leküzdése

A szakpolitikusok sok esetben akkor nyúlnak a párbeszéd eszközéhez, amikor társadalmi konfl ik-

tusokkal kapcsolatos nagy horderejű kérdések kapcsán meg akarják nyugtatni a lakosságot. Ezek 

a konfl iktusok a sokszínű társadalomban tapasztalható nagyobb problémák, az egyenlőtlenség 

és a hátrányok (pl. kiszorulás a munkaerőpiacról, hátrányos helyzetű városi térségek, rasszizmus) 

tünetei lehetnek. Emiatt az ilyen feszültségek megoldásához végső soron a specifi kus problémát 

kezelő megfelelő beilleszkedési szakpolitikai reakciók megtárgyalására van szükség.

A vitafórum e megfelelő politikai reakció tárgyalása során az első lépésnek tekinthető. 

Szolgálhat olyan első kapcsolati pontként, amely megszüntetheti a félreértést és a bizalmat-

lanságot. Párbeszédet indít egy-egy specifi kus problémáról azzal, hogy polgári teret nyújt 

a nyitott és egymást tiszteletben tartó eszmecserének. Attól függően, hogy pontosan hol 

jellemző a megértés és a bizalom hiánya, ez a párbeszéd folyhat a bevándorlók között, a 

többi lakossal, valamint a kormánnyal. A résztvevők kölcsönös tanulási folyamatban vesznek 

részt. A különböző nézőpontokat a probléma közös megértésévé integrálják, kialakítják az 

alapvető bizalmat, és megtalálják a közös alapot a megoldást célzó közös munkához.

A vitafórum olyan polgári tér, ahol a bevándorlók között, a többi lakossal vagy a kormánnyal 

nyílt és egymást tiszteletben tartó eszmecsere kezdődhet. A résztvevők célja az, hogy egy 

adott probléma kapcsán kialakítsák a közös megértést és bizalmat, valamint megtalálják a 

közös alapot a megoldást célzó közös munkához.

A vitafórum tervezett eredményei és hatása

A sikeres vitafórumok hatására munkakapcsolatok alakulnak ki a közös nyilvános 

tevékenységeket, partnerségeket és új, folyamatban lévő konzultációs mechanizmusokat 

kialakító résztvevők között. Ez a nyomon követés új teret teremt az – ezúttal szélesebb 

közvéleményt érintő – érdemi interakciónak. Középtávon erősíti az új és erőteljesebb 

társadalmi és szervezeti hálózatokat, valamint a kormányzati konzultációt. A partnerek új 

szervezetet hoznak létre, vagy az együttműködést teszik meg szervezetük fő tevékenységi 

körévé. Ezen együttműködésnek mindkét esetben önmagában kell megállnia, anélkül, 

hogy szüksége lenne a vitafórum támogatására. 

Hosszú távon a vitafórum által ösztönzött folyamat csökkentheti a társadalmi távolságot, 

valamint növelheti minden lakos társadalmi tőkéjét, és javíthatja jóllétét. Segíthet abban, 

*
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hogy kerületi, városi – és esetlegesen regionális, nemzeti vagy európai – szinten összehozza 

és alakítsa az identitásokat. A politikai és civil társadalmi vezetők ezeket a polgári tereket 

arra használhatják, hogy a sokszínűséget több ember közös, erősebb identitástudatává 

integrálják, és hogy a közös problémák megtárgyalására egy befogadóbb jellegű 

nyelvhasználat alakuljon ki. 

A bevándorlás kérdéseket vethet fel a bel- és külpolitika terén az egyre sokszínűbb Európa 

közös értékei kapcsán. Az EU reakciója erre az „egység a sokféleségben” mottó, amelyet az 

EU szerződésének preambuluma a következőképpen határoz meg: „azzal az óhajjal, hogy 

elmélyítsék a népeik közötti szolidaritást, miközben történelmüket, kultúrájukat és hagyomá-

nyaikat tiszteletben tartják.” Az Európa Tanács kultúrák közötti párbeszédről szóló fehér könyve 

kiemelte ezt a gondolatot, és a bevándorlók beilleszkedése szempontjából éppen olyan fontossá 

tette, mint amennyire az európai integráció szempontjából fontos: „A párbeszéd hiánya nem veszi 

fi gyelembe Európai kulturális és politikai örökségének tanulságait. Az európai történelem békés 

és produktív volt minden olyan esetben, amikor valódi elhatározás volt arra, hogy beszélgessünk 

szomszédainkkal és a minket megosztó határok ellenére együttműködjünk... Kizárólag a 

párbeszéd teszi lehetővé azt, hogy az emberek egységben éljenek a sokszínűségben."

Az interkulturális párbeszéddel és fórumokkal kapcsolatos gyakorlatokról további gondolatok 

és példák találhatók a következő weboldalakon:

A 2008-as Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évének eseményei:

www.interculturaldialogue2008.eu

The Rainbow Paper: Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back (Szivárvány-

tanulmány. Interkulturális párbeszéd. A gyakorlattól a politikáig és vissza), készítette: az 

Interkulturális Európáért Fórum:

http://rainbowpaper.labforculture.org/signup/public/read

White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity (Fehér könyv az 

interkulturális párbeszédről. Egyenlőként, méltóságban együtt élni), készítette: az Európa 

Tanács:

www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp 

A jogi keretrendszerek mint a párbeszéd katalizátorai

A vitafórumot el lehet helyezni egy bizonyos kontextusban: a munkahelyen, az iskolában, 

a kultúra területén, a közszolgáltatásokban, a vallási életben, a szomszédsági kapcsolatok és a 

külügyek területén, és így tovább. Mindegyik nyújt bizonyos lehetőségeket eszmecserére és közös 

döntéshozatalra. A szakpolitikusoknak biztosítaniuk kell, hogy az adott ország állampolgárainak 

és a harmadik országbeli állampolgároknak azonos lehetőségeik legyenek az e kontextusokban 

való jelenlétre. A politikai részvétellel kapcsolatos lehetséges szakpolitikák függvényében ez 

a következő jogokat foglalja magában: szervezetek, politikai pártok vagy munkaügyi szervek 
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létrehozása, kapacitásépítő fi nanszírozás elnyerése, részvétel a választásokon, valamint arra 

vonatkozó jog, hogy a kormány velük rendszeresen konzultáljon.

Ezek a szakpolitikák lehetővé teszik, hogy megjelenjenek választott képviselők és egyéb 

szereplők, akik aztán részt vesznek a fórumokon folyó eseményekben. E polgári közösség 

jelenléte tekinthető egyfajta infrastruktúrának, amely egy adott közösségben lehetővé 

teszi a vitafórumok működését. 

2006-ban a cseh belügyminisztérium kialakította az 1990. évi 83. törvény integrálóbb 

értelmezését, amely szerint bármely természetes személy – azaz nem csak állampolgár – 

alakíthat szervezetet. Azelőtt a nem cseh állampolgárok csak akkor alakíthattak szervezetet, 

ha abban legalább három cseh állampolgár is részt vett.

Spanyolországban az alkotmánybíróság 2007. évi 236. határozata kimondja, hogy bizonyos 

alapvető jogok minden személyt megilletnek, tekintet nélkül jogállására; e jogok közé 

tartozik az egyesüléshez, a gyülekezéshez, a tüntetéshez és az oktatáshoz való jog.

Ausztriában a munkavállalók kamarájáról szóló 2006. évi törvény és a munkahelyi intézményi 

keretekről szóló törvény kiterjesztette minden harmadik országbeli állampolgárságú 

dolgozóra azt a jogot, hogy indulhassanak az üzemimegbízott-választásokon (az üzemi 

megbízott olyan szakszervezeti tag, aki a vállalatvezetéssel szemben munkatársait 

képviseli), valamint a munkavállalók kamarája (az összes magánalkalmazottat képviselő 

fórum) küldötteinek megválasztásán.

A Harmadik Országok Állampolgárainak Beilleszkedését Segítő Európai Alap nemzeti 

programjai felhasználhatók a harmadik országbeli állampolgárok és szervezeteik részvételével 

működő nemzeti, regionális és helyi konzultatív szervek és kapacitásépítési programok 

kidolgozásának fi nanszírozására a demokratikus folyamatban történő részvétel érdekében.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 

Az a nemzeti vagy helyi hatóság, amely bebizonyította, hogy nyitott a strukturális, folyamatos 

konzultációra, és kialakította a bizalmat és a megértést, alkalmazhatja ezeket a készségeket 

egy új vitafórum moderálására, és továbbléphet az érzékenyebb kérdések felé.

Ha a jogi keretrendszerben megszűnnek a bevándorlók polgári részvételét gátló akadályok, 

akkor lehetőség nyílik olyan civil társadalmi és konzultatív szervek kialakulására, amelyek 

később egy vitafórum kulcsfontosságú szereplői lesznek. 

A dán Etnikai Kisebbségek Tanácsa nemzeti konzultációs szerv; a helyi választásokon 

megválasztott integrációs tanácsokból áll. Amikor egy televíziós vizsgálat arra az 

eredményre jutott, hogy a helyi tanács tagjai igen elégedetlenek saját működésükkel, és a 

helyi politikusok is csak kevéssé bíznak bennük, a Tanács arra használta fel a már meglévő 

struktúráját, hogy öt regionális vitafórumot indítson el arról, hogy a jövőben hogyan lehetne 

a legmegfelelőbb módon párbeszédeket lebonyolítani. A helyi tanácstagok kulcsszerepet 

játszottak: képesek voltak mozgósítani az etnikumok közötti hálózatokat, valamint bevonni 

az önkormányzati és a médiához tartozó képviselőket.

www.rem.dk  

*



Kézikönyv az integrációról 83

$

Z

Z

A Minderheden Forum több mint 1000 helyi migráns szervezet 15 szövetségét tömörítő 

független ernyőszervezet Flandriában és Brüsszelben. A Fórum – annak köszönhetően, 

hogy a fl amand közösség fi nanszírozza, valamint hivatalosan elismeri – kívülről részt 

vehet az új kormányzati párbeszédekben, és meghatározhatja a napirendet. Belső 

tevékenységként munkacsoportokat és fórumokat működtet tagjai számára. A kormány 

könnyen elér különféle kisebbségi csoportokat, anélkül, hogy azt kockáztatná, hogy az 

egyiket „önkényes szóvivőként” kiemeli. A tagállamok a fórum segítségével hallathatják a 

hangjukat, és felhasználhatják annak struktúráit szervezetük kapacitásának építésére. 

www.minderhedenforum.be  

Fókuszban az adott közösség szükségletei alapján meghatározott 
egyedi probléma

A fórumoknak el kell kerülniük azt, hogy a beilleszkedés valamennyi szempontját lefedjék; 

ehelyett meghatározott szükségletekre és kérdésekre kell összpontosítaniuk, például az 

egészségügyre, a foglalkoztatottságra, az oktatásügyre, a zaklatásra és így tovább. Az 

igényekre alapuló fórum olyan problémákból indul ki, amelyek egy bizonyos területhez 

köthetők, és a bevándorlók és a helybeliek számára egyaránt relevánsak. Ha ismét az igények 

és a problémák kerülnek a fi gyelem középpontjába, mint közös vonatkoztatási pontok, akkor 

elkerülhetők a – például különféle közösségek alapján tett – gyakran felesleges megkülön-

böztetések. Egy meghatározott beilleszkedési kérdéshez kapcsolódó, szükségleteken alapuló 

fórum sikere szempontjából alapvető fontosságú a befogadó és bevándorló közösségek 

véleményének meghallgatása. Ez nem csupán a tervezési szakaszban, hanem a teljes 

végrehajtási szakaszban megtörténik. Ehhez számottevően hosszú, célorientált időszakra 

van szükség, amikor végbemegy a konzultáció, a reakció és a visszajelzés.

A fórumok szükségességének felmérése úgy történik, hogy az érintett közösséget felkérik 

alapvető problémáinak meghatározására, valamint megkérdezik, hogy véleményük szerint 

mások tudnak-e a problémájukról, és hogy bíznak-e másokban annyira, hogy 

együttműködjenek velük a megoldásban.

A manchesteri menekült- és bevándorlófórum célja az, hogy a menekültek és a 

menedékkérők szerepét erősítse, hogy azok megfogalmazhassák egyedi szükségleteiket és 

törekvéseiket, ezzel tájékoztatást nyújtva a helyi és nemzeti döntéshozatal számára. A fórum 

tiszteletet és együttműködést alakít ki Manchester menekült és migráns népessége körében, 

és teret biztosít a készségek, az információk és a források megosztásához. A fórum 2006-ban 

kezdett működni a manchesteri menekültügyi charta alapján, amely egy menekültek és 

menedékkérők által megírt, jogokat és kötelezettségeket tartalmazó dokumentum, és 

amelyet 100 manchesteri döntéshozó és véleményformáló – többek között a városi tanács 

– írt alá.  

www.mrsn.org.uk/forum 

A fórum létrehozása előtti végbemenő konzultációs folyamat feltárja, hogy melyek azok az 

alapvető kérdések, amelyekkel kapcsolatban véleménykülönbségek vannak, és gyanakvás 

alakul ki, amely aztán ellehetetleníti a közösségi együttműködést. Ez magában foglalja az 

etnikumok közötti hálózatok megkeresését, a független segítők szerepeit, valamint a fórumon 

kívül végbemenő folyamatos párbeszédet támogató új technológiák felhasználását.

*
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Az „Új szomszédok keretprogram” egy barcelonai önkormányzati fórum, amely a családegyesítés 

előmozdításán dolgozó szolgáltatókat, hatóságokat és nem kormányzati szervezeteket tömöríti. 

A tervezési szakaszban azonosították a specifi kus szükségleteket, és a fórum témáját a család-

egyesítést kérelmezőkkel végzett telefonos felmérésekkel, a régebbi kérelmezők és családjaik 

fókuszcsoportjainak bevonásával, valamint az oktatási rendszerre jellemző nehézségekkel 

kapcsolatban az iskolai beiratkozási irodával történő megbeszélések segítségével fi nomították.

A Quartiers en Crise — Európai Regenerációs Térségek Hálózat által vezetett „Beilleszkedési 

eszmecsere” elnevezésű INTI-projekt nyolc, helyi érdekeltekből és többnyelvű online 

fórumokból álló helyi akciócsoportot hozott létre annak érdekében, hogy összegyűjtse 

a közös alapelvek helyi végrehajtásáról, valamint az alapelvek ismeretére vonatkozó 

nemzetközi szakértői értékelésekhez kapcsolódó helyi és regionális szakértelmet. A 

csoportokon belül végbemenő kölcsönös tanulási folyamatnak és információcserének 

köszönhetően megvalósul a kapacitásépítés; munkakapcsolatok alakulnak ki a részt 

vevő közhivatalok, közösségi szervezetek, helyi megkülönböztetésellenes szervezetek, 

munkáltatók, szakszervezetek és kutatók között.

www.qec-eran.org 

A szükségleteket olyan könnyen érthető kifejezésekkel kell elmagyarázni, amelyek révén 

minden fél széles körű támogatása elnyerhető. Könnyebb közös alapot találni abban az 

esetben, ha a kérdéseket a különféle kisebbségi csoportok kirekesztése elleni fellépés, valamint 

a munkakörülmények vagy a szülő-tanár viszony javítása keretében tárgyalják. A szükség-

leteket emellett úgy kell módosítani, hogy megfeleljenek a gyakorlati körülményeknek – ez 

lehetővé teszi a jelenlegi politikai gondolkodásmód nyitottabbá válását. 

Ha már megszületett a döntés a fórum fókuszáról, a résztvevők könnyebben találnak közös alapot, 

amennyiben a problémát egy minden lakosra kiterjedő, befogadó jellegű keretbe helyezik.

Annak a kérdésnek az eldöntése során, hogy kik legyenek a vitafórum tagjai, a fórumot 

összehívó felek alkalmazhatják a „képviselők” megválasztásának demokratikus módszerét, 

vagy a „résztvevők” kiválasztásának technikaibb jellegű módszerét. A feladat az, hogy az 

a módszer kerüljön kiválasztásra, amely megfelel az adott kérdésnek, az érdekelt felek 

meglátása szerint hiteles, és fi gyelembe veszi az állami hatóságok, az állampolgárok és 

a korlátozott politikai lehetőségekkel rendelkező, állampolgársággal nem rendelkező 

személyek – elsősorban az újonnan érkezettek – közötti aszimmetrikus erődinamikát. 

A vitafórum a demokratikus folyamat segítségével tehető reprezentatívvá. Ezt a folyamatot 

követik a hivatalos konzultatív szervek esetében is. Például Ausztriában, Dániában, 

Németországban, Luxemburgban, Portugáliában és Svédországban azokról a helyi 

konzultatív szervekről, amelyek ezt az ajánlást követik, elmondható, hogy tagjai a harmadik 

országbeli állampolgárok népességét a maga teljes sokszínűségében képviselik. 

Az Európa Tanács a külföldiek helyi közéletben való részvételéről szóló, 1992. évi 

egyezménye 5. cikkének (2) bekezdése azt ajánlja, hogy a strukturális konzultatív szervek 

garantálják, hogy: „a külföldi állampolgárok képviselőit... a helyi hatóság területén élő 

külföldi állampolgárok választják meg vagy a külföldi állampolgárok egyes szervezetei 

jelölik ki.”

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/144.htm 

*
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Európában a legtöbb, bevándorlókra is kiterjedő vitafórum a technikaibb megközelítést 

választja. A fórumot összehívó felek azt szeretnék elérni, hogy a fórumon a legrelevánsabb 

és leghatékonyabb felek vegyenek részt. A relevancia annak függvénye, hogy a résztvevők 

milyen szakértelemmel rendelkeznek a megvitatásra kerülő probléma kapcsán, hogy 

általában mennyire nyitottak a párbeszédre, valamint hogy milyen a kapcsolatrendszerük. 

A hatékonyságot az határozza meg, hogy mennyiben képesek az átalakulási folyamat 

lehetséges előmozdítóiként fellépni. E megközelítés esetében nem az a helyes kérdés, 

hogy a folyamat eredményeként létrejövő fórum reprezentatív lesz-e, hanem az, hogy a 

legrelevánsabb és leghatékonyabb személyek és szervezetek vesznek-e benne részt. 

A fórum vegyes tagsággal is működhet. A közvetlenül megválasztott képviselők 

választóik nevében szólalnak meg, valamint vezető szerepet játszanak a párbeszédben 

és a döntéshozásban, míg az ad hoc résztvevők szakértelmükkel és a nyomon követő 

intézkedések elősegítésével vesznek részt a tevékenységben.

Egy fórum tagjai abban az esetben „képviselők”, ha szabadon választották meg őket, és 

abban az esetben „résztvevők”, ha kapcsolatrendszerük és a problémához kapcsolódó 

hatékonyságuk miatt esett rájuk a választás. A fórumot összehívó feleknek kell felmérniük, 

hogy a demokratikus vagy a technikai megközelítés szükséges ahhoz, hogy a közösség a 

fórumot hiteles polgári térnek tekintse.

A részvétel kritériumainak objektíveknek és átláthatóknak kell lenniük, és ezeket minden 

érdeklődő résztvevőre egyaránt alkalmazni kell. A párbeszéd alapelvei szerint a részvételnek 

önkéntesnek és kényszertől mentesnek kell lennie. A fórumot összehívó felek által 

végrehajtott külön kinevezések vagy beavatkozások – különösen a hatóságok esetében – 

veszélyeztetik a fórum hitelességét és hatékonyságát, mivel úgy tűnhet, hogy eredményei 

részrehajlóak vagy azokat bizonyos érdekeknek való megfelelés céljából manipulálták.

Adott esetben ésszerű döntés nyitva hagyni a fórumot, és nem alkalmazni részvételi 

követelményeket és válogatási eljárást. Számos fórum igen jellegzetes terekre vagy 

ágazatokra korlátozódik (pl. kórházigazgatók egy adott városban), vagy időben limitált 

(egyszeri, rövid távú, ad hoc). A legrelevánsabb résztvevők automatikusan, a fórum fókusza 

és célkitűzései alapján kerülnek kiválasztásra.

Az Uniós Menedékügyi és Migrációs Politikai Fórum elnevezésű nem kormányzati szervezet 

minden brüsszeli székhelyű nem kormányzati szervezet előtt nyitva áll; az európai hálózat 

aktív a menekültügyi és bevándorlási politika uniós fejlődéséről szóló vitában. Az UNHCR, 

az Amnesty International és az Egyházak Európai Migránsokkal Foglalkozó Bizottsága 

kezdeményezésére jött létre. Nyitott, informális és politikailag semleges térként szolgál, ahol 

információcsere folyik a szaktudás különböző területeivel kapcsolatban; emellett koordinálja 

a tanácsadási stratégiákat, és együttműködik a menekültekkel, menedékkérőkkel és migráns 

közösségekkel foglalkozó országos vagy a származási országban működő tagszervezetekkel. 

www.caritas-europa.org/module/FileLib/NGOPlatformfactsheetlayout.pdf

*
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Hollandiában a Diaszpóra Fórum a Fejlődésért (DFD) 21 olyan nemzeti diaszpóra-

szervezetet tömörít, amely tizenhat származási országból érkező migránst és menekültet 

képvisel. Koordináló szerv: növeli a szervezetek választóinak számát, stratégiai horizontális 

szövetségeket alakít ki, valamint hallhatóbbá teszi hangjukat a bevándorlási és fejlesztési 

politikai döntéshozatal kapcsán. A migráns vezetők részvételéről az alapján döntöttek, hogy 

képesek-e gyakorlati tapasztalataik alapján modellértékű politikai eszközöket kialakítani. A 

találkozók formáját azon cél szem előtt tartásával határozzák meg, hogy előmozdítsák a 

sokszínű hátterű emberek közötti akadálytalan eszmecserét.

www.basug.nl/activities/DiasporaForumforDevelopment.pdf

Több fórum az összetételre vonatkozó részvételi feltételeket szab meg. A legtöbb fórum a 

bevándorló és a befogadó társadalmi csoportok közötti egyensúly elérésére törekszik. Mások 

emellett még a bevándorló és a befogadó társadalom csoportjainak sokféle perspektíváját is 

felölelik. A nemek közötti egyensúlyra gyakran hivatkoznak olyan országokban, amelyeknek 

ilyen jogi kötelezettségeik vannak, vagy amelyekre a nemek közötti egyensúlyt érvényesítő 

döntéshozatali kultúra jellemző. A befogadó társadalom számára az életkor fontos tényező a 

nézetek sokszínűségének fi gyelembevételekor. A bevándorlók számára a generáció (azaz hogy 

első, második vagy harmadik generációról van-e szó) lehet fontos kritérium. A kérdéstől függően 

a szervezők törekedhetnek a vallási, kulturális vagy etnikai szervezeteknek az egyensúlyára. Ez 

biztosítja, hogy az újabb, kisebb vagy a töredezettebb csoportok nem „hullanak ki.”

Az Etnikai Kisebbségi Csoportok Nemzeti Párbeszédstruktúrája 1997 óta biztosít szilárd 

jogi és pénzügyi alapot a holland kormány számára etnikai kisebbségekkel folytatott, a 

meglévő demokratikus alapelveket kiegészítő konzultációhoz. A párbeszédben részt vevő 

felek és a kormány között kialakult minden vitás helyzetet a holland parlament rendez. A 

struktúra négy formális célkitűzésének egyike az, hogy a társadalmi feszültségek idején egy 

lehetséges csatorna legyen. A törvény meghatározza a fi nanszírozás és részvétel kritériumait. 

A kisebbségi szervezeteknek országos kiterjedésűnek kell lenniük: magukban kell foglalniuk 

a nőket és a második generáció vezető pozícióban lévő tagjait, valamint olyan testülettel kell 

rendelkezniük, amely a különféle alapvető fontosságú szakpolitikai területeken (például a 

lakhatás, a munkaerőpiac és az oktatásügy területén) rendelkezik készségekkel és szakérte-

lemmel. A kisebbségi csoportok képviselőit 2004-ben és 2005-ben értékelték az összes 

kritérium alapján; ez az egyik, együttműködésre nem kész szervezet kizárásához vezetett. 

www.minderheden.org/lom.html 

Az Európai Integrációs Alap nemzeti programjai használhatók a különösen nehezen elérhető 

vagy hagyományosan kirekesztett csoportok (például a befogadást célzó programokra 

kiválasztott személyek eltartottjai, a gyermekek, a nők, az idősek, az írástudatlan vagy 

fogyatékkal élő személyek) állampolgári részvételének előmozdítására.

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm 
 

Ezek a különféle kritériumok azt jelentik, hogy a fórum nem hagyja fi gyelmen kívül 

a bevándorló és befogadó társadalmi népességen belüli belső ellentmondásokat és 

konfl iktusokat. Lehetőséget nyújt e közösségek számára arra, hogy találkozzanak, és ez 

intenzívebb hálózatépítéshez és együttműködéshez vezet. 
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Az ágazatspecifikus és rövid távú fórumok tagsága lehet nyitott és differenciált. Mások a 

relevanciára, hatékonyságra és kiegyensúlyozott összetételre vonatkozó részvételi 

követelményeket alkalmazhatnak. A kritériumok célja az, hogy a legnagyobb szakértelemmel 

rendelkező érdekelteket vonják be, és hatást gyakoroljanak a közösség különböző szegmenseire.

A bevonás szabályai: egyenlőség és kölcsönös tisztelet a résztvevők között

Minden résztvevőnek meg kell egyeznie az egyenlőség és a tisztelet alapelveiről, és 

elkötelezettnek kell lennie az egyetemes emberi jogok és a jogállamiság iránt. Nincs olyan 

résztvevő (legyen ez a befogadó társadalom, a bevándorlók vagy a kormány), amely azt 

állíthatja magáról, hogy ő ezen alapvető értékek kizárólagos letéteményese vagy őrzője. Ez az 

elkötelezettség abban a nyitottságban mutatkozik meg, amellyel a résztvevők kapcsolatba 

kerülnek egymással. 

A gyakorlatban az egyenlő bánásmód elve azt jelenti, hogy minden résztvevő számára 

lehetőség nyílik arra, hogy a fórum napirendjét alakítsa, és hogy a többiekkel egyenlő 

helyzetű szereplőként szólaljon fel. A résztvevőknek nem lehet célja, hogy domináns 

szerepet játsszanak a párbeszédben, vagy győztesként távozzanak, mint például egy vita 

után, mivel a cél az, hogy kialakuljon a kölcsönös megértés és bizalom olyan alapja, amely 

előmozdítja a koalícióépítést és a gyakorlati együttműködést.

Egy olyan folyamatnak, amely tiszteletben tartja az egyenlő bánásmódot, foglalkoznia kell a 

közszféra, a magánszféra és a nem kormányzati szervezetek közötti partnerségek és a többség/

kisebbség erődinamikájának megkerülhetetlen egyenlőtlenségeivel. A befogadó társadalom 

nem kormányzati szervezetei adott esetben rendelkezhetnek hivatalos állami funkcióval, 

jobban hozzáférhetnek a forrásokhoz; és ennek következtében a részvételi kapacitásuk lehet 

nagyobb, mint a kisebb, bevándorló nem kormányzati szervezeteké. Adott esetben éppen a 

forrásokhoz való hozzáférés, valamint a vallási és kulturális elismerés az a feszültség, amelyet a 

párbeszéddel kezelni szándékoznak. Amennyiben egy vitafórum nem foglalkozik az esetleges 

kiegyensúlyozatlan erőviszonyokkal, a fórum maga lesz a kezelni kívánt probléma egyik tünete. 

A résztvevők azzal mutathatnak érzékenységet e dinamika iránt, hogy fi gyelembe veszik azokat 

az intézkedéseket, amelyek segítségével a bevándorlók képviselői ugyanolyan értékes és 

megbecsült módon járulhatnak hozzá a folyamathoz, mint a helybeliek. 

Az „Initiative Minderheiten” (amely az Ausztriai Kisebbségek Fóruma néven is ismert) 

a kisebbségek jogainak és a kisebbségekkel szembeni bánásmód egyenlőségének 

szószólója; a defi níció szerint kisebbséget alkotnak azok, akik etnikai, társadalmi vagy 

vallási hovatartozásuk, szexuális irányultságuk vagy fogyatékosságuk miatt tapasztalnak 

megkülönböztetést. A defi níció alapja nem az, hogy az adott csoportot hányan alkotják, 

hanem az, hogy nem áll módjukban, hogy életükkel kapcsolatos elgondolásaikat méltányos 

módon és egyenlő esélyekkel valósíthassák meg. A nem kormányzati szervezetek célja az, 

hogy szövetségeket alakítsanak ki a társulások, szervezetek és az e csoportokhoz tartozó 

egyének között az egyedi társadalmi-politikai panaszok orvoslására. 

www.initiative.minderheiten.at

*
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Finanszírozás: az egyenlőség és a tisztelet partnerségi alapon történő 
megközelítése

Mivel számos nem kormányzati és bevándorló szervezetet önkéntesek működtetnek, és 

ezek nehezen elérhető, sokszínű csoportokkal dolgoznak, a fórumok fi gyelembe vehetik, 

hogy a „partnerség” fogalmába beemelik az olyan jelentős, működést gátló akadályokat, 

mint amilyen például a fi nanszírozás. A partnerség adott esetben jobban alkalmazható a 

civil társadalmi és kisebbségi szervezetekre, amelyek az állami szereplőkhöz, a társadalmi 

partnerekhez és a többi, biztos alappal rendelkező érdekelt félhez képest a részvétel 

más modelljeit követik, és más pénzügyi helyzettel szembesülnek. A forrásallokációval 

kapcsolatos döntéshozatal nem akadályozza a párbeszéd folyamatát, amennyiben 

decentralizált, tényeken alapul és teljes mértékben átlátható. Ilyen módon a szervezetek 

birtokába kerülhetnek azoknak a technikai eszközöknek, amelyek lehetővé teszik számukra, 

hogy a párbeszédben úgy vegyenek részt, hogy választóik vagy a tagok demokratikus 

képviselőiként viselt alapvető kötelezettségeiket – még csak látszólag se – szegjék meg.

A partnerségi megközelítés értelmében a fórum összehívói a nem kormányzati szervezeteket 

és az önkéntes szervezeteket azok szakértelmének és kapcsolatainak fejében támogatják. 

Portugáliában a Bevándorló Szövetségeknek Nyújtott Technikai Segítség Hivatala (GATAI) 

a Bevándorlási Ügyek Konzultációs Tanácsával együttműködésben hoz a bevándorló 

társulások elismerésére vonatkozó döntéseket, és nyújt technikai támogatást a különböző 

bevándorló közösségek hálózatainak. Az alapvető elgondolás szerint azok a csoportok, 

amelyek az alapokmányuk szerint bevándorló szövetségek, olyan legitim képviselők, akik 

a leginkább alkalmasak a kulturális tevékenységek terén folytatott partnerségre. A GATAI 

teret, felszerelést és szakmai segítséget nyújt, részt vesz projektekben, értékeli és nyomon 

követi azokat, és rendszeresen találkozókat szervez a bevándorló szervezetekkel. 2002 

júliusa és 2005 februárja között 88, anyagi támogatással kapcsolatos kérelmet fogadtak be, 

körülbelül 962 000 euró összegben. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=News&fi le=article&sid=2674 

A CAISA nemzetközi kulturális központot 1996-ban alapították, és Helsinki város 

kulturális hivatala támogatja. A központ városi szinten támogatja az etnikai csoportok 

kulturális tevékenységét, és ezzel előmozdítja a bevándorlók és Helsinki többi lakosa 

közötti interakciót. Egy közelmúltban végzett értékelés arra az eredményre jutott, hogy a 

bevándorló szövetségek sokat profi táltak az anyagi és természetbeni támogatásból, mivel 

nem tudtak elegendő forráshoz jutni ahhoz, hogy megszervezzék tevékenységeiket, és 

felkeltsék a fi nn közvélemény fi gyelmét.

www.caisa.fi  

A Nemzeti Kisebbségek Háza (Prága, Cseh Köztársaság) a kisebbségi állampolgári szövet-

ségeknek hivatali teret és ösztöndíjat nyújt. A ház a nemzeti kisebbségek és a közvélemény 

érdeklődő tagjai közötti együttműködés folyamán és találkozások során kapcsolattartó pontként 

szolgál.

www.dnm-praha.cz

*
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Az alapvető tudás és készségek kialakulása

A partnereket képzéssel és rövid tájékoztatással lehet bevezetni a játékszabályokba, ellátni 

őket az alapvető tudással és interkulturális kompetenciákkal, valamint biztosítani számukra 

az alapvető készségek és stratégiák eszközkészletét. A vezetői és közvetítői készségek révén 

a fórumot összehívó fél alkalmas a vitafórum levezetésére. A vitafórumok így a szervezetek 

interkulturális tanulási stratégiájának részét képezhetik.

A „Generáció” elnevezésű fórum a Lisszabon melletti Amadorában (Portugália) azt a célt tűzte 

ki, hogy jobban megértse az adott hátrányos helyzetű városi térségben élő bevándorló 

fi atalok által tapasztalt társadalmi kirekesztés, iskolakerülés és iskolai lemorzsolódás 

dinamikáját. A fi atalok részvételével kongresszust és munkaértekezleteket szervezett az 

önkormányzat, az önkéntes szervezetek, az állami iskolák és a helyi egyházközségi tanács. 

Öt fi atal lakos kapott segítői képzést, hogy összekössék a kerület közösségeit és a kerületen 

kívüli közösségeket.  

www.eukn.org/binaries/portugal/bulk/practice/2008/3/generation.pdf 

Az Európai Szakszervezetek Szövetsége (ESZSZ) tagjai számára kutatási jelentéseket, valamint 

cselekvési tervet biztosít a bevándorló és etnikai kisebbségi dolgozókat érintő kérdésekkel 

kapcsolatos kollektív tárgyalásokra vonatkozólag, amelyet a munkahelyi beilleszkedésről 

szóló párbeszéd eszközeként lehet használni. Ezek a dokumentumok azokat a főbb pontokat 

ismertetik, amelyeket a kollektív tárgyalással kapcsolatos politikáknak magukban kell 

foglalniuk, és rávilágítanak az országos szövetségek és tagszervezetek által elért sikerekre.

www.etuc.org/r/113 

Az Association Migration Solidarité et Echanges pour le Développement (AMSEAD) 

Strasbourgban (Franciaország) kéthetes eszmecserét rendezett „Kultúrák találkozása” címen 

három európai fogadó országból (Németországból, Svédországból és Franciaországból) 

és három mediterrán küldő országból (Törökországból, Libanonból és Algériából) érkező 

36 fi atal számára. Félnapos szemináriumok, kulturális munkaértekezletek és látogatások 

keretében foglalkoztak az észak és dél közötti egyenlőtlenségekkel, a kisebbségekre 

jellemző sokszínű identitással és kultúrával, a vallás beilleszkedésben játszott szerepével, 

valamint azzal, hogy Európának hogyan kellene kezelnie a bevándorlók jogait.

http://amsed.fr/echanges.php 

Gyakorlati megközelítés

Egy fórum végrehajtásával és működtetésével (azaz struktúrájával, helyszínével és 

időzítésével) kapcsolatos döntések során alkalmazható az aktív befogadás elvére alapuló 

gyakorlati megközelítés. Ez a megközelítés kreatív és rugalmas megoldásokat foglal 

magában, például a dolgozók számára biztosított esti konzultációkat, a szülők számára 

biztosított gyermekfelügyeleti szolgáltatást és az azt igénylők számára a közlekedési 

költségek megtérítését. Mivel az egyének nyelvtudásának és biztonságának tényleges 

szintje a gyakorlatban alacsonyabb lehet annál, mint amit bevallanak, a rendelkezésre álló 
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tolmácsok biztosíthatják, hogy a nyelvi képesség ne akadályozza a kölcsönös bizalom és 

megértés párbeszéd során történő kialakítását. A napirendeknek és az ütemterveknek 

lehetőséget kell hagyni olyan új kérdések megvitatására, amelyek a partnerek összehívása 

után, a folyamat során szükségszerűen felmerülnek. 

Amennyiben a fórum végrehajtásával (azaz a struktúrával, helyszínnel és időzítéssel) kapcsolatos 

döntések az aktív befogadás alapelveire épülnek, minden egyes apró gyakorlati lépés a nyitott 

és egymást tiszteletben tartó párbeszéd kultúrájának kialakulásához járul hozzá.

Az ír egészségügyi végrehajtó szerv nemzeti interkulturális egészségügyi stratégiája az 

etnikai egyenlőség felügyeletének végrehajtása. A tervezés és az értékelés többek között 

azzal tehető igényekre szabottá és tényszerűvé, hogy a résztvevők ismerik a szolgáltatások 

sokszínű hátérrel rendelkező felhasználóinak egészségügyi szükségleteit. A stratégiai 

konzultációs folyamat számos rugalmas és kreatív reakciót használt fel a nehezen elérhető 

csoportok – például a migráns dolgozók, az iratokkal nem rendelkező bevándorlók 

és a konzervatív háttérből érkező és magukat nyilvános megbeszéléseken kényel-

metlenül érző nők – aktív bevonására. A koordinátorok esti konzultációkat szerveztek, a 

nagyszabású munkaértekezletektől és felmérésektől a kis fókuszcsoportokig és személyes 

elbeszélgetésekig különféle formátumokat használtak, segítséget nyújtottak az utazás és a 

gyermekfelügyelet kapcsán, valamint szükség esetén tolmácsolást biztosítottak. 

www.lenus.ie/hse/bitstream/10147/45775/1/9101.pdf 

Az ágazatok és a kormányzás szintjei közötti koherencia biztosítása  

Európában az ágazatok között minden országban létrejöttek a párbeszédfórumok, igaz, 

tervezetlen és egyenlőtlen módon. Északnyugat-Európában a háború utáni időszak óta 

léteznek a beilleszkedéshez kapcsolódó kormányzati konzultációs szervek és kollektív 

tárgyalási iránymutatások; a vallásközi párbeszédek újabb fejleménynek számítanak. Az 

elmúlt évtized során számos új projektet indítottak a kulturális és oktatási szektorban; ez a 

folyamat felgyorsult 2008-ban, a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Évében. 

A vitafórumok adott esetben egymással átfedésben lévő témákkal foglalkoznak, például 

a lakhatási lehetőségekhez, az egészségügyhöz és az oktatáshoz való hozzáférésről. 

Amennyiben egy hatóság felvállalja a vitafórum összehívójának szerepét, biztosítania kell a 

politika és a párbeszéd koherenciáját. 

Az Egyesült Királyságban az egyenlőségi partnerségek a helyi tanácsokat és a kulcsfon-

tosságú állami szerveket – például a rendőrséget, az elsődleges egészségbiztosítókat és az 

önkéntes szolgálatokat – kötik össze, annak érdekében, hogy megvitassák és koordinálják 

a közösségben a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó, egyenlőség és sokszínűség terén 

végzett munkájukat. Erre példa a seftoni egyenlőségi partnerség.

www.sbp.sefton.gov.uk/Default.aspx?page=357 

*
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Az ad hoc párbeszédtől és cselekvéstől a folyamatos cselekvésig és 
párbeszédig

Egy fórum elindítása a közvéleményben és az érdekelt felekben azt a várakozást kelti, hogy 

a kérdéses problémák kezelése sikeres lesz. Ezért az eredményekkel kapcsolatos tervezést 

különleges fi gyelemmel kell végezni. A fórum összehívóinak sok időt kell szánniuk arra, 

hogy megtartsák a fórum fókuszát, és hogy kezeljék a résztvevők sokrétű érdekeit. Élniük 

kell a lehetőséggel, hogy a fórumra meghívják azokat az érdekelteket, akik hozzájárulhatnak 

a fórum céljainak megvalósulásához. Máskülönben a fórumokból szakmai beszélgetések 

lesznek. Ez „konzultációs kifáradáshoz" vezethet, amikor az érdekelt felek – mivel az előző 

fórumon elhangzottakkal kapcsolatban semmi nem történt – immár nem érdekeltek a 

következő fórumon való részvételben.  

A vitafórumoktól nem várható el, hogy gyors megoldással szolgáljanak. A párbeszéd 

gyakorlatban történő kivitelezéséhez szükséges az, hogy a résztvevők a fórumot kezdettől 

fogva ne egyszeri eseménynek, hanem egy olyan folyamat részének tekintsék, amelyhez 

alapvetően hozzá tudnak járulni. A nyomon követés leginkább a szervezők számára 

kötelező, és különösen abban az esetben, ha a fórumot egy hatóság hívja össze.

Egy fórum a résztvevők között létrejött kölcsönös megértés és bizalom szintjétől függően 

különféle eredményekre, valamint a résztvevőkre és a társadalomra gyakorolt különféle 

hatásokra számíthat. 

Például egy párbeszéd kölcsönös információcsere formájában valósul meg. A résztvevők 

közlik azt, hogy hogyan értelmezik az adott helyzetet, és hogy mi az ezzel kapcsolatos 

álláspontjuk. Az, hogy a felek leültek egy nyitott és egymást tiszteletben tartó eszmecserére, 

megnyugtathatja a közvéleményt, jóllehet csak jelképesen és átmenetileg.

A résztvevők a párbeszéd után újfajta érzékenységgel kezelik a különböző véleményeket. 

A bizalom jeleként e különbségeket a retorika szintjén próbálják összebékíteni. Ezek a 

fi nom kiigazítások hatást gyakorolnak arra, ahogy az emberek gondolkodnak és beszélnek 

a kérdésről. E forgatókönyv szerint a résztvevők úgy alkalmazkodnak egymáshoz, hogy 

kevésbé radikális és befogadóbb jellegű beszédmódot alkalmaznak. 

Ezen a téren a következő lépés az, hogy a résztvevők megegyezésre jutnak a kérdés 

egy közös, összetettebb megértésével kapcsolatban, és felismerik a közös alapot és a 

sokszínűség előnyeit. A partnerek zárásként hangot adnak a kölcsönös bizalomnak, és 

társadalmi cselekvésre hívnak fel, ezzel ösztönzik a közvélemény és a civil társadalom 

további szereplőit a nyomon követésre. Ezek a kimenő információk nagyobb hatással is 

lehetnek az emberek gondolkodás- és beszédmódjára. A pozitív tényezők hatására olyan 

ad hoc közösségi cselekvés indulhat meg, amely – legalábbis időlegesen – megerősíti a 

közösség társadalmi és szervezeti hálózatait.
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A „Német Iszlám Konferencia” (DIK) a belügyminisztérium folyamatos párbeszéde a 

Németországban élő, muszlim hátterű lakosokkal és állampolgárokkal a beilleszkedésről, 

a szélsőségességről, a társadalom- és valláspolitika alapelveiről és hasonló kérdésekről. 

A 2007–2008-as plenáris üléseken 15, a kormányzás különböző szintjein működő és 15, 

német muszlim közösségekből érkező résztvevő állapodott meg a négy DIK-munkacsoport 

következtetéseinek időközi összefoglalása kapcsán, amely defi niálja a beilleszkedés közös 

felfogását, kutatásokat fi nanszíroz a Németországban élő muszlimok élethelyzetére 

vonatkozó további adatok gyűjtésére, leírja a muszlim hitoktatás állami iskolákban történő 

bevezetése felgyorsításának lehetséges módszereit, felhívja a média fi gyelmét, és kialakítja 

a további együttműködés központját. Egy új weboldal tesz kísérletet arra, hogy fokozza 

a konzultációk és az ajánlások átláthatóságát, jobb részvételi lehetőségek biztosításával 

javítsa a párbeszéd elfogadottságát, valamint fokozza az iszlám vallásgyakorlattal 

kapcsolatos németországi eszmecserék objektivitását.

www.deutsche-islam-konferenz.de 

A párbeszéd folyamán a résztvevők a nyomon követés konkrét keretrendszerét is 

meghatározzák.  

Dönthetnek úgy, hogy a párbeszédet a fórum intézményesítésével teszik fenntarthatóvá. 

Amennyiben a fórum összehívója egy hatóság, a fórumot a kapcsolódó minisztérium(ok) 

konzultációs infrastruktúrájába integrálhatják. Az intézményi változás eredményei közé 

tartozik a szervezeti hálózatok megerősítése és az ugyanazon kérdéseken dolgozó 

szervezetek közös céltudatossága.  

A „Muszlim Kerekasztalt” és a Muszlim Tanácsot azzal a céllal hozták létre, hogy kapcsolatot 

alakítsanak ki a muszlim szervezetek képviselői és München város alpolgármesteri hivatala 

között. A fórumokból kiépített hálózatok lettek, és hatásukra a városi tanács elfogadta a 

javaslatot a muszlim temetésekről, valamint – a müncheni iskolákkal és a kerekasztallal 

szoros együttműködésben – a muszlim hitoktatás bevezetéséről.  

www.muenchen.de/interkult 

Írországban a Rasszizmus és Interkulturalizmus Nemzeti Konzultációs Bizottság (NCCRI) az 

interkulturális párbeszéd fórumaként működött, hogy konszenzust alakítson ki, és hogy 

tájékoztatást nyújtson a politika kialakításának folyamán 1997 és 2008 között. 2008-tól 

tevékenysége a kormányzati munka részét képezi.

www.nccri.ie

A résztvevők úgy is dönthetnek, hogy más problematikus kérdések kapcsán új fórumokat 

alakítanak ki. Újabb tagokat vehetnek fel, és módosíthatják a tagságot, míg az összehívót 

rotációs rendszerrel választhatják ki. Az eredmény az, hogy a résztvevők arra használják 

az egyik területen megvalósuló kölcsönös megértést és bizalmat, hogy – a pozitív 

továbbgyűrűző hatásban reménykedve – egy másik területen oldjanak meg egy 

problémát.



Kézikönyv az integrációról 93

$

Z

Z

$

Z

A résztvevők munkaprogramjaikban rövid távú vállalásokat fogalmazhatnak meg a közös 

tevékenységekre vonatkozóan. Ezek a nyilvános tevékenységek az újonnan megtalált 

közös megértést és bizalmat a választóik és a közvélemény közötti megértés és bizalom 

kialakítása során kiindulópontként használják. Ennek eredményei az időlegesen erősebb 

szervezeti és társadalmi hálózatok. A koordinációs és végrehajtási mechanizmusok azzal a 

céllal kerülnek bevezetésre, hogy a tevékenységek egy adott időkereten belül, strukturált 

módon történő közös végrehajtását biztosítsák.

2006 júliusában Németországban az első integrációs csúcstalálkozó után a párbeszéd 

gyakorlatba ültetése érdekében a Nemzeti Beilleszkedési Terv egyértelmű célkitűzéseket, 

valamint a kormányzás különböző szintjein az állami és nem állami szereplők részéről több 

mint 400 intézkedést és önkéntes vállalást fogalmazott meg. Az előrehaladásról szóló első 

jelentést 2008 novemberében nyújtották be.

www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/

Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html

A fórum összehívóinak kerülniük kell azt, hogy a lehetséges fellépés megtárgyalásakor 

túlságosan előíróak legyenek. A fórumok nagyobb valószínűséggel bocsátkoznak majd 

nyomon követésbe, ha saját elgondolásaikra támaszkodnak. Az „alapvető fontosságú 

hozzájárulás” például magában foglalja a tiltakozás jogát, a petíció beadásának jogát, a 

véleménynyilvánítás jogát és a különböző érdekek képviseletének jogát. A résztvevők és a 

közvélemény azt is elvárják, hogy a kormány beépítse válaszaikat a jövőbeli munkatervbe.  

Berlin szövetségi állam kerületi társadalmi kohézióról szóló cselekvési terve 2007-ben 

félmillió, 2008 szeptemberében egymillió eurót szánt a „tandemprojektekre”, amelyek 

a bevándorló szervezetek és a befogadó társadalom/közintézmények közötti tartós 

együttműködés kialakítását célozzák. Közös projekteket hajtanak végre a fi atalok képzése, 

a megkülönböztetésellenesség és a felnőttképzés terén azzal a rövid távú céllal, hogy a 

bevándorló szövetségeknél megtörténjen a tudás átadása és kapacitásépítés.  

www.berlin.de/lb/intmig/index.html 

A genfi  Vallások Tanácsa rendszeres találkozókat szervezett 16 vallási közösség és két 

ökumenikus társulás között, azzal a céllal, hogy elősegítse a közigazgatás felé a jobb 

tudásátadást és kommunikációt. A Tanács célja az, hogy minden évben legalább egy 

olyan közös kiadványt hozzon létre vagy közös tevékenységet valósítson meg, amelyben 

különböző kultúrájú és vallású állampolgárok vesznek részt.

www.comune.genova.it

A résztvevők hosszabb távú együttműködési vállalásokat tesznek annak reményében, hogy 

a rövid távú eredmények akkor is fennmaradnak, amikor a vitafórum már megszűnt, és a 

közfi gyelem és a politikai napirendek már más kérdésekkel foglalkoznak. Ennek érdekében 

nyilvános értékelési és visszajelzési mechanizmusokat alakítanak ki a közös tevékenység 

teljesítménye és eredményei kapcsán. 

http://www.bundesregierung.de/nn_6516/Content/EN/StatischeSeiten/Schwerpunkte/Integration/kasten1-der-nationale-integrationsplan.html
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A rotterdami „Párbeszéd napját” jelenleg 74 különböző szervezet képviselőinek fóruma 

irányítja. A tagok képezik ki a napi párbeszédeken működő segítőket, akiknek megbízatása 

abban áll, hogy olyan biztonságos környezetet alakítsanak ki a részt vevő rotterdamiak 

számára, ahol fontos kérdésekkel kapcsolatban tanulhatnak egymástól, mint amilyen 

például az együttélés egy multikulturális városban, az azonos térséghez tartozás érzése és 

az identitás. A tagok arra is felhasználhatják hálózataikat, hogy a Párbeszéd Napja alacsony 

PR-költségvetéssel érje el a város minden rétegét. A tagok úgy nyilatkoznak, hogy a fórumon 

való közös munka a szervezetek számára már önmagában célt jelent. 2007-ben a Párbeszéd 

Napján 1700 rotterdami lakos vett részt. Az értékelések azt mutatják, hogy a résztvevők 

igen lelkesen fogadták a folyamatot. A szervezők megjegyzik, hogy az ötletet átvette 20 

holland város, valamint Berlin és Brüsszel is. 

www.dagvandedialoog.nl 

A Birminghami Nők Békecsoportja (1993–2006) olyan kis imaközösség volt, amely a bosnyák 

háború kapcsán alakult imalánc részeként jött létre. Ökumenikus csoportként jött létre, és 

összekötő szerepet játszó, vallások közötti csoporttá vált; működése tetőpontján minden 

találkozón 80–100 nő vett részt, akik harminc ország állampolgárai voltak, és vallás, faj, 

életkor és társadalmi háttér tekintetében különböztek. A résztvevők nyitott párbeszéddel 

gyarapították az egymás hitével, munkájával és élettapasztalatával kapcsolatos tudásukat. 

A párbeszéd eredményeként egyre több közszolgálati projekt, csoportos utazás, a 

beilleszkedési folyamatban részt vevő más szereplőkkel megvalósuló hálózatépítés és a 

katasztrófakezelést célzó, valamint a bevándorló nők és migráns szolgáltató szervezetek 

javára tett adománygyűjtő kezdeményezés valósult meg. Az egyik legnagyobb horderejű 

eredmény az volt, hogy birminghami kórházakban muszlim, szikh és hindu női lelkészeket 

alkalmaztak.

A „Bevándorló apák biztonságosabbá teszik a közösséget” elnevezésű projekt 1997-ben 

indult Dániában, Koppenhága Nørrebro kerületében. A rendőrök és a második generációs 

fi atalok közötti erőszakos összecsapások problémájának megvitatására 70 apa és a 

helyi imám párbeszédet szervezett egy csoport fi atalemberrel a személyes és közösségi 

felelősségről. A helyi tanács és a Vöröskereszt önkéntesei később támogatták ezt a 

tevékenységet, amelyet aztán kiterjesztettek, és második generációs lányokat is bevontak; 

valamint dán és arab nyelvleckéket szerveztek. Az értékelés szerint a projekt erősítette az 

apák, a fi atalok és a helyi tanács közötti bizalmat. 

www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.

asp?ProsjektID=256 

 4.2 Az irányító hatóság vagy civil társadalmi szervezet feladatai

Az elismert közéleti személyiségeknek a fórumra támogatói hátterüket is be kell vinniük, 

hogy az illeszkedjen az integrációs folyamattal kapcsolatos politikai döntéshozatalhoz és 

minden résztvevő interkulturális kompetenciájához. A politika alakítja ki azt a keretrendszert, 

amelyben a civil társadalom megkezdi a párbeszédet. A hatóságok beemelhetik a párbeszédet 

munkájukba, és fokozhatják annak hatását azzal, hogy különféle szintekkel és ágazatokkal 

kötik össze. Azonban azok, akik a legalkalmasabbak egy fórum támogatására, nem feltétlenül 

rendelkeznek azzal a kapacitással, hogy egy fórumot vezessenek vagy megszervezzenek. 

http://www.idebanken.no/english/Goodexamples/bibliotek_engelsk/ProsjektID.asp?ProsjektID=256
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A szubszidiaritás és a közelség elve különösen hiteles résztvevőként a kormányzás 

alacsonyabb szintjén elhelyezkedő hivatalokat helyezi előtérbe, amelyek a legközelebb 

vannak a lakosokhoz, és amelyek helyzetüknél fogva összehívóként és elnökként 

működhetnek. Egy város egyéni bevándorlócsoportokkal, a bevándorló közösséggel, a 

kerülettel és az egész önkormányzattal együtt folytatott munkája jobban koordinálható 

egy olyan fórum segítségével, amely önmagában is a többszörös közösségi hozzájárulás 

látható megnyilvánulása. 

A fórumok hasonló kulturális, oktatási és vallási szervezetek között jöhetnek létre, civil 

társadalmi kezdeményezésre. A fórumok kialakításának mozgatórugói alapítványok, 

társadalmi partnerek vagy a magánszektorban működő más szereplők is lehetnek.

Minden párbeszédfórum esetében a következő négy szakasz azonosítható: megállapodás 

és előkészület, párbeszéd és eszmecsere, észrevételek és jelentéstétel, valamint értékelés 

és cselekvés. A hatóságok és a civil társadalmi vezetők e szakaszokban más és más szerepet 

játszanak.

Megállapodás és előkészület 

A helyi, regionális, nemzeti és európai szinten a hatóságok a pályázati felhívásokban 

szereplő prioritások és feladatmeghatározások révén hozhatnak létre fórumokat vagy 

támogathatják azok fejlődését. Ennek érdekében specifi kus alapot is létre lehet hozni. 

Emellett a hatóságok azzal is segíthetnek a fi nanszírozás biztosításában, hogy kapcsolatot 

alakítanak ki más lehetséges adományozókkal, és kezelik azok elvárásait.

A fórumokon elinduló párbeszéd a partnerek és az azok bázisai közötti átfogó előkészület és 

eszmecsere eredménye. Annak érdekében, hogy a célkitűzésekre vonatkozó megegyezés a 

lehető leginformáltabb legyen, a hatóságok támogathatnak olyan előzetes tevékenységet, 

amely értékeli a jelenlegi helyzetet, a különböző felek elvárásait, valamint a párbeszéd szükséges 

módszereit. Finanszírozhatnak vagy biztosíthatnak képzéseket, kutatásokat, valamint 

eligazításokat a bevándorló lakosok élethelyzetével és a vonatkozó társadalmi-gazdasági, 

beilleszkedési és megkülönböztetésellenes szakpolitikákkal kapcsolatban. Közreműködhetnek 

továbbá a vitapartnerek, valamint az általuk képviselt szervezetek, tagok vagy lakosok közötti 

találkozók megszervezésében. A hatóságoknak adott esetben fontolóra kell venniük az olyan 

intézkedéseket vagy fi nanszírozási politikákat, amelyek a kooptálás lehetséges értelmezéseivel 

foglalkoznak, különös tekintettel a migráns közösségi szervezetekre.

A hatóságok vagy a civil társadalmi vezetők a vitafórumok működését az előkészítő 

igényfelmérés, a közösségi konzultáció, a titkárság, valamint a tagok részvétele és képzése 

finanszírozásával biztosítják.

Spanyolországban például a Luis Vives Alapítvány a nem kormányzati szervezetek – 

elsősorban a bevándorló nem kormányzati szervezetek – kapacitásának megerősítését 

speciális technikai segítségnyújtással és hozzájárulással éri el.

www.fundacionluisvives.org 

*
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Párbeszéd és eszmecsere

A hatóságok legkevésbé aktív lehetséges szerepe az, hogy megfi gyelőként hallgatja a fórumon 

folyó eszmecserét, és ezáltal jut információkhoz. Emellett arra is felkérhetik őket, hogy egy 

adott politikai területen szakértőként szólaljanak fel. A hatóságok játszhatják az összehívó 

formálisabb szerepét is. E szerepen osztozhatnak a párbeszédfórumok hátterében gyakran 

álló civil társadalmi szereplőkkel, alapítványokkal és a társadalmi partnerekkel. E szerep azzal 

jár, hogy a hatóság a fórum házigazdája, és bevezető és lezáró megjegyzésekkel alakítja ki a 

fórum környezetét. Arra is felkérhetik őket, hogy játsszák a moderátor aktívabb szerepét, azaz 

elnököljenek a találkozón, és a partnerekkel koordinálják a napirendet. Még többet vállalhatnak 

abban az esetben, ha a partnerek közötti bizalmatlanság olyan fokú, hogy közvetítésre van 

szükség. Végül a hatóságok közvetlenül is részt vehetnek a párbeszédben az összekötő jellegű 

kérdések megtárgyalása szempontjából leginkább releváns és reprezentatív partnerekként, 

különösen abban az esetben, amikor drámai politikai vagy társadalmi eseményekre reagálnak. 

A hatóságok és civil társadalmi szereplők többfajta szerepet is betölthetnek: a semleges 

közvetítőét, aki nyitott és egymást tiszteletben tartó eszmecserét indít; az összehívóét vagy 

a moderátorét; az egyszerű résztvevőét; a konzultáció céljából rendelkezésre álló szakértőét, 

valamint az érdeklődő megfigyelőét.

A dublini városi tanács a Migráns Szavazók Projekttel mozdítja elő a politikai részvétel révén 

történő beilleszkedést. Fiatal, bizalmat élvező bevándorló vezetők – különösen az újonnan 

érkezett csoportokból – képzést kapnak, valamint ellátják őket többnyelvű promóciós 

anyagokkal és forrásokkal, hogy közösségeikben szervezzenek célzott, a szavazásban való 

részvételi arány növelésére irányuló találkozókat.

www.dublin.ie/arts-culture/migrant-voters-campaign.htm 

Spanyolországban a „Pluralismo y Convivencia” (Pluralizmus és Együttélés) elnevezésű 

állami alapítvány vitafórumként működik, amelyen különböző kisebbségi vallási közösségek 

képviselői vesznek részt; az alapítvány ezután támogatást nyújt a kultúra, az oktatás és a 

társadalmi beilleszkedés terén indított projekteknek. Emellett információt nyújt a spanyol 

társadalom vallási csoportjairól, azzal a céllal, hogy fellépjen a közvélemény sztereotípiáival 

és előítéleteivel szemben.

www.pluralismoyconvivencia.es 

Észrevételek és jelentés

A párbeszéd nem ér véget a tényleges eszmecsere lezárulásával. A válaszadás és az 

ismételt meggondolás, a megegyezés és az ellentmondás, a hasonlóságok és különbségek, 

a protokoll és a kísérletezés folyamatáról van szó. A folyamatot további vita, kétoldalú 

találkozók, kutatás, konzultációs találkozók és ehhez hasonló események viszik tovább.

*
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Az összehívó vagy a moderátor szerepéhez a titkársági feladatok is társulhatnak. Ez a 

feladatkör a fórumon a kommunikációt és a fórum megfelelő működését segíti. A központ 

funkciója a fórum eredményeinek összefoglalásával és megőrzésével is betölthető. Az 

eredmények közé tartoznak az olyan belső szövegek, mint a jegyzőkönyvek, az eljárási 

szabályok, a nyilvántartások és az értékelő jelentések. Idetartozik a külső eredmények 

sokféle kategóriája is, úgymint a párbeszéd minimumszabályairól szóló keretegyezmények, 

a közös fellépés keretszabályai, a szervezetekre vonatkozó iránymutatások és magatartási 

kódexek, közös politikai prioritások, együttes vélemények, nyilatkozatok, eszközkészletek 

stb. Az eredmények a közvélemény számára hozzáférhetők, további párbeszédek és építő 

gyakorlatok céljából. 

A hatóságok nyújtotta segítség az információ terjesztésében szintén alapvető fontosságú 

lehet a vitafórum minél nagyobb közönség elérését célzó stratégiáiban. A kommunikációs 

stratégia kialakításában nyújtott támogatás fokozhatja a vitafórum azon képességét, hogy 

felkeltse a sajtó érdeklődését, és kapcsolatokat alakítson ki oktatási intézményekkel, a civil 

társadalommal és a politikai szereplőkkel más tagállamokban és európai szinten. A folyamat 

fi gyelemmel kísérésével biztosíthatják, hogy az információ a társadalom számos eleméhez 

eljut, ideértve a veszélyeztetett csoportokat is. Egyes nyilatkozataikkal a párbeszéd 

kontextusba helyezhető, és kezelik a különféle szereplők és a közvélemény elvárásait. 

2008-ban a dublini városi tanács fejlesztési testülete elindította „Az integráció felé: városi 

keretrendszer” elnevezésű új keretrendszert, amelyben állami, önkormányzati, üzleti és 

társadalmi partnerek működnek együtt. A fórumban érdekelteket arra ösztönzik, hogy 

mozdítsák elő a partnerségeket a beilleszkedési politika végrehajtása terén. Például felülvizs-

gálják és módosítják politikáikat és prioritásaikat a 10 pontból álló közös kötelezettségvállalási 

charta alapján. A fórum célja, hogy a bevándorló közösségekkel folytatott, a kulcsfon-

tosságú problémákat azonosító konzultáció kiindulópontjaként, a hálózatok és a kutatás 

fókuszpontjaként, valamint az éves integrációs párbeszéd és a helyi szinten működő 

integrációs fórumok elindítójaként szolgáljon.  

www.dublin.ie/uploadedFiles/Culture/Towards%20Integration%20Final.pdf  

Értékelés és cselekvés 

Az összehívóként, moderátorként és gyakran fi nanszírozóként működő hatóságok adott 

esetben az értékelés elvégzésére is felkérhetők. A vitafórumok értékelése problémás 

terület, amelyről a szakemberek további vitákat kívánnak folytatni. Annak dacára, hogy a 

partnerek a párbeszédet kedvezően értékelik, megtörténhet, hogy mindegyik fél más-más 

következtetést von le, és ellentmondó nézeteket alakít ki az eszmecsere során, és a háttérben 

meghúzódó társadalmi problémák továbbra is fennállnak. Amennyiben a hatóságok 

értékelőként működnek, különféle eszközöket kell találniuk a vitafórum eredményeinek 

mérésére. A részt vevő felek érdekeit és nézeteit különféle minőségi és mennyiségi 

eszközökkel – például felmérésekkel és interjúkkal – kell képviselniük. A második szakasz a 

végső következtetések levonása előtti tanácskozásokból állhat.
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2007 augusztusában az osztrák szövetségi belügyminisztérium és az Osztrák Integrációs 

Alap megszervezte az „Integrációs Platformot”, ahová a kormány, a szövetségi államok, 

vallási közösségek, migráns szervezetek és szakértői nem kormányzati szervezetek tagjait 

hívták meg. A belügyminisztérium nemzeti cselekvési terve szolgált annak az egész 

országra kiterjedő vitának az alapjául, amely összekapcsolta a szakértők megállapításait, az 

állampolgárok elgondolásait és a közösségi kezdeményezéseket. 40 000 ember látogatta 

meg a weboldalt, és hatezren vettek részt a 20 városban szervezett utazó tájékoztató 

kampányban, amely során több mint ezer javaslat került megfogalmazásra. Az „Integrációs 

Platform” eredményei – köztük a szakértői jelentések – az ausztriai beilleszkedésre 

vonatkozó nemzeti cselekvési terv kialakítása során kerültek felhasználásra.

www.integration.at

Később a hatóságok dönthetnek úgy, hogy a párbeszéd eredményeit a párbeszédben 

részt vevő különböző partnerek segítségével ültetik át gyakorlatba. A fórumok hatására új 

vitafórumok, tájékoztató kampányok, petíciók, népszavazások, kurzusok, közszolgáltatások, 

kézikönyvek, fesztiválok, önkéntes projektek, brosúrák, tudományos dolgozatok, tankönyvek, 

weboldalak, művészeti projektek stb. indulhatnak el és jöhetnek létre. A hatóságok vagy más 

harmadik felek fi nanszírozhatják vagy felügyelhetik a vitafórumok során kialakuló, közös 

fellépésre vonatkozó megállapodások végrehajtását. Biztosíthatják továbbá a hosszú távú 

folyamatosságot azzal, hogy információ-visszacsatolást alakítanak ki más párbeszédekkel, 

vagy az adott vitafórumot beemelik saját konzultációs eljárásaikba. Ilyen módon a hatóságok 

elősegítik a párbeszéd során kialakult együttműködés és bizalom megerősödését.

Az Egyesült Királyságban a helyi tanácsok felhasználhatják a legjobb teljesítmény országos 

mutatóit az önkormányzatok számára megállapított egyenlőségi norma szintjén, hogy 

értékeljék az egyenlőség és a sokszínűség területén végzett saját munkájukat. A 2. szint 

azt vizsgálja, hogy a helyi hatóságoknak vannak-e olyan fejlődést értékelő és konzultációs 

fórumai, amelyen különböző kormányzati egységek vesznek részt.

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/

bestvalue/bestvalueperformance 

Az Accenture Közszolgáltatások Értékét Mérő Intézete nyolc „globális fórumot” 

szervezett (többek között Londonban, Berlinben, Párizsban és Madridban), amelyeken 

a város demográfi ai felépítését reprezentáló 60–85 helyi lakosból álló fókuszcsoportok 

vettek részt. Visszajelzéseiket használták fel arra, hogy kialakítsák a „közszolgálati 

értékelési keretrendszert”, egy nyilvánosabb kormányzási modellt, amelynek keretében 

az állampolgárok választott tisztviselőkön keresztül alakíthatják és irányíthatják a 

közszolgáltatásokat.

www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/

ExecutiveOverview_051508.pdf  

www.communities.gov.uk/localgovernment/performanceframeworkpartnerships/bestvalue/bestvalueperformance
www.accenture.com/NR/rdonlyres/468CFD7A-73CC-4047-B56D-D647DF271D45/0/ExecutiveOverview_051508.pdf
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Következtetések

1.  A vitafórum olyan polgári tér, ahol a bevándorlók között, a többi lakossal vagy a 

kormánnyal nyílt és egymást tiszteletben tartó eszmecsere kezdődhet. A résztvevők 

célja az, hogy egy adott probléma kapcsán kialakítsák a közös megértést és bizalmat, 

valamint megtalálják a közös alapot a megoldást célzó közös munkához.

2.  Ha a jogi keretrendszerben megszűnnek a bevándorlók polgári részvételét gátló 

akadályok, akkor lehetőség nyílik a civil társadalom és olyan konzultatív szervek 

kialakulására, amelyek később egy vitafórum kulcsfontosságú szereplői lesznek.  

3.  A fórumok szükségességének felmérése úgy történik, hogy az érintett közösséget 

felkérik alapvető problémáinak meghatározására, valamint megkérdezik, hogy 

véleményük szerint mások tudnak-e a problémájukról, és hogy bíznak-e másokban 

annyira, hogy együttműködjenek velük a megoldásban.

4.  Ha már megszületett a döntés a fórum fókuszáról, a résztvevők könnyebben találnak 

közös alapot, amennyiben a problémát egy minden lakosra kiterjedő, befogadó 

jellegű keretbe helyezik.

5.  Egy fórum tagjai abban az esetben „képviselők”, ha szabadon választották meg őket, és 

abban az esetben „résztvevők”, ha kapcsolatrendszerük és a problémához kapcsolódó 

hatékonyságuk miatt esett rájuk a választás. A fórumot összehívó feleknek kell 

felmérniük, hogy a demokratikus vagy a technikai megközelítés szükséges ahhoz, 

hogy a közösség a fórumot hiteles polgári térnek tekintse.

6.  Az ágazatspecifi kus és rövid távú fórumok tagsága lehet nyitott és diff erenciált. Mások 

a relevanciára, hatékonyságra és kiegyensúlyozott összetételre vonatkozó részvételi 

követelményeket alkalmazhatnak. A kritériumok célja az, hogy a legnagyobb szakérte-

lemmel rendelkező érdekelteket vonják be, és hatást gyakoroljanak a közösség 

különböző szegmenseire.

7.  A partnerségi megközelítés értelmében a fórum összehívói a nem kormányzati 

szervezeteket és az önkéntes szervezeteket azok szakértelmének és kapcsolatainak 

fejében támogatják. 

8.  Amennyiben a fórum végrehajtásával (azaz a struktúrával, helyszínnel és időzítéssel) 

kapcsolatos döntések az aktív befogadás alapelveire épülnek, minden egyes apró 

gyakorlati lépés a nyitott és egymást tiszteletben tartó párbeszéd kultúrájának 

kialakulásához járul hozzá.

9.  A hatóságok vagy a civil társadalmi vezetők a vitafórumok működését az előkészítő 

igényfelmérés, a közösségi konzultáció, a titkárság, valamint a tagok részvétele és 

képzése fi nanszírozásával biztosítják.

10.  A hatóságok és civil társadalmi szereplők többfajta szerepet is betölthetnek: a 

semleges közvetítőét, aki nyitott és egymást tiszteletben tartó eszmecserét indít; 

az összehívóét vagy a moderátorét; az egyszerű résztvevőét; a konzultáció céljából 

rendelkezésre álló szakértőét, valamint az érdeklődő megfi gyelőét.
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5. fejezet

Az állampolgárság megszerzése és

az aktív polgári szerepvállalás 
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Az állampolgárság megszerzése és az aktív polgári szerepvállalás

 

Az állampolgárság (nationality) az egyén és az állam közötti jogi kötelék. Az 

állampolgároknak és az államnak egymással szemben bizonyos kötelezettségeik 

és jogaik vannak. Az állampolgárság összetett közigazgatási folyamatok során 

szerezhető meg; e folyamatok közé tartozik a honosítás és az állampolgárság ius soli 

elv alapján történő megszerzése (ha a személy az adott országban született). Jóllehet 

ma a világban az aktív polgári szerepvállalás (citizenship) számos típusa létezik, 

az alapvető elgondolás azzal kapcsolatos, hogy az egyén gyakorolja azon jogait és 

kötelezettségeit, amelyek abból erednek, hogy egy liberális demokratikus közösség 

tagja (mint állampolgár, mint az EU polgára, mint helyi lakos, mint gazdasági, 

társadalmi, kulturális szereplő és így tovább). Az aktív polgári szerepvállalás tagjainak 

sokféle identitását köti össze, és lehetővé teszi számukra, hogy részt vegyenek a 

társadalmak gazdasági, társadalmi, kulturális, polgári és politikai életében. 

A következő fejezet a bevándorlók beilleszkedésének az állampolgárság megszerzése útján 

történő előmozdításának kettős stratégiáját tárgyalja. A beilleszkedés azon megközelítése, 

amely az állampolgárt állítja középpontba, abból indul ki, hogy az aktív polgári szerepvállalás 

megszerzésének több lehetőségét kell megnyitni. Azok a jogi és szakpolitikai akadályok, 

amelyekről bebizonyosodik, hogy akaratlanul bár, de kizárják a bevándorlókat a kérelmezés-

ből vagy elbizonytalanítják őket, felszámolhatók; ezzel elérhető a közvélemény fokozottabb 

nyitottsága és az, hogy több bevándorló szerezze meg az állampolgárságot. Megerősíthetők 

a közigazgatási eljárás azon elemei, amelyek a legnagyobb valószínűséggel gyorsítják a 

folyamatot; ezzel növelhető az új állampolgárok elégedettsége a szolgáltatással, valamint 

fokozható a hatékonyság az olyan intézkedések végrehajtása terén, mint amilyen például 

a nyelvi készségek felmérése. Több tagállam is kiemelten kezeli az eljárások elősegítésének 

elemei közül a közvélemény nagyobb mértékű bevonását, például a honosítási ünnepségek 

révén. Az új és régi állampolgárok aktív polgári szerepvállalásának bátorítása lehetővé teszi 

számukra, hogy egy sokszínű társadalom közös jövőjét alakítsák.  

Az állampolgárság megszerzését – és következésképpen az uniós polgárság megszerzését 

– a tagállamok joga és szakpolitikái szabályozzák. Az aktív polgári szerepvállalás kérdését 

azonban számos minisztériumi találkozón és az Európai Tanács találkozóin, valamint az 

Európai Bizottság közleményeiben is felvetették már. Az Európai Bíróság többször foglalkozott 

a tagállamok állampolgárságra vonatkozó szabályozásaival kapcsolatos ügyekkel.

1999-ben a tamperei Európai Tanács megerősítette azt a célkitűzést, hogy a valamely tagállamban 

jogszerűen, huzamosabb ideig tartózkodó, harmadik országbeli állampolgároknak fel kell ajánlani 

a lehetőséget, hogy megszerezzék azon tagállam állampolgárságát, amelyben tartózkodnak.

A 2005-ös közös beilleszkedési program szerint a 9. közös alapelv (a bevándorlók részvétele 

a demokratikus folyamatban) végrehajtását nemzeti szinten nemzeti állampolgársági és 

honosítási előkészítő programokkal lehet előmozdítani.  

Az integrációért felelős uniós miniszterek 2007-es, nem hivatalos potsdami találkozója európai 

együttműködést szorgalmazott annak megállapítására és megvilágítására, hogy melyek „a 

részvétel különböző fogalmai és megközelítései, valamint a jelenleg tárgyalt aktív polgári 

szerepvállalásról alkotott különféle fogalmak, az EK joganyagára tekintettel, amely a bevándorlók 

integrációját a tagállamok alkotmányos és jogrendszereinek körébe utalja, valamint a tagállamok 

által alkalmazott honosítási rendszerekkel kapcsolatos eszme- és tapasztalatcserére.”  
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 5.1 A sokszínű társadalom közös jövőjére vonatkozó 
elgondolások és sokrétű érdekek 

Az „állampolgárság” (nationality) és az „aktív polgári szerepvállalás” (citizenship) 

kifejezéseket a hétköznapi beszédben gyakran egymással felcserélhető módon használják. 

Vannak olyan európai nyelvek, amelyeken a két fogalmat nehéz megkülönböztetni.

Az állampolgárságról szóló európai egyezményt 1997. november 6-án, Strasbourgban írták 

alá, és 2000. március 1-jén lépett hatályba. Az Európa Tanács ezen átfogó egyezménye az 

állampolgárság minden aspektusára vonatkozó alapelveket és szabályokat foglalja magában, 

úgymint a hontalanság megakadályozása, a megkülönböztetésellenesség, valamint a 

kérdéses területeken szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek jogainak tisztelet -

ben tartása. Az egyezményt ez idáig 18 uniós tagállam írta alá, és 11 tagállam ratifi kálta. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/

2007&CL=ENG  

Az „állampolgárságot” az állampolgárságról szóló európai egyezmény a következőképpen 

defi niálja: „valamely személy és egy állam közötti jogi kötelék, amely nem utal a személy etnikai 

származására.” Ez a kötelék meghatározza az adott állam állampolgárainak (politika, gazdasági, 

társadalmi, kulturális stb.) jogait és kötelezettségeit. A többes állampolgárság meghatározása 

az, hogy egyazon személy egyidejűleg két vagy több állampolgársággal rendelkezik. Az 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (1948) 15. cikke kimondja, hogy minden személynek 

joga van valamely állam állampolgárságához, és ettől a jogától az állam önkényes módon 

nem foszthatja meg. Az egyénnek hasonlóképpen joga van arra, hogy állampolgárságát 

megváltoztassa az egyik állampolgárságról való lemondás és/vagy a másik állampolgárság 

megszerzése révén. A honosítás az egyik olyan közigazgatási eljárás, amely révén az adott állam 

állampolgárságával nem rendelkező személyek megszerezhetik az állampolgárságot.  

Az aktív polgári szerepvállalás (citizenship) azon jogok és kötelezettségek gyakorlása, amelyek 

azzal járnak együtt, hogy egy személy egy bizonyos entitás (azaz állam, régió, város, valamint 

szakmai szervezetek, politikai pártok, társadalmi mozgalmak és vallási szervezetek) tagja 

lesz. Az aktív polgári szerepvállalás inkább politikafi lozófi ai, semmint jogi fogalom. Az entitás 

vállalja, hogy tagsága bővülhet, a belépés szabályainak olyan módon való módosítása útján, 

hogy a lehetséges új tagokat ösztönzi, és biztosítja számukra az aktív tagként történő részvétel 

feltételeit. Az új tagok – akik különböző közösségekből érkeznek – azt is kifejezik, hogy érdekeltek 

az adott közösség jövőjében, és hogy élni akarnak a tagság és az aktív részvétel lehetőségével. A 

meglévő tagok elkötelezik magukat amellett, hogy pozitívan fogadják az újonnan érkezetteket, 

egyenlőnek tekintik őket és meggyőződésük, hogy az entitás jövőjének az új tagok is részei. 

A „nemzeti polgárság” (national citizenship) – a jogi és a politikafi lozófi ai fogalom közötti 

klasszikus kapocs – defi níciója a következő: az egyén vállalja és gyakorolja az állampolgárok 

részére fenntartott jogokat és kötelezettségeket. 

://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=166&CM=1&DF=7/5/2007&CL=ENG
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Azonban az aktív polgári szerepvállalás és az állampolgárság fogalma a jelenkori politikában 

elkülönült egymástól, és jelentésük szétvált. Az európai és nemzetközi együttműködés 

révén az aktív polgári szerepvállalás új, szupra- és szubnacionális jogi formái alakultak ki. 

Az állampolgárság e formáiban történő részvétel lehetőségeit és feltételeit rendszeresen 

ellenőrzik nemzetközi szinten.

A „társadalmi polgárság” (civic citizenship) fogalma az európai integrációs együttműködés 

során alakult ki; célja az, hogy erősítse az állampolgárok, az EU polgárai és az adott országban 

jogszerűen tartózkodó, harmadik országbeli állampolgárok közötti szolidaritást és az 

azonos térséghez tartozás érzését. Az állam elkötelezi magát amellett, hogy az országban 

jogszerűen tartózkodó, harmadik országbeli állampolgároknak a tartózkodási idő hossza 

alapján szélesebb körű jogokat és kötelezettségeket ad meg.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0757:EN:HTML 

Az „uniós polgárság” (citizenship of the European Union) alapja az EU tagállamának 

állampolgársága. Az Unió bármely tagállamában élő uniós polgárokat ugyanazon alapvető 

jogok és kötelezettségek illetik meg. 

Joguk van például arra, hogy a többi uniós tagállamban szabadon mozogjanak és tartóz-

kodjanak, hogy együtt éljenek családjukkal, valamint hogy szavazzanak és induljanak a 

helyhatósági és európai parlamenti választásokon.

1974 óta az Eurobarometer rendes felmérései rendszeresen fi gyelemmel kísérik az 

uniós polgárság szubjektív aspektusát: az Unió polgárainak azt az érzését, hogy azonos 

térséghez tartoznak, a jelentősebb politikai kérdésekkel kapcsolatos nézeteket, a tagság 

támogatását, az Európai Unióról kialakult képet és az intézményeibe vetett bizalmat. Az 

uniós polgársággal járó jogok gyakorlásával kapcsolatban is hozzáférhetők adatok. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm

www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/59/en/1/ef0659en.pdf

Emellett kialakultak az aktív polgári szerepvállalás új, a nemzeti szint fölött és alatt működő 

közösségekben a jogok aktív gyakorlásával és kötelezettségek vállalásával kapcsolatos, jogi 

vonatkozással nem bíró formái.

Az aktív polgári szerepvállalást az Európai Bizottság a politikai életben, a civil társadalomban, 

közösségi életben való részvétel, valamint az aktív polgári szerepvállaláshoz szükséges közös 

értékek (az emberi jogok, a demokrácia, az interkulturális megértés) tekintetében vizsgálja.

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20

Citizenship%20across%20Europe.pdf 

http://active-citizenship.jrc.it/Documents/active%20citizenship/Measuring%20Active%20Citizenship%20across%20Europe.pdf
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Az állampolgárság megszerzésének lehetővé tétele 

Amikor az első generációs bevándorlók gyökeret vernek a tartózkodási hely szerinti országban, 

úgy dönthetnek, hogy részt vesznek az aktív polgári szerepvállalás különböző formáiban. Az 

államoknak, régióknak, önkormányzatoknak, munkáltatóknak és oktatási intézményeknek 

egyaránt érdekükben áll az, hogy lehetőséget biztosítsanak a bevándorló személy számára 

abban, hogy megszerezze az állampolgárságot, illetve ezt előmozdítsák. A beilleszkedés 

állampolgár-központú megközelítése olyan intézkedésekből áll, amelyek megszüntetik a 

részvételt gátló akadályokat, és támogatják azokat a szervezeteket, amelyek a bevándorlók 

és a helybeliek előtt az állampolgárság új formáit nyitják meg. Ezen intézkedések magukban 

foglalják az iskolákban folytatott állampolgári oktatást, a helyi választójogot és kapcsolat-

felvételt, valamint a származási országgal együtt folytatott közös fejlesztési programokat. Az 

aktív, önkéntes részvételt elősegítő módszerek a következő szempontok alapján tervezhetők:

Megvalósíthatók (a belépés és a részvétel kevéssé korlátozott) ;• 

Változatosak (fi gyelembe veszik a bevándorlók képességeit és törekvéseit) ;• 

Minden lakos számára nyitottak (előmozdítják a gyakori interakciót és az egyenlő • 

bánásmódot) ;

Jól szervezettek (az aktív polgári szerepvállalás és az egész életen át tartó tanulás • 

minőségi előírásaival összehangoltak).

A leendő állampolgárok érdekei 

Azoknak a bevándorlóknak, akik azt tervezik, hogy a tartózkodási hely szerinti országban 

letelepednek, érdekükben áll megszerezni az állampolgárságot és az azzal járó összes jogot 

és kötelezettséget – ideértve a közszektor számos területén történő munkavállalásra való 

jogot, a szabad mozgás jogát és a demokratikus jogok összességét. A honosítást kérelmező 

személyeknek támogatást nyújtó nem kormányzati szervezetek országos felmérése más 

ösztönző hatású jelenségekre is rámutatott a nemzeti kontextus függvényében: a tartózkodási 

jog biztosítása, egyenlő szociális jogok és az adminisztratív nehézségek megszüntetése.

A kérelmező nem feltétlenül tekinti úgy a honosítást, mint a beilleszkedési folyamat végcélját. Az 

állampolgárság mint jogállás megszerzése nem jelent biztosítékot a továbbra is fennálló kirekesz-

téssel vagy az etnikai, vallási vagy nemzetiségi származáson alapuló megkülönböztetéssel 

szemben – ezek politikai részvétellel vagy megkülönböztetésellenességgel orvosolhatók.

Azoknak a bevándorlóknak, akik egy adott országban képzelik el jövőjüket, az áll az 

érdekükben, hogy ott állandó jelleggel, a nemzeti közösség teljes jogú tagjaiként éljenek.

Az állampolgárság és az aktív polgári szerepvállalás a politikai körök és a civil társadalom 

nézetei szerint egyre inkább kiemelt kérdés. A migráció és a beilleszkedés lehetnek azok 

a hajtóerők, amelyek az identitás különböző szintjeit összekötik. Az összekapcsoltság 

világában az, ami helyi, nemzetközibbnek tűnik, a nemzeti történelem pedig egyeteme-

sebbnek és relevánsabbnak. Az identitás különböző szintjei egyre inkább kiegészítik 

egymást: egy cardiffi   lakos egyszerre érezheti úgy, hogy walesi, brit, európai, a Brit 

Nemzetközösség polgára és világpolgár. 

*
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Az állampolgárság megszerzése és az aktív polgári szerepvállalás

Jóllehet az állampolgárság megváltozása jogi aktus, az identitások az aktív polgári szerepvállalás 

révén alakulnak ki és válnak dinamikusabbá. A fogadó társadalmaknak érdekükben áll, hogy a 

bevándorlókat az állampolgárság megszerzésére ösztönözzék, és ezzel lehetővé tegyék, hogy 

a régi és új polgárok közösen alakítsák a jövőt egy sokszínű társadalomban. 

Az új generáció esetében a polgárok és a leendő polgárok érdekei újra meg újra közelítenek 

egymáshoz. Számos, történelmileg bevándorlási célpontnak számító országban a lakosság 

jelentős hányadát teszik ki a bevándorlók gyermekei és unokái, akik már a célországban 

születtek és szocializálódtak. Az úgynevezett második és harmadik generáció tagjai sok 

esetben identitásuk fontos részének tekintik a születési országot, és nem érzik úgy, hogy a 

hazájuk egy másik ország lenne. 

A bevándorlási célország érdekei 
Az állam demokratikus, társadalmi és gazdasági érdeke, hogy előmozdítsa azt, hogy a 

huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező, állampolgársággal nem bíró népesség – 

különösen az adott országban született gyermekek – megszerezzék az állampolgárságot. 

Az állampolgárság megszerzése megakadályozza azt, hogy hosszú távú demokratikus 

defi cit alakuljon ki, amikor is a harmadik országbeli állampolgárok olyan helyzetben találják 

magukat, hogy sem származási országuk, sem az EU-tagállamok demokratikus eljárásai 

nem vonatkoznak rájuk. Arra nem lehet számítani, hogy a származási ország lépéseket tesz 

a tartózkodási hely szerinti ország ügyeiben az olyan állampolgárai nevében, akik huzamos 

ideje tartózkodnak külföldön vagy már generációk óta nem élnek a származási országban. 

Ekkor lép működésbe a választójog megszerzésének alapelve: azoknak, akik egy adott 

ország törvényei szerint élnek, azonos beleszólási joguk van a törvények kialakításába.  

A hosszú távú társadalmi és gazdasági integrációs defi citek az állampolgárság megszerzésével 

és az aktív polgári szerepvállalás gyakorlásával ellensúlyozhatók. Az összehasonlító kutatások 

során megfi gyelték, hogy az állampolgársággal járó számos kézzelfogható előny mellett létezik 

egy nem kézzelfogható „bónusz” is. A munkáltatók általában szívesebben alkalmaznak olyan 

lakosokat, akik az adott ország állampolgárai, mint olyanokat, akik nem rendelkeznek állampol-

gársággal. A közszektorban hasonlóképpen az jellemző, hogy a foglalkoztatási követelmények 

megállapításakor az állampolgársággal rendelkező személyeket részesítik előnyben. Az állampol-

gársággal járó további előny tehát az, hogy a befektetés jobban megtérül, mivel jobb lehetőség 

nyílik a részvételre, és a fogadó társadalom nyitottabban viszonyul a honosított polgárokhoz.

A megfi gyelések szerint az állampolgárság megszerzésének egyik legjelentősebb hatása a 

foglalkoztatással kapcsolatos ezen akadályok megszűnése. A hosszú időn keresztül végzett 

felmérések azt mutatják, hogy a honosítást követő években az új állampolgárok – különösebben 

azok, akik azelőtt valamely harmadik ország állampolgárai voltak – nagyobb foglalkozási 

mobilitást élveznek, míg bérük gyorsan nő, és eléri az országos átlagot. A honosítás előnyeinek 

mértéke jellemzően különbözik a strukturális tényezők (az állam és a befogadó társadalom 

által az állampolgársággal biztosított előnyök) és a személyes tényezők (például életkor) 

függvényében. Az állampolgárság megszerzése emellett az esélyegyenlőség előmozdításának 

*
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is eszköze, mivel az adott országban állandóan letelepedett, harmadik országbeli állampolgárok 

a nemzeti és uniós megkülönböztetésellenes jog hatálya alá kerülnek. 

A bevándorlási célországoknak érdekükben áll az, hogy letelepedett lakosaik számára a teljes 

állampolgárság elismerésével biztosítsák a teljes társadalmi-gazdasági és politikai beilleszkedést. 

Az alacsony honosítási mutatók problémájának enyhítése
Európa letelepedett bevándorló népessége nőtt az utóbbi 25 évben; és ez azt jelenti, hogy 

több jelölt vár arra, hogy valamelyik EU-s tagállam állampolgárságát megszerezze. A legtöbb 

országban nőtt az állampolgárságot megszerző személyek aránya, de az EU-ban ezek a 

számadatok igen változók. 1996 és 2005 között viszonylag változatlanok voltak például 

Olaszországban és Spanyolországban, míg évről évre jelentős mértékben ingadoztak Dániában 

és Magyarországon. Más országokban – például Finnországban és az Egyesült Királyságban – 

egész idő alatt emelkedett, míg például Ausztriában és Belgiumban elért egy csúcsértéket, majd 

ismét csökkent; megint máshol pedig – például Hollandiában – csökkenő tendenciát mutatott.  

Jóllehet az EU-ban az új állampolgárok száma általában véve emelkedett, az arány mégis 

alacsony, különösen a hagyományos bevándorlási célországokhoz – például Ausztráliához 

vagy Kanadához – képest, amelyek a bevándorlók állampolgársága megszerzésének 

fontosságát hangsúlyozzák. Például 2006-ban az EU-27-ben a külföldi lakosoknak csak 

2,5%-a kapta meg az állampolgárságot. Az állampolgárság igénylésére jogosultaknak 

csupán kis hányada kérelmezi ténylegesen az állampolgárságot. A többiek „társadalmi 

polgárok” (civic citizen) maradnak addig, amíg az adott országban élnek – akár azért, mert 

így döntenek, akár a körülmények vagy a honosítási folyamat bonyolultsága miatt.  

Számos magyarázata van annak, hogy az EU-ban miért tartósan alacsony és tagállamonként 

eltérő az állampolgárságot megszerző személyek aránya. Az egyik magyarázat szerint 

a másik tagállamban élő, huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező uniós polgárok 

esetében kisebb a késztetés az állampolgárság megszerzésére. A huzamos tartózkodási 

engedéllyel rendelkező lakosok már viszonylag biztos lakóhellyel rendelkeznek, és a 

foglalkoztatás, az oktatás, az egészségügy és az önkormányzati választások területén a 

honos állampolgárokéhoz hasonló elbánásban részesülnek. Az állampolgársági politikák 

és eljárások számos más aspektusa van hatással a beilleszkedési lehetőségekre, valamint 

arra, hogy később – állampolgárként – milyen lesz a részvételük.

Az állampolgárságot megszerző személyek tartósan alacsony arányát az állampolgárságra 

vonatkozó szabályozás azon elemeinek felszámolásával lehet megnövelni, amelyek 

akaratlanul is annyira komoly akadályokat jelentenek, hogy az állampolgársággal nem 

rendelkező letelepedett népességet visszatartják a kérelmezéstől.  

Az állampolgárság megszerzésére vonatkozó nemzeti szakpolitikák uniós szintű 

áttekintésével, valamint az állampolgárság és a migráció kapcsolatának ismertetésével a 

következő források foglalkoznak: 

Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries (Az 

állampolgárság megszerzése és elvesztése: szakpolitikák és tendenciák 15 európai országban), 

készítette: a NATAC projekt

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498 

*
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Citizenship policies in the new Europe (Állampolgársági szakpolitikák az új Európában), 

készítette: a CPNEU projekt

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

 5.2 Az állampolgárság megszerzése

Az újonnan érkezettek számára is teljesíthető tartózkodási 
követelmények 

A honosításra való jogosultságot meghatározó két fő követelmény a jogszerű szokásos 

tartózkodási hely, valamint bizonyos hosszúságú tartózkodási idő. Az állampolgárságról 

szóló európai egyezmény a tartózkodási idő felső határát 10 évben szabja meg. Ezzel 

fi gyelmen kívül hagyja a bevándorlók beilleszkedésének előmozdításával kapcsolatos 

prioritásokat. A honosítás kapcsán az állampolgárságról szóló európai egyezményhez fűzött 

magyarázó jelentés szerint az előmozdítás magában foglalhatja a szükséges tartózkodás 

hosszának csökkentését, a kevésbé szigorú nyelvismereti követelményeket, az egyszerűbb 

eljárást és az alacsonyabb eljárási illetékeket.

Számos első generációs bevándorló már néhány év tartózkodás alatt tényleges és hatékony 

kapcsolatot alakít ki az adott országgal és gyakorlati tudásra tesz szert. Akár meg is 

felelhetnek a tagság követelményeinek, és szándékukban áll vállalni az állampolgársággal 

járó jogokat és kötelezettségeket. A bevándorlók több országban nagyjából akkor válnak 

jogosulttá a honosításra irányuló kérelem beadására, amikor az EK-irányelvben foglaltak 

szerint jogosulttá válnak a huzamos tartózkodási engedélyre. Ekkor döntenek arról, hogy 

honos állampolgárok vagy „társadalmi állampolgárok” lesznek-e.

A honosítás jogosultsági feltételeiben érvényesülhet az a szempont, hogy az újonnan 

érkezett személyek adott esetben jogosultak arra, hogy néhány évnyi tartózkodás után 

állampolgárok legyenek, és ez szándékukban is állhat.

Az állampolgárságra vonatkozó belga törvénykönyv 1984-es, 1991-es és 2000-es reformjai 

azt célozták, hogy kulcsfontosságú szerepet játsszanak az állampolgársággal nem rendelkező 

személyek beilleszkedésének az állampolgárság könnyebb megszerzése révén történő 

előmozdításában. A 2000-es reform a parlament saját hatáskörben történő eljárásához szükséges 

jogszerű tartózkodási követelményt öt évről három évre csökkentette a rendes első generációs 

bevándorlók esetében. A 2000-es reform emellett hét év után biztosította az állampolgárságra 

való feltétel nélküli, nyilatkozaton alapuló jogot. Tíz év alatt kétharmadról (1995) körülbelül 50%-ra 

csökkent a belga állampolgársággal nem rendelkező bevándorló népesség hányada. 2003 óta az 

állampolgárságot megszerzők száma csökkent, majd az 1997-es értéken stabilizálódott.  

www.diplomatie.be/en/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=42519 

A német állampolgársági törvény 1999/2000-es reformja az új átfogó bevándorlási stratégia 

részeként elismerte, hogy az állampolgárság megszerzése Németország mint bevándorlási 

célország számára kívánatos fejlemény. Annak köszönhetően, hogy a tartózkodási 

követelményt tizenötről nyolc évre csökkentették, a külföldiek arra való hajlandóságát is 
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fokozta, hogy megszerezzék a német állampolgárságot. Továbbra is több honosítás van 

folyamatban jelenleg, mint 1998 óta bármikor.

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/

Einbuergerung/einbuergerung.html 

Egyedi csoportok fokozottabb ösztönzése

A legrövidebb megkövetelt tartózkodási idő azon első generációs csoportokra vonatkozik, 

akiknek az európai állampolgárságról szóló egyezményben meghatározott bizonyos 

tényleges és hatékony kapcsolata van. Például több olyan nemzetközi jogi eszköz van, amelyek 

pontosan meghatározzák a védelem személyes szükségletére alapuló kapcsolatokat például 

a menekültként elismert személyek, a hontalan személyek vagy az ország területén született 

hontalan gyermekek esetében. A menekültügyi egyezmény 34. cikke kimondja, hogy az 

állam – lehetőség szerint – előmozdítja a menekültek honosítását azzal, hogy felgyorsítja a 

honosítási eljárást és hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkenti annak költségét.

Számos uniós tagállam segíti elő a menekültek és hontalan személyek honosítását. A 

2000-es belga reform után az e személyekre vonatkozóan megkövetelt tartózkodási időt 

két évre csökkentették. Luxemburgban és Írországban a honosítási eljárások a nemzetközi 

védelem igényét úgy elégítik ki, hogy emellett bizonyos lényeges feltételek – például a 

nyelvismeret – alól is felmentik a menekülteket.

Szlovénia a 2002. évi, az állampolgársági törvényt módosító törvénnyel igazodott azon 

nemzetközi jogi normákhoz, amelyek szerint a honosítást egyszerűbbé kell tenni – többek 

között – a menekültként elismert személyek és a hontalan személyek számára. A reform 

eredményeként ritkábban élnek a kivételes eljárás lehetőségével, míg az egyszerűsített 

eljárást jóval többször alkalmazzák.

Az állampolgárságra vonatkozó szabályozás értelmében az országok gyakran megadják a 

független jogállást a házastársaknak vagy élettársaknak. Ez a nemek közötti egyenlőséget 

hangsúlyozó megközelítés biztosítja a férfi ak és nők közötti egyenlőséget, valamint a család 

egységét az állampolgárság elnyerése után.

Spanyolországban az állampolgárok házastársai egy évnyi tartózkodás után, egy évvel a 

házasságot követően adhatják be kérelmüket; Olaszországban ez az időszak hat hónap, 

amennyiben a házastárs már rendelkezik tartózkodási engedéllyel. Portugáliában és 

Belgiumban például az állampolgárok élettársára is vonatkoznak a szabályozások.  

Néhány országban még mindig vannak „preferált” etnikai vagy nemzetiségi csoportok, 

amelyek tagjainak honosítását – az ország és a csoportok közötti történelmi kapcsolat 

alapján – megkönnyítik. Egy bevándorló állampolgársága vagy etnikai eredete utalhat arra, 

hogy a személynek bizonyos tényleges és hatékony kapcsolatai vannak (azaz nyelvismeret 

és családi kapcsolatok). Azonban a bevándorlási áramlások globalizációja következtében 

számos európai országban lesz a bevándorló népesség egyre sokszínűbb etnikai és nemzeti 

www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/Einbuergerung/einbuergerung.html
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eredetét tekintve. Az új népesség beilleszkedését elősegítheti, ha a preferenciális eljárás 

minden állampolgársággal rendelkező, kisebbségi etnikumból származó személy számára 

hozzáférhető lesz, amennyiben az illető megfelel az alapvető feltételeknek.

1996 és 2005 között Portugáliában a honosítási arány az OECD-n belül az egyik legalacsonyabb 

volt: a külföldön született népesség körülbelül 0,5%-a. Portugália hagyományos, a gyarmatosítás 

utáni időszakra jellemző migrációs áramlását a moldovaiak, a románok és a kínaiak megjelenése 

színesítette. Mi több, jelenleg az ukrajnaiak alkotják az ország egyik legnagyobb bevándorló-

csoportját. Portugáliában a 2006. április 17-i új állampolgársági törvény célja az, hogy fellépjen 

azon tényezőkkel szemben, amelyek társadalmi kirekesztéshez vezetnek, hogy egyszerűsítse az 

állampolgárság megszerzésének eljárását, és hogy Portugália – mint új bevándorlási célország 

– előmozdítsa a beilleszkedést. Az új törvény a rövidebb, hatéves tartózkodási időszakot – 

amely korábban a portugál ajkú országok állampolgárai számára volt fenntartva – írja elő 

minden olyan első generációs bevándorló számára, aki alapszinten ismeri a portugál nyelvet 

és büntetlen előéletű. A törvény sikeressége elsősorban annak köszönhető, hogy a nagyobb 

politikai pártok megegyeztek abban, hogy nem politizálják át az állampolgárság kérdését. E 

konszenzus hatására a Parlament egyhangúlag elfogadta a törvényt. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacion

alidade 

Az új generáció megközelítése

Számos tagállam alkalmaz generációs megközelítést az állampolgárságra vonatkozó 

szabályozással kapcsolatos integrációs célkitűzések elérése terén. 

A ius soli bevezetése a bevándorlók gyermekei esetében azt jelenti, hogy a születés az 

állampolgárságra jogosultság elégséges alapvető kritériuma. Az állampolgársággal járó 

előnyök arra engednek következtetni, hogy az állampolgárság megszerzése a legfi atalabbak 

esetében a legelőnyösebb. Minél fi atalabb az új állampolgár, annál nagyobb a befektetés 

megtérülése, mivel az eredmény az egész életen át tartó személyes és szakmai fejlődés. Ezzel 

szemben minél hosszabb ideig vár egy gyermek arra, hogy teljes jogú állampolgár legyen, 

annál valószínűbb, hogy az állampolgári státusz hiánya olyan hátrányokat okoz neki élete e 

meghatározó szakaszában, amelyeket egy későbbi életszakaszban már nehéz orvosolni. 

A második generáció a születéssel járó automatikus állampolgársági joggal rendelkezik olyan 

hagyományos bevándorlási célországokban, mint amilyen például Kanada vagy az Egyesült 

Államok. Az EU tagállamaiban létezik olyan gyakorlat, miszerint a harmadik generáció 

egyforma jogokkal bír, míg a második generációnak csak bizonyos idővel a születés után és/

vagy abban az esetben, ha a személy szülője az országban jogszerűen tartózkodó személy.

A jogszabályok a ius soli bevezetésével az első generáció leszármazottai esetében hozzájárul-

hatnak ahhoz, hogy az országban született gyermekek egyenlő jogokkal rendelkezzenek, 

valamint hogy iskolai és szakmai pályafutásuk során jobb kiindulási helyzetben legyenek.

Írországban a bevándorlók olyan gyermekei, akik az országban születtek, születéskor ír 

állampolgárságot nyerhetnek, amennyiben a szüleik az azt megelőző négy évben három éven 

keresztül jogszerűen tartózkodtak az országban. A szülők státuszára hasonló rendelkezések 

*

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
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vonatkoznak például Belgiumban, Portugáliában és az Egyesült Királyságban. Minden harmadik 

generációs gyermek születéskor automatikusan megkapja az állampolgárságot Belgiumban, 

Írországban, Hollandiában, Portugáliában és – 2009. január 1-je óta - Luxemburgban.

Az állampolgárságra vonatkozó szabályozások a legtöbb esetben fi gyelembe veszik a 

„másfeledik generáció” helyzetét is. Ezt a generációt a bevándorlók házasságon kívül 

született vagy örökbefogadott gyermekei alkotják, akik családegyesítési engedéllyel 

érkeznek az országba. Az állampolgárságra jogosultság egyik oka a család egysége; ezek a 

gyermekek automatikusan állampolgárságot nyernek, amikor szüleik honosítása engedé-

lyezésre kerül. Egy másik ok a szocializáció: a gyermekek az oktatási rendszerben eltöltött 

néhány év után saját jogon lesznek állampolgárok. A legtöbb esetben a szüleik kérvényezik 

az állampolgárságot a gyermekek nevében, azonban a gyermek jogairól szóló egyezmény 

12. cikkének értelmében a gyermeknek joga van saját meghallgatását kérni az őt érintő 

állampolgársági döntésekben.

Svédországban a bevándorlók kiskorú gyermekei öt év tartózkodás után a szülők által tett 

egyszerű bejelentés alapján nyernek állampolgárságot. 

A bevándorló gyermekeknek a skandináv országokban 12 éves kortól, Ausztriában 14 éves 

kortól áll jogukban véleményt nyilvánítani vagy kérelmezni a honosítási eljárást.

A jövedelem mint a nemzeti polgárság küszöbe

Mivel az állampolgársággal nem rendelkező kérvényezők még nem élvezik az 

állampolgársággal járó előnyöknek azon hatását, hogy bérük növekszik, a jövedelmi 

viszonyok vagy a magas illetékek azzal az akaratlan következménnyel járhatnak, 

hogy megerősítik a munkaerő-piaci beilleszkedést gátló hátrányokat, ahelyett, hogy 

előmozdítanák a belépést a munkaerőpiacra. Figyelemre méltó szempont, hogy a bizonyos 

szintet elérő jövedelmet már nem tekintik az állampolgárság és a választójog alapköve-

telményének. Mivel számos kérelmező huzamosabb ideje tartózkodik az országban, és adott 

esetben az állampolgárokéhoz hasonló hozzáférése van a szociális ellátáshoz és a szociális 

védelemhez, az állampolgárság megszerzése inkább a demokratikus részvételhez való 

hozzáférés kérdése, semmint a szociális vagy a munkanélküli ellátásra való jogosultságé. 

A jövedelmi kritériumokat és az illetékeket a gazdasági beilleszkedéssel kapcsolatos 

hatékonyságuk és a demokratikus kormányzással kapcsolatos vonzataik összefüggésében 

lehet értékelni. 

A „fedezet” ellenőrzését a honosítási eljárásban Svédországban 1976-ban, Hollandiában 

1977-ben, Belgiumban 2000-ben és Portugáliában 2006-ban szüntették meg. Emellett 

Portugáliában az állampolgársággal kapcsolatos bármely bejegyzés vagy nyilatkozat, 

valamint bármely szükséges bizonyítvány ingyenes azon személyek számára, akik az 

országos minimálbérnél kisebb vagy azzal megegyező jövedelemmel rendelkeznek.

A honosítási eljárás ingyenes Belgiumban, Franciaországban, Luxemburgban és Spa-

nyolországban. Észtországban a 2006. február 6-i kormányrendelet minden költséget fedező, 

100%-os mértékre emelte a honosításhoz szükséges nyelvi képzés költségének visszatérítését. 

*
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Az előző állampolgárságról való lemondás kötelezettsége

A többes állampolgárság általában két aggályt vet fel az állammal kapcsolatosan. Az első az 

adott állam és más államok kapcsolatával van összefüggésben. Felmerül, hogy amennyiben 

a honosítást kérelmezők számára lehetővé válik korábbi állampolgárságuk megtartása, úgy 

konfl iktus alakulhat ki az államok között például a katonai szolgálat, a sorozás és az adózás 

terén. A második aggály az adott állam és állampolgárai kapcsolatával van összefüggésben. 

Megválaszolatlan kérdés a lojalitás (a polgárok milyen módon fejezik ki lojalitásukat az 

állam felé?), a külföldi tartózkodás (az országból elköltöző polgárok tényleges kapcsolatban 

maradnak és azonos jogokkal rendelkeznek, például jogosultak a konzuli védelemre?) és a 

kulturális hatások kérdése. (Azoktól, akik a tartózkodási hely szerinti ország állampolgárságát 

megszerzik, elvárható-e, hogy az állam által meghatározott kultúrát olyan mértékben 

elfogadják, hogy azzal kizárják származási hely szerinti kultúrájukat?).

E régóta fennálló aggályok ellenére a többes állampolgárság ma már jogi realitás. A 20. század 

vége óta számos európai országban szüntették meg a többes állampolgárság jogi akadályait, 

amelyeket még a század elején és közepén vezettek be. Bizonyos tagállamokban az áll a kettős 

állampolgársághoz való attitűd megváltozása mögött, hogy az adott államok polgárai is mobilisak 

lettek, és globális kapcsolataik vannak, a bevándorló népesség létszáma megnőtt, és egyre 

nagyobb mértékben vált letelepedetté, az állampolgárságra vonatkozó szabályozások pedig 

kimondták a ius soli elvét. Számos ország de iure vagy de facto elismeri a többes állampolgárságot 

saját állampolgáraik, az új polgárok és azok gyermekei esetében. Más országok csupán bizonyos 

csoportok és bizonyos helyzetek esetén járnak el így. Ezután nemzeti szinten nyomon követő 

kérdésekkel ellenőrzik a többes állampolgárság következetes alkalmazását. 

A többes állampolgárság demográfi ai realitássá is lett, ahogy a többes állampolgárság 

elfogadása következtében megnövekedett az úgynevezett kettős állampolgárok száma. A 

tagállamok állampolgárai kivándorolnak, és más országok állampolgáraival kötnek házasságot. 

Emellett a korábbi állampolgárságról történő lemondás kötelezettsége megszüntetésének 

hatására 1996 és 2005 között a legtöbb európai országban nőtt a honosítási arány.  

Az okok, amelyek miatt az újonnan érkezettek szívesebben döntenek a honosítás mellett 

a többes állampolgárságot elfogadó országokban, gyakran inkább a származási országgal 

való személyes vagy gyakorlati kapcsolatokkal állnak összefüggésben, semmint a tartózkodási 

hely szerinti országra jellemző integrációs helyzettel. A többes állampolgárságot elfogadó 

országokban élő bevándorlók esetében a honosítási folyamat nem lesz hatással az ország 

határain átnyúló, tágabb családi vagy társadalmi kapcsolataikra. Azok a személyek, akik 

megtarthatják korábbi állampolgárságukat, fontos mobilitási jogokat tarthatnak meg, és nem 

kényszerülnek új, sok esetben költséges vízum- és utazási korlátozásokkal szembesülni. Azok a 

csoportok, amelyek tagjai szívesebben döntenek a többes állampolgárság mellett – amennyiben 

az elfogadott –, a magasabb emberi tőkével rendelkező csoportok, például a bevándorló 

vállalkozók vagy a közös projektekben részt vevő üzletemberek. A korábbi állampolgárság 

megtartásának szándéka a születési országtól is függhet. Például számos balkáni, észak-afrikai 

vagy közel-keleti országban a lemondás illegális, vagy magas illetékkel, valamint az örökség és 

a tulajdonjogok elvesztésével jár.  
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A tolerancia erősödésével az államok más politikai eszközökkel próbálják kezelni a régi 

aggályokat. A közelmúltban kialakított nemzetközi jogi iránymutatások azzal oldották meg 

az államok közötti esetleges konfl iktusokkal kapcsolatos problémát, hogy a tartózkodási 

hely szerinti országot részesítik elsőbbségben. Az olyan nyitott kérdéseket, mint amilyen 

a lojalitás egy liberális demokráciában, a kivándorlást választó régi és új polgárok jogai 

és a kulturális hatások, az állampolgári oktatással, valamint a többes állampolgársággal 

rendelkező és nem rendelkező polgárok közötti intenzívebb interakcióval lehet kezelni.

A többes állampolgárság elfogadásának jogi és demográfiai tendenciájával egyrészt az az 

előny jár, hogy számos uniós tagállamban megnőtt a honosítási arány. Ezekben az 

országokban a honosítás kérelmezése nem gyakorol negatív hatást a bevándorló családi, 

társadalmi és gazdasági kapcsolataira.  

Számos ország – Ciprustól és Franciaországtól kezdve Magyarországig és Szlovákiáig – nem 

követeli meg a honosítási eljárás mellett döntő polgáraitól azt, hogy mondjanak le előző 

állampolgárságukról. Belgium, Franciaország, Írország, Portugália és az Egyesült Királyság 

lehetővé teszi az első generációs bevándorlók adott országban született gyermekei számára 

a kettős állampolgárságot.

2003-ban a fi nn politikai pártok között általános megállapodás alakult ki, miszerint a többes 

állampolgárság segít fenntartani az ország nemzetközi versenyképességét és jó kapcsolatait, 

valamint pozitív hatással van a Finnországban újonnan megjelent bevándorló közösségekre. 

Emellett ez felel meg a többi uniós tagállamban tapasztalható tendenciáknak (Svédország 

2001-ben döntött az elfogadás mellett). A reform hatására a fi nn állampolgárság elnyerése 

iránti érdeklődés megkétszereződött, és ennek köszönhetően az EU-n belül 2004-ben 

Finnországban volt a legmagasabb a honosítási arány: 6,4%. 

www.migri.fi /netcomm/content.asp?path=8,2477,2652 

Luxemburg a 2008. október 28-i jogszabállyal azt a célt tűzte ki, hogy az állampolgárságra 

vonatkozó szabályozást a változó társadalomhoz igazítsa, valamint hogy konszolidálja a 

végelegesen letelepedni szándékozó bevándorlók beilleszkedését. Ha egy kérelmezőnek 

a többes állampolgárság megszerzése áll szándékában, az azt mutatja, hogy hajlandó a 

beilleszkedésre, valamint azt, hogy kötődik származási országához és annak kultúrájához. 

www.luxembourg.public.lu/fr/actualites/2009/01/01-droit-nationalite/index.html 

 5.3 A leendő állampolgárokat ösztönző közigazgatási 
eljárások

Abban az esetben, ha a honosításhoz különféle jogosultsági kritériumok és feltételek 

kapcsolódnak, megoldandó problémát jelent a széles közigazgatási mérlegelési jogkör. 

A bevándorlók kérelmei és a közigazgatás egyaránt elkötelezik magukat amellett, hogy 

megfeleljenek a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A felelősségteljes kormányzásra 

vonatkozó világos, részletes és kötelező iránymutatások biztosítják, hogy a honosítás nyilvános 

kritériumai az átlátható, gyors, kezelhető és megfi zethető eljárások során alkalmazott valódi 

kritériumok. A megkülönböztetésellenes jogszabályok kifejezetten garantálják, hogy az 

állampolgárságot kérelmező személyek egyenlő bánásmódban részesülnek.

*
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Az államok szakpolitikáikat olyan eljárások elősegítésével értelmezhetik és hajthatják végre, 

amelyek a kérelmezőket mint leendő állampolgárokat pozitívan kezelik.

Az uniós tagállamok – mint a rasszizmus minden formájának megszüntetéséről szóló 

nemzetközi egyezmény (1965) aláírói – az 1. cikk (3) bekezdésében vállalják, hogy bármilyen 

is legyen az állampolgárságra vonatkozó szabályozásuk és szakpolitikájuk, annak 

rendelkezéseit nem alkalmazzák megkülönböztető módon bizonyos nemzetiségek ellen.

www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm  

A felelősségteljes kormányzás megközelítésének része az is, hogy a közigazgatási 

kultúrában felismerik azt, hogy a kérelmezők jövőbeli állampolgárok. A közigazgatási 

gyakorlatra vonatkozó magatartási kódexek, értékelési mechanizmusok, referenciaértékek 

és a szakértői értékelési programok a kormányzás több szintjén alkalmazható eszközök. 

A széles közigazgatási mérlegelési jogkör megszüntetése, valamint a megfelelő iránymutatás 

és felügyelet biztosítása fokozza a jogállamiság iránti tiszteletet, és hatékonyabbá teszi a 

honosítási eljárásokat.

A honosítás a legtöbb országban saját hatáskörben való eljárás. Németországban a 2000-es 

reformmal ezeket a gyakorlatokat felváltotta az állampolgárság megszerzésének joga; 

ennek alapja az a felismerés volt, hogy a honosítás közérdek. A szövetségi és a tartományi 

szint közös közigazgatási irányelvekben állapodott meg, és ismételt tárgyalásokat tartottak 

a következetlen regionális értelmezések és gyakorlatok problémájának megoldására. A 

bizonytalan jogi kritériumokat Ausztriában is korrigálták a szövetségi és tartományi képviselők 

rendszeres találkozói során, valamint a közigazgatási bíróság határozatai segítségével. 

Magyarország esetében többek között az magyarázza a honosítási arány 1990 óta 

bekövetkezett emelkedését, hogy alkotmányreformokat hajtottak végre, amelyek korlátozzák 

a belügyminisztérium saját hatáskörben való eljárásra való lehetőségét az állampolgársággal 

kapcsolatos ügyekben. A minisztériumnak meg kell győződnie afelől, hogy az elnök 

állampolgársággal kapcsolatos döntései azokat a kérelmezőket részesítik előnyben, akik 

megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 

Okmányok

A közigazgatási eljárások fi gyelembe vehetik a származási országra jellemző helyzetet, és adott 

esetben kevesebb okmány beszerzését írhatják elő. Az okmányok beszerzése a származási 

országokból adott esetben nehézkes folyamat lehet, amelynek költségei olyan magasak, hogy 

magát a folyamatot is akadályozzák; emellett többszörös utazás, fordítás és a konzuli tisztviselő 

általi hitelesítés is szükséges lehet. Bizonyos országokból érkezett személyek vagy hontalan 

személyek esetében biztonsági megfontolások teszik lehetetlenné az okmányok beszerzését. 

A rugalmasság és a mentességre vonatkozó egyértelmű iránymutatások sikeresen megakadá-

lyozhatják az okmányok többszörös bekérését és a hivatalok közötti félreértéseket, amelyek 

lassítják az eljárást, és oda vezetnek, hogy a korlátozott érvényességű okmányok érvényessége 

még a döntés meghozatala előtt lejár.

*

*
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Finnországban abban az esetben, ha bizonyos okmányok megszerzése lehetetlen, a 

bevándorlási igazgatóság elfogadja a kérelmező nyilatkozatát, ha az megbízható és 

koherens. Az okmányok bekérésének rugalmas megközelítése, valamint a döntéshozatali 

szint lejjebb vitele lehetővé tette az azonnali feldolgozást, illetve hogy a döntés néhány 

hónapon belül megszülessen. Azokban az esetekben, ahol vizsgálatra van szükség, az 

átlagos feldolgozási folyamat 3 évről (2003) 2 évre csökkent (2009).  

www.migri.fi /download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus

%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821} 

Hollandiában az okmányok – elsősorban a születési és házassági anyakönyvi kivonatok 

– bemutatásával kapcsolatos problémákkal igen korai szakaszban kezdenek foglalkozni: 

amikor a bevándorlók először jelentik be magukat az önkormányzatnál. Sok esetben az 

útlevél és a tartózkodási engedély is elegendő az állampolgárság kérelmezéséhez. 

Az Állampolgársági Ellenőrző Szolgálat (NCS) az Egyesült Királyság belügyminisztériuma 

állampolgársági csoportjának, valamint több angliai és walesi helyi tanácsnak a partnersége, 

amely a brit állampolgárság kérelmezési folyamatában a szükségtelen késlekedés mértékét 

csökkenti. 

A költségeket fedező illeték ellenében – amely alacsonyabb annál, mint amit az ügyvédek 

kérnek – a helyi önkormányzatok ellenőrzik, hogy a kérelmeket megfelelően töltötték-e ki, 

és hogy csatolták-e a szükséges igazoló okmányokat.

www.ukba.homeoffi  ce.gov.uk/britishcitizenship/applying/checkingservice/#header1 

A kérelmek feldolgozásának időbeli korlátai

Az állampolgárságról szóló európai egyezmény szerint a feldolgozást ésszerű időn belül 

kell elvégezni. Az egyik tendencia az, hogy a feldolgozás időbeli korlátait a közigazgatási 

gyakorlatra vonatkozó referenciaértékként és a kérelmezők számára nyújtott garanciaként 

határozzák meg. Így a közigazgatás nagyobb humán- és pénzügyi erőforrásokat tud egyéb 

intézkedésekre fordítani, mint amilyen például a munkahátralék feldolgozása, a kérelmezők 

naprakész tájékoztatása kérelmük állásáról, valamint az elutasító döntés írásbeli indokolása.  

2003 óta az ír információs biztos előírja, hogy a honosítási folyamatnak meg kell felelnie 

a tájékoztatás szabadságáról szóló törvénynek, amennyiben az elutasításhoz indokolással 

ellátott döntést kell mellékelni. 

www.foi.gov.ie  

2006-ban a Svéd Migrációs Testület a honosítási eljárás időtartamának felső határát nyolc 

hónapban állapította meg. Jelenleg a döntésre átlagosan egy–hat hónapot kell várni. 

Ausztria, Belgium és Hollandia szintén egy évnél rövidebb időszakban állapította meg az 

eljárás maximális hosszát.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/estudier/estuduniv.jsp 

www.migri.fi/download.asp?id=kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng%2C+kansalaisuus%5Fhakemuksesta%5Feng;1080;{A73BFF7B-BDFC-481E-8B45-90C365CBA821}
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Várakozási idő rehabilitált kérelmezők számára

Az államok jogos érdeke annak garantálása, hogy a honosítási eljárás során kiszűrik azokat 

a jelentkezőket, akiket súlyos bűncselekmények miatt elítéltek. Azonban számos honosítási 

eljárás során egy súlyos bűncselekmény miatti korábbi büntető ítélet automatikusan 

elutasítást von maga után, anélkül, hogy fi gyelembe vennék a rehabilitáció elvét. Az egyik 

megoldás a „várakozási idő”, amely során bizonyos bűncselekmények miatt elítélt személyek 

második esélyt kapnak. Ezek a személyek a többi tetteshez hasonlóan letöltik büntetésüket, 

majd – amennyiben megfelelnek a feltételeknek – egy bizonyos időszak eltelte után 

megkaphatják az állampolgárságot. A közigazgatás mérlegelési jogköre a jogszabályokban 

meghatározott méltányos, átlátható és egyértelmű kritériumok alapján, valamint az egyes 

bűncselekményekhez és ítéletekhez kapcsolt számítási módszerekkel korlátozható.  

Svédországban azok a honosítást kérelmező személyek, akik bűncselekményt követtek el, 

egy bizonyos várakozási idő letelte után lesznek jogosultak állampolgárság iránti kérelem 

benyújtására. A várakozási idő hosszát a bűncselekmény és az ítélet súlyossága határozza 

meg, és ez a bűncselekmény időpontjától vagy – hosszú büntetés esetén – a szabadlábra 

helyezés időpontjától kezdődik. Ebben az időszakban a hatóságok mérlegelni tudják az 

egyes kérelmezők adott időszakra jellemző életvitelét. A fokozatos várakozási időszakokra 

alapuló rendszer elemei jellemzők Dániában, Finnországban és Norvégiában.

www.migrationsverket.se/english.jsp?english/evisum/index.jsp 

Nyelvi és integrációs feltételek, amelyek eredményesen ösztönzik a 
kérelmezőket és biztosítják sikerüket

A legtöbb honosítási eljárás szerint indokolt a feltételezés, miszerint a legtöbb első generációs 

kérelmező – akik csupán több évnyi tartózkodás után lesznek jogosultak – alapszinten el tudta 

sajátítani az országban használt egyik közös nyelvet. A számos nemrég elfogadott nyelvi 

és beilleszkedési/állampolgári feltétel – ideértve a nyelvórákat és vizsgákat is – esetében 

további külső értékelés szükséges eredményességük és végső soron vett hatékonyságuk 

tekintetében, ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy ezek valóban integrációs ösztönző 

erővel bírnak. Egyes tagállamok azon az alapon fogadták el ezeket a feltételeket, hogy ezek a 

tartósan letelepedett bevándorló népességet arra ösztönzik, hogy fejlesszék nyelvtudásukat, 

valamint bővítsék ismereteiket az állami intézményekről és a politikai rendszerről. Ugyanakkor 

más tagállamok éppen ezeket a feltételeket szüntették meg vagy minimalizálták, mivel 

véleményük szerint nem mozdítják elő a honosítást, ehelyett más politikai célokat szolgálnak 

és aránytalan hatással vannak bizonyos csoportokra, úgymint az alacsonyabb képzettséggel 

rendelkező vagy az alacsonyabb társadalmi-gazdasági státuszú személyekre. 

Az első szakaszban a nyelvi vagy beilleszkedési feltételek vagy vizsgák hatékonyan szolgálhatják  

a közigazgatás mérlegelési jogkörének korlátozására vonatkozó célkitűzést. A tanfolyamon való 

részvétel, a bizonyítvány vagy a vizsgát igazoló egyéb okirati bizonyíték bemutatása szabványosí-

tottabb és összehasonlítható, a közigazgatási beavatkozástól függetlenebb, és hatékonyabb 

ösztönző arra, hogy sokan nyújtsák be a kérelmet. Ezek esetében kisebb a kockázata annak, 

hogy önkényes, következetlen vagy potenciálisan megkülönböztető módon kerül alkalmazásra 
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a jogszabály, mint amikor a közigazgatási értékelés személyesebb vagy szubjektívebb formáit 

alkalmazzák. A nem egyértelmű kritériumokat így meg lehet szüntetni vagy helyettesíteni lehet 

az értékelés világosabb eszközeivel – ezeket az eszközöket elemezni kell és meg kell vitatni. 

Luxemburgban a 2001. július 24-i törvény az 1940-ben keletkezett megfogalmazást, 

miszerint a külföldieknek „igazolniuk kell a megfelelő mértékű asszimilációt” a következővel 

váltotta fel: „megfelelő mértékű beilleszkedést kell igazolniuk." A nyelvi vizsgák és a polgári 

programok formalizálására kerültek; több eszköz mozdítja elő a hozzáférést ehhez az 

információhoz (például telefonos forró drót).

Az állampolgárságra vonatkozó belga jogszabálygyűjtemény 2000-es reformjának 

megvitatása során úgy találták, hogy a korábbi beilleszkedési vizsgának kevés gyakorlati 

haszna van a honosítás szempontjából. A kérelmező „beilleszkedésre való hajlandóságát” a 

helyi rendőrség vizsgálat során bizonyította; ez igen szubjektív és következetlen értékeléshez 

vezetett. Ma a bevándorlók azzal bizonyítják beilleszkedési szándékukat, hogy kérelmezik a 

honosítást, és kinyilvánítják azt a kívánságukat, hogy belga állampolgárok kívánnak lenni, 

és tiszteletben kívánják tartani a belga alkotmányt, a törvényeket, valamint az emberi jogok 

és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményt.  

A nyelvi készségek felmérése sosem volt jogi követelmény a svéd állampolgársági törvény 

szerint; az önkényes értékelés gyakorlata az 1970-es évek vége óta tiltott. A gyakorlat be-

vezetésének gondolatát a beilleszkedéssel és a jog érvényesülésével kapcsolatos általánosabb 

megfontolások alapján, valamint amiatt, hogy az értékelés céljával és szabványaival kapcsolatos 

vélemények eltérőek voltak, többször egymás után is elutasították. 

A második szakaszban a nyelvi vagy állampolgársági feltételek struktúrája olyan módon 

kerülhet bevezetésre, hogy hatására idővel emelkedjen vagy az adott szinten maradjon 

a kérelmezések száma és hogy biztosítsa az igen magas belépési arányt, amely aztán 

hasonló vagy magasabb elfogadottsági arányhoz vezet. A kérelmezési, a belépési és az 

elfogadottsági arányra való összpontosítás hatékonyabbá teszi a szakpolitikát, és növeli 

hitelességét. Mindez továbbá a bevándorlók honosítást illetően meglévő tartós érdeke, az 

ezzel kapcsolatos beruházás és pozitív hozzáállás viszonyítási pontjaként szolgálhat.

A kérelmet benyújtó bevándorlók száma valószínűleg nem csökken abban az esetben, ha 

olyan ingyenes, minőségbiztosítást is magában foglaló felkészítő tanfolyamokra járhatnak, 

amelyek eléggé rugalmasak ahhoz, hogy megfeleljenek a résztvevők tanulási és gyakorlati 

szükségleteinek. Az állam a minőséget akár azzal garantálhatja, hogy tanfolyamokat 

biztosít, akár pedig azzal, hogy hivatalosan jóváhagyja a szakmai akkreditációval 

rendelkező nem kormányzati szervezeteket és oktatási szervezeteket. Az állam információt 

is nyújthat, valamint utalványokat vagy adómentességet biztosíthat annak érdekében, 

hogy ezek a szolgáltatások ingyenesek legyenek, vagy csak igen alacsony, szimbolikus 

költségekkel járjanak. A szakmai bizonyítványok bizonyos esetekben kevésbé költségesek 

és hatékonyabbak úgy a kérelmezők, mint a hatóságok számára. 

Igen nagy siker érhető el az önálló tanulást szolgáló ingyenes és könnyen hozzáférhető 

eljárásokkal és felkészítő anyagokkal (például a tanulást megkönnyítő útmutatókkal és 

a vizsgalapok másolt példányaival). Emellett a vizsgák és a tanfolyamok tervezői olyan 

közösen elfogadott normákra is támaszkodhatnak, mint amilyen például a nyelvtanulásra 

vonatkozó egységes európai keretrendszer (CEF). Az Európa Tanács Nyelvpolitikai Részlege 

iránymutatásokat, referencianormákat és kapcsolódó esettanulmányokat készített. 
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Az Európai Állampolgársági Megfi gyelőközpont (EUCITAC) fi nanszírozását az Európai 

Integrációs Alap látja el. A weboldal – amellett, hogy információt ad az állampolgársággal 

kapcsolatos normákról, jogszabályokról, szakpolitikáról és elemzésekről – hozzáférhető, 

frissített statisztikákat tesz majd közzé az állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről 

a 27 uniós tagállamban és a szomszédos országokban. A NATAC projektből hozzáférhető 

statisztikai adatokat azzal bővíti ki, hogy megállapítja a számadatokban és az összeha-

sonlítás révén megmutatkozó országos tendenciákat. 

Magyarországon a politikai és történelmi alapismeretek szóbeli vizsgájához vizsgakérdések 

és a tanulással kapcsolatos útmutató állnak rendelkezésre. A kiadványokat igen alacsony 

költségekkel ki lehet nyomtatni, az internetről pedig ingyenesen letölthetők. A kormány 

felkészülési útmutatókat tesz közzé például Ausztriában, Dániában, Észtországban, 

Lettországban és az Egyesült Királyságban.

www.bmbah.hu

Portugáliában a honosítást kérelmezőknek olyan okmányt kell bemutatniuk, amely 

igazolja alapfokú portugál nyelvismeretüket; ez vizsgabizonyítvánnyal szerezhető meg. A 

bizonyítványt bármely hivatalos portugál oktatási intézmény kiállíthatja. Emellett vannak 

nyilvánosan hozzáférhető nyelvvizsgateszt-minták is. 

www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacion

alidade 

A bevándorlók beilleszkedéséről és a menedékkérők fogadásáról szóló fi nn törvény kiköti, 

hogy minden munkanélküli vagy szociális juttatásban részesülő bevándorló személyes 

beilleszkedési tervre jogosult, és ez például nyelvtanfolyamokat, multikulturalizmussal 

kapcsolatos tanfolyamokat, fi nn országismeretet és szakképzést takar. A honosítást 

kérelmezők különféle módon igazolhatják nyelvi készségüket; ilyen például a fi nn általános 

iskola elvégzését tanúsító bizonyítvány.

www.suomi.fi /suomifi /english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_

integration/index.html 

A vizsgák esetében a sikeres vizsgák magas aránya a tervezési szakaszban vagy a kísérleti 

projekt során alkalmazott teszteléssel garantálható. Minden teszt magában rejti a hiba 

lehetőségét, ezért a nehéz vagy helytelen kérdéseket általános alkalmazást megelőzően 

el kell távolítani a tesztsorból. Ha ehelyett későbbi szakaszban alkalmaznak rendszeresen 

nyilvános felülvizsgálatot, és átpolitizálódik a kérdés, akkor mindez azt kommunikálná 

a közvélemény felé, hogy az alapvető vagy elégséges ismeretekre vonatkozó norma 

megállapítása és igazolása nem egyszerű feladat, és ráadásul nem is objektív.

Lehetőség van a bevándorló egyéni körülményeinek fi gyelembevételére is. Az általános, 

sok esetben számítógépes tesztek alulbecsülhetik a vizsgázó tényleges képességeit. Egyes 

országokban mentességet élveznek a hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett személyek, 

például a kiskorúak és az idősek, az írástudatlanok, azok, akik nem részesültek alapszintű 

oktatásban, valamint azok, akiknek mentális egészségi problémáik vannak. Sokan nem 

képesek megfelelő eredményt elérni a vizsgákon, habár hajlandók lennének tanulni, és 

megszerezni az állampolgárságot. 

http://www.acidi.gov.pt/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=32&categories=Nacionalidade
http://www.suomi.fi/suomifi/english/subjects/migration/guidance_for_immigrants_and_integration/index.html
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Hollandiában a honosítást kérelmező személyeknek nem kell letenniük a honosítási vizsgát, 

amennyiben iskolaköteles életkorban nyolc éven keresztül tartózkodtak az országban, 

hollandiai egyetemen végeztek, vagy Suriname-ból vagy Belgiumból származó holland ajkú 

személyek. Mások egészségügyi vagy nyelvi problémák/írástudatlanság esetén kaphatnak 

legalább részleges mentességet. Észtországban szintén automatikus mentességet élveznek a 

korlátozott cselekvőképességgel rendelkező vagy a mentességet biztosító egészségi állapotú 

személyek. Ausztriában mentesség a holokauszt túlélőinek, az általános iskolába járó kiskorú 

gyermekeknek, idős személyeknek és egészségügyi okokra hivatkozva adható. 

Az EU-n kívül az ausztrál kormány 2007 októberében váltotta fel a korábbi szubjektív 

beszélgetést az első állampolgársági vizsgával. A kérelmek számának jelentős csökkenése, 

valamint a sikertelen vizsgák nagy aránya – különösen nagy volt ez az arány a humanitárius 

okokból bevándorló személyek körében – hatására a kormány 2008 januárjában elindította az 

állampolgársági vizsga felülvizsgálatát és a nyilvános konzultációt. A kormány és a bevándorló 

szervezetek támogatták a felülvizsgálat ajánlásait, miszerint az állampolgársági vizsga célja 

az, hogy eldöntse: egy személy megfelel-e a jogszabályokban foglalt követelményeknek. Ez 

nem az ausztrál életmód és kultúra kisebb elemeinek ismerete alapján állapítható meg, hanem 

annak ismerete alapján, hogy mit jelent állampolgárnak lenni – röviden, az állampolgársági 

esküvel kapcsolatos ismeretek. A vizsgakérdéseket és a tanuláshoz használható anyagokat 

egyszerűbb, közérthetőbb angol nyelven fogalmazzák meg. Az egyszerűsített folyamat új 

vizsgamódszereket és -mentességeket biztosít, hogy a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett 

emberek szükségleteinek is megfeleljen. Megvalósítanak továbbá egy, az állampolgárságról 

szóló következetes általános iskolai programot is. 

www.citizenshiptestreview.gov.au  

Amikor a hatékonyságra irányuló intézkedések eredményeként megállapítható, hogy a 

bevándorló népesség nyelvtudástól és állampolgárságtól függetlenül továbbra is hasonló 

arányban kérvényez a honosítást, és kapja meg az állampolgárságot, a hatékonyság végső 

megmérettetése következik. A tervezési szakaszban hosszú ideig tartó felmérések végezhe -

tők kontrollcsoportok részvételével. Az eredményekből megmutatják, hogy az ennek a 

feltételnek megfelelő csoport érzékelt-e jelentős javulást a (társadalmi, gazdasági, politikai 

stb.) részvételi arányban, valamint saját jóllétük és azonos térséghez tartozásuk érzetének 

egyéni megítélésében. Az eredmények alapján nyilvános eszmecserét lehet folytatni a 

nemzeti állampolgárságot és a hosszú távú beilleszkedést egyaránt érintő kérdésekről.

A honosítás kapcsán olyan hatékony nyelvi vagy aktív polgári szerepvállalással kapcsolatos 

feltételeket kell szabni, amelyek a bevándorlókat a kérelem beadására ösztönzik, és a 

végrehajtás során is lehetővé teszik a kérelem elfogadását. Akkor tekinthető megvalósultnak, 

ha a feltételeknek megfelelő egyénnek nagyobb mértékben vesznek részt a társadalmi, 

gazdasági és politikai életben, és arról számolnak be, hogy erősödött bennük az azonos 

térséghez tartozás érzése. 

*
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2007-ben a UK Lord Goldsmith QC Állampolgársági Felmérés által kiadott brosúra azt 

javasolta, hogy hosszú ideig tartó kiértékeléssel vizsgálják azt, hogy az új vizsgák és a 

honosítási követelmények milyen hatással vannak arra az útra, amelyet a migránsok az 

állampolgárságig tesznek meg. 2005-ben a fajok közötti egyenlőség akkori bizottsága 

közétette a Citizenship and Belonging: what is Britishness? (Állampolgárság és a közös 

térséghez tartozás: mi a britség?) című jelentését, amelyben igen sokszínű hátterű 

brit személyeket kértek meg arra, hogy osszák meg gondolataikat a britség közös 

defi níciójáról. 

www.justice.gov.uk/reviews/citizenship.htm 

www.ethnos.co.uk/what_is_britishness_CRE.pdf  

 5.4 Az állampolgárság megszerzésétől az aktív polgári 
szerepvállalásig a régi és új polgárok esetében 

A nyilvános információ biztosításának aktív politikája

Minden polgár profi tál abból, ha információt kap az állampolgársággal járó előnyökről, valamint 

a jogosultság feltételeiről és az alkalmazandó rendelkezésekről. Gyakran az derül ki, hogy a 

bevándorlók és a közvélemény tudása a honosítási folyamatról hiányos, mivel annak 

adnak hangot, hogy véleményük szerint egy adott országban könnyű az állampolgárság 

megszerzése, holott ennek az ellenkezője igaz, és viszont. Sok esetben félretájékoztatás áll az 

olyan panaszok mögött, amelyekkel a kérelmezők fordulnak a támogató nem kormányzati 

szervezetek felé. A hatóságok pedig azt kifogásolják, hogy elfogadhatatlan vagy hiányosan 

kitöltött kérelmeket nyújtanak be hozzájuk, és emiatt nő az elvégzendő munka mennyisége. 

Sokszor a közvéleményben a honosítási szakpolitikával és annak célkitűzéseivel kapcsolatosan 

élő félreértések a bevándorlóellenes érzelmek gyökerei; ez viszont akadályozhatja a politikai 

döntéshozatalt.  

Az aktív kommunikációs stratégia segíti és ösztönzi a bevándorló kérelmezőket, ugyanakkor 

pedig tájékoztatja a közvéleményt arról, hogy a honosítás milyen előnyökkel jár a 

bevándorlási célországra nézve.

A berlini integrációért felelős biztos „Passt mir!” elnevezésű, jelenleg is folyamatban lévő 

kampánya már az első évben, 2006-ban megvalósította egyik fő célkitűzését: a berlini honosítási 

arány hat év után először emelkedett. Az egyik fő eredmény egy, a német útlevélre hasonlító 

könyvecske, amelyben berlini hírességek – például Oktay Urkal bokszbajnok – nyilatkoznak 

a honosítás társadalmi és politikai beilleszkedéssel kapcsolatos előnyeiről, valamint 

elmagyarázzák a folyamatot. A könyvecskét egy, a közvélemény fi gyelmének felkeltését 

célzó kampány is támogatja, amely során többek között élő eszmecserét szerveznek, valamint 

nyilvánosságot biztosítanak a közintézményekben, az iskolákban és az etnikai kisebbségi 

médiában. 

www.berlin.de/lb/intmig/passt_mir.html 
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A hatóságok és a nem kormányzati szervezetek ingyenesen használható önértékelő 

weboldalakat hozhatnak létre, és ellenőrizhetik minőségi szempontból. A potenciális kérelmező 

egyszerű kérdésekre válaszolva, lépésről lépésre ismeri meg a jogszabályokat, és tudja meg, hogy 

jogosult-e, valamint hogy a folyamat során mire számíthat, és mire kell fi gyelmet fordítania. 

www.migri.fi /kansalaiseksi/eng/en-intro-2.html 

www.allrights.be/index.php?option=com_wrapper&Itemid=494 

Portugáliában az Országos Bevándorlási Támogató Központok (CNAI) egyablakos 

ügyintézőhelyek, amelyek folyamatosan alakítják szolgáltatásaikat annak érdekében, hogy 

reagáljanak a politika változásaira, valamint az ország egyre inkább letelepedett bevándorló 

népessége és állampolgárai szükségleteire. A portugál állampolgárok egyre nagyobb 

számban használják a szolgáltatást, amely nincs adott jogálláshoz kötve. Az állampolgárságról 

szóló, 2006. évi új törvénynek köszönhetően a központokban megnyíltak a Központi 

Anyakönyvi Hivatal helyi irodái, ahol a bevándorlók és portugál születésű utódaik kérelmeivel 

foglalkoznak. Az ügyvédek jogsegélyirodái minőségi, igényre szabott jogi szolgáltatást 

nyújtanak.

www.oss.inti.acidi.gov.pt  

A beilleszkedés nyomon követésének részét képezheti annak feltárása is, hogy mennyiben 

változnak az állampolgárok és az állampolgársággal nem rendelkező személyek állampolgárságról 

vallott nézetei. 2000-ben Észtországban a beilleszkedés nyomon követése során bebizonyosodott, 

hogy az észt állampolgársággal nem rendelkező személyek túlnyomó többségének célja az 

állampolgárság megszerzése, és ezt különösen gyermekeik, házastársuk és szüleik szempontjából 

tartják fontosnak. 2005-ben a nyomon követés alapján kiderült, hogy a nagyobb tolerancia 

hatására javult az észt közvélemény megítélése: 54% támogatta, hogy az Észtországban született 

orosz ajkú személyek egyszerűsített eljárással kapják meg az állampolgárságot. 

www.meis.ee/eng/raamatukogu/?k=monitoring&a=&t=&y=&view=search 

Az ünnepségek mint találkozási pontok 

Korábban az állampolgárság megadásának aktusa meglehetősen alacsony színvonalú, 

bürokratikus esemény volt, amely során a kérelmező kézhez kapta az állampolgársági 

okmányokat. Az állampolgárság nyilvánosság előtt történő megadása az identitás több 

rétegét képes összekapcsolni: a helyi, a regionális, a nemzeti és a nemzetközi szintet. Habár 

ezeket az ünnepségeket sok esetben a kialakuló nemzeti identitásokról szóló vitáktól 

kísérve vezetik be, a megvalósulás már a helyi, önkormányzati helyszíneken történik, így az 

ünnepségekre a bevándorlók és a közvélemény által egyaránt ismert hétköznapi valósághoz 

közelebb álló sokszínűség és tartalom jellemző. Ezek az ünnepségek az ország demokráciájá -

nak történetéből merítenek, vagy más polgári szertartásokkal mutatnak párhuzamot, például 

azzal a szertartással, amely keretében a fi atalok megkapják a választójogot. 

Az ünnepségeknek a nyilvánosság, a politikusok és a média érdeklődését kell felkeltenie. 

Részvételüknek köszönhetően az ünnepségek a fi gyelemfelkeltést elősegítő fórumok 
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lesznek; és ezen belül is, megmutatják az új állampolgárokat. Az aktív polgári szerepvál-

lalással és sokszínűséggel kapcsolatos munkát végző szereplők ezeket az ünnepségeket 

adott esetben olyan gyülekezőhelyként használhatják, ahol önkénteseket toborozhatnak 

vagy új szavazókat vehetnek nyilvántartásba.  

A nyilvános eskütételek és az ünnepségek – amelyek az Európai Unióban továbbra is 

ritkák – a jelenlegi állampolgársági szakpolitika dinamikus összetevőjét jelentik. Azok 

az országok, ahol a nyilvános ünnepségeknek hagyományuk van, ismét felélesztették a 

hagyományt; Norvégia például 30 év megszakítás után. Mások észak-amerikai minták 

alapján kezdték meg az ünnepségek bevezetését; e modelleket megvitatják és átalakítják. 

Jelenleg Észtországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, egyes osztrák 

tartományokban, Hollandiában a „Honosítás Napján” (augusztus 24-én) és Dániában (a 

nemzeti parlamentben) szerveznek ünnepségeket. 

Elsősorban azokra a követelményekre kell időt fordítani, amelyek a sikeres kérelmezőket 

kizárhatják a részvételből vagy megakadályozhatják az állampolgárság megszerzésében. A 

szervezők növelni kívánják a részvételi arányt, nyomon óhajtják követni a meghívásokat és a 

közvélemény részvételét, és megfelelő mértékű állami fi nanszírozást szeretnének bevonni.

Az állampolgársági ünnepségek a figyelemfelkeltés, valamint az új és a régi állampolgárok 

aktív polgári szerepvállalásának fórumai. 

2006 óta a francia prefektúrák kötelezettsége, hogy a francia állampolgárságot megszerző 

bevándorlók számára az új állampolgárokat üdvözlő ünnepséget szervezzenek; az 

ünnepségeken a részvétel önkéntes. A szükséges okmányokat az ünnepségtől függetlenül 

osztják ki. Ezt az alkalmat komoly és ünnepélyes eseménynek szánják, amelyen tisztviselők és 

politikusok is részt vesznek. Egy 2008-as értékelő kérdőív szerint csaknem mindegyik prefektúra 

véleménye az volt, hogy az ünnepségek jól működtek, és hogy a meghívott közönség azokat 

pozitívan fogadta.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15868.xhtml  

Az Egyesült Királyságban 2002-ben egy konzultációs eljárás során kezdeményezték olyan 

állampolgársági ünnepségek bevezetését, amelyek alkalmával az új polgárokat üdvözlik a 

közös polgári térben. A helyi hatóságoknak mozgásterük van arra, hogy meghatározzák 

helyi ünnepségeik stílusát, a nemzeti vagy helyi jelképek használatát, a királynőnek tett 

esküt/esküpótló nyilatkozatot, valamint az ígéretet a demokratikus értékek fenntartására 

és az állampolgársági felelősség vállalására. 2007. június 1-jétől az Egyesült Királyság új 

polgárai Walesben walesiül is letehetik az esküt és az ígéretet. 2004 februárja és 2005 júliusa 

között, 77 900 felnőtt vett részt az állampolgársági ünnepségeken. 

http://ukba.homeoffi  ce.gov.uk/britishcitizenship/applying/ceremony 

A holland igazságügyi minisztérium Bevándorlási és Honosítási Szolgálata azt az utasítást 

adta az önkormányzati hivataloknak, hogy ünnepi beszédjükben az új állampolgárok 

újonnan szerzett alapvető jogaira, a választójogra és arra a jogra összpontosítsanak, hogy 

indulhatnak az alsóház, a regionális tanács és az Európai Parlament választásain, valamint 

jogosultak a közszolgálatban bármely státusz betöltésére (például miniszter, bíró, 

nagykövet vagy rendőrtiszt).

www.justitie.nl/onderwerpen/immigratie_en_integratie/naturalisatieceremonie

*
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Az olyan EU-n kívüli országokról, ahol az ünnepségekkel kapcsolatban régóta rendelkeznek 

tapasztalattal – ilyen például az Egyesült Államok – elmondhatjuk, hogy az ünnepségek 

kulcsszerepet játszottak az „új amerikaiak demokratikus projektben”, amelyet az illinois-i 

Bevándorlók és Menekültek Jogaival Foglalkozó Koalíció koordinált. 2004 és 2006 között 

42 000 új bevándorló szavazó került bejegyzésre. Csak 2008-ban 20 szervező körülbelül 

20 000 személyt vett nyilvántartásba a chicagói körzetben, és körülbelül 50 000 személyt 

mozgósított a 2008 novemberében megtartott elnökválasztásra.

http://icirr.org/en/nadp 

Állampolgársági projektek; a régi és új polgárok oktatása

Az aktív polgári szerepvállalás lényege az, hogy az egyének hogyan tudnak részt venni a civil 

társadalom és a közösség életében, valamint a politikai életben a kormányzás különböző 

szintjein úgy, hogy annak következtében növelik kollektív társadalmi tőkéjüket. Az aktív 

polgári szerepvállalás iránti elkötelezettségre vonatkozó szabályokat a jelenlegi politikai 

normák és a jogállamiság határozza meg: a közös értékek, úgymint az emberi jogok, a 

demokrácia és az interkulturális megértés. 

A felnőttek önkéntes szervezetei és az állampolgársági szervezetek az új és régi 

állampolgárokat egyenlő módon vonják be olyan konkrét mindennapi helyzetekbe, amelyek 

a jövőbeli állampolgársági szakpolitikát és az identitásról szóló eszmecserét alakítják.

Az aktív polgári szerepvállalással kapcsolatos kezdeményezések, valamint az iskolakötelezett-

ség előmozdítják az állampolgársággal járó jogok és kötelezettségek gyakorlását, ennek 

eredményeként pedig fokozottabb a sokszínű társadalmon belül az odatartozás érzete.

A holland Politikai Részvételért Központ független, párton kívüli szervezet, amely több speciá -

lis kurzust, eszmecserére szolgáló találkozót, kutatási projektet és hálózati tevékenységet 

is szervezett annak érdekében, hogy a bevándorló hátterű polgárok politikai részvételét 

előmozdítsák, valamint hogy növeljék arányukat a helyi és a körzeti tanácsokban.

www.publiek-politiek.nl/English 

Az Új Polgárok Hangja nonprofi t szervezet, amely 2003 óta dolgozik azon, hogy javítsa a 

honosított egyesült királyságbeli polgárok, valamint a szavazásra jogosult nemzetközösségi 

polgárok státuszát és láthatóságát. A cél az, hogy ezek a személyek az Egyesült Királyság 

fejlődésében egyenrangú szerepet játszhassanak. A szervezet tevékenységei a bevándor-

lókból álló fókuszcsoportokra, munkaértekezletekre, állampolgári utazásokra és az Új Polgárok 

Rádió működtetésére terjednek ki. A szervezet jelentése szerint a résztvevők körében megnőtt 

a büszkeség és az önbecsülés, valamint intenzívebb lett részvételük a helyi közösségben és a 

polgári szerepekben (iskolaigazgatóként, tanácstagként, mi több, parlamenti képviselőként). 

www.newcitizensvoice.com 
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Olaszországban 2006-ban fogadták el az állampolgárság és a beilleszkedés értékeiről szóló 

chartát, amely az olasz társadalom minden tagjára vonatkozó értékeket és alapelveket fejti 

ki. Szól az emberi méltóságról, a szociális jogokról, a családi életről, a szekularizmusról és 

a vallásszabadságról, valamint Olaszország nemzetközi elkötelezettségéről. A charta és az 

olasz alkotmány első 44 cikke az Olaszországban élő bevándorlók anyanyelvei közül számos 

nyelven hozzáférhető az interneten. 

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/fi les/14/0919_charter_of_

values_of_citizenship_and_integration.pdf 

A kötelező oktatás keretében szervezett állampolgársági oktatás a sokszínű társadalomban 

kifejtett aktív polgári szerepvállalás kiindulási pontjának tekinthető. 

1999-ben az Iskolai Oktatás Eredményességét Vizsgáló Nemzetközi Szervezet állampolgársá -

gi oktatást vizsgáló felmérése keretében 90 000 14 éves diákot vizsgált 28 országban, többek 

között Angliában, Svédországban, Németországban, Svájcban és a belgiumi francia ajkú 

közösségben. A társadalmilag hátrányos helyzetű etnikai kisebbségek nagyobb gyakorisággal 

nyilatkoztak úgy, hogy a kötelező oktatás során kapott állampolgársági oktatás során 

tanultak valamit. Az eredmények szerint e kisebbségek tagjai éppúgy támogatják a polgári 

értékeket (például a hazaszeretetet, a felelősségvállalást és a nemek közötti egyenlőséget), 

mint a hasonló társadalmi háttérből érkező helybeli fi atalok, mivel véleményük szerint ezek 

egyetemes értékek, nem köthetők egy adott kultúrához vagy identitáshoz. A vizsgálat során 

fokozottabb szolidaritásról, a bevándorlókkal szembeni nagyobb toleranciáról, valamint 

intenzívebb iskolai és politikai részvételről tettek tanúbizonyságot. 

http://nces.ed.gov/surveys/CivEd 

Ausztriában – ezen belül Bécsben – a vallási sokszínűség fokozódására adott reakcióként 1997-ben 

bevezették az etikaórákat. A tananyag abban segít a tanulóknak, hogy közös ismeretekre 

tegyenek szert az emberi jogokkal, az összehasonlító vallástannal és az alapvető állampolgársági 

értékekkel kapcsolatban. Egy értékelés azt mutatta, hogy a tanulók tudása az összehasonlító 

vallástudomány kérdéseiről és a kulturális meggyőződésekről nőtt, és az ezekről folytatott 

párbeszéd intenzívebbé vált. A tanárok örömmel fogadták a tananyagot mint a vallási oktatás 

kiegészítő elemét és mint olyan kapcsolatteremtő eszközt, amely előmozdítja a párbeszédet.

A német állampolgári neveléssel foglalkozó szövetségi hivatal Hálózatépítő Európai 

Állampolgársági Oktatás elnevezésű transznacionális kezdeményezése előmozdítja a 

készségek megosztását, valamint a meglévő nemzeti kezdeményezéseket kiterjeszti új, 

európai alkalmazási körre. Konferenciáinak témája az európai bevándorló közösségekben 

adott állampolgársági oktatás újragondolása volt. 

www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).

html 

www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0919_charter_of_values_of_citizenship_and_integration.pdf
www.bpb.de/themen/NL4E3C,0,0,Networking_European_Citizenship_Education_(NECE).html
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Következtetések

1.  Azoknak a bevándorlóknak, akik egy adott országban képzelik el jövőjüket, az áll az 

érdekükben, hogy ott állandó jelleggel, a nemzeti közösség teljes jogú tagjaiként éljenek.

2.  Jóllehet az állampolgárság megváltozása jogi aktus, az identitások az aktív polgári 

szerepvállalás révén alakulnak ki és válnak dinamikusabbá. A fogadó társadalmaknak 

érdekükben áll, hogy a bevándorlókat az állampolgárság megszerzésére ösztönözzék, 

és ezzel lehetővé tegyék, hogy a régi és új polgárok közösen alakítsák a jövőt egy 

sokszínű társadalomban. 

3.  A bevándorlási célországoknak érdekükben áll az, hogy letelepedett lakosaik számára 

a teljes állampolgárság elismerésével biztosítsák a teljes politikai beilleszkedést. 

4.  Az állampolgárságot megszerző személyek tartósan alacsony arányát az állampolgár -

ságra vonatkozó szabályozás azon elemeinek felszámolásával lehet megnövelni, amelyek 

akaratlanul is annyira komoly akadályokat jelentenek, hogy az állampolgársággal nem 

rendelkező letelepedett népességet visszatartják a kérelmezéstől. 

5.   A honosítás jogosultsági feltételeiben érvényesülhet az a szempont, hogy az újonnan 

érkezett személyek adott esetben jogosultak arra, hogy néhány évnyi tartózkodás 

után állampolgárok legyenek, és ez szándékukban is állhat.

6.  A jogszabályok a ius soli bevezetésével az első generáció leszármazottai esetében 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az országban született gyermekek egyenlő jogokkal 

rendelkezzenek, valamint hogy iskolai és szakmai pályafutásuk során jobb kiindulási 

helyzetben legyenek.

7.  A jövedelmi kritériumokat és az illetékeket a gazdasági beilleszkedéssel kapcsolatos 

hatékonyságuk és a demokratikus kormányzással kapcsolatos vonzataik összefüg-

gésében lehet értékelni. 

8.  A többes állampolgárság elfogadásának jogi és demográfi ai tendenciájával egyrészt 

az az előny jár, hogy számos uniós tagállamban megnőtt a honosítási arány. Ezekben 

az országokban a honosítás kérelmezése nem gyakorol negatív hatást a bevándorló 

családi, társadalmi és gazdasági kapcsolataira.

9.  Az államok szakpolitikáikat olyan eljárások elősegítésével értelmezhetik és hajthatják 

végre, amelyek a kérelmezőket mint leendő állampolgárokat pozitívan kezelik.

10. A széles közigazgatási mérlegelési jogkör megszüntetése, valamint a megfelelő 

iránymutatás és felügyelet biztosítása fokozza a jogállamiság iránti tiszteletet, és 

hatékonyabbá teszi a honosítási eljárásokat.

11.  A honosítás kapcsán olyan hatékony nyelvi vagy aktív polgári szerepvállalással 

kapcsolatos feltételeket kell szabni, amelyek a bevándorlókat a kérelem beadására 
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Az állampolgárság megszerzése és az aktív polgári szerepvállalás

ösztönzik, és a végrehajtás során is lehetővé teszik a kérelem elfogadását. Akkor 

tekinthető megvalósultnak, ha a feltételeknek megfelelő egyének nagyobb mértékben 

vesznek részt a társadalmi, gazdasági és politikai életben, és arról számolnak be, hogy 

erősödött bennük az azonos térséghez tartozás érzése. 

12. Az aktív kommunikációs stratégia segíti és ösztönzi a bevándorló kérelmezőket, 

ugyanakkor pedig tájékoztatja a közvéleményt arról, hogy a honosítás milyen 

előnyökkel jár a bevándorlási célországra nézve.

13. Az állampolgársági ünnepségek a fi gyelemfelkeltés, valamint az új és a régi 

állampolgárok aktív polgári szerepvállalásának fórumai.

14. Az aktív polgári szerepvállalással kapcsolatos kezdeményezések, valamint az 

iskolakötelezettség előmozdítják az állampolgársággal járó jogok és kötelezettségek 

gyakorlását, ennek eredményeként pedig fokozottabb a sokszínű társadalmon belül 

az odatartozás érzete.



Kézikönyv az integrációról 127



128 Kézikönyv az integrációról



Kézikönyv az integrációról 129

6. fejezet

Bevándorló fi atalok, oktatás és

a munkaerőpiac
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Bevándorló fiatalok, oktatás és a munkaerőpiac

 

Az oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának javítása, valamint a 

bevándorlók számára való hozzáférhetővé tétele több és jobb karrierlehetőséget 

biztosít. Ez előmozdítja a munkaerőpiacra történő belépést, ami pedig erősíti a 

társadalmi kohéziót. 

A társadalmi-gazdasági tényezők, valamint a nyelvismeret jelentős hatással vannak azokra 

a lehetőségekre és kihívásokra, amelyekkel a bevándorlók kisgyermekkoruktól fogva fi atal 

felnőttkorukig az oktatás különféle szakaszaiban találkoznak. Az intézkedések fokozhatják 

a fi atal bevándorlók vagy azon közintézmények kapacitását, amelyek azért felelősek, hogy 

a fi atal bevándorlók oktatási igényeit kielégítsék. 

A következő fejezet olyan stratégiákat mutat be, amelyek azzal javítják a bevándorló 

tanulók képzettségi szintjét, hogy fejlesztik az iskolarendszert, a tanárok és az ügyintézők 

képességeit, valamint aktívan bevonják a fi atal bevándorlókat és szüleiket. 

A fejezet az 5. közös alapelvből indul ki, amely hangsúlyozza, hogy „az oktatás és a 

képzés a tagállamokban fontos szerepet játszik a fi atal, újonnan érkezett bevándorlók 

integrációjában és hasonló hatással van a második és harmadik generációra is, különös 

tekintettel a nyelvtanulásra.”

 6.1 Az iskolarendszer javítása 

Iskolarendszerenként és időben változó az, hogy az első és a második generáció kevésbé 

biztató iskolai teljesítménye mennyiben tudható be a családok nyelvi készségeinek, a migráció 

és a letelepedés körülményeinek vagy egyéb körülményeknek. A bevándorló gyermek iskolai 

teljesítménye általában társadalmi-gazdasági helyzetével függ össze, de a jelenség mögött 

mégsem csupán a hátrányos helyzet keresendő. Bizonyos országokban a bevándorló gyermekek 

tanulmányi eredményei gyakran rosszabbak – vagy jobbak –, mint a hasonló társadalmi-

gazdasági helyzetben lévő többi gyermeké. Az oktatási rendszer különböző szakaszaiban a 

bevándorló gyermekek különféle lehetőségekkel és akadályokkal szembesülnek. A korai életsza-

kaszban tapasztalt meg nem oldott problémák később fokozhatják a nehézségeket, míg a már 

korai szakaszban megragadott lehetőségek új és jobb tanulási és álláslehetőségekhez vezetnek. 

A megfelelő politikát az határozza meg, hogy e hátrányt okozó tényezők milyen súllyal vannak 

jelen a különböző iskolarendszerekben és azok különböző szakaszaiban. A kutatások kimutatták, 

hogy bizonyos országokban vagy az iskolarendszer különböző pontjain a tanuló teljesítményét 

leginkább társadalmi-gazdasági helyzete határozza meg. Ezekben az esetekben a politika 

akkor hatékonyabb, ha általános intézkedéseket alkalmaz egy olyan tágabb célcsoporttal 

szemben, amelyben bevándorló és helybeli tanulók egyaránt vannak. A célcsoport állhat 

alulteljesítő tanulókból, bizonyos irányban mozgó vagy bizonyos átmeneti helyzetekben lévő 

tanulókból, vagy alacsony társadalmi-gazdasági helyzetű családokból származó tanulókból. 

Másfelől a kutatás arra az eredményre is juthat, hogy egy diák teljesítményét elsősorban nyelvi 

készségei határozzák meg, valamint az, hogy bevándorló háttérrel rendelkezik-e vagy sem. 

Ezekben az országokban és az iskolarendszer ezen pontjain a szakpolitika abban az esetben lesz 
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hatékonyabb, ha célzott intézkedéseket alkalmaz, amelyek elsősorban a bevándorlók és leszár-

mazottaik bizonyos csoportjai érdekeit szolgálják. A célcsoport állhat újonnan érkezettekből, 

a második vagy harmadik generáció tagjaiból vagy olyan tanulókból, ahol a háztartásban 

élők nem anyanyelvként beszélik az adott ország nyelvét. Tehát az iskolarendszeren belül a 

célzott és az általános intézkedés egyaránt használható, annak függvényében, hogy melyik a 

leghatásosabb a teljesítmény fokozása tekintetében.

2008-ban az Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatósága uniós vitát indított 

e kérdésekről a „Migration and mobility: challenges and opportunities for EU education 

systems” (Migráció és mobilitás: kihívások és lehetőségek az EU oktatási rendszerei számára) 

című zöld könyvével.  

További elemzés és gyakorlati példák a következő forrásokban találhatók:

A zöld könyv kísérő tanulmánya: Education and the Integration of Migrants (A bevándorlók 

oktatása és integrációja):

www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf 

Integrating Immigrant Children into Schools in Europe (A bevándorló gyermekek integrációja az 

európai iskolákban), készítette az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság Eurydice európai 

oktatási információs hálózata:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf

What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options (Működő módszerek 

a migránsok oktatásában: a tények és a lehetséges politikák áttekintése), készült az OECD 

bevándorlók oktatását tárgyaló tematikus áttekintése számára:

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.

PDF 

Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and Engagement 

in PISA 2003 (Ahol a bevándorló tanulók sikeresek. Teljesítmény és részvétel a PISA 2003-ban – 

összehasonlító áttekintés), készítette az OECD: 

www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

A szakpolitikusok szerepe az oktatásban, a beilleszkedésben és a 
szakpolitika egyéb területein

Az első és második generáció jobb teljesítménye számos minisztériumban és kormányzati 

szinten is célkitűzés. A legtöbb olyan hátráltató tényezővel, amellyel a bevándorló tanulók 

az iskolarendszerben és a munkaerőpiacra történő belépés során szembesülnek, az 

oktatáspolitika foglalkozik. 

Az oktatásügyi minisztériumok vezető szerepet játszanak abban, hogy eldöntsék: célzott vagy 

általános célkitűzéseket határoznak meg. Ezután horizontális koordinációt és több minisztériumot 

érintő projekteket indíthatnak, többek között beilleszkedést célzó projekteket. A cél -

zott ifj úsági programok, amelyeket a bevándorlási vagy integrációs minisztériumok fogadnak el, 

www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
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az oktatási politikában meghatározott szakértelemre, alapelvekre és normákra épülnek. Egyedi 

problémák esetében más minisztériumok bevonása is lehetséges: a lakásügyi és városfejlesztési 

minisztériumokat az iskolai szegregáció kapcsán, a családügyi és szociális minisztériumokat az 

iskolai előkészítő oktatás kapcsán, a foglalkoztatásügyi és az esélyegyenlőségi minisztériumokat 

a munkaerő-piaci integrációt célzó programok kapcsán lehet bevonni. A vertikális koordinációt 

végző szervek hasonlóan fontos szerepet játszanak a politikai célkitűzések releváns kormányzási 

szinten történő végrehajtását célzó operatív partnerségek kialakításában. Ezek a szervek 

stratégiai partnerségek kialakítására is alkalmasak, például arra, hogy a helyi kezdeményezések 

eszközöket és fi gyelmet kapjanak a magasabb szintű érdekelt felektől vagy fi nanszírozóktól.

A különféle szakpolitikák által szabályozott tágabb társadalmi körülmények – például a 

bevándorlás, a lakhatás, a szociális ügyek és a foglalkoztatás – előmozdíthatják, de 

éppenséggel akadályozhatják is a hatékony oktatási politikát.  

Mindenki számára biztosított hozzáférés az általános iskolai és 
középiskolai oktatáshoz

A legtöbb tagállam az oktatáshoz való jogot minden, általános vagy középiskolás korú 

gyermekre kiterjeszti, jogállásuktól vagy a tartózkodási idő hosszától függetlenül. Ezt a 

jogot az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és az ENSZ gyermekek jogairól szóló 

egyezménye mondja ki. Csupán néhány országban nincsenek olyan biztosítékok, amelyek 

arra köteleznék az iskolákat, hogy felvegyék azokat a gyermekeket, akiknek jogállása 

rendezetlen, vagy azokat, akik rövid ideje tartózkodnak az országban vagy előreláthatólag 

rövid időn belül el fogják hagyni az országot. A menedékkérőket fogadó rendszerek például 

felülvizsgálhatók abból a szempontból, hogy megfelelően mérik-e fel a szükségleteket, 

valamint hogy garantálják-e azt, hogy a menedékkérők gyermekei a lehető leghamarabb – 

megérkezéskor vagy a kérelem beadásakor – beiratkoznak az iskolába.

Az esetleges iskolai szegregáció részben a városi gettók kialakulásának következménye. Az 

alacsony társadalmi-gazdasági státuszú bevándorlók a magas árak miatt kiszorulnak a minőségi 

iskolakörzetekből (vagy megkülönböztetés esetén távol tartják őket az ilyen körzetektől), míg a 

helybeli családok adott esetben elköltöznek az olyan körzetekből, ahol nő a bevándorló népesség 

(„white fl ight”). Egyes tanulók a körzetükön kívüli magas színvonalú iskolákba is bejuthatnak az 

iskolaválasztási programok segítségével, amelyeknek köszönhetően szüleiknek több a választási 

lehetőségük gyermekeik jövendő iskoláját illetően. Azonban számos iskolaválasztási program 

nem a bevándorló háttérrel rendelkező vagy alacsonyabb társadalmi-gazdasági státuszú 

családok érdekeit szolgálja. A tapasztalat azt mutatja, hogy a helybeli családok nagyobb 

valószínűséggel élnek az iskolaválasztási lehetőséggel és hagyják el azokat az iskolákat, ahová 

nagy számú bevándorló gyermek jár. Az OECD szerint az iskolaválasztási programok egyszerű 

sorsolási mechanizmusok révén is mérsékelhetik a bevándorlók mint „kívülállók” hátrányát.

Többek között azzal szakítható meg a kapcsolat az ilyen szerkezet kialakulása és a gyenge 

iskolai teljesítmény között, hogy azoknak az iskoláknak az oktatási és iskolai színvonalát állítják 

fókuszba, ahol magas a bevándorlók aránya.

*
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Svájcban a Minőség a Multietnikus Iskolákban (QUIMS) kezdeményezés azon iskolák 

oktatási színvonalát emeli és azoknak nyújt minőségbiztosítást, amelyekben a bevándorló 

hátterű tanulók aránya legalább 40%; céljuk több helybeli svájci és középosztálybeli tanuló 

bevonása. Ezek az iskolák extra forrásokat használhatnak, valamint szakmai támogatást 

kaphatnak az olyan speciális területeken, mint amilyen például a nyelvoktatás, a folyamatos 

segítség iránti igény felmérése, valamint a befogadó, megkülönböztetéstől mentes iskolai 

szellemiség.

www.quims.ch

Lehetséges stratégia azon iskolák összevonása is, ahová elsősorban helybeliek, illetve ahová 

elsősorban bevándorlók járnak. Azok az iskolák például, amelyekbe elsősorban helybeli 

tanulók járnak, pénzügyi ösztönzéssel igyekeznek bevonni a bevándorlókat. Előnyös lehet az 

is, ha az egymás közelében működő, nagy létszámú helybeli, illetve nagy létszámú bevándorló 

tanulót oktató iskolák szoros iskolai és tanórán kívüli partnerségeket alakítanak ki. 

A bevándorlók és a helybeliek közötti iskolai szegregáció csökkentésére vonatkozóan 

a 2006-os koppenhágai integrációs modell tartalmaz egy lehetséges elképzelést. Azok 

az iskolák, ahol túlsúlyban vannak a bevándorló diákok, különféle kapcsolatfelvételi 

stratégiákkal vonzzák oda az etnikai dán családokat, míg azok az iskolák, ahol az etnikai 

dánok vannak túlsúlyban, integrációs munkatársak és anyanyelvi tolmácsok révén 

igyekeznek odavonzani a bevándorló családokat. Meg kell jegyezni, hogy a bevándorló és 

a helybeli tanulók teljesítménye közötti különbség körülbelül 15%-ára a zárt bevándorlói 

csoportok kialakulása és a szülők iskolai végzettsége ad magyarázatot.  

www.kk.dk  

A részrehajlás kiiktatása a kiválasztásban és a csoportosításban az 
iskolarendszeren belül

A bevándorlók zárt csoportokba történő tömörülése mögött az oktatási rendszerbe beépült 

előítéletek is állhatnak. Az oktatásban általános gyakorlat, hogy a tanulókat a „jobb” és 

„rosszabb” képességeik alapján csoportokba vagy sávokba osztják. A kutatások azonban azt 

mutatják, hogy ha egy gyermek alacsonyabb társadalmi-gazdasági státuszú vagy bevándorló 

háttérrel rendelkezik, akkor nagyobb valószínűséggel kerül a rosszabb képességű csoportba, 

mint a szabványosított vizsgán hasonló eredményeket elérő társa. E hátrány okai a következő 

előítéletek: a szubjektív tanári ajánlások alkalmazása, a fi atal korban történő csoportba sorolás, 

a számos különböző iskolatípus, valamint az, ha a bevándorló vagy etnikai kisebbséghez 

tartozó tanulót helytelenül „speciális oktatást igénylő” tanulónak tekintik. 

A közelmúltban számos tagállamban hajtottak végre oktatásügyi reformot. A képességek 

szerinti csoportok kialakítását viszonylag lehet későbbre hagyni, amikor a fi ataloknak már 

elegendő idejük volt arra, hogy legyőzzék az egyenlőtlen kiindulási helyzetekből fakadó 

nehézségeket. Többféle iskolatípust lehet kombinálni annak érdekében, hogy azonos 

korú gyermekeknek egyformán lehetősége legyen igényes, színvonalas tanterv szerint 
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tanulni. Az értékeléseket lehet objektívebb kritériumokra alapozni, így a sztereotípiák 

és a tévedések hatása minimalizálható. A „speciális igényeket” felmérő szakemberek 

olyan képzésben részesülhetnek, amely után fel tudják ismerni a nyelvi nehézségeket, a 

kulturálisan eltérő viselkedést és a negatív sztereotípiákat a bevándorló tanulók esetében. 

A „Top Class Primary School” elképzelés lehetővé teszi, hogy a motivált gyermekek plusz 

egy éven keresztül járjanak az általános iskolába, és így nagyobb presztízzsel bíró oktatási 

pályára lépjenek. Még korai megmondani, hogy ezek az ígéretes erőfeszítések hatására 

pontosabbak lesznek-e az értékelések és megfelelőbbek az oktatási irányvonalak.

A bevándorló tanulók általában olyan iskolarendszerben sikeresek, ahol kevesebb iskolatípus van, 

csak később történik meg a képességek szerinti csoportosítás, és objektív értékelési módszereket 

alkalmaznak (ideértve a speciális oktatást igénylő tanulók kiválasztásának módszerét is).

Az újonnan érkezettek korábbi külföldi tanulmányainak pontos 
felmérése

Az oktatási intézményeknek pontosan kell felmérniük azt, hogy az újonnan érkezett tanulók 

származási országukban milyen szintű iskolai oktatásban részesültek. A hatóságok ezt a feladatot 

az iskolai alkalmazottakra bízhatják, akik ezt eseti alapon végzik el. Az iskolák sok esetben nem 

rendelkeznek az ahhoz szükséges kompetenciával vagy forrásokkal, hogy meghatározzák az 

iskolázottság mértékét, valamint a származási ország és a fogadó ország iskolarendszerei közötti 

ekvivalenciát. Továbbá ha a felmérés nem teljes egészében vagy részben a tanuló anyanyelvén 

folyik, valószínűbb, hogy a tanuló a korosztályának megfelelő osztálynál alacsonyabb osztályba 

kerül, ami kedvezőtlenül hat iskolai és szociális fejlődésére. Az egységes kritériumok hiánya 

nagy valószínűséggel vezet oda, hogy az országban nem következetes az alkalmazás. Amíg a 

tanulók osztályokban történő elhelyezését nem ellenőrzik, nem derül fény arra, hogy a gyermek 

esetében tévesen állapították meg a szintet vagy az osztályt, valamint arra sem, ha az újonnan 

érkező tanulók ennek következtében nem megfelelő támogatást kaptak.

A hatóságoknak a korábbi tanulmányok felméréséhez a származási országra vonatkozó 

aktuális információ alapján egységesen alkalmazott kritériumokat kell megállapítaniuk. 

A tanítási nyelv ismeretének felmérésére használt eszközök a megfelelő nyelvi támogató 

programok megtervezésére is használhatók. Több országban sokszor nem használják ki a 

korábbi tanulmányokat felmérő eszközöket; ennek az az oka, hogy ezeket az eszközöket 

sem a bevándorlók, sem az eszközöket alkalmazó testületek nem ismerik.

Belgiumban, Magyarországon, Luxemburgban, Máltán, Portugáliában és Romániában 

az egész napos kötelező oktatásba történő felvételhez a külföldön korábban szerzett 

végzettség felmérését külső kritériumok alapján végzik. 

Belgiumban azok a menedékkérők vagy a menekültek, akik nem tudják bemutatni a 

külföldön szerzett diplomákat vagy az általános vagy középiskolai végzettség elismerésének 

eljárásához szükséges okmányokat, ünnepélyes nyilatkozatot tehetnek. 

Franciaországban az iskolai szint és a nyelvtudás felmérését a megérkezéskor végzi el az 

oktatásügyi minisztérium speciális szolgálata, mégpedig olyan nyelven, amelyet a tanuló 

megért. 

*
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Az újonnan érkező tanulók – különösen azok, akik nem beszélik a nyelvet – részt vehetnek 

azokban az orientációs programokban, amelyek célja az, hogy a tanulókat átsegítsék a 

tanulmányaik megszakítása és a családjuk letelepedési körülményei kiváltotta kezdeti 

nehézségeken. A végső cél az, hogy minden tanuló olyan zökkenőmentesen és gyorsan 

jusson túl ezen az átmeneti szakaszon, amennyire csak lehetséges. Ezek a programok 

intenzívek, sok esetben csupán néhány hónapig tartanak, és kifejezetten az országra, 

valamint iskolarendszerére vonatkozó tanterv alapján zajlanak. Az Európa Tanács azt 

javasolja, hogy az oktatási hatóságok vegyék fontolóra azt, hogy az újonnan érkezettek az 

iskolai orientáció legelső szakaszában tanulmányaik egy részét anyanyelvükön végezhessék. 

Az egyik iskolarendszerből a másikba átlépő gyermek további lemaradását úgy 

akadályozzák meg, hogy folytatják azon kognitív és tanulási készségeknek a fejlesztését, 

amelyek ahhoz szükségesek, hogy a tanítási nyelven sikeresen folytassák tanulmányaikat.

A korábbi tanulmányok felmérésére irányadó egységes, magas szintű norma, valamint az 

orientációs programok biztosítják, hogy az újonnan érkezett tanulók a megfelelő szinten 

lépjenek be az iskolarendszerbe.

A Kiindulópont, a boltoni „Átjáró” Menekültügyi Projekt (Egyesült Királyság) az angolul 

nem beszélő újonnan érkezettek számára biztosít bevezetést az angol nyelvű brit oktatási 

rendszerhez. A gyermekek átlagosan hat hétig tartózkodnak a Kiindulópontban. A projekt 

célja, hogy a tanulók számára biztonságos, nyugodt környezetet teremtsen. Önbizalmuk 

erősödik, kommunikációjuk és készségeik javulnak az oktatással kapcsolatos sokféle 

tapasztalatnak köszönhetően, ennek következtében jobban teljesítenek az iskolákban. 

www.refugee-action.org.uk/ourwork/projects/Gateway.aspx

Rendszeres, szükségleteken alapuló támogatás a bevándorló tanulók 
számára

Az iskola tanítási nyelvének ismerete minden esetben kulcsfontosságú a bevándorló 

tanuló teljesítménye szempontjából; a bevándorlási célországok szakpolitikusai számára 

ma már elsődleges prioritás. A letelepedés kezdeti időszaka után a szisztematikus, 

folyamatos támogatást általában csak az úgynevezett „veszélyeztetett tanulók” 

esetében fi nanszírozzák. A migrációval kapcsolatos tapasztalatok iskolai teljesítményre 

gyakorolt hatását vizsgáló tanulmányok azt mutatják, hogy a hatékony nyelvtanulás 

egyik legnagyobb akadálya az, hogy a támogatás nem minden iskolai szinten érhető el. 

Ezeket a járulékos támogatásokat különböző életkorú és különböző szintű nyelvismerettel 

rendelkező gyermekek számára egyaránt elérhetővé kell tenni; és nem szabad beérni a 

nyelvi támogatással, mivel azok a bevándorlók, akik a helybeli tanulókkal azonos nyelvet 

beszélnek, a tartalom megértésében is segítséget kaphatnak.  

A járulékos támogatás módszerei, minősége és végrehajtásának mértéke az uniós 

tagállamokban és esetenként a tagállamokon belül is jelentősen különböznek. Egyes iskolák 

az „integrált modellt” követik. Az újonnan érkezettek, miután kijelölték számukra a megfelelő 

évfolyamot, és elvégezték az orientációs programot, bekerülhetnek a közoktatási rendszerbe. 

*
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A szabályos tanórák keretében történő nyelvi bemerítést további rendszeres nyelvi támogatás 

egészíti ki az iskola után vagy iskolaidőben. Az utóbbi olyan „kiemelő programokat” jelent, 

amelyek keretében a tanulókat néhány óra oktatásra kiemelik a szabályos tanóráról. Más 

iskolák az „elkülönített modellt” alkalmazzák. Az orientáció után az újonnan érkezett 

gyermekeket a szükségleteiknek megfelelően kialakított külön tantermekben helyezik el. A 

közoktatási rendszerbe való bekerülés előtt el kell érniük egy bizonyos nyelvismereti szintet. 

Mindkét modell célkitűzése az integrált oktatás, ami segítheti a társadalmi kapcsolatok 

kialakítását, és az általános osztályok minden tanulójának a teljesítményét fokozza.  

A folyamatos támogatás segíti a bevándorló tanulókat abban, hogy a lehető leggyorsabb 

és legzökkenőmentesebb módon zárkózzanak fel társaikhoz. E kurzusok az idegennyelv-

tanulás megfelelően kialakított és rendszeresen értékelt minőségi normáira, valamint az 

integrált tanulás kapcsán a szoros tanári együttműködésre támaszkodnak. 

A két modell megfelelő mivoltát és strukturálását továbbra is értékelni kell, és meg kell vitatni. 

Az OECD például megjegyzi, hogy a bevándorló gyermekek számára nem szükséges és nem is 

előnyös tökéletesen elsajátítani a tanítási nyelvet, mielőtt engedélyeznék számukra a közoktatási 

rendszerbe való bekerülést. A nyelvi és a kognitív fejlődés egyszerre történik, vagyis a bevándorló 

tanulók jobban megtanulják a nyelvet érdemi, gyakorlati és interaktív körülmények között.

Ebből az következik, hogy az idegen nyelv tanulásának az általános tantervben foglalt 

tanórákhoz kapcsolódó tartalmi tanulást is magában kell foglalnia. A legsikeresebb 

programok a következőket tartalmazzák:

Szisztematikusan magas normák és követelmények megállapítása az idegen nyelv • 

tanulása terén; 

Szoros együttműködés az általános és nyelvtanárok között; • 

Központilag kialakított tananyag ; • 

Olyan megoldások, amelyek következtében nő – nem pedig csökken – a részt vevő • 

újonnan érkezett tanulók számára biztosított egyéni oktatási órák száma ; 

Intézkedések a résztvevők bármilyen stigmatizálásának ellensúlyozására.• 

Azokban az országokban, ahol megalapozott és egyértelműen defi niált nyelvi támogató 

programok vannak, viszonylag kisebb a bevándorló és nem bevándorló tanulók, valamint 

az első és második generációs tanulók teljesítménye közötti különbség.

Svédországban a tanulók svéd mint idegen nyelv kurzuson vesznek részt, egészen addig, 

amíg nem képesek bonyolult gondolatok szóbeli és írásbeli kifejezésére. A svéd mint idegen 

nyelv tanárainak idegennyelv-tanári oklevéllel kell rendelkezniük, és előre meghatározott 

tantervet kell követniük. Az integrált modellen belüli járulékos nyelvórák annyi óraszámban 

folynak, és ugyanolyan követelményeket támasztanak, mint az általános svédórák, és a 

középiskolai képzés utáni képzés szempontjából ugyanazt a képzettséget nyújtják. 

www.sweden.gov.se/sb/d/2063 
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Az Észt Integrációs Alap korai, szisztematikus, többnyelvű „nyelvi bemerítő programot” 

biztosít, amelyet hasonló kanadai és fi nn programok alapján fejlesztettek ki. A végzősök 

nyelvtudása magasabb szintű volt, mint a bemerítő programban részt nem vevő társaiké, 

miközben matematikából és a természettudományokból hasonló eredményeket értek 

el, és anyanyelvüket továbbra is folyékonyan használták. Ezek az eredmények és a 

szülők elégedettsége összefüggésben áll a program önkéntes jellegével, a szülők és a 

programtervezők közötti szoros együttműködéssel, valamint az anyanyelv és a származási 

kultúra oktatásának folyamatos támogatásával.

www.meis.ee/eng/immersion

A források elosztásának mechanizmusai 

Az egyéni vagy iskolai szinten rendelkezésre álló kiegészítő források követik a népességben 

beálló változásokat, és ezzel megfelelő támogatást biztosítanak az újonnan érkezettek 

iskolarendszerbe történő belépéséhez és az őket pozitívan fogadó iskolai környezet 

fenntartásához. A kiegészítő fi nanszírozás nem annyira költség, mint inkább befektetés azon 

városok, régiók vagy országok számára, ahol van idegen nyelvet tanuló népesség. Az iskolák 

forrásokat szerezhetnek, emellett pedig a beilleszkedés és az idegennyelv-tanítás terén meglévő 

szakértelmük fejlesztésébe is befektethetnek; ezt a szakértelmet később el lehet ismertetni és 

önkormányzati, regionális vagy nemzeti szinten meg lehet osztani a kevesebb tapasztalattal 

rendelkező iskolákkal. 

Annak meghatározására, hogy mely iskolák a leginkább rászorultak, a szakpolitikusoknak meg 

kell határozniuk a forráselosztási mechanizmus célcsoportját (külföldön született személyek, 

nem anyanyelviek, alacsony társadalmi-gazdasági státuszú személyek, hátrányos helyzetű 

térségek), az oktatás különböző szintjei (iskolai előkészítő, általános iskolai, középiskolai) 

közötti forráselosztást, valamint azt, hogy a forrásokat az ország oktatási rendszerén belül 

melyik kormányzati szinten (önkormányzati, regionális, országos) osztják el. 

Az Egyesült Királyságban az „Etnikai kisebbségeknek nyújtott teljesítménytámogatás" 

(EMAG) kiegészítő, szükségletekre alapuló támogatást nyújt az alapján, hogy az iskolában 

hány országosan alulteljesítő etnikai kisebbségi csoportba tartozó tanuló, valamint hány 

idegen nyelvet tanuló diák van. Egy közelmúltban végzett értékelés arra mutatott rá, 

hogy a hangsúly a nyelvi támogatás felől az alulteljesítés irányába tolódik el: egyértelmű 

célkitűzéseket fogalmaznak meg a teljesítményre jellemző különbségek felszámolására 

vonatkozóan, és a támogató stratégiák biztosításába a helyi hatóságokat is bevonják.

www.qca.org.uk/qca_7278.aspx 

Franciaországban az 1981-ben létrehozott Prioritást Élvező Oktatási Zónák (ZEP), az 

esélyegyenlőség előmozdítása érdekében kombinálják a közpénzek allokációjának földrajzi 

és a származás alapján megfogalmazott kritériumait. Az egyik kritérium például azoknak a 

gyermekeknek az aránya, akiknek legalább egyik szülője külföldön született.

www.educationprioritaire.education.fr/ 
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A sokszínű osztályt tanító tanárok képzése és toborzása

Az oktatási szakértők egyetértenek abban, hogy az oktatási rendszerben a legfontosabb 

olyan tényezőt, amellyel a tanulók teljesítménye javítható, a tanárok jelentik, különösen 

ha a tanulók bevándorlói háttérrel rendelkeznek vagy hátrányos helyzetűek. Azonban 

éppen ezen csoportoknak a legkisebb az esélyük arra, hogy magas színvonalú oktatásban 

részesüljenek. A kutatások kimutatták, hogy a tanítás minőségét javító általános eszközök 

– az osztálylétszám csökkentése, valamint több színvonalas tanár és pedagógiai asszisztens 

alkalmazása – hatékonyabban javítják a bevándorló és hátrányos helyzetű tanulók teljesít-

ményét, mint a többi tanulóét. A magas színvonalú oktatás annál nagyobb hatást gyakorol 

a tanulók egészében vett iskolai pályafutására, minél fi atalabb korban találkoznak vele.

A sokszínű iskolák, amelyek több színvonalas tanárt és pedagógiai asszisztenst alkalmaznak, 

olyan kezdeményezéseket indíthatnak, amelyekkel a bevándorló vagy kisebbségi hátterű 

személyek jelentkezését ösztönzik. Egyes jelek arra utalnak, hogy ez pozitív hatással van a 

bevándorló diákok teljesítményére, mivel a bevándorló vagy kisebbségi hátterű tanárok 

általában pozitívabban látják a bevándorló tanulókat, kedvezőbbek az elvárásaik velük 

szemben, és jobb a velük folytatott interakciójuk is. Az, hogy egy személy magas színvonalú 

tanár-e a bevándorló tanulók szempontjából, számos jellemvonástól függ – azaz a háttér 

fontos kritérium, de nem az egyetlen. A bevándorló hátterű tanárok számának növelése 

hatékony – bár kevéssé kihasznált – módszer az iskola interkulturális kompetenciájának 

erősítésére és a helyi közösségekkel való kapcsolatépítésre.

Az iskolák által használható pozitív intézkedések közé tartozik a külföldi tanári diplomák 

elismerésének előmozdítása, például olyan módon, hogy átképző kurzusokat indítanak, 

vagy támogató kampányokat kezdenek az oktatási hatóságokkal és a tanárképző in-

tézetekkel együttműködésben.  

Angliában és Walesben az Iskolai Képzési és Fejlesztési Hivatal úgy keres az ismert 

kisebbségekből származó új tanárokat, hogy célzott reklámtevékenységet folytat, 

pártfogói programokat indít, ösztöndíjat biztosít a képzésekhez és toborzási lehetőséget 

a tanárképző intézmények számára.

www.tda.gov.uk/partners/recruiting/diversesociety.aspx?keywords=ethnic 

A tanítás minősége javításának másik célzott stratégiája azon követelmény bevezetése, 

miszerint minden tanárnak el kell sajátítani az ahhoz szükséges alapkészségeket, hogy 

kulturálisan és nyelvileg sokszínű osztályokban tanítsanak. 

Minél több színvonalas tanár alkalmazása az egyik legjobb módszer a teljesítmény javítására, 

különösen a bevándorló hátterű vagy hátrányos helyzetű tanulók esetében. A bevándorló 

háttérrel és/vagy az interkulturális oktatással kapcsolatos képzést elvégző tanárok 

létszámának bővítése javítja a tanulók teljesítményét, a tanárok elvárásait és a tanulási 

környezet átfogó minőségét.

*



139Kézikönyv az integrációról

$

$

Z

Minden szabályos tanórán folyik nyelvtanulás, függetlenül attól, hogy a tantárgy irodalom, 

számtan vagy kémia. Egy osztály tanításához interkulturális kompetencia szükséges, 

emellett kezelni kell a tanórán a kulturális különbségeket, fontosak a konfl iktusmegoldó 

készségek, a nyelvi és a tanulási problémák megkülönböztetésében segítő diagnosztikus 

készségek, valamint a didaktikai eszközök és a tanulási stratégiák kialakításának készsége. 

Azok a tanárok, akik nincsenek jól felkészülve vagy kiképezve egy sokszínű osztály 

kezelésére, adott esetben kedvezőtlenebbül ítélik meg a más faji, etnikai, vallási vagy 

társadalmi hátterű gyermekeket, továbbá mérsékeltebb elvárásokat tanúsítanak feléjük, 

ami kedvezőtlenül érinti a gyermekek iskolai teljesítményét és önbecsülését. 

Belgium, Finnország, Hollandia, Norvégia, Portugália és az Egyesült Királyság például 

közelebbről meghatározta azokat az interkulturális kompetenciákat, amelyeket a 

tanároknak el kell sajátítaniuk a képzés végére. Ez a következőket foglalja magában: a 

különféle kulturális hátterű tanulók helyzetének ismerete, az ilyen tanulókról kialakított 

kép, valamint a különböző kultúrákból származó tanulók közötti kapcsolatok kezelésének 

képessége.

A tanárképző intézmények, valamint az ösztönzőkre építő továbbképzés kulcsfontosságú ab -

ban, hogy a leendő és már dolgozó tanárok olyan, a szakmai fejlődést elősegítő eszközökre tegye -

nek szert, mint amilyenek például a nyelvi támogatással és az idegen nyelvet beszélő tanulók 

oktatásával kapcsolatos, a bevált gyakorlatra vonatkozó iránymutatások. Az interkulturális 

oktatással és az idegennyelv-tanulással foglalkozó egyetemek és kiválósági központok kialakít-

hatnak közös, magas színvonalú tanterveket, oktatási modulokat, valamint a pedagógusok 

és szakpolitikusok számára végrehajtási iránymutatásokat. E képzések adott esetben azzal a 

pozitív mellékhatással járnak, hogy felhívják a tanárok fi gyelmét arra, hogy esetleges – jóllehet 

nem szándékos – alacsonyabb elvárásaik magatartás-változásokhoz vezethetnek. 

A „Kétnyelvű tanulók teljesítményének javítása az általános iskolákban” elnevezésű brit kísérleti 

program szakmai fejlődéssel és a bevált gyakorlattal kapcsolatos anyagokat biztosított azzal a 

céllal, hogy növelje az általános iskolai tanárok szakértelmét és magabiztosságát. A módszer 

2006-ban lett nemzeti stratégia, miután az értékelések kimutatták, hogy a programban részt 

vevő iskolákban nőtt a tanulók elvárása, fokozottabb lett az órai részvétel és javultak az angol 

nyelvi készségek, és a teljesítmény végül meghaladta a programban részt nem vevő iskolákét.

www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfi les/RR758.pdf 

Az interkulturális oktatás prioritássá emelése 

A tanítási és az iskolai színvonal emelésének interkulturális kompetenciára alapuló 

megközelítéshez az intézményben változtatásokra van szükség. Az, hogy egy tanár 

mennyire képes alkalmazni a képzés során elsajátított készségeket és anyagot, azon múlik, 

hogy az iskola egésze mennyire kötelezte el magát az interkulturális oktatás mellett. 

Például azok a tanulók, akiket katalóniai (Spanyolország), hollandiai és svédországi oktatási 

intézményekben kérdeztek meg, úgy vélték, hogy az interkulturális oktatást nem csupán a 

kurzusokon, hanem a szakmai gyakorlatok során is prioritássá kell emelni. 
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Az interkulturális oktatás szükségességéről szóló széles körű nyilvános eszmecserét az iskola 

vezetőinek kell a gyakorlatba átültetnie. A gyakorlat magában foglalja az interkulturális 

oktatással és az állampolgársággal kapcsolatos modulokat vagy tantárgyakat, azt, hogy 

a tananyagban több etnikumot is megjelenítenek, valamint a sokszínűbb tanórán kívüli 

tevékenységeket. A dán kormány által 2006-ban szervezett „Európai konferencia az etnikai 

kisebbségekbe tartozó fi atalok aktív társadalmi részvételéről” olyan speciális központok 

kialakítását javasolta, amelyek a konfl iktusok feloldásával, a kommunikációs készségekkel, 

és a fi atalok szerepének erősítését, valamint az ambíciók és a teljesítmény fokozását célzó 

interkulturális pártfogói programokkal kapcsolatban biztosítanak képzést.

Ha az interkulturális oktatás elvét teljes mértékben sikerül a tantervben, a tananyagban és 

a tanterven kívüli tevékenységekben érvényesíteni, ez fokozza a helybeli tanulók 

tudatosságát, és növeli a bevándorló tanulók bizalmát.

A brit iskolákban a 11 és 19 éves tanulók számára a „Sokszínűség és multikulturalizmus” 

2004 óta kötelező tárgy, amelyből vizsgáztatni is lehet. A tárgy a sokszínű társadalomhoz 

kapcsolódó kérdésekkel foglalkozik, többek között az etnikai és vallási közösségekkel és 

azok kultúrájával, a belső és külső migráció változó mintáival, valamint azzal, hogy melyek 

a migráció politikai és gazdasági okai otthon és külföldön.

http://curriculum.qca.org.uk/index.aspx 

A Cseh Köztársaságban az interkulturális megközelítés végrehajtását nyomon követik 

az egyes iskolákban. A felügyelők ellenőrzik, hogy az iskola vezetője, tanárai és más 

alkalmazottai végrehajtják-e az oktatási, ifj úsági és sportminisztérium irányelvét az iskolai 

szellemiségben megmutatkozó rasszizmus, idegengyűlölet és az intolerancia elleni 

küzdelemről. 

www.msmt.cz 

 6.2 Beruházás a tanulókba

Az oktatási szakpolitikusoknak érdekükben áll, hogy az iskolai előkészítő oktatást és a 

gyermekgondozást minden lakosra kiterjesszék. A kisgyermekek számára a korai oktatás 

biztosítja a legjobb fejlődési lehetőségeket. Azok a gyermekek, akik magas színvonalú 

iskolai előkészítőkbe és óvodákba járnak, jobb érvelési és problémamegoldó készségeket 

alakítanak ki, együttműködőbbek és fi gyelmesebbek társaikkal, erősebb az önbizalmuk, és 

jobban felkészültek arra, hogy zökkenőmentesen kezdjék meg általános iskolai tanulmá-

nyaikat. A korai oktatás jótékony hatásai az általános és középiskolai oktatás során is erősen 

megmutatkoznak, és megkönnyítik a belépést a felsőoktatásba és a munkaerőpiacra. 

Az iskolai előkészítők és az óvodák ugyanakkor időt biztosítanak az anyáknak arra, hogy 

aktívabban vegyenek részt a társadalom életében és legyenek jelen a munkaerőpiacon.

*
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Nemzetközi kutatások igazolják, hogy az iskolai előkészítő segít a társadalmilag 

és gazdaságilag hátrányos helyzetű családból származó gyermekeknek az iskolai 

előrehaladásban. Emellett a más nyelvet beszélő családokból származó gyermekek korán 

és rendszeresen kapcsolatba kerülnek a fogadó ország tanítási nyelvével, méghozzá éppen 

abban a korban, amikor leginkább nyitottak a nyelv elsajátítására. 

Az alacsony jövedelemmel rendelkező családok – amelyek között adott esetben nagy 

számban vannak bevándorlók – kisebb valószínűséggel élnek a kisgyermekkori oktatás és 

gyermekgondozás lehetőségével. Minden szülő szembesülhet problémákkal a korai gyermek-

gondozáshoz való hozzáférés kapcsán, ha a helyek korlátozott számúak vagy ha magasak a díjak. 

Előfordulhat, hogy az alacsony jövedelmű vagy bevándorló szülők nem rendelkeznek elegendő 

információval a lehetőségekről, kevésbé bíznak a számukra ismeretlen gondozókban, és előnyben 

részesítik a családtagok által biztosított, nem hivatalos otthoni gondozás nyújtotta kényelmet. 

Az iskolai előkészítő és óvodai szolgáltatásokat igénybe vevő bevándorló szülők tapasztalhatják 

azt, hogy az óvodai alkalmazottakkal való kapcsolatukból hiányzik a dialógus, a megértés és az 

empátia, abban az esetben, ha az óvodai alkalmazottak nem rendelkeznek interkulturális tapasz-

talattal vagy – ami még fontosabb – azzal a képességgel, hogy a fogadó ország nyelvét idegen 

nyelvként tanítsák. Ezen felül számos iskolai előkészítő nem képes megfelelő mértékben felmérni 

a bevándorló gyermekek nyelvi készségét és így biztosítani, hogy a megfelelő nyelvtanítási és 

támogatási programban vegyenek részt (ahol vannak ilyen programok).

A magas színvonalú iskolai előkészítőknek és óvodáknak nyelvileg sokszínű, társadalmi és 

gazdasági szempontból hátrányos helyzetű családok szükségleteinek kell megfelelniük. A 

hatóságok az alacsony jövedelmű családok részvételét azzal tudják ténylegesen biztosítani, 

hogy célzott pénzügyi támogatást vagy ingyenes iskolai előkészítő szolgáltatást nyújtanak. Az 

iskolai előkészítőben dolgozó tanároktól meg lehet követelni az idegennyelv-tanításra jogosító 

képzettséget, emellett az új munkaerő-felvételi eljárások során előnyben részesíthetik az idegen-

nyelv-tanárokat és a külföldön született, szakképzett gondozókat. A hatékonyság érdekében a 

tanítási módszereknek és programoknak az általános iskolákban használtakkal közvetlenül 

összehasonlíthatónak kell lenniük. Kapcsolatfelvételi stratégiák alkalmazhatók az oktatási 

szolgáltatók és a bevándorló szülők esetében, az egyik oldalról a korai oktatás előnyeire, a 

másik oldalról pedig a családok egyedi igényeire és elvárásaira vonatkozó tájékoztatás céljából.  

Dánia, Finnország és Svédország azzal biztosította a bevándorlók magas részvételi arányát, 

hogy olyan, korosztály szempontjából integrált megközelítést alkalmaz, amely 1–6 éves 

gyermekek számára kombinál különféle oktatási és gyermekgondozási programokat 

ugyanabban a helyi központban.  

Az Eurydice 2009-es jelentése, az Early childhood education and care in Europe: tackling social 

and cultural inequalities (Oktatás és gondozás a kora gyermekkorban Európában. A társadalmi 

és kulturális egyenlőtlenségek feloldása) egy olyan, 0 és 6 éves kor között minden korcsoport 

számára alkalmas felszerelésekkel ellátott egységes rendszer bevezetését javasolja, ahol 

minden alkalmazott magas színvonalú képzést kap a tanulási és kulturális megközelítés 

terén, és aktív partnerséget alakít ki a hátrányos helyzetű és sokszínű hátterű szülőkkel:

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/098EN.pdf 
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A hátrányos hátterű szülőkkel való kapcsolatfelvétel és partnerség

A szülők kulcsszerepet játszanak gyermekük oktatásában – a nyelv elsajátításában, a házi 

feladat elkészítésében és a tanulásban nyújtott segítségben, a karrier kapcsán nyújtott 

tanáccsal, valamint az elvárásokkal, és mint példaképek is szerepet játszanak. Azonban az 

alacsonyabb társadalmi-gazdasági státuszú szülők általában kevésbé vesznek részt az iskolai 

tevékenységekben. A nemzetközi felmérések megerősítik, hogy a bevándorló szülők komoly 

reményeket táplálnak gyermekeik oktatásával kapcsolatban, azonban a részvétel terén számos 

akadállyal szembesülnek. Ilyen akadályok például a korlátozott anyagi források, valamint az 

oktatási rendszerre vonatkozó „bennfentes” ismeretek korlátozott volta, az az érzés, hogy az 

ismeretlen iskolai környezetben nem fogadják őket szívesen, a nyelvi akadályok, valamint a család 

oktatási folyamatban betöltött szerepével kapcsolatos eltérő kulturális elvárások. Az iskolák 

elősegíthetik a szülő és gyermek kapcsolatát olyan stratégiákkal, amelyek nem csupán a szülők 

kompetenciájának fejlesztését tűzik ki célul, hanem támogatják a gyermekeket is, akik adott 

esetben a szülők és a tanárok között működő tolmács vagy közvetítő szerepét is betölthetik.

A kapcsolatfelvétel hatékony eszköze lehet, ha az újonnan érkezettek letelepedési csomagjában 

könnyen érthető információkat helyeznek el az ország iskolarendszeréről, valamint a kiegészítő 

tanulási lehetőségek és nyelvi szolgáltatások, például a lefordított anyagok és a tolmácsok 

elérhetőségéről. Az iskolák szintén jelentős befektetéseket tehetnek a bevándorló szülők 

számára biztosított olyan orientációs programokat illetően, amelyek a beiratkozással, a 

letelepedéssel, az aktív részvétellel, valamint az iskolarendszerben a jövőben meghozandó 

döntésekkel kapcsolatos információ hozzáférhetőségével kapcsolatosak. Ez a támogatás az 

adminisztratív segítségnyújtástól – ideértve a szülők és tanulók számára lefordított információt 

az iskolarendszerről, a tolmácsok rendelkezésre állását, a bevándorló tanulók és családjaik 

szükségleteinek kielégítését szem előtt tartó, elkötelezett alkalmazottakat és a bevándorló 

családok számára szervezett értekezleteket – a pszichológiai és szociális támogatásig terjedhet.

A családlátogatások gyakran alkalmazott, meglehetősen hasznos eszközök, amelyek 

segítségével kapcsolatot lehet teremteni a hátrányos helyzetű családokkal.

A bevándorló és hátrányos helyzetű szülőket célzó kapcsolatfelvételi stratégiák és a mindenki 

számára nyitott, önkéntes alapú folyamatos felnőttoktatási programok eredményeként 

többen vesznek részt az oktatásban és jobbak az iskolai eredmények, emellett pedig a szülők 

szívesebben részt vesznek az iskolai eseményekben és tevékenységekben. 

Írországban az iskolarendszerről szóló információk az oktatási és tudományos minisztérium 

honlapján hat nyelven elérhetők. A Fogadási és Integrációs Ügynökség információs brosúrát 

készített a bevándorló népesség fő nyelvein; a kiadványt a menedékkérők és menekültek 

szülei, valamint kísérő nélküli kiskorúak használhatják. 

www.education.ie / www.ria.gov.ie

1997 óta az AOE projekt (Ausbildundsorientierte Elternarbeit) Frankfurt am Mainban 60, 

bevándorló szervezetekből és iskolákból érkező „közvetítőt” képzett ki. Csak 2006-ban 

17 nyelven rendeztek 3450 résztvevő számára munkaértekezleteket a német oktatási és 

képzési rendszerről, valamint az olyan kérdésekről, mint a diszlexia, a hiperaktivitás, a 

karriertanácsadás és a soknyelvűség.

www.stadt-frankfurt.de/amka 

*
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Svédországban szükség esetén tolmácsolást kell biztosítani azokon a speciális bevezető 

találkozókon, ahol az újonnan érkezett családok előtt ismertetik az iskolai előkészítő és az iskolai 

oktatással kapcsolatos jogokat és alapvető értékeket. A szülők akkor is jogosultak tolmácsolásra, 

amikor évente kétszer a tanulók személyes fejlődéséről szóló beszélgetésre kerül sor.

A „Otthoni oktatási program az iskolába még nem járó gyermekeknek” kezdeményezés célja, 

hogy a hátrányos helyzetű szülők (ideértve a bevándorlókat és az etnikai kisebbségekhez 

tartozókat) tudatosságát és kapacitását fokozza azzal, hogy közösségükön belül tesz elérhetővé 

oktatókat. A Németországban és Hollandiában végzett rendszeres értékelések szerint a részt 

vevő gyermekek kognitív képességei jelentős mértékben javultak a többi gyermekéhez képest.

www.hippy.org.il 

Több országban kísérleteztek önkéntes alapú felnőttképzési programokkal, hogy lássák: 

megfelelnek-e a bevándorló szülők igényeinek, és hogy az iskolákat olyan közösségi 

központokká teszik-e, ahol a helybeli és a bevándorló hátterű személyek találkozhatnak. Ezek a 

programok – amelyeket „széles körű iskolának,” „közösségi iskolának” vagy „teljes szolgáltatást 

nyújtó iskolának” is neveznek – a szülői részvétel előmozdításának elgondolására alapulnak. Ha 

a szülők ingyenes nyelvórákon vehetnek részt, ahol a befogadó ország nyelvét és az otthon 

beszélt nyelvet tanulhatják, ha sporttal kapcsolatos szolgáltatásokat vehetnek igénybe és 

hozzáférhetnek az internethez, az erősítheti az iskolába vetett bizalmunkat, valamint gyermekük 

iskolai teljesítményével kapcsolatos elvárásaikat és az ahhoz adott támogatást. 

A RAA Essen (Németország) „Hátizsák” projektje, amely a nyelvoktatást és más oktatási 

tevékenységeket kombinálja az óvodai és általános iskolai oktatásban, arra képzi ki a 

bevándorló anyákat, hogy szervezzenek olyan helyi csoportokat más bevándorló anyák 

számára, ahol építhetik a gyermekeik tanulását támogató kompetenciájukat. A projekt 

résztvevők általi minőségi értékelése azt mutatja, hogy a projekt pozitív változásokat 

hozott létre és tartott fenn a szülő-tanár viszonyban.  

www.essen.de/module/bildungsangebote/index.asp?version=integrationsatlas 

Az „Anya-gyermek oktatási projekt” Belgiumban, Franciaországban, Németországban, 

Hollandiában és Svájcban a török származású szülőket informálja a tartózkodási hely 

szerinti ország oktatási rendszeréről és támogatást nyújt nekik – különösen a nők számára – 

a helyi társadalmi és oktatási tevékenységekben történő részvételhez szükséges készségek 

és eszközök megszerzésében. A hasonló elnevezésű nem kormányzati alapítvány (AÇEV) 

együttműködik a helyi bevándorló és nőszervezetekkel, a képviselő konzultatív szervekkel 

és az általános civil társadalmi szervezetekkel. Az AÇEV felügyeli és képzi az országon 

belüli oktatókat, akik támogató programokat és kurzusokat tartanak török nyelven és a 

tartózkodási hely szerinti ország nyelvén. Az AÇEV képzésében részt vevő és részt nem 

vevő családok külső tudományos értékelése feltárta, hogy a projekt hatására erősödött az 

anyák önbecsülése és az iskolázás iránti érdeklődése. A projektet kedvezően ítélték meg a 

végrehajtás és a terjesztés hatékonysága és hatásossága tekintetében is.

www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm 
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Franciaországban az „Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration” elnevezésű 

új kísérleti akciót 2008 novemberében indították el 61 általános és középiskolában, és 

2009-ben kerül majd értékelésre. Az önkéntes alapú kezdeményezés célja, hogy az első 

vagy második generációs gyermekek szüleivel megismertessék az iskolarendszert, annak 

célkitűzéseit és működését, annak érdekében, hogy a szülők jobban részt tudjanak venni 

a gyermekek iskolai munkájában, és hathatósabb támogatást tudjanak nyújtani abban. A 

program keretében önkéntes nyelvórák is indulnak. 

www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800648C.htm  

Az anyanyelv oktatása  

A legtöbb ország nyújt bizonyos támogatást az anyanyelv és a származási ország kultúrájá-

nak tanulásához; az elkötelezettség szintje különböző. E támogatás hagyományosan az 

„összefüggés-hipotézisen” alapul, amely szerint a bevándorló tanulók nem tudnak új 

nyelvet elsajátítani addig, amíg formálisan nem tanulják azt a nyelvet, amelyet először 

sajátítottak el és amelyet otthon használhatnak, valamint amíg nem gondolkodnak róla 

kritikusan. Az OECD szakirodalmi áttekintése nem talál egyértelmű konszenzust, amely 

megerősítené vagy megcáfolná az összefüggés-hipotézist, és ez segít megmagyarázni az 

anyanyelv tanításával kapcsolatban kialakult zűrzavart és a kérdés átpolitizáltságát. 

A többnyelvűség prioritás lett azokban a fejlett országokban, amelyek tudásalapú, innovatív 

és a globálisan kiterjedt kapcsolatrendszerű társadalomnak tekintik magukat. Amikor a 

tanulók úgy lépnek be a munkaerőpiacra, hogy folyékonyan beszélnek az idegen nyelven és 

anyanyelvükön, akkor ez a humán tőke mérhető gazdasági és társadalmi-kulturális hasznot 

jelent a célország számára, különösen abban az esetben, ha az anyanyelv ismeretével a 

származási ország ismeretével és ottani hálózatokkal jár együtt. 

Az anyanyelv oktatása az iskola által nyújtott interkulturális oktatás és az idegen nyelvi 

tanterv pillére lehet. A bevándorló hátterű tanulók képesek megtartani és kialakítani ezt 

a fajta humántőkét, amelyet aztán megoszthatnak a nem bevándorló hátterű érdeklődő 

tanulókkal. Ezekben az iskolákban a helybeli tanulóknak több és jobb lehetőségük nyílik az 

idegen nyelv tanulására, valamint azon interkulturális készségek elsajátítására, amelyekkel 

sokszínű társadalmukban és külföldön dolgozhatnak és élhetnek. Még ha sok erőforrást is 

igényel az, hogy minden iskola magas színvonalú kétnyelvű oktatási lehetőségeket nyújtson 

tanulói különféle nyelvű csoportjai számára, vannak olyan költséghatékony tantervi 

lehetőségek, amelyek minden érdeklődő – bevándorló vagy nem bevándorló hátterű 

tanuló – számára elérhetők. Az általános és középiskolákban folyó idegennyelv-oktatásba 

integrálható a sokszínű tanterv, ideértve a haladó kurzusokat is. Másik lehetőség az, hogy 

esetenként kétnyelvű pedagógiai asszisztensek vesznek részt a szabályos tanórákon is. Egy 

iskola interkulturális oktatási megközelítésének alkalmazása lehetővé teszi a jobb tanulási 

és társadalmi kapcsolatépítési lehetőségeket.

Az otthon használt nyelvek és az otthoni kultúra ismerete növeli a bevándorlási célország 

humántőkéjét; és ezt a szakpolitikusok kihasználhatják a világszínvonalú oktatás és a 

versenyképes munkaerőpiacot célzó tevékenységek eszközeként.

*
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A „Nyelvi sokszínűség a portugál iskolában” az interkulturális és többnyelvűség terén 

elért kompetenciát segíti, valamint fellép a szegregáció ellen azzal, hogy olyan kétnyelvű 

zöldfoki-szigeteki kreol és kínai mandarin kísérleti iskolákat indít, amelyek az anyanyelvi 

bevándorlók és a helybeli portugál tanulók számára egyaránt nyitottak. 

www.iltec.pt/projectos/em_curso/turmas_bilingues.html 

Az anyanyelvi kurzusok (és különösen az anyanyelvet oktató tanárok) szintén fontos szerepet 

játszhatnak a családok és az iskolák közötti viszonyban. Az ilyen kurzusok megszervezése 

részét képezheti annak, ahogy az iskola proaktív módon megkeresi a szülőket a bevándorló 

családok és a közösség tagjaink mobilizálása érdekében. Az iskolák oktatási forrásokat vagy 

teret is biztosíthatnak, valamint osztálytermen kívüli programokat támogathatnak. 

Bristolban (Egyesült Királyság) a Kiegészítő Iskolák Fóruma 25 közösségi alapú iskolából áll, 

amelyek különórákat adnak az otthon használt nyelvből és kultúrából, valamint az általános 

tárgyakból, például angolból. Egy 2005. évi értékelés azt az eredményt hozta, hogy azt a 

pozitív hatást, amelyet ezen iskolák az iskola teljesítményre, az önbecsülésre és az identitásra 

gyakorolnak, a legjobb módszereket megvitató városi platform segítségével lehetne fokozni. A 

fórum intenzívebb eszmecserét és partnerséget szorgalmaz a letelepedett és újonnan érkezett 

közösségek, valamint az általános képzést nyújtó iskolák között.

www.bristol.gov.uk/ccm/navigation/community-and-living/equality-and-diversity 

Svédországban a kötelező oktatásban és a középiskola felsőbb osztályaiban tanuló diák 

jogosult az anyanyelvi oktatásra, amennyiben az egyik vagy mindkét szülő/gyám nem svéd 

anyanyelvű; a nyelv a tanuló mindennapi kommunikációjának formája; a tanuló már rendelkezik 

alapszintű nyelvtudással; és hajlandó oktatásban részesülni. Az oktatás akkor valósul meg, ha 

legalább öt tanuló és egy tanár elérhető, emiatt olyan iskolákban bevett gyakorlat, ahol magas 

a bevándorló tanulók aránya vagy az olyan független iskolákban, amelyeknek profi ljába tartozik 

a nyelvoktatás. A közelmúltbeli kutatások kimutatták, hogy az anyanyelv nyelvórán történő 

tanulása pozitív hatással lehet a gyermek érdemjegyeire, valamint identitástudatára és az azonos 

térséghez tartozás érzésére. Emellett a szülők részvételét is fokozta az iskolai tevékenységekben 

– különösen a jövedelmi és iskolázottsági szintet fi gyelembe véve.

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/eurybase/pdf/section/SE_EN_C10_7.pdff 

Szerepmodellek és mentorok a bevándorló tanulók számára 

A mentorok értékes szerepet játszanak annyiban, hogy tanácsot és iránymutatást adnak a 

fi ataloknak az oktatás alatt. Fiatal, bevándorló hátterű szakembereket lehet alkalmazni (fi zetéssel 

vagy önkéntes alapon) kisegítő tanárokként, akik kiegészítő támogatást nyújtanak a bevándorló 

tanulók számára. A bevándorló tanulóknak ez nem csupán tanulmányaikban nyújt támogatást, 

hanem pozitív szerepmodellt is mutat. Ez abban az esetben lehet különösen értékes, ha az 

etnikai közösségek két különálló csoportra – az alsóbb osztályra és a feltörekvő középosz-

tályra – szakadnak. A felfelé mobilis mentorok inspirálhatják alacsonyabb iskolai teljesítményű 

tanulótársaikat, és iránymutatást nyújthatnak nekik. 
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A mentor közreműködése növeli a bevándorló tanulók bizalmát, és kapcsolatot alakít ki a 

kialakuló bevándorlói elit szerepmodelljeivel. 

A Multikulturális Fejlesztési Intézet (FORUM) és a de Baak (a VNO-NCW munkáltatói 

szervezet oktatási intézete) lehetővé teszi magasan képzett bevándorló hátterű fi atalok 

számára a személyes tanácsadást tanulmányaik utolsó szakaszában. A mentor segítséget 

nyújt személyes kompetenciáik és vezetői kvalitásaik kiépítésében.

www.forum.nl/wereldstalent/organisaties.html

 

Iskolán kívüli segítség a teljesítmény javítására és kapcsolatok építésére

A szabadidős tevékenységek, például a sportesemények és a nyári táborok elősegíthetik a 

kommunikációt a bevándorló gyermekek és a helybeliek között és körében. A gyermekek 

szüleit ösztönözni lehet arra, hogy részt vegyenek – és, amennyiben lehetséges, segítsenek 

– a szervezésben. Események szervezhetők a bevándorló szervezetekkel történő 

együttműködésben is.  

Az iskola utáni tevékenységek kapcsolatot teremtenek a részt vevő bevándorló és helybeli 

tanulók, valamint a szervező iskolák, szülők és bevándorló szervezetek között. 

Svájcban a Jacobs Alapítvány a bevándorló családból származó, idegen nyelvet tanulók 

számára szervezett nyári táborokat támogat. Különböző módszereket – például drámape-

dagógiai módszereket – tesztelnek, és a résztvevők és a kontrollcsoport eredményeit idővel 

kiértékelik, hogy elmélyítsék az ismereteket, és terjesszék a sikeres megközelítéseket.

www.jacobsfoundation.org  

Franciaországban az „École Ouverte” 1991 óta nyitja meg az általános és középiskolákat 

szerdánként és szombatonként, valamint iskolai szünetek (nyári és téli szünet) alatt igen sokféle 

kulturális, szabadidős, idegen nyelvi és egyéb tanulási programok céljából. A program nyitott 

minden olyan tanuló számára, aki problémás városi területeken él, és hátrányos gazdasági 

vagy kulturális környezetből származik; idetartoznak az újonnan érkezett bevándorló tanulók 

is. A minőségi értékelésekből az derül ki, hogy a program hatékony eszköz a kerületen belül 

kialakuló konfl iktusok kezelésére, valamint a társadalmi integráció, az iskolai környezet és a 

tanárok, a szülők és a helyi közösségek kapcsolatának javítására. 

http://eduscol.education.fr/D0116/accueil.htm  

Szintén Franciaországban a nemzeti oktatási minisztérium 2008 szeptemberében létrehozta 

az „iskolai iránymutatás” elnevezésű önkéntes alapon igénybe vehető lehetőséget az 

általános iskolában és a középiskola első négy évében. Az iskola után a tanárok kétórás 

felügyelet keretében segíthetnek a tanulóknak a házi feladat elkészítésében, különórákat 

adhatnak, vagy sport-, kulturális és művészeti tevékenységeket szervezhetnek.

www.education.gouv.fr/cid5677/accompagnement-educatif.html 

*

*
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 6.3 A felsőoktatásba és a munkaerőpiacra történő 
belépés elősegítése

Az EU a felsőoktatást a tudásalapú társadalom innovációja, produktivitása és növekedése 

szempontjából kulcsfontosságú stratégiának tekinti. A felsőfokú képzést elvégző beván-

dorló fi atalok aránya bevándorló közösségekként jelentősen különbözik. E különbségek 

általában akkor alakulnak ki, ha a fi atalok oktatása megszakadt (a legtöbb menedékkérő és 

menekült esetében ez így van) és/vagy olyan országokból érkeznek, ahol kevesebb ember 

jut hozzá az oktatáshoz, és ezért nem rendelkeznek azzal az iskolai végzettséggel, amely a 

felsőoktatásba történő belépéshez szükséges lenne. A különbségek attól is függnek, hogy 

a szülők milyen értékeket tulajdonítanak a felsőoktatásnak.

A kormány, az oktatási intézmények, a civil társadalmi szervezetek, az alapítványok és a 

magánvállalatok megnövelhetik a bevándorló hátterű tehetséges fi atalok (és szüleik) 

számára biztosított ösztöndíjak és programok számát.

Franciaországban különféle programokat indítottak azzal a céllal, hogy fokozzák a 

sokszínűséget a felsőoktatás kiválósági központjaiban. A Politológiai Intézet („Sciences-Po”) 

több száz hallgatót (kétharmaduk szülei külföldön születtek) vett fel egy átalakított 

kiválasztási eljárással. Az ‘Une grande école? Pourquoi pas moi?” elnevezésű hároméves 

tanácsadó programot, amelyet az ESSEC, egy üzleti és vezetőképző iskola indított el, 

harminc elit iskola 3000 diákja esetében alkalmazza. Hasonló egyéni támogatást nyújt a 

nagy francia távközlési vállalatok által indított „Cercle Passeport Telecoms” elnevezésű 

program a műszaki tudományok és a menedzsment terén. 

www.sciences-po.fr / www.pourquoipasmoi.essec.fr / www.passeport-telecoms.com 

 

Alternatív iskolázás

Azoknak a fi ataloknak, akik elutasítják az iskolázás hagyományos formáit, kompetenciájuk 

fejlesztésére olyan alternatív lehetőségekre van szükségük, amelyeket vonzónak és 

relevánsnak tartanak. Az igényekre alapuló modulokból álló, modern technológiákra 

támaszkodó, gyakorlati oktatást a fi atalok sokkal vonzóbbnak találják. A „Második Esély 

Iskolák” célja például az, hogy új oktatási és képzési lehetőségeket nyújtsanak azoknak a 

kirekesztett fi ataloknak, akik nem rendelkeznek a továbbtanuláshoz vagy a munkaerőpiacra 

történő belépéshez szükséges készségekkel vagy képzettséggel. 

Szakoktatás és képzés

A 2000-től 2010-ig tartó időszakra vonatkozó lisszaboni stratégia szerint az EU többek 

között a felső középfokú tanulmányokat elvégzők számának növelésével tehető a 

világ legdinamikusabb és versenyképesebb tudásalapú gazdaságává. A felsőoktatás a 

tudásalapú társadalomhoz szükséges készségek megszerzésének legkívánatosabb módja. 

Minden erőfeszítést meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a fi atal bevándorlók 
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megszerzik a középiskolai tanulmányok befejezéséhez szükséges képességeket, és a 

szakoktatás és -képzés második lehetőséget jelent azok számára, akik valószínűleg a 

támogatás ellenére sem végzik el a középiskola felsőbb osztályait, és az iskola befejezésekor 

meglehetősen rossz kilátásokra számíthatnak.

A bevándorlók nem létszámuknak megfelelő számban vannak jelen a továbbtanulásban és a 

képzésben, és magas az iskolából kimaradók aránya. Hatástalanok vagy nem is léteznek olyan 

kapcsolatfelvételi programok, amelyek a bevándorlókat az elérhető kurzusokról tájékoztatnák; 

a kurzusok kialakításakor pedig nem feltétlenül veszik fi gyelembe a bevándorlók eltérő oktatási, 

kulturális és/vagy nyelvi hátterét. A kurzusok struktúrája nem mindig eléggé rugalmas ahhoz, 

hogy a tanulók össze tudják egyeztetni a családdal és munkával kapcsolatos kötelezettségeikkel. 

Az ezen akadályok leküzdését célzó lépések a továbbtanulásra ösztönzik a fi atal bevándorlókat, 

míg azokat, akik kimaradtak vagy félbeszakították tanulmányaikat, visszatérésre ösztönzik. 

A dán integrációs minisztérium „Szükségünk van minden fi atalra” elnevezésű kampányának 

célja az, hogy több fi atal bevándorló kezdje el és fejezze be a szakképzést. A kampányban 

részt vesz egy olyan munkacsoport is, amely olyan kezdeményezések kialakításában 

segíti a szakiskolákat, amelyek célja az iskolából kimaradó bevándorló tanulók arányának 

csökkentése, és amely a legjobb gyakorlatot terjeszti. 

www.brugforalleunge.dk/fi leadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_

Summary_evaluation_BFAU_fi nal-version.pdf 

A dán „Új esélyt mindenkinek” politika célja, hogy az etnikai kisebbségekből származó 

munkanélküli embereket integrálja a munkaerőpiacba. Ennek keretében minden olyan 

fi atalnak, aki pénzbeli juttatásban részesül, kötelező részt vennie általános vagy szakok-

tatásban. Speciális programok segítik azokat a 25 év alatti fi atalokat, akik nem vettek 

részt fi atalok számára indított oktatási programban. A programok keretében a fi atalok a 

szakképzés befejezéséhez szükséges végzettséget is megszerezhetik.

www.nychance.dk 

A PALMS projekt 250 olasz önkormányzati szakemberből és szociális munkásból álló 

hálózatot hozott létre abból a célból, hogy olyan beilleszkedési és munkaerő-piaci belépési 

útvonalakat alakítson ki a kísérő nélküli kiskorúak számára, amely jogosulttá teszi őket 

arra, hogy 18 éves korukban kérelmezzék a tartózkodási engedélyt. Ilyen lehetőségeket 

alakítottak ki 260 kísérő nélküli kiskorú számára; a képzés végén 179-en gyakornokságot, 

157-en ösztöndíjat és 110-en pedig munkát kaptak.

www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stranieri/progetti/equal.htm 

Az első és második generációs tanulók – családjuk gazdasági-társadalmi helyzete, gyengébb 

társadalmi hálózataik és a munkaerőpiac „csínjának-bínjának” hiányos ismerete miatt – 

helybeli társaikhoz képest hátrányban vannak az első munkahely keresésekor. Emellett 

említést kell tenni a megkülönböztető munkaerő-toborzási módszerekről.  

http://www.brugforalleunge.dk/fileadmin/bruger_upload/Billeder/Publikationer/English_Summary_evaluation_BFAU_final-version.pdf


149Kézikönyv az integrációról

$ 

Z 

Ösztönzés a munkaerőpiacra történő korai belépésre

A munkaerő-toborzási eljárások során a munkaadók általában fontosabbnak tartják a beván-

dorló országon belül szerzett munkatapasztalatát, mint a korábban külföldön szerzett munka- 

vagy oktatási tapasztalatot, vagy a fogadó ország nyelvét oktató kurzusokban való részvételt 

igazoló bizonyítványokat. A munka- és tanulási lehetőségeket kombináló szerződések lehetővé 

teszik a tanulók számára, hogy különféle munka-, nyelvi és járulékos „puha” készségekre (soft 

skills) tegyenek szert, és hogy megismerjék saját képességeiket és munkájuk értékét. Javasoltak 

a szakmai alapú és helyi nyelvi képzések annak biztosítására, hogy a fogadó ország nyelvével 

kapcsolatos képzés a fi atal bevándorlók számára nem lesz túlzott mértékű és hatástalan. A 

munkahelyi programok hasznosak lehetnek azok számára is, akik külföldön szereztek munka-/

oktatási tapasztalatot, és további oklevelekre van szükségük.

A fi atalok munkanélkülisége kezelésének egy módja az, hogy a fi atal bevándorlókat 

bevonjuk a gyakornokságokba vagy más továbbképzési rendszerekbe. A járulékos 

intézkedések mellett szükség van olyan stratégiákra is, amelyek több fi atal bevándorlót 

ösztönöznek arra, hogy kezdjen szakképzést. A gyakornoksághoz hasonló programok sikere 

az állásokat kínáló vállalatokkal történő együttműködés minőségétől függ. A hatóságok 

megvizsgálhatják a felajánlott munkahelyeket vagy gyakornokságokat, és hitelesíthetik 

az adott feladat ellátásához szükséges alapvető nyelvtudás szintjét vagy a kompeten-

ciákat. Közbeléphetnek annak érdekében is, hogy biztosítsák az iskolák, civil társadalmi 

szervezetek és különféle munkáltatók közötti megegyezés eredményeként meghatározott 

gyakornokság egyenletesen jó minőségét és kivitelezését. A kis- és középvállalkozásokkal 

(kkv-k) mint munkáltatókkal különösen nehéz felvenni a kapcsolatot.  

A minőségbiztosított gyakornokságok és a munkát és a tanulást kombináló programok 

keretében szerzett korai munkatapasztalat különösen fontosnak bizonyul a fiatal 

bevándorlók munkaerő-piaci eredményei tekintetében. 

Ausztriában és Németországban olyan korai, jól megalapozott, viszonylag hosszú ideig 

tartó gyakornoki rendszerek vannak, amelyek végén a résztvevő oklevelet kap, és mindez 

már szakmai pályafutásába is beleszámít. A TIES kutatási projekt arra az eredményre jutott, 

hogy a második generációs török bevándorlók ezekben az országokban jobb eséllyel 

lépnek be munkaerőpiacra, kevésbé vannak rájuk hatással a megkülönböztető alkalmazási 

gyakorlatok, és jobb helyzetben vannak a foglalkoztatás eredményei tekintetében, mint 

azokban az országokban, ahol nincsenek gyakornoki rendszerek.

www.tiesproject.eu 

Bécs azzal tudta emelni bevándorló hátterű gyakornokainak számát, hogy többnyelvű 

szórólapokon és weboldalakon hirdetett. Minden gyakornok tájékoztatásban részesül a 

sokszínűségről, és elvégez egy, az interkulturális oktatásról szóló modult.

Hollandiában a Step2Work program azzal segíti a nem specializált iskolát végzettek 

belépését a munkaerőpiacra, hogy egyéves munkahelyi kihelyezést biztosít és fi nanszíroz, 

*
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amely után a munkáltatónak tárgyalnia kell a szabályos munkaszerződésről. A kihelyezés 

alatt a projekt előkészítő kurzust és folyamatos képzést biztosít a résztvevők számára. A 

projekt megvalósította az első évre meghatározott célkitűzését: a 120 résztvevőből 102-en 

kaptak szerződést, valamint létrejött egy képzett tanácsadókból álló csoport és egy tesztelt 

képzési tanterv is.

www.nuon.com/nl/Images/Jaarverslag%20Step2Work_tcm164-66002.pdf 

Mannheimben (Németország) a „Szakképzési hálózat – külföldi vállalkozók oktatnak” 

elnevezésű projekt két problémát próbál kezelni: azt, hogy az iskolát végzett bevándorlók 

nem találnak gyakornoksági lehetőséget, valamint azt, hogy a bevándorló vállalkozók 

kapacitása kevés arra, hogy gyakornokságokat biztosítsanak. A projekt előmozdítja új 

gyakornokságok kialakítását a kereskedelmi és gasztronómiai ágazatban, és kiegészítő 

oktatást nyújt az interkulturális kompetenciák és a többnyelvűség területén. Jelenleg 

120 bevándorló vállalkozó vesz részt a projektben; ez a szám évente 12–15-tel nő. A 

gyakornokság lejártával a résztvevők 80%-át tartósan alkalmazni kezdte a vállalat; a többiek 

munkát találtak, vagy felsőfokú tanulmányokat kezdtek.

Pozitív fellépés

A kormány és a magánvállalatok tarthatják magukat magatartási kódexekhez annak érdekében, 

hogy bizonyos kritériumoknak megfeleljenek a munkaerő-toborzási gyakorlatok sokszínűsége 

terén. Az egyenlőség és sokszínűség előmozdítására vonatkozó jogi kötelezettségeket 

számon lehet kérni a közszektoron, valamint azokon a vállalatokon, amelyeknek közbeszerzési 

szerződésük van, kölcsönben, támogatásban vagy egyéb, a kormány által nyújtott támogatás-

ban részesülnek. Mivel kis- és középvállalkozásokat különösen nehéz elérni, a kormány által 

biztosított közvetlen bértámogatás vagy adókedvezmény igen hatékonynak bizonyult olyan 

személyek felvétele szempontjából, akik hagyományosan hátrányos helyzetben vannak a 

munkaerőpiacon (fi atal bevándorlók, a régóta munkanélküliek, a fogyatékkal élők stb.) 

Belgiumban a „Plan Rosetta” keretében a munkaadók társadalombiztosítási járulékaikból 

visszatérítést kapnak, amennyiben alkalmazottaik legalább 3%-a fi atal – a bevándorlók 

gyermekei duplán számítanak.

http://pdf.mutual-learning-employment.net/pdf/offi  cial-paper-belgium-jun01.pdf 

A fi atal bevándorlók szükségleteihez igazított politikák

Az európai foglalkoztatási iránymutatás – amely a nemzeti foglalkoztatáspolitikák közös 

prioritásait tartalmazza – azt javasolja, hogy a tagállamok olyan intézkedéseket hajtsanak 

végre, amelyek garantálják, hogy egyetlen fi atal sem marad képzés vagy munka nélkül. 

A stratégiákat úgy alakítják, hogy megfeleljenek bevándorló fi atalok olyan csoportjai 

specifi kus szükségleteinek, amelyek rossz eredményt mutatnak fel a munkaerőpiacon. 

Az oktatási és integrációs szakpolitikusok olyan programokat alakítottak ki, amelyek segítséget 

nyújtanak a tanulóknak az első munkahelyre történő bejutásra való felkészülésben, a munkahely 

megszerzésében, sőt akár létrehozásában is, mégpedig a készségeiknek és vágyaiknak megfele-
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lő szakmán belül. A programokban részt vevők számára elérhető eredmények az önbizalom 

megszerzésétől, a humán munkaerő-piaci készségektől, a professzionális támogató hálózatoktól 

és oklevelektől egészen a gyakornoki pozíciókig és az állásokig terjednek. E programok célja 

az, hogy hatással legyenek a gazdasági-társadalmi befogadásra, valamint annak láthatóságára, 

hogy a fi atal bevándorlók hogyan járulhatnak és járulnak hozzá a gazdasági élethez.  

Sok olyan bevándorló fi atal profi tál a szerepük erősítését célzó tevékenységekből, akik nincsenek 

foglalkoztatásban és oktatásban sem vesznek részt; a tevékenységek megadják nekik a változ-

tatáshoz szükséges lendületet és erőforrásokat, a meggyőződést, hogy ez lehetséges, valamint 

a készségeket a megvalósításra. A „polgári központokban” olyan erőforrások bocsáthatók 

rendelkezésre, amelyek a fi atalok számára biztosítani tudják az információhoz, az internethez, a 

nyelvi kurzusokhoz és a „puha” készségek terén történő képzéshez való hozzáférést. 

A programok fejleszthetik a tanulók „puha” készségeit; ami javítja az első munkahellyel 

kapcsolatos kilátásaikat, mivel jobb lehetőségeket teremt az informális tanulásra, például 

forrásközpontok, szakképzések, mentorok és hálózatok útján. 

Németországban a „Jugendmigrationsdienste” (JMD) a bevándorló hátterű fi atalok számára 

nyújtott integrációs szolgáltatás. Összesen 360 JMD van; céljuk, hogy egyéni tanácsadással 

és esetmegoldással, csoportfoglalkozásokkal, szociális tanácsadással és hálózatépítési 

lehetőségekkel javítsák a fi atalok sikeres integrációra való esélyeit a nyelv, az iskola és az 

oktatás, valamint a munka világába történő belépés terén.

www.jmd-portal.de/_template.php?browser=ie

Kreatív módszerek a bevándorló fi atalok és családjaik bevonására

A tulajdonosi szemlélet biztosítása azt jelenti, hogy inkább a tanulók és a partnerek 

választják ki a projektet, semmint a projekt a tanulókat és a partnereket. E programok a 

lehető legjobban igyekeznek kihasználni a helyi körülményeket/környezetet. Segítik a 

bevándorló tanulókat abban, hogy saját maguk mérjék fel a hivatalos és nem hivatalos 

oktatást, amelyben részesültek, valamint a közeli álláslehetőségeket. A vitafórumok, 

amelyeken bevándorló szervezetek és közösségek – elsősorban a fi atalok képviselői – is 

részt vesznek, hasznosak lehetnek a munkaerőpiacra történő belépést akadályozó tényezők 

azonosításában, valamint a megszüntetésüket célzó stratégiák kialakításában. 

Az állástanácsadói szolgáltatásoknak fi gyelembe kell venni a kulturális szempontokat. 

Könnyen érthető információt lehet elérhetővé tenni lefordított anyagok és weboldalak 

segítségével, valamint a tolmácsok vagy kétnyelvű személyzet szükség szerinti 

biztosításával. A fi atal bevándorlókat modern kommunikációs technológiák segítségével, 

például interaktív weboldalakon és az elektronikus médián keresztül lehet megszólítani. 

A számtalan példa között ott találjuk a családlátogatásokat, a telefonos forró drótot, az 

állásbörzéket, a munkaerő-felvételi kampányokat, sőt akár a médiareklámokat is. 

*
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Az ausztriai „Kapcsolódj be” EQUAL Fejlesztési Partnerség utazást tett Tirolban, ahol 

információs kampányt folytattak, valamint mini gyakornokságokat, oktatást, állásbörzéket 

és helyszíni munkaértekezleteket szerveztek. A célcsoporthoz tartozó személyeket képez-

tek ki arra, hogy a projekt interkulturális mentorai legyenek; ők a munkaerő-toborzás terén 

hatékonyabbnak bizonyultak a helybeli osztrák személyzetnél. A regionális munkaerő-piaci 

hivatal iránymutatást kapott, amely alapján átnézhette felhasználóinak adatait, hogy 

felkeltse a bevándorlói hátterű személyek fi gyelmét, újraértékelte az e csoport számára 

nyújtott ajánlatok hatékonyságát, jelenleg pedig nagyobb szabású kapcsolatfelvételi 

projekteket bonyolít le körükben a városi térségeken kívül. 

www.join-in.at 

Az „Agenda X – Fiatalok a multikulturális társadalomban” projektet fi atalok tervezték és 

vezetik, fi atalok számra. Számos tevékenységet folytatnak, amelyek során találkozhatnak 

a munkaerőpiacra belépő helybeli és kisebbségbe tartozó fi atalok; a legfontosabb saját 

tevékenységük a „Jobb X” elnevezésű foglalkoztatási kurzus. Több száz, 15–26 éves fi atal 

vett részt a programban, és nem sokkal a befejezés után 80% volt azoknak az aránya, akik 

sikeresen találtak munkát. Ez lényegesen magasabb arány, mint azok esetében, akik a norvég 

munkaügyi és jóléti szolgálat által nyújtott hagyományos kurzuson vesznek részt. A Jobb X 

viszonylagos előnye abból fakad, hogy a valódi kompetenciákra, az egyéni erősségekre és 

a magasabb tanár-diák arányra összpontosít.

www.agendax.no 

Az információs és kommunikációs technológiai (IKT-) eszközöket egész Európában 

használják kisebb kezdeményezések arra, hogy fi atal bevándorlóknak nyújtsanak képzést 

úgy, hogy elősegítik az interkulturális és személyre szabott tanulási lehetőségeket, valamint 

az írás-olvasás, a nyelv, a tematikus és a digitális ismeretek, továbbá a médiaismeret 

elsajátítását, ami megnyithatja a kapukat a foglalkoztatás felé. Az IKT dinamikus és 

multimédiás sajátosságainak köszönhetően vonzó a fi atalok szemében, akik ezáltal 

(újra) belépnek egy interaktívabb és a fi atalok egyedi igényei szerint alakított tanulási 

környezetbe. A diákok például a nyelv igénybe vétele nélkül vehetnek részt képzésben, 

ikonok vagy anyanyelvi fordítások segítségével. A számítógépekhez és az alapvető digitális 

ismeretekhez való hozzáférés a lehetőségek megragadásának két előfeltétele.

Portugáliában az „Escolhas” (Választások) olyan alulról építkező program, amely 2001 óta 

121 projektet fi nanszírozott és támogatott. A projektek alapjául a helyi szövetségek azzal 

kapcsolatos nézetei szolgálnak, hogy hogyan lehet javítani a (bármely korcsoportba tartozó) 

veszélyeztetett, hátrányos helyzetű kerületben élő fi atalok – elsősorban a bevándorló 

gyermekek – iskolai teljesítményét, valamint munkaerő-piaci esélyeit. 2006 óta 110 helyi 

székhelyű „Digitális Befogadó Központ” (CID@NET) biztosított 27 000 felhasználó számára 

ingyenes internet-hozzáférést munkakeresés céljából, és végzett különféle támogató 

tevékenységeket. Többek között kifejlesztettek „munkáltathatósági” képzési tantervet a 

Digital Literacy of Microsoft keretében. 

www.programaescolhas.pt  
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Hamburgban a LIFT projekt célja a bevándorló gyermekek nyelvi készségeinek és interkul-

turális kompetenciájának javítása volt, ugyanakkor pedig képzést nyújtott az új média 

gyakorlott használatában is. A LIFT – amely 12–16 éves, szavazójoggal nem rendelkező, 

bevándorló hátterű fi atalokat célzott meg – online tanulási környezetet biztosított, webes 

tanulmányi egységekhez és játékokhoz való hozzáféréssel.

További gyakorlatokról a 2008 Overview of Digital Support Initiatives for/by Immigrants 

and Ethnic Minorities in the EU27 (A bevándorlók és a kisebbségek számára/által indított 

digitális támogatást nyújtó kezdeményezések a 27 tagú EU-ban; 2008-as áttekintés) című 

IPTS-jelentés számol be: 

http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888 

Mentorok és szerepmodellek 

A szerepmodellek bebizonyítják más fi atalok számára, hogy az oktatás révén és a 

munkaerőpiacon van mód sikereket elérni. Az egyéni mentorok nem csupán inspirációval 

szolgálnak, hanem célzott tanácsadást és iránymutatást is nyújtanak a fi atal bevándorlóknak. 

A programok keretében a hátrányos helyzetű tanulók mellé lehet rendelni egy bizonyos 

szakmában dolgozó önkéntest (alkalmazottat vagy nyugdíjas személyt) vagy szakképzett 

tanácsadót. E programok esetében a hasonló hátterű szerepmodellek különösen sikeres 

mentoroknak, toborzóknak és projektmenedzsereknek bizonyulnak. Amennyiben a sikeres 

résztvevők ajánlatot kapnak a mentori munkákra, az segít abban, hogy e programok 

sikeresebben valósítsák meg alapvető céljukat: segítenek a fi atal bevándorlóknak abban, hogy 

olyan karrierbe kezdhessenek, amely megfelel egyéni készségeiknek és tapasztalatuknak.

Belgiumban a „Work-Up” projekt keretében bevándorló hátterű gyakorlati konzulensek nyújta-

nak egyéni iránymutatást munkanélküli fi atal társaiknak. Kapcsolatot teremtenek az álláskeresők 

és az állami foglalkoztatási hivatalok között, mégpedig úgy, hogy azonosítják a társaik jellegze-

tes problémáit, és javaslatokat tesznek a szolgáltatás javítására. A részt vevő bevándorló 

szervezetek olyan kiegészítő tanácsadást és képzéseket nyújtanak, amilyet a hivatalok nem.

www.minderhedenforum.be/2pers/documents/Work-up_004.pdf  

Németországban a SpraKuM EQUAL projekt végrehajtotta a „nyelvi és kulturális közvetítők 

képesítése” kezdeményezést, amelynek célja olyan fi atal bevándorlók, menekültek és 

menedékkérők képzése volt, akik közvetítőként szeretnének dolgozni az alapszolgáltatások, 

valamint a veszélyeztetett bevándorlók egészségügyi és szociális helyzetének javítása 

érdekében, továbbá az, hogy biztosítsa számukra a munkavállalást ezen a területen.

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/asyl-07-de-

transkom_en.cfm
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Hálózatbővítés

Sokan társadalmi hálózataikon keresztül találnak munkát. A fi atal bevándorlók hálózatai 

általában kevésbé fejlettek, mint a helybeliek, és ez hátrányt jelent számukra. A kormány, 

a civil társadalom, az oktatási intézmények és a magánvállalatok mindannyian szerepet 

játszhatnak a hálózatépítésben. Például azok a munkáltatók, amelyek olyan ágazatokban 

működnek, ahol az informális hálózatokon történő munkaerő-toborzás gyakori jelenség, 

célzott munkahelyi betanítást biztosíthatnak. A „Ország Tehetségei” olyan fórumot biztosít, 

amely összeköti az álláskeresőket a lehetséges munkaadókkal és önkéntes lehetőségekkel, 

azzal a céllal, hogy e fi atalok szakmai pályafutása kedvezőbben alakuljon. 

A „Kispadról a pályára” projektet az egyik legnagyobb dániai futballklub, a Brøndby IF hozta 

létre Brøndby önkormányzattal és az integrációs minisztériummal együttműködésben. 

Célja, hogy kapcsolatokat alakítson ki a bevándorlói hátterű fi atalok és a klub körülbelül 

350 szponzorcégből álló hálózata között. 2003 óta több mint 130 bevándorló hátterű fi atal 

kezdte meg szakmai tanulmányait vagy talált állandó munkahelyet.

http://brondby.com/article.asp?aid=51211 

A fi atalok hálózataiban való önkéntes tevékenység és részvétel fejlesztheti a fi atal bevándorlók 

kompetenciáját, építheti hálózataikat és erősítheti önbizalmukat. A középiskolás fi atal 

bevándorlókat arra is lehet bátorítani, hogy az iskolai szünetekben vagy szabadidejükben 

vállaljanak alkalmi munkát, mivel ezzel értékes munkaerő-piaci gyakorlatot szerezhetnek, 

javulnak nyelvi készségeik, valamint társadalmi és interperszonális készségeket fejlesztenek ki. 

A holland EQUAL projekt, a „Legyél Te Is Tanácsadó” úgy próbál megoldást kínálni a 

fi atal bevándorlók szociális problémáira, hogy arra biztatja őket: maguk is legyenek az 

ifj úság területén dolgozó személyek.  A projekt a következőket foglalja magában: tanítási 

programok kialakítása és végrehajtása, gyakorlati tanácsadás a fi atalsággal kapcsolatos 

munka multikulturális jellegzetességének felerősítése, a tanulásra alkalmas helyek/

munkahelyek számának növelése a munkaadókkal kialakított kapcsolat révén, valamint 

egy multimédiás tanulási módszer kifejlesztése és végrehajtása.

www.osa-amsterdam.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=88 

Az eredeten és szociális körülményeken alapuló közvetett 
megkülönböztetés visszaszorítása 

A helyi szituáció függvényében a fi atal bevándorlók adott esetben aránytalanul nagy 

koncentrációban élnek a gazdaságilag hátrányos helyzetű térségekben, ahol nagyobb a 

valószínűsége annak, hogy a lakók szociális lakásokban élnek, munkanélküliek, alacsony 

végzettségűek, részt vesznek a bűnözésben vagy mentálhigiénés problémáik vannak, 

például depressziósak. Ezekben az esetekben a térségben nemigen bővülnek az üzleti és 
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közlekedési kapcsolatok, és valószínűleg a munkavállalási lehetőségek is korlátozottak. 

A gazdaságilag és társadalmilag hátrányos helyzetű térségekben felnövő fi atalok esélyei 

jóval behatároltabbak. A helyi hatóságoknak arra kell biztatniuk a szegregált és hátrányos 

helyzetű térségeken kívüli munkaadókat, hogy alkalmazzanak ezekből a térségekből 

származó fi atalokat, és – adott esetben – próbáljanak a szakképzésen belül bizonyos számú 

helyet a számukra elkülöníteni.  

A „Lugna Gatan” (Laza utca) elnevezésű svéd projekt célja azon fi atalok reintegrációja, akik 

egyes városok hátrányos helyzetű térségeiben a társadalmi kirekesztéssel szembesülnek. 

Három hónapnyi képzés után a fi atalokat szerepmodellként alkalmazzák: kapcsolatokat 

alakítanak ki a térségükben élő többi fi atallal. A projekt több száz munkanélküli fi atalt segített 

képzéshez és munkához; további több ezer dolgozott önkéntesként. A legtöbb fi atal, aki a 

projektben dolgozott vagy dolgozik, jelenleg teljes állásban van vagy tanulmányait végzi.

www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=020919974.pdf&url=/

dynamaster/fi le_archive/050118/fa1a18c360e97265c5f6f9c2eea61910/020919974.pdf 

Franciaországban a „Zones Franches Urbaines” (Vállalkozási zónák) elnevezésű program 

célja a gazdasági aktivitás fellendítése, a munkanélküliség csökkentése, valamint a fi zikai 

és társadalmi regeneráció elősegítése azokban a térségekben, ahol magas az iskolából 

kimaradó fi atalok aránya. 

www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/zfu-pratique_cle714cfb.pdf 
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Bevándorló fiatalok, oktatás és a munkaerőpiac

Következtetések

1.  A különféle szakpolitikák által szabályozott tágabb értelemben vett társadalmi 

körülmények – például a bevándorlás, a lakhatás, a szociális ügyek és a foglalkoztatás 

– előmozdíthatják, de éppenséggel akadályozhatják is a hatékony oktatási politikát. 

2.  A bevándorló tanulók általában azokban az iskolarendszerekben sikeresek, ahol 

kevesebb iskolatípus van, csak később történik meg a képességek szerinti kiválasztás, 

és objektív értékelési módszereket alkalmaznak (ideértve a speciális oktatást igénylő 

tanulók kiválasztásának módszerét is). 

3.  A korábbi tanulmányok felmérésére irányadó egységes, magas szintű normák, valamint 

az orientációs programok biztosítják, hogy az újonnan érkezett tanulók a megfelelő 

szinten lépjenek be az iskolarendszerbe.

4.  A folyamatos támogatás segíti a bevándorló tanulókat abban, hogy a lehető 

leggyorsabb és legzökkenőmentesebb módon zárkózzanak fel társaikhoz. E kurzusok 

az idegennyelv-tanulás megfelelően kialakított és rendszeresen értékelt minőségi 

normáira, valamint az integrált tanulás kapcsán a szoros tanári együttműködésre 

támaszkodnak.

5.  Minél több színvonalas tanár alkalmazása az egyik legjobb módszer a teljesítmény 

javítására, különösen a bevándorló hátterű vagy hátrányos helyzetű tanulók esetében. 

A bevándorló háttérrel és/vagy az interkulturális oktatással kapcsolatos képzést 

elvégző tanárok létszámának bővítése javítja a tanulók teljesítményét, a tanárok 

elvárásait és a tanulási környezet általános minőségét.

6.  Ha az interkulturális oktatás elvét teljes mértékben sikerül a tantervben, a tananyagban 

és a tanterven kívüli tevékenységekben érvényesíteni, ez fokozza a helybeli tanulók 

tudatosságát, és növeli a bevándorló tanulók bizalmát.

7.  A bevándorló és hátrányos helyzetű szülőket célzó kapcsolatfelvételi stratégiák és 

a mindenki számára nyitott, önkéntes alapú folyamatos felnőttoktatási programok 

eredményeként többen vesznek részt az oktatásban, és jobbak az iskolai eredmények, 

emellett pedig a szülők szívesebben részt vesznek az iskolai eseményekben és 

tevékenységekben. 

8.  Az otthon használt nyelvek és az otthoni kultúra ismerete növeli a bevándorlási 

célország humántőkéjét; és ezt a szakpolitikusok kihasználhatják a világszínvonalú 

oktatást és a versenyképes munkaerőpiacot célzó tevékenységek eszközeként.

9.  A mentor közreműködése növeli a bevándorló tanulók bizalmát, és kapcsolatot alakít 

ki a kialakuló bevándorlói elit szerepmodelljeivel. 
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10.  Az iskola utáni tevékenységek kapcsolatot teremtenek a részt vevő bevándorló és 

helybeli tanulók, valamint a szervező iskolák, szülők és bevándorló szervezetek 

között. 

11.  A minőségbiztosított gyakornokságok és a munkát és a tanulást kombináló programok 

keretében szerzett korai munkatapasztalat különösen fontosnak bizonyul a fi atal 

bevándorlók munkaerő-piaci eredményei tekintetében. 

12. A programok fejleszthetik a tanulók „puha” készségeit; ami javítja az első munkahellyel 

kapcsolatos kilátásaikat, mivel jobb lehetőségeket teremt az informális tanulásra, 

például forrásközpontok, szakképzések, mentorok és hálózatok útján. 
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I. melléklet:

Az Európai Unió bevándorlói

beilleszkedési politikájának közös

alapelvei
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1.  A beilleszkedés a bevándorlók és a tagállamok állampolgárai egymáshoz való 

alkalmazkodásának dinamikus, kétirányú folyamata.

2.  A beilleszkedés magában foglalja az Európai Unió alapvető értékeinek tiszteletét.

3.  A foglalkoztatás a beilleszkedési folyamat kulcsfontosságú része, és a bevándorlók 

részvételének, a befogadó társadalomban vállalt szerepüknek, valamint e szerep 

láthatóvá tételének központi elemét képezi. 

4.  A befogadó társadalom nyelvének, történelmének és intézményeinek alapfokú 

ismerete nélkülözhetetlen a beilleszkedéshez; ezen ismereteknek a bevándorlók 

számára történő hozzáférhetővé tétele a sikeres beilleszkedés lényeges eleme.

5.  Az oktatásügy terén tett erőfeszítések döntő fontosságúak annak eléréshez, hogy a 

bevándorlók, és különösen azok leszármazottai a társadalom sikeresebb és aktívabb 

résztvevőivé váljanak.

6.  A megfelelőbb beilleszkedésnek elengedhetetlen feltétele, hogy a bevándorlók a 

honos állampolgárokkal azonos és megkülönböztetésmentes módon hozzáférjenek 

az intézményekhez, az árukhoz, továbbá a köz- és magánszolgáltatásokhoz.

7.  A bevándorlók és a tagállamok állampolgárai közötti gyakori kapcsolat a beilleszkedés 

alapvető mechanizmusa. A közös fórumok, a kultúrák közötti párbeszéd, a bevándor-

lókról és azok kultúrájáról szóló oktatás és a beilleszkedésre ösztönző városi 

életkörülmények hatékonyabbá teszik a bevándorlók és a tagállamok állampolgárai 

közötti kölcsönhatást.

8.  A sokféle kultúra és vallás gyakorlását, amelyet az Alapjogi Charta biztosít, védelmezni 

kell, amennyiben az nem ellentétes más megszeghetetlen európai jogokkal vagy a 

nemzeti joggal.

9.  A bevándorlók – főként helyi szintű – részvétele a demokratikus folyamatban és az 

integrációs politikák és intézkedések kialakításában előmozdítja beilleszkedésüket.

10.  A beilleszkedési politikák és intézkedések szempontjainak valamennyi kapcsolódó 

szakpolitikai portfólióban, valamint a kormány- és közszolgáltatási szinten történő 

érvényesítése az állami politika alakításának és végrehajtásának fontos szempontja.

11.  Világos célok, mutatók és értékelési folyamatok kifejlesztése szükséges a politikák 

átalakításához, a beilleszkedés terén történő fejlődés értékeléséhez és az 

információcsere hatékonyabbá tételéhez.
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II. melléklet:

A beilleszkedés teljesítményértékelési 

eszköze
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A kézikönyv első és második kiadása olyan módszereket mutat be, melyek 

alkalmazásával a stratégiák konkrét projektek formáját ölthetik, és amelyekkel a 

szakemberek tevékenységeit a szakpolitikusok új kezdeményezések formájában 

ültethetik át a gyakorlatba. Jelen melléklet azon szakpolitikusok és szakemberek 

számára nyújt eszközt, akik tanulni kívánnak egymástól és egymással, azzal a céllal, 

hogy munkamódszereiket, normáikat és szolgáltatásnyújtásukat szisztematikusan és 

folyamatosan javítsák.

Bármely érdekelt, aki a beilleszkedési folyamatban szereplő félnek tekinti magát (szakpoli-

tikusok, szolgáltatók, civil társadalmi szereplők) értékelheti munkáját ilyen módon, a 

többiekkel együtt, a közös megbízatás, célkitűzésrendszer és tevékenységek alapján. 

E teljesítményértékelés módszere a szakembereken és a szakemberek által végzett 

összehasonlító elemzés. A siker alapvető feltétele, hogy a résztvevők hajlandóak legyenek 

egymással és egymástól tanulni. A folyamat során a résztvevők azonosítják:

A fejlesztésre szoruló kulcsfontosságú területeket;• 

Az idevágó nemzetközi jogi és szakmai normákat;• 

A bevált gyakorlatokat, amelyek megfelelnek e normáknak, valamint azokat a tényezőket, • 

amelyek alapvető fontosságúak az e normáknak való megfeleléshez;

A tanulságokat, amelyeket az egyik helyzetből át lehet vinni a másikba, és amelynek • 

köszönhetően a résztvevők saját politikái és gyakorlatai módosításra kerülnek.

Az alábbiakban következik egy teljesítményértékelő eszköz, amelyet a beilleszkedési 

folyamatban részt vevő szereplő a teljesítményértékelési gyakorlat kialakítására használhat 

annak érdekében, hogy tanuljon politikáiból és gyakorlataiból, valamint hogy javítsa 

azokat. A résztvevők együtt áttekintik a következő ellenőrző listát a teljesítményértékelés 

négy szakaszáról és különféle lépéseiről:

1. Tervezés

Tárgy :•  Az integráció többdimenziós folyamat: Önök melyik területen folytatnak 

munkát?

Találjanak a folyamatra egy munkadefi níciót :•  A beilleszkedésre vonatkozó eltérő 

elgondolások vagy modellek akadályozhatják az együttműködést és az összehasonlító 

elemzést. Az Önök szervezetének meglátása szerint az általa elvégzett munka mennyiben 

járul hozzá a sokszínű társadalom minden tagjának hosszú távú jóllétéhez és az általuk 

elért társadalmi eredmények közelítéséhez? Az Önök munkája előmozdítja a részvételt, 

a készségek és kompetenciák megszerzését, az intézményi nyitottságot vagy a kulturális 

változást?

Keressenek potenciális résztvevőket :•  Kivel áll közös érdekében az egymástól és az 

együtt való tanulás? Társulnának-e azonos tevékenységet végző, de más városban vagy 
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országban működő szervezetekkel? Vagy szívesebben tanulnának olyan szervezetektől, 

amelyek célkitűzése hasonló, de más ágazatokban fejtik ki tevékenységüket? 

Alakítsák ki a teljesítményértékelés struktúráját :•  A szervezet vezetése a teljesít-

ményértékelés iránti nyitottságát alátámasztandó megfelelő forrásokat rendel a 

tevékenységhez. A résztvevők körében milyen módszertan, részvételi protokoll és 

magatartási kódex kerül majd alkalmazásra?

2. Kutatás

Határozzák meg a közvetlen kedvezményezetteket :•  Európa sokszínűségét fokozza 

a bevándorlók érkezése, akik maguk is sokfélék. A sokszínű társadalom mely tagjai profi -

tálhatnak közvetlenül az Önök beilleszkedést célzó munkájából? Bevándorlók bizonyos 

csoportjai, különböző generációk, a közvélemény, a közintézmények stb.?

Azonosítsanak mérvadó adatforrásokat: •  Mivel az adatgyűjtés során a nemzeti vagy 

nemzetek közötti nagyobb eltérések megnehezíthetik az összehasonlítható adatok 

gyűjtését, a teljesítményértékelők saját maguk számára lehetnek a legalkalmasabb 

források. Milyen forrásokból szerezhetők lebontott, összehasonlítható adatok az Önök 

kedvezményezetteiről?

Gyűjtsenek adatokat a kedvezményezettek által tapasztalt akadályokról, és • 

térképezzék fel azokat: Közvetlen kedvezményezetteik beszámolói alapján az Önök 

munkaterületén melyek azok a problémák, amelyek a kedvezményezettek hosszú 

távú jóllétére a legnegatívabb hatással vannak? Amennyiben nincsenek információik 

a kedvezményezettek tapasztalatairól, a szakemberek mely problémákkal találkoznak 

leggyakrabban, melyekről hallanak?

Az akadályok alapján határozzák meg a fejlesztésre szoruló területeket:•  Melyek 

lennének azok a világos és tevékenységorientált célok, amelyeket az Önök szervezete 

kitűzhetne ezen akadályok megszüntetése és a beilleszkedést elősegítő tényezők 

kihasználása érdekében?

Térképezzék fel a politikákat :•  A szervezetek milyen árukat, szolgáltatásokat és 

politikákat nyújtanak e fejlesztésre szoruló területek kapcsán?

3. Elemzés

Készítsenek visszamenőleges és előremenőleges hatásértékelést:•  Az elvégzett 

munka milyen hatást gyakorolt ezekre a fejlesztésre szoruló területekre? Milyen működő 

alternatív módszerekkel fejleszthető az Önök hatása a jövőben?

A szabványok meghatározása :•  Milyen nemzetközi jogi normák vagy szakmai 

szabványok vonatkoznak közvetlenül az Önök munkaterületére? 
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A legjobb gyakorlat megkeresése és tanulmányozása :•  Milyen gyakorlatok 

lelhetők fel, amelyek az ezekben a standardokban foglalt kritériumoknak leginkább 

megfelelnek?

E gyakorlatok és szervezetek vizsgálata :•  A módszerek a nyilvánosan hozzáférhető 

információ tanulmányozásától a csoportlátogatásokig, szemináriumokig, valamint 

az olyan kifi nomultabb módszerekig terjednek, mint amilyenek például a szakértői 

értékelések, cserék és a tanulási partnerségek. Valamely más szervezet hogyan használta 

e szabványokat a gyakorlat megtervezése során? Melyek a következő lépések, amelyekre 

fi gyelmet kell fordítani a végrehajtás folyamán? Mely tényezők magyarázzák a sikert?

4. Végrehajtás

Fejlesszék a politikát és a gyakorlatot :•  Alkalmazzanak új intézkedéseket a jelenlegi és 

a legjobb gyakorlatok közötti különbség csökkentésére. Gyakorlataik hogyan tudnának 

megfelelni ezeknek a standardoknak, esetleg hogyan tudnák túlszárnyalni azokat?

Egyezzenek meg a közös mutatókban, célkitűzésekben és a referenciaértékekben :•  

A fejlesztésre szoruló területek alapján hogyan lehetne meghatározni közös mércéket, 

amelyek értékelik azt, hogy az Önök munkája mennyiben járul hozzá az általában vett 

integrációhoz?

Készítsenek jelentést a teljesítményértékelő folyamatról, majd vizsgálják felül, • 

és szükség szerint módosítsák:  Hogyan lehetne idővel javítani a folyamatot annak 

érdekében, hogy az Önök e téren kifejtett teljesítménye folyamatosan javuljon, vagy 

hogy új alanyokat szólíthassanak meg?
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III. melléklet:

A beilleszkedéssel foglalkozó nemzeti 

kapcsolattartók
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Ausztria

Osztrák Integrációs Alap (Österreichischer Integrationsfonds)

Schlachthausgasse 30, A-1030 Bécs, Ausztria, Fax: +43 171 01 20 35 91

Belgium

A miniszterelnök-helyettes kabinetje, munkaügyi és esélyegyenlőségi miniszter 

(Vice-Première ministre, ministre de l’Emploi et de l’Egalité des chances / Vice Eerste 

minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen)

Kunstlaan 7 Avenue des Arts, B-1210 Brussel/Bruxelles, België/Belgique,

fax: +32 22 20 20 67

Központ az Esélyegyenlőségért és Rasszizmus Elleni Fellépésért (Centre pour l’égalité 

des chances et la lutte contre le racisme / Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding)

Koningsstraat 138 Rue Royale, B-1000 Brussel/Bruxelles, België/Belgique,

fax: +32 22 12 30 30

Bulgária

Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium (Министерство на труда и социалната 

политика)

Személyek Szabad Mozgása, Migráció és Integráció Igazgatóság

2, Triaditza utca, BG-1051 Szófi a,Bulgária, fax: +359 2 987 39 80

Ciprus

Belügyminisztérium (Υπουργείο Εσωτερικών) – EU és Nemzetközi Kapcsolatok Részleg

Demosthenis Severis Avenue, CY-1453 Nicosia, Ciprus, fax: +357 228 67 83 83

Cseh Köztársaság

A Cseh Köztársaság Belügyminisztériuma (Ministerstvo vnitra České republiky) – 

Menekültügyi és Migrációs Politikai Osztály

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, CZ-170 34 Prága 7, Cseh Köztársaság,

fax: +420 974 83 35 12

Dánia

Menekültügyi, Bevándorlási és Integrációs Minisztérium (Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og Integration) – Integrációs politikai részleg

Holbergsgade 6, DK-1057 Copenhagen K, Dánia, fax: +45 33 11 12 39 

Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyság Határfelügyeleti Ügynöksége – Bevándorláspolitika

Whitgift Centre B Block, 9th Floor West Wing, 15 Wellesley Road, Croydon, Surrey CR9 4AR, 

fax: +44 20 86 04 68 94

Észtország

Kulturális Minisztérium (Kultuuriministeerium) 

Suur-Karja 23 EST-15076, Tallinn, Észtország, fax: +372 628 22 00



Kézikönyv az integrációról 167

Finnország

Belügyminisztérium (Sisäasiainministeriö)

Migrációs Osztály, Integráció csoport

Vuorikatu 20 A, Helsinki, PO BOX 26, FI-00023, Finnország, fax: +358 916 04 29 40

Franciaország

Bevándorlásügyi, integrációs, a nemzeti identitásért és a szolidáris fejlesztésért felelős 

minisztérium (Ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'identité nationale et du 

développement solidaire) – 

A befogadással, az integrációval és az állampolgársággal foglalkozó osztály 

101, rue de Grenelle – F-75323 PARIS Cedex 07, Franciaország, fax: +33 172 71 68 25 

Görögország

Belügyi, Decentralizációs és E-kormányzati Minisztérium (Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) – Migrációs Politikai és Társadalmi 

Integrációs Főigazgatóság, Társadalmi Befogadási Részleg

2 Evangelistrias St., GR-105 63 Athén, Görögország, fax: +30 21 03 74 12 39

Hollandia

Lakásügyi, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium (ministerie 

van VROM)

Lakásügyi, Közösségi és Integrációs Főigazgatóság

Civil Állampolgársági és Integrációs Osztály 

Rijnstraat 8, Postbus 30941, 

2500 GX Den Haag, Hollandia, fax: +31 703 39 06 18

Írország

Az Integrációs Miniszter Hivatala 

Dún Aimhirgin, 43-49 Mespil Road, Dublin 4, Írország, fax: +353 16 47 31 19  

Lengyelország

Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) – 

Szociális Támogatási és Integrációs Osztály

1/3/5 Nowogrodzka Str., PL-00-513 Warsaw, Lengyelország, fax: +48 226 61 11 40

Lettország

A Lett Köztársaság Igazságügyminisztériuma (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija) 

Brivibas blvd. 36, Riga, LV-1536, Lettország, fax: +371 67 28 55 75

Litvánia

Társadalombiztosítási és Munkaügyi Minisztérium (Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija)

– Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

A. Vivulskio Str. 11, LT-03610 Vilnius, Litvánia, fax: +370 52 66 42 09
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Luxembourg

Családügyi és Integrációs Minisztérium (Ministère de la Famille et de l’Intégration) –

Luxemburgi Befogadási és Integrációs Ügynökség (Offi  ce luxembourgeois de l’accueil et 

de l’intégration – OLAI)

7-9, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, fax : +352 24 78 57 20

Magyarország

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

– Bel- és Igazságügyi Együttműködési és Migrációs Főosztály 

Kossuth Lajos tér 4., H-1055 Budapest, Magyarország, fax: +36 14 41 35 99

Málta

Családügyi és Társadalmi Szolidaritási Minisztérium (Ministeru għal l-Familja u Solidarjeta’ 

Soċjali)

Palazzo Ferreria, 310 Republic Street, Valletta CMR 02, Málta, fax: +356 25 90 31 21

Németország

Szövetségi Belügyminisztérium (Bundesministerium des Innern) – MI2 csoport: Integrációs 

politika - Alt-Moabit 101 D, D-10559 Berlin, Németország, fax: +49 301 86 81 29 26

Olaszország

Belügyminisztérium (Ministero dell’Interno) – Állampolgári Szabadságok és 

Bevándorlásügy Részleg – Bevándorlási és Menekültügyi Politikai Központi Igazgatóság

Palazzo Viminale, Via A. Depretis, I-00184 Róma, Olaszország, fax: +39 06 46 54 97 51

Munkaügyi, Egészségügyi és Szociálpolitikai Minisztérium (Ministero del Lavoro, della 

Salute e delle Politiche Sociali) – Bevándorlásügyi Főigazgatóság

Via Fornovo 8, I-00192 Róma, Olaszország, fax: +39 06 36 75 47 69

Portugália

A Miniszterek Tanácsának Elnöksége (Presidência do Conselho de Ministros)

Rua Prof. Gomes Teixeira, P-1399-022 Lisszabon, Portugália, fax: +351 213 92 78 60

Románia

Közigazgatási és Belügyminisztérium (Ministerul Administraţiei şi Internelor) –

Romániai Bevándorlási Hivatal – Társadalmi integrációs csoport

24 A Tudor Gociu utca, Bukarest 4, Románia, fax: +40 214 50 04 79

Spanyolország

Munkaügyi és Bevándorlási Minisztérium (Ministerio de Trabajo e Inmigración) –

Bevándorlási és Kivándorlási Államtitkárság

A bevándorlók integrációjával foglalkozó főigazgatóság

C/ José Abascal, 39 -1ª Planta-, E-28003 Madrid, Spanyolország, fax: +34 913 63 70 57



Kézikönyv az integrációról 169

Svédország

Integrációs és Esélyegyenlőségi Minisztérium (Integrations- och jämställdhets-

departementet) – Integráció és Városfejlesztés Részleg

S-103 33 Stockholm, Svédország, fax: +46 84 05 35 78

Szlovákia

A Szlovák Köztársaság Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériuma

(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), 

Migrációs és a külföldiek integrációjával foglalkozó osztály

Špitálska 4, SK-816 43 Pozsony, Szlovák Köztársaság fax: +421 220 46 16 23

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma (Ministerstvo vnútra SR) 

Migrációs Hivatal

Pivonková 6, SK-812 72 Pozsony, Szlovák Köztársaság, fax: +421 243 41 47 59

Szlovénia

Belügyminisztérium (Ministrstvo za notranje zadeve) – Migráció és Integráció Igazgatóság

Beethovnova 3, SLO-1000 Ljubljana, Szlovénia, fax: +386 14 28 46 95

Megfi gyelők

Norvégia

Munkaügyi és Társadalmi Befogadási Minisztérium (Arbeids- og inkluderings-

departementet) -

Integráció és Sokszínűség Osztály

P.O. Box 8019 Dep. 0030 Oslo, Norvégia, fax: +47 22 24 02 65

A nemzeti honlapokhoz lásd az európai integrációs weboldalt a www.integration.

eu címen („Országprofi lok" rész).
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IV. melléklet:

Ajánlott irodalom
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Jelen dokumentum elméleti kutatásra, vitaanyagokra, záródokumentumokra, 

valamint a szakmai szemináriumokon közzétett írott és szóbeli prezentációkra 

alapul. A fontosabb felhasznált és idézett munkák listáját lásd lejjebb.

„Acquisition and Loss of nationality: policies and trends in 15 European Countries”, 

NATAC-projekt, www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498 

Citizenship policies in the new Europe, CPNEU-projekt,

www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2

„Discrimination in the European Union”, 263. speciális Eurobarometer-felmérés,

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf 

„Diversity Toolkit for factual programmes in public service television”, Európai 

Műsorszórási Bizottság, Svéd ESF Tanács, Alapjogi Ügynökség,

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf 

 „Education and the Integration of Migrants”, az Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális 

Főigazgatósága: www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf 

„European Conference on Active Participation of Ethnic Minority Youth in Society", 

Koppenhága, Dánia, www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-

8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf, www.nyidanmark.dk/resources.ashx/

Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf, 

„For Diversity, Against Discrimination”, kampánydokumentum-könyvtár, 2007, a mindenki 

számára biztosítandó egyenlőség európai éve, www.stop-discrimination.info/4895.0.html 

„Good practice database: Compendium: Cultural Policies and Trends in Europe”,

www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php 

„Handbook for local consultative bodies for foreign residents”, Európa Tanács,

http://book.coe.int/EN/fi cheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750 

„How to communicate: Strategic communication on migration and integration”, Baudouin 

Király Alapítvány, www.kbs-frb.be/uploadedfi les/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_

external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf 

„Integrating Immigrant Children into Schools in Europe”, az Oktatásügyi és Kulturális 

Főigazgatóság Eurydice európai oktatási információs hálózata, 

http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf

„Intercultural dialogue in Europe”, 217. számú Eurobarometer-gyorsfelmérés,

http://ec.europa.eu/public_opinion/fl ash/fl _217_sum_en.pdf 

INVOLVE - Integration of migrants through volunteering”, Centre for European 

Volunteering, www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf 

http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569498
http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2
http://www.aup.nl/do.php?a=show_visitor_book&isbn=9789053569221&l=2
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_en.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/media-toolkit_diversity_en.pdf
http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
http://www.efms.uni-bamberg.de/pdf/NESEducationIntegrationMigrants.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/10CF2C4E-CFDC-49DA-9B73-8B86C82117AF/0/european_conference_web.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf
http://www.nyidanmark.dk/resources.ashx/Resources/Publikationer/Konferencer/UK/issuepaper_youthevent.pdf
http://www.stop-discrimination.info/4895.0.html
http://www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php
http://www.culturalpolicies.net/web/intercultural-dialogue-database.php
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1750
http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/KBS-FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_1624_How_to_Communicate.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/045EN.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_217_sum_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home
http://www.cev.be/data/File/INVOLVEreportEN.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home
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„Jobs for Immigrants (Vol. 2): Labour market integration in Belgium, France, the 

Netherlands, and Portugal”, OECD, www.oecd.org/els/migration/integration/jobs2  

„Locating immigrant integration policy measures in the machinery of the European 

Commission”, migrációs politikával foglalkozó csoport, www.migpolgroup.com/

projects_detail.php?id=21  

„Majority Populations’ Attitudes towards Migrants and Minorities”, a Rasszizmus 

és Idegengyűlölet Európai Megfi gyelőközpontja, http://fra.europa.eu/fraWebsite/

attachments/Report-1.pdf 

„Media4Diversity -Taking the pulse of diversity in the media”, Internews Europe, 

Médiadiverzitási Intézet, IFJ, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&ne

wsId=512&furtherNews=yes 

„Migration and Integration –Europe’s big challenge: What role do the media play?” www.

miramedia.nl/media/fi les/Reader_WorkingGroups(1).pdf 

„Migration and Public Perception”, az Európai Bizottság Európai Politikai 

Tanácsadók Hivatala (Bureau of European Policy Advisors of the European 

Commission), http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/

bepa_migration_fi nal_09_10_006_en.pdf  

„Moving Europe: EU research on migration and policy needs”, az Európai 

Bizottság Kutatási Főigazgatósága, ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/

ssh_research_migration_20090403_en.pdf

Overview of Digital Support Initiatives for/by Immigrants and Ethnic Minorities in the 

EU27, IPTS-jelentés, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888 

„POLITIS: Building Europe with New Citizens? An Inquiry into the Civic Participation of 

Naturalised Citizens and Foreign Residents in 25 Countries”,

www.politis-europe.uni-oldenburg.de/ 

„Racism and cultural diversity in European media: a review of research”, Jessika ter Wal 

www.ekr.admin.ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.html?lang=de&download=

NHzLpZeg7t 

„Racism, Xenophobia and the Media: Towards respect and understanding of all 

religions and cultures: conference report”, az EU osztrák elnöksége és a Rasszizmus 

és Idegengyűlölet Európai Megfi gyelőközpontja http://fra.europa.eu/fraWebsite/

attachments/euromed_en.pdf

„Sharing Diversity: national approaches to intercultural dialogue in Europe”,

www.interculturaldialogue.eu/web/fi les/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf 

http://www.oecd.org/els/migration/integration/jobs2
http://www.migpolgroup.com/projects_detail.php?id=21
http://www.migpolgroup.com/projects_detail.php?id=21
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Report-1.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=423&newsId=512&furtherNews=yes
http://www.miramedia.nl/media/files/Reader_WorkingGroups(1).pdf
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/bepa_migration_final_09_10_006_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/bepa_migration_final_09_10_006_en.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/ssh_research_migration_20090403_en.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/ssh_research_migration_20090403_en.pdf
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=1888
http://www.politis-europe.uni-oldenburg.de/
http://www.politis-europe.uni-oldenburg.de/
http://www.ekr.admin.ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t
http://www.ekr.admin.ch/themen/00114/00120/00121/00122/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/euromed_en.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/euromed_en.pdf
http://www.interculturaldialogue.eu/web/files/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf
http://www.interculturaldialogue.eu/web/files/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf
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„The Rainbow Paper: Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back”,

az Interkulturális Európáért Fórum, www.eurocult.org/uploads/docs/886.pdf 

„Thinking forward: Making the Media more Diverse and the Role of Change Agents”,

www.miramedia.nl/media/fi les/guide_for_change_agents.pdf

„TIES: The integration of the European second generation”, www.tiesproject.eu 

„What Works in Migrant Education? A Review of Evidence and Policy Options” OECD, a 

bevándorlók oktatását tárgyaló tematikus áttekintés, www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/

NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF 

Where Immigrant Students Succeed: A Comparative Review of Performance and 

Engagement in PISA 2003,” OECD, www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf

„White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity”,

Európa Tanács, www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp

http://www.eurocult.org/uploads/docs/886.pdf
http://www.miramedia.nl/media/files/guide_for_change_agents.pdf
http://www.tiesproject.eu
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.nsf/NEWRMSFREDAT/NT00000B0A/$FILE/JT03259280.PDF
http://www.oecd.org/dataoecd/2/38/36664934.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/default_en.asp
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Hogyan lehet hozzájutni az EU kiadványaihoz?

Térítés ellenében hozzáférhető kiadványok:

• az EU-könyvesbolt (EU Bookshop) útján (http://bookshop.europa.eu);

• könyvkereskedőjétől a könyv címe, kiadója és/vagy ISBN száma alapján;

közvetlenül értékesítési ügynökeinktől. Elérhetőségeik megtalálhatóak

a http://bookshop.europa.eu honlapon, vagy lekérdezhetőek a +352 2929-42758 faxszámra küldött 

üzeneten keresztül.

Ingyenes kiadványok:

• az EU-könyvesbolt útján (http://bookshop.europa.eu);

•  az Európai Bizottság képviseleteitől és küldöttségeitől. Elérhetőségeik megtalálhatóak 

a http://ec.europa.eu honlapon, vagy lekérdezhetőek a +352 2929-42758 faxszámra küldött üzeneten 

keresztül.



Kézikönyv az integrációról
szakpolitikusok és szakemberek számára

K
é

zikö
n

yv az in
te

g
ráció

ró
l | H

arm
ad

ik kiad
ás

Jogérvényesülés,
Szabadság és Biztonság Főigazgatósága

Európai Bizottság 

Ez a kézikönyv 27 tagállam és más bevándorlási célországok legjobb gyakorlatait és 

a leszűrt tanulságokat tartalmazza a következő témakörökben: az információ és a 

bevált gyakorlat európai cseréje; tömegtájékoztatás és beilleszkedés; fi gyelemfelkeltés 

és a bevándorlók szerepének erősítése; párbeszédfórumok; az állampolgárság 

megszerzése és az aktív polgári szerepvállalás gyakorlása; bevándorló fi atalok, oktatás 

és munkaerőpiac.

A kézikönyv a beilleszkedéssel foglalkozó nemzeti kapcsolattartó pontokkal történő 

együttműködés keretében jött létre; célja a koherens európai beilleszkedési keretrendszer 

kialakítása a tapasztalat- és információcsere révén. A kézikönyv a helyi, regionális, nemzeti 

és uniós szinten működő szakpolitikusok és szakemberek számára készült.
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	4.2 Az irányító hatóság vagy civil társadalmi szervezet feladatai
	Következtetések


	5. fejezet Az állampolgárság megszerzése és az aktív polgári szerepvállalás
	5.1 A sokszínű társadalom közös jövőjére vonatkozó elgondolások és sokrétű érdekek
	5.2 Az állampolgárság megszerzése
	5.3 A leendő állampolgárokat ösztönző közigazgatási eljárások
	5.4 Az állampolgárság megszerzésétől az aktív polgári szerepvállalásig a régi és új polgárok esetében
	Következtetések


	6. fejezet Bevándorló fiatalok, oktatás és a munkaerőpiac
	6.1 Az iskolarendszer javítása
	6.2 Beruházás a tanulókba
	6.3 A felsőoktatásba és a munkaerőpiacra történő belépés elősegítése
	Következtetések


	I. melléklet: Az Európai Unió bevándorlói beilleszkedési politikájának közös alapelvei
	II. melléklet: A beilleszkedés teljesítményértékelési eszköze
	III. melléklet: A beilleszkedéssel foglalkozó nemzeti kapcsolattartók
	IV. melléklet: Ajánlott irodalom


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA (PDF EBOOK)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA (PDF EBOOK)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA (PDF EBOOK)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA (PDF EBOOK)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA (PDF EBOOK)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA (PDF EBOOK)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA (PDF EBOOK)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA (PDF EBOOK)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA (PDF EBOOK)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA (PDF EBOOK)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA (PDF EBOOK)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




