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A MiGREAT! négy európai, oktatással 
foglalkozó szervezet közös projektje 
volt. Ezek az EFA (Egyesült Királyság), 
az Élan Interculturel (Franciaország), 
a Giolli (Olaszország) és a Nyitott Kör 
(Magyarország). Mivel mindannyiunkat 
mély aggodalommal töltött el a 
migrációval és a migránsokkal szemben 
az országainkban és egész Európában 
tapasztalt növekvő ellenérzés, úgy 
döntöttünk, hogy szakmai hátterünkre, 
ismereteinkre és szakértelmünkre 
támaszkodva megpróbálunk tenni ellene 
valamit.

A MiGREAT! projektnek kiemelten fontos 
elemei voltak a nemzetközi szintű 
tudásmegosztás és kapacitásépítés. 
A negatív diskurzus ellensúlyozása 
érdekében a projekt segítséget 
nyújtott oktatóknak és más érdekelt 
szereplőknek a migrációval kapcsolatos 
alternatív narratívák kidolgozásában és 
alkalmazásában. A projekt időtartama 
alatt megosztottuk szakértelmünket 
egymással és új módszereket tanultunk a 
partnerektől, melyeket azután széles körben 
terjesztettünk az érintett négy országban 
működő hálózatainkon belül, valamint 
nemzetközi együttműködőink körében 
is. Ezáltal igyekeztünk minél nagyobb 
mértékben támogatni a migrációs háttérrel 
rendelkező emberek negatív beállításának 
ellensúlyozását célzó kezdeményezéseket, 
erőfeszítéseket.1

A négy oktatási szervezet együttes 
szakértelemmel rendelkezett olyan 
területeken, mint a freire-i kritikai 
pedagógia, a közösségszervezés, az 
Elnyomottak Színháza (Augusto Boal által 
elindított mozgalom), a színházi nevelés (az 
angol Theatre in Education Magyarországon 
elterjedt és továbbfejlesztett változata), 
az alkalmazott dráma és a kritikus 
incidens módszer. Partnereink széles körű 
tapasztalata és szaktudása nagy értékkel 
bírt a projekt során. A MiGREAT! projekt első 
fázisa bevált gyakorlatok belső megosztását 
foglalta magában annak érdekében, hogy 
a közös munka hatékonyan elősegítse 
az alternatív narratívák kidolgozására 
alkalmas módszerek kifejlesztését. Ennek 
jegyében három képzési alkalomra 
került sor az Egyesült Királyságban, 
Olaszországban és Magyarországon. 
Szintén megrendezésre került három 
webinárium, melyek támogattak minket 
a jelen kézikönyvben bemutatott bevált 
gyakorlatok és eszközök adaptálásában 
a saját kontextusunk számára. A képzési 
programokon keresztül mintegy nyolcvan 
szakembert sikerült elérnünk, köztük 
a felnőttképzésben tevékenykedő 
oktatókat, színházi szakembereket, 
aktivistákat, kampány szakértőket, 
közösségszervezőket, pszichológusokat, 
valamint szociális munkásokat és kulturális 
területen tevékenykedő szakembereket. 
Közülük sokan maguk is migrációs háttérrel 
rendelkeztek.

1.1.
A projekt háttere
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A nagyobb hatás elérése érdekében 
igyekeztünk minél több embert 
bevonni a munkába. Érdeklődők százait 
sikerült elérnünk kapcsolati hálónkon 
keresztül azáltal,  hogy népszerűsítettük 
rendezvényeinket (workshopok, szeminá-
riumok, és egy konferenciát is szerveztünk), 
és megosztottuk az általunk kidolgozott 

eszközöket (jelen útmutató, vizuális 
eszközök, fórumszínházi forgatókönyvek 
és  egy anti-diszkriminációs útmutató). 
A projekt során ily módon létrejött 
eredmények, termékek a partnerek közös 
munkája során születtek, amelyben minden 
szervezetnek saját felelősségi köre volt. 
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A narratívák a társadalom tagjai között 
terjedő történetek. Közös társadalmi 
hiedelmeken alapulnak, egyszersmind 
meg is erősítik azokat, miközben hatással 
vannak az egyének és csoportok döntéseire 
és cselekedeteire.2 A valóságot egy bizonyos 
nézőpontból, részlegesen írják le. Egyes 
narratívák dominánsabbak, mint mások, 
de ez idővel változhat. A legtöbb európai 
országban a migrációval és a szegényebb 
országokból érkező migránsokkal 
kapcsolatos narratívák dehumanizálóak és/
vagy esszencializálóak, különösen a 2010-es 
évek közepe táján kibontakozó migrációs 
válság, valamint az egyre népszerűbb 
szélsőjobboldali kommunikáció és 
szemlélet hatására, amely, úgy tűnik, az 
egész kontinensen hatással van a politikai 
diskurzusra.3

Úgy gondoljuk, hogy a migráció 
kontextusában hasznos lehet ellen-
narratívák vagy alternatív narratívák 
felfedezése és kidolgozása, mivel ezek 
alkalmasak új nézőpont kialakítására a 
valóság negatív sztereotípiákra épülő, 
egyoldalú olvasatával szemben, vagy éppen 
amellett. Továbbá nem normatív módon 
tükrözik a migrációs háttérrel rendelkező 
emberek élményeinek sokszínűségét, és 
hatékony eszközt jelentenek az elnyomás 
elleni küzdelemben. Az alternatív 
narratívákhoz nem feltétlenül van szükség 
negatív narratívák létezésére, ezek ugyanis 
a valóságot hűen tükröző, tényekre épülő 

narratívák a társadalmi elnyomásnak 
kitett emberekkel kapcsolatban. Míg az 
ellen-narratívák azokat célozzák meg, akik 
szimpatizálnak a szélsőséges csoportok 
nézeteivel, vagyis egy konkrét narratívát 
kívánnak ellensúlyozni, az alternatív 
narratívák mindenkihez szólnak, a 
szélsőséges narratívák megalkotóit is 
ideértve. Projektünk összefüggésében 
az alternatív narratívák alatt olyan 
narratívákat értünk, amelyek egy inkluzív, 
nem kirekesztő társadalomfelfogást 
képviselnek, egy olyan társadalom képét, 
amely felvállalja sokszínűségét, és kiáll 
az emberi jogok védelme mellett. Azon 
túl, hogy információt közvetítenek, ezek a 
narratívák érzelmi kötődést is kialakíthatnak 
a befogadók között, vagyis hatással 
lehetnek azok világképére. Ezért fontos, 
hogy célunk ne csak az esszencializáló 
diskurzus ellensúlyozása és ellen-
narratívák kidolgozása legyen, hanem olyan 
alternatív narratívák alkotása is, amelyekkel 
megszüntethető a migránsok sztereotip és 
diszkriminatív megítélése. Gyakran mindkét 
stratégiára szükség van annak érdekében, 
hogy egyéni és társadalmi szinten, egymást 
kiegészítve alkalmasak legyenek az érintett 
közösségek helyzetének javítására, az 
inklúzió mértékének növelésére, valamint 
az adott ország megítélésének javítására. 
Meg kell említenünk, hogy az alternatív 
narratívák használata időnként bonyolult 
lehet. Jelen útmutató célja az, hogy új 
megközelítéseket, módszereket, inspirációt 

1.2.
A migráció narratívái az Egyesült 
Királyságban, Franciaországban, 
Olaszországban és Magyarországon
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kínáljon az alternatív narratívák kidolgozása 
érdekében, ezért az adott kontextustól 
függően a későbbiekben hol az egyik, hol a 
másik fogalmat használjuk, időnként pedig 
mindkettőt.

Ezt a kézikönyvet olyan, a szociális 
munka vagy a migráció területén, illetve 
más releváns területen tevékenykedő 
tanároknak, oktatóknak, oktatást segítő 
munkatársaknak és aktivistáknak 
ajánljuk, akiknek már van gyakorlati 
tapasztalatuk a témával kapcsolatban. 
Igyekeztünk átfogó képet adni a migrációs 
narratívákról, de arra biztatjuk az olvasót, 
hogy mélyedjen el a témában, olvassa 
el a hivatkozott szakirodalmat, vegyen 
részt kapcsolódó képzési programokon, 
próbálja ki  a leírt tevékenységeket 
csoportjaival, és kapcsolódjon másokhoz, 
akik hasonló célokra törekednek. 
Ezzel kapcsolatban örömmel vesszük 
visszajelzéseit, és készséggel támogatjuk 
kezdeményezéseiben!

Ebben a fejezetben röviden bemutatjuk, 
hogy a partnereink által képviselt 
országokban milyen volt a társadalmi 
helyzet, és mely narratívák domináltak 2020-
ban. Az Egyesült Királyság, Franciaország, 
Olaszország és Magyarország eltérő 
történelmi háttérrel és politikai erő-
viszonyokkal bír,  amelyek feltérképezése 

elengedhetetlenül szükséges volt ahhoz,  
hogy eredményesen vegyük fel a 
küzdelmet az esszencializáló migrációs 
narratívákkal szemben. Fontosnak tartjuk 
saját kontextusunk bemutatását is, hogy 
pontosan meghatározzuk, mi magunk 
milyen pozícióból közelítjük a migrációs 
narratívákat. Ez nem szűkíti le  eszközeink 
hasznosságát más kontextusok számára, 
csupán csak arra szeretnénk bátorítani az 
olvasót, hogy folyamatosan reflektáljon 
saját környezetére, hogy minél inkább a 
résztvevők aktuális szükségleteihez mérten 
alakítsa az alkalmazott módszereket, 
használt eszközöket. 

2020 nem volt könnyű év. Ezt az útmutatót 
az elmúlt évek talán legsúlyosabb válsága, 
a Covid-19 világjárvány idején írtuk. Addigi 
nyüzsgő és szabad életünket hirtelen 
felváltotta egy megszorításokkal teli 
időszak, amelyben új szokásokat kellett 
kialakítanunk. Úgy gondoljuk, hogy ez a 
helyzet történelmi lehetőséget kínál új 
nézőpontok, és az eddiginél árnyaltabb 
narratívák kidolgozására, elterjesztésére. 
Az útmutatóban reflektálunk a járvány 
előtti időszakra, és elemezzük is annak 
néhány vonatkozását, valamint igyekszünk 
felvázolni egy lehetséges jövőképet. 
Kellemes olvasást!

Domináns migrációs narratívák az Egyesült Királyságban

A jelenlegi migrációs narratívák elemzése 
előtt mindenképpen szót kell ejtenünk a 
téma történelmi hátteréről az Egyesült 
Királyságban. Egyesek szerint az ország 
a „bevándorlók szigete”, ezzel Britannia 
első lakóira utalva, és az a vélemény is 
elhangzik időnként, hogy végső soron 
mindannyian bevándorlók vagyunk. Mégis 
fontos hangsúlyozni, hogy a migrációval 
kapcsolatos bármilyen diskurzust lehetetlen 
függetleníteni a faji kérdéstől és a brit 
gyarmatosítás történelmétől. Az ország már 

a 19. század vége felé törvényeket alkotott 
határainak védelme és a bevándorlás 
szabályozása érdekében, különös 
tekintettel a „nemkívánatos” bevándorlók 
távoltartására. 

Napjainkban az Egyesült Királyságban 
a migrációval kapcsolatos diskurzus 
jórészt a Brexithez kötődik. A bevándorlás 
kulcsfontosságú politikai kérdéskör lett, 
amely minden bizonnyal hatással volt a 
2016-ban a Brexitről tartott népszavazás 
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és a 2020-as választások eredményére 
is. A hatalmon lévő konzervatív párt 
az integrációt helyezte a kormányzati 
politika középpontjába, amely gyakran 
„mások”-ként vagy „megoldandó 
problémaként” hivatkozik a migráns 
közösségekre. E diskurzus egyik pillére a 
„brit értékek” tanítása. Olyan értékekről 
van szó, amelyeket a bevándorlóknak a 
sikeresebb integráció érdekében meg kell 
ismerniük és gyakorolniuk is kell. Ezek 
a rendelkezések és megközelítések egy 
„ők kontra mi” alaphelyzetet generálnak, 

tovább erősítve a migránsokkal kapcsolatos 
rasszista narratívákat, miközben jelentős 
mértékben megugrott – 2013 óta több mint 
duplájára nőtt – a gyűlöletből elkövetett 
bűncselekmények száma. Emellett az 
Egyesült Királyság felsőbbrendűségét is 
sugallják a „globális dél”-lel és az onnan 
érkezők értékrendjével szemben. Mindezt 
tovább erősíti a migránsok homogenizálása, 
„masszaként” való kezelése, figyelmen kívül 
hagyva sokszínűségüket származás, faj, 
társadalmi osztály, társadalmi nem, vallás 
és más identitás-jellemzők tekintetében.

Gazdasági fenyegetés: 
utalás arra, hogy a migráció közvetlen 
hatással van a munkahelyek számára, 
a bérekre, a lakhatásra és a különböző 
források elérhetőségére a britek 
szempontjából;

A brit média fontos szerepet játszik e diskurzusok alakításában, ahogy a választások és a 
népszavazások végeredményének alakításában is. 

Néhány példa a médiában megjelenő domináns narratívákra:

Egyes médiabeszámolók azonban 
árnyaltabb képet közvetítenek, továbbá 
létrejöttek csoportok – például a Migrant 
Voice –, amelyek célzottan foglalkoznak a 
migránsok médiában való megjelenítésének 
problémájával. Számos kisebb médium 
is igyekszik proaktív módon változtatni a 
helyzeten (pl. Gal-dem).

Az egyik, a domináns narratívákat 
ellensúlyozni kívánó, a médiában gyakran 

megjelenő alternatív narratíva a „jó 
migráns” képét igyekszik hangsúlyozni 
modellértékű történeteken keresztül, 
gyakran kiemelve a köz javára végzett 
tevékenységet, vagy egy-egy bevándorló 
„hősies” tettét. Hasonló felfogást képviselt 
a One Day Without Us [Egy Nap Nélkülünk], 
azon kezdeményezések egyike, amely arra 
hívta  fel a figyelmet, milyen fontos szerepet 
játszanak a bevándorlók az Egyesült 
Királyság gazdaságában. További példa 

Példák alternatív narratívákra

Bűnözési hajlam:
annak sugallása, hogy a menekültek, 
főleg a férfiak, „bűnözők” és 
„terroristák”’;

Munkakerülés / 
„élősködés az államon”:
az 1990-es években nagy hangsúlyt 
kapott az a probléma, hogy sok 
menedékkérő csak azért érkezett az 
Egyesült Királyságba, hogy „megfejje a 
rendszert”, vagyis támogatást kapjon 
az államtól, és ingyenesen igénybe 
vehesse az állami egészségügyi 
szolgáltatásokat;

Kulturális fenyegetés: 
utalás arra, hogy a migránsok 
„más értékeket” hoznak be az 
országba, és nem lesznek képesek 
beilleszkedni a társadalomba. 
Ebben az összefüggésben gyakran 
fokozott hangsúlyt kapnak a 
muszlim bevándorlók.
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a bevándorlók felülreprezentáltsága az 
állami egészségügyi ellátás rendszerében 
(pl. #MigrantsMakeTheNHS). Ez a narratíva 
– habár népszerű – redukcionista, mert a 
bevándorlók értékét kizárólag gazdasági 
teljesítményük függvényében ismeri el. 

Egy másik, a fentiektől eltérő megközelítés 
a humanizációt, vagyis a migránsok 
emberségének hangsúlyozását használja 
elsődleges eszközként, és gyakran jelenik 
meg a kulturális életben (pl. egy nemrégiben 
a Migration Museum-ban [Migrációs Múzeum] 
rendezett kiállítás az otthon fogalmát 
dolgozta fel a menekültek vonatkozásában), 
valamint a migránsok jogaiért indított 
kampányokban (pl. különböző Refugee 
Council [Menekült Tanács] kampányok). Ez 
a felfogás időnként egybefonódik azzal a 
módszerrel, amely együttérzést igyekszik 
kiváltani a britekből arra hivatkozva, hogy 
„ez nem az a Nagy-Britannia, amelyet 
ismerünk”. Ez különösen látványosan jelent 
meg a kísérő nélküli menekült gyermekek 
biztonságos átutazását támogató 
kampányokban, azt hangsúlyozva, hogy 
egy „igazi brit” gondoskodna az átutazó 
menekült gyermekek védelméről. 
A humanizáló megközelítések néha 
áldozatként jelenítik meg a migránsokat, 
hogy együttérzést és szimpátiát váltsanak 
ki a britekből, ám ezzel a történetüket 
elmesélő bevándorlókat leegyszerűsítik 
erre a szerepkörre. Erre a narratívára reagál 
Suhaiymah Manzoor-Khan „This is not a 
humanising poem” [„Ez nem egy humanizáló 
vers”] című versében: „So this will not be a 
‘Muslims are like us’ poem / I refuse to be 
respectable / Instead / Love us when we’re 
lazy / Love us when we’re poor” [„Szóval ez 
nem egy »a muszlimok olyanok, mint mi« 
vers / Nem akarok tiszteletre méltó lenni 
/ Inkább / Szeressetek minket akkor is, 
amikor lusták vagyunk / Szeressetek minket 
akkor is, amikor szegények vagyunk”].

Egy másik megközelítés a migráns 
közösségek társadalomban betöltött 
szerepét emeli ki, gyakran külön hangsúlyt 
helyezve a sokszínűség pozitívumaira. A 
Greater London Authority, a londoni régió 
irányító testülete, Sadiq Khan polgármester 
vezetésével gyakran szponzorálja az 

adott közösségek ünnepeihez igazodó 
eseményeket (pl. az Eid vagy a Díváli).  
Ehhez időnként történelmi projektek 
kapcsolódnak, amelyek a Britanniába 
irányuló migráció hosszú történelmére 
fókuszálnak; ilyen például a Black 
Cultural Archives [Feketék Kulturális 
Archívuma] és az Our Migration Story [A 
Mi Migrációs Történetünk] projekt. Ezek 
a kezdeményezések is kiemelik, hogy a 
bevándorlás mindig is részét képezte az 
ország történelmének. További kapcsolódó 
példa a Joint Council for Welfare of Immigrants 
[A Bevándorlók Jóllétéért Felelős Tanács] 
által indított kampány, a People Move 
[Emberek Mozgásban]. A kampány mint örök 
jelenséget magát a vándorlást emeli ki és a 
migrációt, nem csak az Egyesült Királyságba, 
de onnan más országokba, ami arra késztet 
minket, hogy elgondolkodjunk a fehér brit 
kivándorlók „kivételességének” látszatáról.

Ami a baloldalt illeti, az Egyesült Királyság 
fő ellenzéki pártja, a Munkáspárt 
2019-es kiáltványa4 kísérletet tett a 
migránsokat bűnbaknak kikiáltó narratíva 
ellensúlyozására – mely szerint „a migránsok 
ellopják a munkahelyeket a britek elől” 
–, és a gazdaságpolitikát okolta a romló 
munkakörülményekért és a munkahelyek 
alacsony számáért. Ez az álláspont azonban 
vitatható, mivel a domináns politikai 
pártok időről időre megpróbálnak az egyre 
népszerűbb migránsellenes hangulatból 
politikai előnyt kovácsolni. Az utóbbi 
években megalakult néhány, bevándorlókra 
koncentráló vagy bevándorlók által vezetett 
szakszervezet (pl. United Voices of the 
World [A Világ Összekapcsolódó Hangjai]). 
Azáltal, hogy előtérbe állítanak a migránsok 
kihasználásával kapcsolatos problémákat, 
lényegében ellen-narratívát alkalmaznak, 
amellyel a figyelmet egy másik „bűnösre”, a 
„főnökre” terelik. Ez a fókuszáthelyezés arra 
is alkalmas lehet, hogy egy oldalra állítsa a 
hasonló társadalmi helyzetű migránsokat 
és nem migránsokat. 

A szakszervezetek mellett más, bevándorlók 
által vezetett csoportok is léteznek, amelyek 
nem feltétlenül kívánnak ellensúlyozni 
bármely narratívát, működésük során 
mégis elkerülhetetlenül belesodródnak 
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ebbe a szerepbe. A Promote the Migrant 
Vote [A Migránsok Szavazata Számít] 
kampány bevándorló szervezői más 
bevándorlókat igyekeznek rávenni arra, 
hogy szavazzanak. A migránsok által 
szervezett, évente megrendezésre kerülő 
Migrant Connections [Migráns Kapcsolatok] 
fesztivál bevándorlók különböző csoportjait 
hozza össze, hogy ezáltal erősítse a 
migránsok közötti szolidaritást. Létrejöttek 
a hasonló hátterű migránsok közötti 
szolidaritást erősítő csoportok is. Például 
az All African Women’s Group [Minden Afrikai 
Nő Csoportja] igyekszik összekovácsolni 
és támogatni olyan nőket, akik megjárták 
a börtönt, hogy ezen keresztül felhívja a 
figyelmet a problémára. A kultúra területén 

olyan népszerű művek, mint például a 
The Good Immigrant [A Jó Bevándorló] 
című könyv migráns háttérrel rendelkező 
szerzők saját élményeinek bemutatásán 
keresztül ellensúlyozzák a domináns 
negatív narratívákat. A migránsok mint 
önálló döntésre képes és szabad akarattal 
rendelkező emberek hétköznapi, emberi 
történetei néha olyan igazságtalanságokra 
hívják fel a figyelmet, amelyek olvasók 
széles körét érintik. Ezek a történetek egy 
új, fontos dimenziót képviselnek az ellen-
narratívákkal kapcsolatban, ugyanis mind 
a domináns, mind a népszerű (de kritizált) 
ellen-narratívákkal szemben alternatív 
megoldást nyújtanak.

Olaszországot hosszú időn keresztül 
inkább a kivándorlás jellemezte, mint a 
bevándorlás. A bevándorlás kérdéskörével 
sokáig nem is foglalkoztak, csak az 1980-as 
évek végén ugrott meg drámai mértékben 
a migrációs narratívák száma. 2001-ben 
mindössze egymillió, migrációs háttérrel 
rendelkező ember élt Olaszországban, 
és a bevándorlás témája először játszott 
kulcsszerepet a választási kampányokban 
és a nyilvános vitákban.

2008 óta lényegesen nehezebb bejutni 
Olaszországba munkavállalási engedéllyel 
vagy diákvízummal, és egyre többen 
folyamodnak menedékért. 

A 2011-ben lezajlott „arab tavasz” 
után megugrott az olasz partokra vagy 
határokhoz érkező  menekültek és 
menedékkérők száma. Ennek kapcsán 
heves vita bontakozott ki az uniós határok 
védelmével kapcsolatban, amit egyre 
élesebb hangvételű politikai és társadalmi 
párbeszéd kísért. 

Ami a politikai klímát illeti, egyes politikusok 
rasszista utalásokat tesznek, és kirekesztő 
nyelvezetet használnak. A jelenséget 
ráadásul a közhangulat is erősíti; ebben 
a tekintetben a média és a szociális háló 
kétségkívül fontos szerepet játszik, és egyre 
inkább úgy tűnik, bármit ki lehet mondani a 
nyilvánosság előtt.

Összefoglalva tehát, a domináns migrációs 
narratíva ugyanarra a négy pillérre 
támaszkodik, amelyeket az Egyesült 
Királysággal foglalkozó részben már 
bemutattunk.

Szakmai szövetségek (pl. újságírók – 
Római Alapszabály, 2011), aktivisták és 
olyan szervezetek erőfeszítései ellenére, 
amelyek évtizedek óta tevékenykednek a 
bevándorlásügy területén, egyértelmű, hogy 
egy rémeket látó, a biztonságot túlságosan 
a középpontba állító, kirekesztő retorika 
vált uralkodóvá, ezzel párhuzamosan pedig 
nőtt a rasszista incidensek száma.

Domináns migrációs narratívák Olaszországban
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„Ero straniero” [Furcsa voltam]:
különböző – társadalmi, vallási és 
politikai – szervezetek által támogatott 
kampány. Célja a migránsok 
gazdasági integrációjával és státuszuk 
szabályozásával kapcsolatos 
jogszabályi ajánlások elfogadtatása.

„Io accolgo” [Üdvözlöm]:
különböző civil szervezetek, testületek és szakszervezetek által támogatott kampány. 
A szervezők létrehoztak egy hálózatot annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a 
szolidaritás erősítését célzó kezdeményezésekre, valamint példákon, történeteken és 
beszámolókon keresztül a bevált gyakorlatokra, elsősorban a migráció tekintetében.

„Liberi di partire – liberi di restare” 
[Szabadon távozhat – szabadon 
maradhat]:
az Állandó Püspöki Szinódus 
által támogatott kampány. Célja 
annak elérése, hogy az adókból az 
Egyháznak juttatott pénz egy részét 
olyan projektek kapják, melyek 
védelmet biztosítanak a migránsok 
számára a származási országukból 
Olaszországba vezető útjuk során, 
végső soron pedig a szabad mozgás 
jogának védelme.

„BENVENUTI OVUNQUE” 
[Isten hozott mindenhol!]:
migránsok és menekültek 
befogadásáról szóló magazin. Kiáll a 
szabad mozgás joga mellett, amely 
mindenkit megillet, aki kényszerből 
vagy szabad akaratából elhagyja 
országát. A Comune (https://
comune-info.net/) projektje, amely a 
 Rete dei Comuni Solidali [Szolidáris 
Önkormányzatok Hálózata] és a Rete 
di Cooperazione Educativa [Oktatási 
Együttműködési Hálózat] nevű 
szervezetekkel való együttműködés 
révén valósul meg; az utóbbi 
szervezet segít abban, hogy a magazin 
a gyermekekhez, a tinédzserekhez és 
a tanárokhoz is eljusson. A valdens 
egyház anyagi támogatását élvezi.

Néhány példa: 

Példák alternatív narratívákra

A fenti kampányok és termékek a migrációt az alapvető jogok védelmével összefüggésben 
közelítik meg, ezáltal új megvilágításba helyezve a kérdést.

Hatásukat potenciálisan korlátozza, hogy olyan embereket érnek el, akik már egyébként is 
hasonló állásponton vannak, továbbá fennáll a veszélye annak, hogy elmélyítik a szakadékot 
a migráció pártolói és ellenzői között. A migrációt leginkább a felsőbb társadalmi osztályok 
ellenzik, de a társadalom peremére szorult csoportok is markánsan bevándorlásellenesek. 
Ha ténylegesen hatást akarunk gyakorolni a domináns narratívákra, az utóbbi célcsoporttal 
is számolnunk kell.

Vannak azonban olyan fejlemények, amelyeket – a teljesség igénye nélkül – fontosnak tartunk 
megemlíteni a helyzet pontosabb bemutatása érdekében. Leginkább kampányokról van 
szó, melyek konkrét célok mentén működnek, ugyanakkor lehetőséget kínálnak a migráció 
különböző vonatkozásainak alternatív megközelítésére.

https://comune-info.net/
https://comune-info.net/
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Domináns migrációs narratívák Franciaországban

Franciaországban a migrációs háttérrel 
rendelkező emberekkel kapcsolatos 
narratívák polarizáltak. Az egyik pólust a 
„migrációs válság” narratíva, a másikat 
pedig a munka világában boldoguló, „jó” 
migráns archetípusa képviseli. Mindkét 
verzió esszencializálja vagy dehumanizálja 
a migrációs háttérrel rendelkező embere-
ket.5

Egyrészt a közbeszédben a migrációs 
háttérrel rendelkező emberek – akik 
többnyire bizonytalan helyzetben vannak, 
és valamilyen veszély elől menekülve, egy 
jobb és biztonságosabb élet reményében 
érkeznek az országba – homogén 
embertömegként jelennek meg. Ebben az 
olvasatban a bevándorlókat gyakran hozzák 
összefüggésbe a bűnözéssel és a veszéllyel, 
és általában kellemetlen jelenségként 
ábrázolják őket, következésképpen a francia 
társadalom is ilyennek látja őket.6 Továbbá 
a „migráns” szó társadalmi és gazdasági 
kategóriát is sugall, mivel kizárólag 
pejoratív jelentéssel, a nyomor fogalmával 
összefüggésben használják.

Plakátkampány a dél-franciaországi Béziers városából:
“Az állam ránk kényszeríti őket. Itt jönnek... migránsok a belvárosban!”

Emellett az emberek fejében az iszlám 
valláshoz kapcsolódik, aminek eleve negatív 
a megítélése Franciaországban, mivel a 
sztereotip felfogás szerint fenyegetést jelent 
a „francia értékekre és identitásra” nézve.7 
Más migrációs kontextusban a közbeszéd 
inkább pozitívabb árnyalatú kifejezéseket 
használ, mint például „betelepülők” vagy 
„külföldiek”.

Másrészt a közvélemény a migránsok 
bizonyos típusait „jó” migránsnak tartja. A 
jó migráns jól végzi a munkáját, boldogul, 
ez pedig garantálja sikeres beilleszkedését 
a francia társadalomba. A gazdaságilag 
sikeres bevándorlók, valamint azok, 
akik jobban alkalmazkodnak a francia 
normákhoz, ideális modellként jelennek meg 
a közvélekedésben. Ez kapcsolódik ahhoz 
az egyre inkább elterjedő diskurzushoz 
is, amely az egyenlőséget inkább 
hasznosnak, mint etikai normának tekinti.8 
A mi nézőpontunkból az egyenlőség az 
igazságossághoz kapcsolódik, nem pedig a 
gazdasági teljesítményhez/hasznossághoz.

Bár a migrációs háttérrel rendelkező 
emberek általános megítélése gyakran 
negatív, a francia társadalomban egyre 
nagyobb aggodalmat okoz a terjedő 
rasszizmus.9 

Végül pedig meg kell említenünk, hogy a Nemzeti Újságíró Szövetség az újságírók szakszer-
vezetével együttműködve 2008-ban kidolgozta a Római Chartát. A szakértők által összeállí-
tott dokumentum rögzíti, hogyan szükséges az újságíróknak beszámolniuk a migránsokkal, 
menekültekkel és menedékkérőkkel kapcsolatos eseményekről. A dokumentum célja és 
rendeltetése annak biztosítása, hogy munkájuk során az újságírók a tényeket tiszteletben 
tartva számoljanak be az általuk tapasztalt és látott eseményekről.
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Franciaországban – ahogy Európa más 
országaiban is – már eddig is számos 
alternatív narratíva született. 2015-ben a 
Le Monde [A Világ] weboldalán megjelentek 
szíriai migránsok WhatsApp-beszélgetései. 
Az írásokban két szíriai bevándorló 
beszélgetett egymással és Szíriában 
maradt családtagjaikkal és barátaikkal. Ezt 
a megoldást az teszi különösen érdekessé, 
hogy nincs moderátor: az olvasó közvetlenül 
ismerheti meg a szíriai bevándorlók 
helyzetét és nézőpontját. A beszélgetések 
közlése lehetővé tette a két szír bevándorló 
életének valósághű, humánus bemutatását, 
ami elősegíti azt, hogy az olvasó átérezze a 
migránsok helyzetét és problémáit.10

2016-ban Éléonore Bully ellátogatott  
acalais-i menekülttáborba, hogy tanulmá-
nyozza, hogyan telnek az ott élők napjai a 
meglehetősen rideg körülmények között. 
Beszámolója szerint a migránsok egyfajta 
közösségi helyet alakították ki a táborból 
templommal, művészeti tevékenységekkel 
stb. A beszámoló tehát alternatív 
narratívát képviselt, mivel humanizálta 
a migránsokat.11 Ugyanebben az évben 
Yasmine Bouagga és Lisa Mandel publikálta 
Les Nouvelles de la Jungle  című  képregényét, 
amely ugyanabból a nézőpontból közelítette 
a témát, mint Bully beszámolója. Miután 
ellátogattak a calais-i táborba, pedagógiai 
megközelítéssel humoros történeteket 
írtak a bevándorlókról, hozzájárulva ezzel 
a calais-i táborral kapcsolatos narratíva 
megváltoztatásához.12

Amandine Gay afrofeminista aktivista Ouvrir 
la Voix [Hallasd a hangod!] címmel készített 
dokumentumfilmet, amelyben francia és 
belga fekete nők beszélnek mindennapi 
életükről és a rasszizmussal kapcsolatos 
tapasztalataikról. A film lehetővé teszi 
a nézők számára, hogy új nézőpontból 
lássák a világot olyan nők beszámolóin 
keresztül, akikkel többnyire nem 
foglalkoznak a meghatározó médiumok. 
A dokumentumfilm lehetőséget kínál a 
fekete nők számára a médiamegjelenésre, 
és olyan embereket is megszólít, akik 
nincsenek kitéve diszkriminációnak. 

Sarah Zouak muszlim országokban élő 
nőkről készít dokumentumfilmeket, hogy 
közvetítse gondolataikat a világ felé.13 Sarah 
a Lallab tagja. Ez a szervezet alternatív 
narratívákat népszerűsít Franciaországban 
a muszlim nőkkel kapcsolatban.14  
A diszkrimináció elleni küzdelem jegyében 
végzi tevékenységét a „Halte à la N” nevű 
szervezet is, mely akcióival a fiatalok, a 
tanárok és a szülök radikalizálása ellen lép 
fel.15

Szintén érdekesek a kisebbségekkel 
kapcsolatos narratívák megváltoztatását 
célzó európai uniós projektek. Például a 
„WE CAN! Taking Action against Hate Speech 
through Counter and Alternative Narratives” 
[MEGTESSZÜK! Ellen- és alternatív narratívák 
a Gyűlöletbeszéd ellen] című kézikönyv, 
amely a No Hate Speech [A Gyűlöletbeszéd 
Ellen] mozgalomból nőtt ki, és az Európai 
Tanácsnak készült, a pozitív narratívák 
online médiatérben való megjelenítését 
célozza. Ugyanezt a vonalat képviseli az 
Infomigrants [Infomigránsok] projekt, amely 
egy migránsoknak készült tájékoztató 
és híroldal. Az oldal „a félretájékoztatást 
igyekszik ellensúlyozni a migránsok 
útjának különböző fázisaiban, származási 
országuktól kezdve a célországig vezető 
úton keresztül a célországig, ahol  „új életet 
szeretnének kezdeni”. A portál öt nyelven, 
franciául, arabul angolul, valamint dari és 
pastu nyelven nyújt tájékoztatást, vagyis a 
migránsok nagy része megérti a feltöltött 
információt. A projekt három európai 
médiacég, a France Médias Monde (France 
24, Radio France International és Monte 
Carlo Doualiya), a német köztévé, a Deutsche 
Welle és az olasz ANSA sajtóügynökség 
együttműködésével jött létre.16 A projekt 
jó példa azokra a megoldásokra, amelyek 
egyszerre nyújtanak konkrét segítséget 
a migránsoknak és hívják fel a figyelmet 
helyzetükre.

További példák: az Európai Tanács 
listában gyűjtötte össze az Európában a 
gyűlöletbeszéd ellen indított kampányokat.

Példák alternatív narratívákra
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Domináns migrációs narratívák Magyarországon

Magyarországon 1992-ben indult el a 
migránsokkal és a menedékkérőkkel 
kapcsolatos közvélekedés kutatása. A 
vélemények alakulását rendszeresen, 
változatlan módszertannal mérik, a kutatást 
Sík Endre, a TÁRKI Társadalomkutató intézet 
munkatársa vezeti. 2006-ban a kutatók 
felvettek egy fiktív népet, a pirézeket azon 
népcsoportok közé, amelyeken keresztül 
a magyar társadalom idegenellenességét 
vizsgálták. Érdekes módon a válaszadók 
59%-a jelezte, hogy nem szívesen látná 
az országban a pirézeket. 2007-ben 68%-
ra nőtt ez az arány. Bár ez nagy aránynak 
számít, különösen annak tükrében, hogy 
egy nem létező népről van szó, amely soha 
nem is jelenthetett fenyegetést a magyar 
gazdaságra és identitásra, az adatok még 
erősebb idegenellenességet mutattak a 
Romániából, Oroszországból, Kínából és 
az arab országokból érkezőkkel szemben. 
Az adatok szerint Magyarországon a 
bevándorlásellenes attitűd dominál.17 
Sokkal elfogadóbb a társadalom a 
szomszédos országokban élő kisebbségi 
magyar csoportok iránt. Egyéb lehetséges 
okok mellett a fenti attitűd a bizalom 
általános hiányából fakadhat, ami az ország 
történelmével (a magyarok évszázadokon 
keresztül idegen elnyomás alatt éltek) 
és a 20. században elszenvedett, máig 
feldolgozatlan traumákkal magyarázható.18

„2016 januárjában korábban sohasem 
tapasztalt magasságot ért el az 
idegenellenesség mértéke Magyarországon, 
és a nullához közelített az idegenbarátok 
aránya.”19 A kormány reakciói az úgynevezett 
migrációs válságra szélsőségesen negatív 
módon befolyásolták a társadalom 
migránsokhoz és menekültekhez való 
viszonyulását.

Hangsúlyoznunk kell, hogy a közmédia 
és a kereskedelmi csatornák többsége a 
migráció felerősödésével párhuzamosan 

Orbán Viktor illiberális demokráciát 
képviselő kormányának20 befolyása alá 
került. Íme néhány példa a közvélemény 
formálását célzó drasztikus lépésekre: 
nemzeti szintű bevándorlásellenes 
kampányt szerveztek, melynek keretében 
óriásplakátokat helyeztek el az autópályák 
és a főutak mentén, hirdetéseket a 
tömegközlekedési eszközökön, valamint 
a televízióban és a rádióban, továbbá a 
hírműsorok folyamatosan számoltak be 
terrortámadásokról, és kriminalizálták 
a migránsokat. Az állam bevándorlási 
különadót vetett ki a migrációt vagy a 
migránsokat támogató projektekre (csak 
abban az esetben, ha a támogatásra 
használt pénz az EU-n kívülről érkezett; 
ezzel az volt az  állam célja, hogy az 
Egyesült Államokban élő Soros György és 
alapítványai ne vehessenek részt támogató 
programokban). Mindezeken túl megjelent 
egy migránsokat segítő szervezetek és 
magánszemélyek („sorosbérencek”) 
nevét tartalmazó feketelista, az egyik 
országos olvasottságú hetilapban.21 A 
közmédia azóta is agresszív, terrorista, 
civilizálatlan, betegséghordozó, esetenként 
szerencsevadász emberekként jeleníti meg 
a menekülteket és a bevándorlókat. Ez az 
ideológia megjelenik a közoktatásban is, 
jellemzően a központi ellenőrzés alatt álló 
tankönyveken keresztül.22 Ugyanakkor 
Magyarország kevesebb migránst fogad 
be, mint az EU többi tagállama, ezeknek 
is mintegy 20%-a uniós tagállamból, 
körülbelül 40%-uk pedig Ukrajnából 
érkezik, szinte kizárólag munkavállalás 
vagy tanulás céljából. 2019-ben kevesebb 
mint ötven személyt fogadott be az 
ország, és ebben benne vannak azok is, 
akik a mintegy ötszáz menedékkérő közül 
megkapták a menekültstátuszt. 2015-ben 
177 ezer menekültből ötszázat fogadott be 
Magyarország.23 
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Az országban tevékenykedő civil 
szervezetek és más csoportok aktívan 
küzdenek az idegengyűlölet terjedése ellen, 
és különböző projektek révén igyekeznek 
érzékenyebbé tenni a társadalmat a 
problémával kapcsolatban, valamint ellen-
narratívákat alkalmazó kampányokat 
bonyolítanak le. A projektek a bevándorlók 
konkrét problémáira is igyekeznek felhívni a 
figyelmet, így a családok és a felnőtt kísérő 
nélkül érkező gyermekek kapnak némi 
támogatást, például a vallási szervezetek 
misszióin keresztül. A további szolgáltatások 
közé tartozik a bevándorlók oktatásának 
támogatása és az interkulturális mediáció. 
Kijelenthetjük, hogy a civil társadalom egy 
szűk rétege végzi azokat a tevékenységeket, 
amelyek egyébként az állami szervek 
feladata lenne, mindezt rendkívül nehéz 
körülmények között és feszült helyzetben, 
hiszen például könnyen rájuk süthetik, hogy 
külföldről érkező forrásokat használnak 
fel, mivel forrásaik jellemzően külföldi 
támogatásokból származnak. További 
beszédes példa ugyanerre a narratívára 
a cinikus „migránssimogató” kifejezés 
széles körű használata a közmédiában és 
a kormányt támogató véleményvezérek 
nyelvezetében, a migránsokat támogató 
emberekre utalva. A kifejezés egyszerre 
sértő a marginalizált csoportokra és a 
befogadásukat támogató személyekre 
nézve.24 25

A bevándorlókat támogató legrégebbi 
és legnagyobb szervezet a Menedék 
Alapítvány. A számos művészeti, kulturális 
és a társadalom érzékenyítését célzó 
projekt közül, amelyeket az alapítvány 25 
éves története alatt megvalósított, érdemes 
kiemelni a „Being a Stranger” projektet, 
melynek keretében egy dokumentarista 
színpadi előadásra került sor, amelyet 
bevándorlók és helyiek közösen alkottak 

meg és adtak elő. Az előadás  az idegenség 
fogalmát és az ahhoz társuló érzéseket 
boncolgatta, mindezt 2015-ben, a migrációs 
válság tetőpontján. Abban az időben ez egy 
különleges kezdeményezésnek számított, 
mivel összehozta a külföldieket és a 
magyarokat. A projektet Samira Sinai iráni 
magyar színházi szakember és Sebő Tamás 
magyar pszichológus irányította.26

Valószínűleg a leghíresebb projekt, amely 
humanizáló narratívákon keresztül a 
magyar társadalom érzékenységét igyekszik 
növelni a bevándorlás kérdésköre iránt 
a Mentőcsónak nevű csoport „interaktív 
színházi társasjátéka”, a Menekülj okosan. 
Az előadás során a nézőket négyfős 
„családokba” szervezik, melyeknek a 
ködös jövőben el kell hagyniuk otthonukat, 
hogy a fiktív Finisztánba költözzenek.  
A családoknak azonban csak néhány napjuk 
marad arra, hogy a diktatúra, a kirekesztés 
és az igazságtalanság ellen harcoljanak. A 
rendhagyó előadás nemzetközi érdeklődést 
váltott ki, és 2016 óta a mai napig 
rendszeresen játsszák Budapesten.

Vranik Roland Az állampolgár című filmje 
széles körben váltott ki érdeklődést 2018-
ban, amikor több nemzetközi filmfesztiválon 
is díjat nyert. A film igaz történet alapján 
készült, főhőse egy ötvenes évei végén járó 
fekete férfi, aki biztonsági őrként dolgozik 
Budapesten. A férfi újra és újra megbukik 
a rendkívül bürokratikus állampolgársági 
vizsgán, amikor beleszeret Mariba, aki 
történelemtanár, és segít neki abban, hogy 
végre levizsgázzon. A film humanizáló, a 
kis ember hétköznapi küzdelmeit fókuszba 
helyező narratívája azért is volt üdítő, mivel 
a produkció anyagi hátterét a Nemzeti 
Filmintézet, vagyis egy közintézmény 
biztosította.27

Példák alternatív narratívákra
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Folytathatnánk még azon civil projektek, 
valamint a migrációt újszerű nézőpontokból 
közelítő fikciós és dokumentumfilmek sorát, 
amelyek egyáltalán nem kaptak állami 
támogatást. Ugyanakkor ezek közül számos 
kezdeményezés és alkotás továbbra is a 
tovább utazni vagy a befogadó országban 
beilleszkedni próbáló, migrációs háttérrel 
rendelkező emberek nehéz helyzetét, 
problémáit hangsúlyozza, ami részben 
aláássa eredményességüket, amennyiben 
ezekben az áldozati szerepre redukálják a 
bevándorlókat. 

Jó példa a Palantír Film Alapítvány jelenleg 
is elérhető, az „Idegenek a kertemben” 
című dokumentumfilmes projektje amely 
egy olyan online gyűjtemény, amely a 
legkülönbözőbb személyes történeteket 
bemutató filmeket teszi széles körben 
elérhetővé. A filmek és a hozzájuk 
kapcsolódó segédanyagok  – elsősorban 
oktatási célokra – online hozzáférhetőek.28
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Összességében tehát a narratívák 
szorosan kapcsolódnak a kontextushoz, 
így a különböző helyeken különböző 
narratívák jelennek meg. A „vonakodó” 
bevándorlóról szóló narratívában 
országonként más a „főszereplő”, de 
minden esetben fontos szerepet játszik a 
migránsok fizikai megjelenítése. Azt, hogy ki 
a történet főszereplője, az adott kontextus 
határozza meg (Franciaországban 
például a muszlimok). Az a tény, hogy 
ezek az emberek „vizualizálhatóak” 
megerősíti a címkézést és a „jó” és „rossz” 
bevándorló megkülönböztetését, a 
nyilvánosan megjelenő fotók és videók 
sokszor megerősítik a korábban kialakult 
sztereotípiákat. A bevándorlókat gyakran 
„bűnözőként”, vagy „áldozatként” ábrázolják, 
és ezek a narratívák a migránsokat a 
szegénységgel hozzák összefüggésbe.

Ebben a tekintetben fontos kiemelnünk 
a média szerepét. Annak ellenére, hogy a 
vizsgált országok közül Magyarországon 
él a legkevesebb bevándorló, ebben az 
országban alkalmazzák a legagresszívabb 
migrációs narratívát. Nem könnyű 

megmondani, melyik jelenség okozza a 
másikat: az erőszakos diskurzus riasztja 
el a bevándorlókat, vagy alacsony számuk 
kiemeli „másságukat”, és ez erősíti a 
rasszista diskurzust. Az viszont biztos, hogy 
a média és a közpolitika mindkét esetben 
fontos szerepet játszik a problémával 
kapcsolatos kollektív gondolkodásmód 
alakításában. Franciaországban és az 
Egyesült Királyságban az egyik narratíva a 
bevándorlók egy bizonyos típusát „a nemzeti 
értékekre fenyegetést jelentő személyek”-
ként jeleníti meg. Az idegengyűlölet és 
a rasszizmus tekintetében érdemes az 
európai narratívákra abból a szempontból 
is reflektálni, hogy az egyes kultúrák közötti 
hierarchia már a korábbi évszázadokban 
is jelen volt. Másképp fogalmazva, létezik 
egy kulturális és migrációs hierarchia 
az európai országokban, amely szerint 
bizonyos bevándorlók értékesebbek és 
elfogadottabbak, mint mások. Ez a hierarchia 
struktúra pedig találkozik a gyarmatosító 
és a fehér faj felsőbbrendűségét hirdető 
társadalmak hierarchiájával, amely a 
korábbi évszázadokig, Nyugat-Európa 
gyarmatosító időszakáig nyúlnak vissza.

Következtetések:
hasonlóságok és különbségek

1.3. 
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Jelen útmutató első fejezetében 
bemutattuk, miért szükséges alternatív 
migrációs narratívák kidolgozása ahhoz, 
hogy megváltoztassuk a bevándorlással és a 
bevándorlókkal kapcsolatos közvélekedést. 
A második fejezetben azzal foglalkozunk, 
miért fontos ebben a  tekintetben a 
részvételen alapuló módszerek alkalmazása 
(i); ismertetjük azokat a módszereket, 

amelyeket projektünkben használtunk (ii); 
javaslatot teszünk néhány módszertani 
szempontra, amelyeket célszerű figyelembe 
venni (iii); végül pedig a projekt során 
szerzett tapasztalataink alapján útmutatást 
nyújtunk arra vonatkozóan, hogy milyen 
vizuális eszközöket és milyen stratégiával 
célszerű alkalmazni az ellen- és alternatív 
narratívák kidolgozásához (iv).  

Az alternatív narratívák 
kidolgozásának módszerei

2.
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Részvételen alapuló módszerek: 
mik ezek, és miért van rájuk szükség 

2.1

Egyes szerzők továbbra is azt képviselik, 
hogy napjainkban az oktatás lehet 
hierarchikus rendszerű és fegyelemre 
épülő.29 Ezzel ellentétben a részvételen 
alapuló módszerek a horizontális 
megközelítést részesítik előnyben. Azt 
gondoljuk, hogy a MiGreat projekt is egy 
eszköz, amely lehetővé teszi a társadalom 
átalakítását, például az egymástól tanuláson 
keresztül, ezért módszereinknek tükrözniük 
kell az általunk elképzelt, egyenlőségen 
alapuló, horizontális társadalom képét. 
Ilyen módszerek kidolgozására egy 
észak-amerikai filozófus, pszichológus és 
oktatásmódszertan-reformer, John Dewey 
inspirált minket, aki demokratikus oktatási 
eszközök kifejlesztésével kísérletezett. 
Szerinte „az oktatás egy társadalmi folyamat; 
az oktatás fejlődés; az oktatás nem az életre 
való felkészítés, hanem az élet maga”.30 
A részvételen alapuló módszerek terén 
szintén kulcsfigurának számít Paulo Freire, 
aki arra ösztönözte az oktatókat, tanárokat, 
hogy folytassanak párbeszédet diákjaikkal, 
vagyis a hierarchikus oktatási rendszer 
helyett vezessenek be egy egyenlőségre 
épülő rendszert.31 Szerinte a reflektálás 
arra, hogy mit és hogyan tanulunk, előhívja 
társadalmunk kollektív transzformációjának 
igényét. Ennek megfelelően a részvételen 
alapuló módszerek hangsúlyozzák azt 
a tényt, hogy egy inkluzív társadalmat 
kollektív, horizontális megközelítéssel 
kell megalkotni, nem pedig felülről lefelé 
irányuló folyamatokon keresztül.

Különösen fontos a részvételen alapuló 
módszerek alkalmazása kisebbségi 
csoportok tagjaival végzett munka esetén. 
A résztvevők készségeinek fejlődése abban 
is segít, hogy aktívabban járuljanak hozzá 
közösségük megerősödéséhez,32 továbbá 
önállóan cselekedjenek és hozzanak 
döntéseket. Feminista gondolkodók, 
például  Patricia Hill Collins szerint az 
önálló döntés és cselekvés lehetősége nem 
érhető el egyenlő mértékben a társadalom 
minden tagja számára. Ezt olyan tényezők 
befolyásolják, mint például a faj vagy 
a társadalmi nem.33 Diszkriminációnak 
kitett kisebbségi csoportokhoz tartozó 
személyek esetén azért fontos részvételen 
alapuló módszerek alkalmazása, mert 
ezek lehetővé teszik számukra a szabad 
– és kritikus – véleménynyilvánítást, ami 
megerősíti bennük az önálló döntés és 
cselekvés képességét, ezért egyre inkább 
képessé válnak arra, hogy kiálljanak 
magukért. A részvételen alapuló módszerek 
kapcsolódnak a protagonizmus fogalmához 
(az önállóan gondolkodó résztvevő a 
„főhős”), a tanulási folyamat során pedig 
támogatják és igénylik is az aktív részvételt. 
Maria Regina Martins Cabral34 szerint 
ahhoz, hogy az önmagunkért való kiállás 
képessége megerősödjön, olyan légkört 
kell teremteni a foglalkozások során, 
amely demokratikus, üdvözli a különböző 
látásmódokat és véleményeket, és igyekszik 
horizontálisabb hatalmi viszonyokat 
kialakítani és fenntartani, ami nem mindig 
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könnyű feladat. Ennek érdekében fontos 
az egyedi vélemények kinyilvánításának 
támogatása, ami erősítheti a résztvevők 
önbizalmát. Ha az emberek úgy érzik, 
hogy nem kapnak lehetőséget arra, hogy 
kifejezzék gondolataikat és érzéseiket, és 
a társadalom nem kínál számukra olyan 
kontextust, amelyben ténylegesen súlya 
lehet a szavuknak, annak az lehet az oka, 
hogy környezetük már jó ideje igyekszik 
eltántorítani őket attól, hogy hallassák 
hangjukat, ezáltal legitimálva azt, hogy 
az ő narratívájuk nincs jelen a társadalmi 
párbeszédben. Ezért kapcsolódnak 
szorosan a részvételen alapuló módszerek 
a demokráciához, és ezért gondoltuk azt, 
hogy projektünk során szükség volt az 
alkalmazásukra. A felmerülő problémák 
megvitatása és a döntéshozatal képessége 
az önmagunkért való kiállás és az 
önálló cselekvés és döntés legerősebb 
szövetségesei, ezekre a képességekre 
pedig fokozottan szükség van elnyomó 
környezetben.

Végül meg kell említenünk Stephen D. 
Brookfieldet, aki szerint a strukturális 
hatalmi viszonyokat internalizálják azok az 
emberek, akik elnyomás alatt élnek, valamint 
azok, akik e viszonyokból hasznot húznak.35 
Az innovatív gondolkodás a részvételen 
alapuló módszereken keresztül lehetővé 
teszi számukra, hogy megkérdőjelezzék 
ezeket az internalizált hatalmi struktúrákat, 
mivel arra ösztönzi őket, hogy új 
szemszögből közelítsék mindennapi 
életüket. Ezek a módszerek felhívják a 
figyelmet a társadalmi hierarchiákra, 
és szemléltethetik, hogy a hatalom 
megosztható másképp is, mint napjainkban 
a diszkriminatív társadalmakban. Mások 
elnyomással kapcsolatos élményeinek 
megismerése lehetővé teszi a hasonló 
környezetből érkezett résztvevők számára, 
hogy elgondolkodjanak saját élményeiken, 
és megerősödjön önbizalmuk. Végső soron 
a résztvevők képessé válhatnak arra, hogy 
eltávolodjanak a sztereotip látásmódtól, 
elgondolkodjanak jövőjükön, és elképzeljék, 
milyen világban szeretnének élni, milyen 
jövő építésében szeretnének részt venni.

Részvételen alapuló módszerek alkalmazása 
alternatív narratívák kidolgozása során

A narratívák hasznos pedagógiai eszközök, 
amelyek elismerten segítik a tanu- 
lást.36 Tudást közvetítenek, és különböző 
felkészültségű résztvevők számára egyaránt 
érthetőek. Az, hogy elmesélnek egy 
történetet életükből, erősíti a résztvevők 
reflexiós készségét, lehetővé teszi 
önmaguk mélyebb megismerését, és erősíti 
önbizalmukat. Erősíti bennük az önálló 
cselekvés és döntés képességét. Ráadásul 
az alternatív narratívák elindítanak egy 
folyamatot, amelynek lényege az azonosulás 
az üzenet befogadóival. Ha a személy 
magára ismer a narratívákban, erősödhet 
önbizalma, és késztetést érezhet arra, hogy 
politikai szerepet vállaljon közösségén 
belül, vagy akár azon kívül. Továbbá a 
narratívák kidolgozása biztosít bizonyos 
szabadságot azzal kapcsolatban, hogy mely 
nézőpontok kerüljenek előtérbe, lehetővé 
téve több nézőpont egyidejű létezését. 

Végül pedig lehetővé teszi olyan gondolatok 
és koncepciók megkérdőjelezését, amelyek 
egy adott társadalomban a „normát” 
jelentik,37 mint például az univerzalizmus 
vagy az egalitarizmus, ez pedig gyümölcsöző 
vitákat eredményezhet.

A részvételen alapuló módszerek 
különösen hasznosak és fontosak az 
alternatív narratívák népszerűsítésének 
szempontjából. Amikor már képesek 
maximális mértékben kihasználni a 
tanulásban rejlő lehetőségeket, a résztvevők 
önérvényesítő képességei megerősödnek, 
ahogy önbizalmuk is, amire szükségük is van 
ahhoz, hogy szembehelyezkedjenek azokkal 
az egyeduralkodó narratívákkal, amelyek 
nem az ő nézőpontjukat képviselik, és széles 
körben elfogadottak a társadalomban. 
Továbbá az egyik legfontosabb dolog, ami 
megmagyarázza a bevándorlók negatív 
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megjelenítését a vezető médiumokban 
az, hogy azok az emberek, akik beszélnek 
róluk, soha nem voltak hasonló helyzetben, 
ezért a migrációval kapcsolatos ismereteik 
hiányosak. Sandra Harding38 és Nancy 
Hartsock azon a véleményen vannak, hogy 
az emberek intellektuális perspektíváit 
társadalmi és politikai élményeik és saját 
szubjektivitásuk alakítja. Annak érdekében, 
hogy „objektív” képet kapjanak a mások 
által megélt elnyomásról, hangsúlyozni 
kell szubjektivitásukat, amit a domináns 
narratívák gyakran tagadnak. A Fekete 
Feminista mozgalom – olyan szerzőkkel, 
mint Patricia Hill Collins, bell hooks, 
Angela Davis és mások – kiemeli annak 
fontosságát, hogy az elnyomás valamilyen 
formáját megélő emberek hallathassák 
hangjukat. Franciaországban Mrs. Roots, 
Rokhaya Diallo és más aktivisták ugyanezen 
a véleményen vannak. 

Ennek megfelelően, ha egy antirasszista vagy 
feminista szervezet valamely munkatársa a 
domináns/kiváltságos társadalmi csoport 
tagja, fontos, hogy ebből a nézőpontból 
reflektáljon az általa elfoglalt diszkurzív 
pozícióra. Ha mi nem élünk elnyomás alatt 
(vagy legalábbis nem olyan elnyomás alatt, 

mint az a csoport, amellyel dolgozunk), 
ügyelnünk kell arra, hogy ne reprodukáljunk 
semmilyen paternalista dinamikát, inkább 
szövetségesek legyünk, ne képviselők, 
és inkább lehetőséget biztosítsunk a 
megnyilvánulásra, mint hogy mi beszéljünk 
mások helyett. A részvételen alapuló 
módszerek különösen hasznosak ebben a 
tekintetben. Amikor az uralkodó migrációs 
narratívák igyekeznek láthatatlanná tenni 
a migránsok saját helyzetükkel kapcsolatos 
nézőpontját, a részvételen alapuló 
módszertanok lehetővé teszik, hogy ezek az 
emberek hangot adjanak gondolataiknak 
és érzéseiknek, és lehetőséget kínálnak 
a migráció megértésére. Ez nem egy 
fentről lefelé irányuló folyamat, amelynek 
nem is része az adott személy, hanem 
sokkal inkább egy lentről felfelé irányuló, 
humanizált folyamat. Ezek a módszerek 
lehetővé teszik az érintett személyek 
számára, hogy saját narratívájuk alanyai 
legyenek. A részvételen alapuló módszerek 
használata kisebbségi csoportok tagjaival 
hangsúlyozza azon tudás értékét, amellyel 
csak ők rendelkeznek.39 Így lehetővé teszik, 
hogy a migránsok a társadalom számára egy 
valósághűbb képet közvetítsenek életükről. 

Miért járulhatnak hozzá az egyedi 
történetek egy közös narratíva létrehozásához?

A bevándorlók alternatív narratívákon 
keresztül megjelenő személyes történetei 
hozzájárulhatnak egy közös narratíva 
megalkotásához, amely újradefiniálja 
az univerzálist. Az univerzalizmust 
többen támadják arra hivatkozva, hogy 
az elkendőzheti az egyenlőtlenségeket 
azáltal, hogy negligálja az egyének közötti 
társadalmi különbségeket.40 A kisebbségek 
tapasztalatait tükröző alternatív narratívák 
népszerűsítésével megújítható az 
univerzalizmus, amely ezáltal inkluzívabbá 
válhat, és idealista politikai erőt adhat.41 

A társadalom különböző szereplői által 
megélt tapasztalatok sokszínűségének 
elfogadása az első lépés lehet az egyenlőség 
előmozdításának folyamatában, a 
narratívák pedig eszközként segíthetik ezt 
az elfogadást.

Világszerte számos részvételen alapuló 
módszer létezik. Ezek közül a jelen 
útmutatóban csak hármat mutatunk be, 
saját tapasztalataink alapján.
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A Migreat! Projekt során alkalmazott módszerek

2.2

 Az elnyomottak pedagógiája

2.2.1

Paulo Freire (1921–1997) brazil pedagógus 
volt, aki nagy hatással volt a részvételen 
alapuló oktatásra és a radikális oktatási 
módszerek alapelveire. Forradalmi 
elméletei a brazíliai és chilei marginalizált 
közösségekben élők (főleg a földdel nem 
rendelkező mezőgazdasági munkások) 
írástudásával kapcsolatos munkájából 
születtek. Erőteljes hatását az oktatás 
területén mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy a Brazíliában 1964-ben lezajlott 
katonai puccsot követően letartóztatták, 
majd száműzték, Az elnyomottak pedagógiája 
című fő művét (1968) pedig több országban 
betiltották. 

Munkája az elnyomás fogalmának 
megértésére irányult, valamint arra, hogy 
az elnyomás hogyan manifesztálódik és 
marad fenn a világban. Freire műve az 
elnyomást az elnyomott elnyomó általi 

dehumanizációjaként tárgyalja. Azt is 
vizsgálja, hogyan hat a dehumanizáció az 
elnyomottakra, ideértve azt is, hogy hogyan 
internalizálják az őket dehumanizáló 
narratívákat. 

Bár jórészt saját kontextusában vizsgálta 
az elnyomás kérdését, az általa megfogal-
mazott alapelvek a migráció, valamint a 
bevándorlókat célzó, dehumanizáló és 
elnyomó narratívák mai kontextusában is 
alkalmazhatók. Freire úgy vélte, hogy az 
elnyomás alóli felszabadulásnak egy, az 
elnyomottak által irányított – vagy legalább 
aktív részvételükkel zajló – folyamaton 
keresztül kell történnie. Ez a vélemény 
nagyon is releváns az elnyomó, domináns 
narratívákat ellensúlyozni kívánó alternatív 
migrációs narratívák létrehozásának 
szempontjából.

A szerző és háttere

Az osztályterem mint a társadalom kiterjesztése

Freire pedagógiával kapcsolatos gondolatai 
azon a premisszán alapulnak, hogy az 
osztályterem és az oktatás nem semleges. 
Az oktatás nem mentes az elnyomástól, és 

a hatalmi dinamikák alakítják, különösen a 
tanár és a diákok viszonylatában. Freire úgy 
véli, hogy ha az oktatás foglalkozni kíván 
az osztályteremben megfigyelhető hatalmi 
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dinamikákkal, első lépésként a tanár-
diák viszonyt kell kezelnie; a tanárnak 
egyidőben diáknak, a diáknak pedig 
egyidőben tanárnak is kell lennie. 
Határozottan szembehelyezkedik az oktatás  
Bank-i modelljével (vagyis a hagyományos 
oktatási rendszerrel), amely a diákot 
egyfajta gyűjtőedényként fogja fel, amelybe 
az autoritás – a tanár – ismereteket tölt. 
Ebben a modellben csak a tanár rendelkezik 
tudással, és ezt a tudást gyakran olyan 
módon prezentálja, amely nem kapcsolódik 
a diákok világához, és gyakran közvetlenül 
nem is releváns számukra. 
Ennélfogva a Bank-i modell lebontása 
lehetőséget kínál az osztálytermi hatalmi 
dinamikák közvetlen kezelésére, ahogy 
általában az elnyomás kérdéskörének 
kezelésére is, mivel a Bank-i modellt 

Freire az elnyomás fenntartásának és 
reprodukálásának egyik eszközeként fogta 
fel. A hagyományos modell felszámolásának 
egyik kulcsfontosságú eleme egy olyan 
megközelítés, amely a tanítást és a tanulást 
kollaboratív folyamatként értelmezi, amely 
a diákok számára, valamint a világgal való 
interakciójuk szempontjából releváns 
ismeretekre koncentrál, és amely elismeri 
meglévő ismereteiket és tapasztalataikat. 
Ezzel kapcsolatban Freire elméleti és 
gyakorlati megközelítéseket is kidolgozott 
(problémafelvető megközelítés), amelyeket 
mások továbbfejlesztettek a – Freire 
kontextusán kívül eső – latin-amerikai 
felnőttoktatás kontextusához igazítva. 
Megemlíthetjük például Elsa Auerbach 
módszereit, és a felnőttoktatásban a  
Reflect42 megközelítését. 

Az osztályterem légkörét a dialógus 
határozza meg, ami lehetővé teszi, 
hogy az oktatási folyamatban a 
tanár és a diákok egyenlő felekként 
vegyenek részt, valamint elősegíti a 
tisztelet és a megerősítés kultúrájá-
nak kialakítását.

A tanár aktívan támogatja a kritikus szemléletű részvételt a felvetett témák megbeszélése 
során. A rasszizmus kapcsán például megvitathatja az osztály, hogy mi a probléma 
gyökere, milyen formában manifesztálódhat a rasszizmus, hogyan érinti a tanulók 
életét, és hogyan lehet kezelni a problémát. Az osztályterem így olyan térré alakul át, 
amely alkalmas a kritikus tudatosság (Freire) kifejlesztésére. Ez a megközelítés lehetővé 
teszi a tanulók számára, akik ebben az összefüggésben az elnyomottak, hogy felismerjék 
az elnyomást, tanulmányozzák azt, és megoldásokat keressenek a problémára.

A diákok tudását és tapasztalatait a 
tanár és a diákok egyaránt elismerik, 
az osztályteremben mindenki 
figyelmesen meghallgatja egymást. 
Felmerülhet például a bevándorlók 
ellen irányuló rasszista támadások 
problémája, melynek kapcsán a tanár 
lehetőséget biztosít arra, hogy a 
diákok elmondják ezzel kapcsolatos 
tapasztalataikat, amit az osztály 
és a tanár egyaránt figyelmesen 
meghallgat.

A tanmenet nem statikus, folyamato-
san fejleszthető. A figyelmes 
meghallgatás fázisát generatív témák 
felvetése követheti. Ezek a témák 
reflektálnak az eredeti témára, 
és kiindulópontot jelenthetnek 
új ismeretek elsajátításához, 
amelyek a diákok már meglévő 
tudására épülnek. A fenti példában 
generatív téma lehet a rasszizmus, 
amit megvitathat az osztály, így új 
ismeretekkel gazdagodhatnak a 
tanulók egy olyan nyelven, amelyet 
már ismernek, egy olyan témával 
kapcsolatban, amelynek közvetlen 
relevanciája van az életükben.  

A részvételen alapuló módszerek néhány központi eleme:
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Freire nézetei az oktatáson kívül is számos 
területen alkalmazhatóak. A domináns 
migrációs narratívákban markánsan jelen 
van az elnyomás és a dehumanizáció. 
Ebben a  helyzetben a  problémafelvető 
és a részvételen alapuló megközelítés 
számos alapelve alkalmazható. Íme 
néhány kérdés, amely Freire gondolatai 
kapcsán felmerülhet az alternatív migrációs 
narratívák kidolgozását célzó munka 
kezdetén:

• Ki vezesse az alternatív migrációs 
narratívák létrehozását célzó munkát? 
Az érintett bevándorlók? Hogyan 
gondoskodhatunk arról, hogy az 
elnyomás alól történő felszabadulást 
célzó tevékenységeket érintett 
migránsok irányítsák, vagy legalább 
aktívan részt vegyenek azokban?

• Hogyan történjen a domináns narratívák 
vizsgálata, és mely folyamat vezessen 
eddig a pontig? Hogyan teheti lehetővé ez 
a folyamat, hogy a bevándorlók feltárják 
a domináns narratívákban megjelenő 
elnyomást? Hogyan biztosítható, hogy 
ez a folyamat az együttműködésre és a 
párbeszédre épüljön?

• Hogyan jelenik meg az elnyomó 
narratívák internalizálása a munkában? 
Milyen folyamatot kell  terveznünk, 

ha a problémát a kritikus tudatosság 
támogatásán keresztül szeretnénk 
kezelni? 

• Hogyan figyelhetünk oda a munka 
során az érintettek és mások közötti 
hatalmi dinamikára? Hogy néz ki egy 
dialógusra épülő folyamat ebben az 
összefüggésben?

• A hatalmi egyensúly kezelése során 
hogyan gondoskodhatunk arról, hogy 
mások, akik részt vesznek a munkában, 
ne valamilyen humanitárius okból vagy 
jótékonyságból tegyék ezt, hanem a 
felszabadítás iránti elkötelezettségből?

• Hogyan kerülhetjük el azt, hogy az 
elnyomók narratíváinak ellensúlyozását 
célzó munka során ugyanazokat a 
taktikákat és módszereket használjuk, 
mint az elnyomók? Ez ugyanis javíthat 
egy-egy elnyomott csoport pozícióján, 
de végső soron ugyanazt az „elnyomó 
tudatosságot” eredményezheti, amely 
ellen küzdünk.

• Hogyan biztosíthatjuk, hogy ne 
végezzünk olyan munkát, amelyen már 
dolgoznak mások érintett migránsok 
vezetésével, illetve olyat, amely háttérbe 
szorítaná az általuk végzett munkát?

Freire gondolatainak érvényessége az 
alternatív migrációs narratívák létrehozásában

Paulo Freire
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Paulo Freire számos olyan szakemberre volt 
hatással, akik az oktatás és a társadalom 
átalakítása területén új utakat kerestek. 
Közéjük tartozott Augusto Boal, egy 
brazíliai aktivista, aki az Elnyomottak Színháza 
(Theatre of the Oppressed, TO)43 módszerét 
dolgozta ki. 

A módszerről és annak elméleti 
hátteréről számos könyv és kézikönyv 
látott napvilágot, amelyeket több mint 
hetven nyelvre fordítottak le, ahogy a TO 

világszerte egyre ismertebb és népszerűbb 
lett az aktivisták, facilitátorok, tanárok, 
rendezők és szociális munkások körében. 
A TO egy kreatív lehetőség olyan gyakorló 
szakemberek számára, akik szeretnének 
drámatechnikákat alkalmazni, elsősorban 
a szisztematikus kihasználás és elnyomás 
tanulmányozására és feltárására hétköznapi 
helyzetekben, lehetőséget nyújtva arra, 
hogy a néző szereplővé (“Spect-Actor”) 
váljon.

Az elnyomottak színháza

2.2.2

Mi az Elnyomottak Színháza?

A TO egy módszer, amely számos 
párhuzamot mutat Freire „az elnyomottak 
pedagógiája” nevű módszerével.

Célja az elnyomás elleni küzdelem az 
elnyomott emberek eszköztárának és 
lehetőségeinek bővítésén keresztül, 
valamint azáltal, hogy lehetővé teszi 
számukra saját megoldásaik kidolgozását az 
elnyomás ellen. A színészek és a nézők vagy 
a trénerek és a résztvevők közötti kapcsolat 
olyan, mint amilyet Paulo Freire javasolt: 
egy folyamat, amely a párbeszédre és a 
kölcsönös tiszteletre épül, együttműködés 
egy konkrét elnyomással kapcsolatos 
kutatómunkában. Ennek megfelelően  Boal 
megközelítésében  az Elnyomottak Színházára 
épülő előadás során a „néző-résztvevő” 
(„Spect-Actor”) játssza a kulcsszerepet. 

Vagyis a néző időnként közbeavatkozik a 
jelenetekben, és kísérletezik azzal, hogy az 
elnyomásból kilépjen. Szintén kulcsszereplő 
a „joker”, vagyis az esemény facilitátora, aki 
a néző-résztvevők beavatkozásait segíti, és 
teret ad az elnyomással kapcsolatos valódi 
kutatásnak. A joker nem bíró, politikus, 
szónok, tanár, vagy pap… hanem társ-
kutató.

Boal folyamatosan építette az Elnyomottak 
Színházát különböző technikákkal 
kísérletezve, hogy segítségükkel lépésről 
lépésre egyre mélyebben elemezhesse 
az elnyomás azon formáit, amelyekkel 
találkozott. Ezek közül az egyik leghíresebb 
és leginkább szimbolikus a Fórumszínház.  
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A fórumszínházi előadásban az ellenállás nélküli elnyomás jelenik meg; az esemény során a 
néző-résztvevőket arra hívják adott pontokon, hogy átvegyék az elnyomott szereplő vagy egy 
szövetséges helyét, és kipróbáljanak stratégiákat a megjelenített elnyomás felszámolására. 
A joker pártatlanul moderálja a vitát és a beavatkozásokat. Jól látható, hogy ez a megközelítés 
hasonló előfeltevésekkel dolgozik, mint Freire módszere.

A MiGREAT! projekt során az említett technikákat használtuk a képzéseken és a workshopokon, 
illetve fórumszínházi forgatókönyveket dolgoztunk ki, amelyek a projekt blogján elérhetőek 
(http://migreateducation.wordpress.com).

Miért használjuk az Elnyomottak Színházát 
a migrációs narratívák megváltoztatására?

Az Elnyomottak Színháza egy interdiszcip-
lináris műfaj, és széles körben alkalmazható 
a politika, a társadalmi cselekvés, az oktatás, 
a művészet és a terápiák területen, ahogy 
azt Boal hangsúlyozza könyveiben.

A MiGREAT! projektben főleg a felnőtt 
tanulókra és a felnőttoktatásra 
koncentráltunk, az élethosszig tartó tanulás 
jegyében. Az oktatás kontextusainak 
vizsgálata közben az elnyomás több 
szintjével találkozhatunk. Egy inkluzívabb és 
igazságosabb csoport, közösség, szervezet, 
társadalom felé vezető úton az első lépés 
az, hogy mélyrehatóan megismerjük és 
elemezzük a dominancia, a hierarchia és 
az autoritás struktúráit, amelyek hatást 
fejtenek ki környezetünkben. Az elnyomás 
társadalmi szinten működő mintázatait 
szükséges megváltoztatnunk oktatási 
intézményeinkben.

Ugyanakkor az elnyomás jellegét 
befolyásolják a közösség értékei, valamint 
a kultúra és a társadalom, amelyben 
megjelenik. Ennek megfelelően az egyének 
szerepei gyakran a szocializáció során 
rögzülnek, vagyis valaki egy adott csoporton 
belül vagy elnyom másokat, és „győztes” 
lesz, vagy elnyomottá válik, és „vesztes” lesz. 

Az elnyomás rendszere akkor válik 
világossá, ha megértjük, hogy a különböző 
embereknek eltérő tanulási szükségleteik 
vannak. Például ha a tanár mindig 
ugyanazokat a módszereket használja, egyes 
tanulók rendre rosszabbul teljesíthetnek 
másoknál, és ezért megbélyegezhetik őket. 

Ez fokozottan igaz, ha a közösség értékként 
kezeli a jó tanulmányi eredményt, és elítéli 
a gyengébb teljesítményt. Ebben az esetben 
a tanár nem feltétlenül van tudatában a 
háttérben működő elnyomásnak, hosszabb 
távon mégis pozitívabban értékel egyes 
tanulókat, míg másokat elnyom. Ha a 
tanulási környezet nem teszi lehetővé az 
egyedi tanulási szükségletek jelzését és 
tisztázását, hanem ignorálja és elnyomja 
azokat, a tanulók könnyen elveszíthetik 
motivációjukat, lelkesedésüket, és kevésbé 
lesznek felkészültek konfliktushelyzetek 
kezelésére. 

A színház lehetőséget kínál konkrét esetek 
külső nézőpontból való  megfigyelésére 
és arra, hogy a történetek érzelmeinken 
keresztül bevonjanak minket. A részvételi 
színház lehetőséget nyújt arra, hogy 
közelebb lépjünk, felfedezzük és 
gyakoroljuk az önkifejezéshez való jogunkat 
(ebben az esetben egy történethez 
kapcsolódóan). Az Elnyomottak Színháza 
pedig arra ad lehetőséget, hogy felfedezzük 
hogyan cselekedhetünk, és milyen 
következményekkel járnak cselekedeteink.

Egy történet különböző szerepeinek 
eljátszása a hagyományos nézői pozíciótól 
eltérő test-énkép (embodiment) élményt tesz 
elérhetővé a résztvevők számára. Amikor a 
résztvevők különböző szerepeket próbálnak 
ki helyzeteken, cselekvésen keresztül, a 
probléma felfedezése érzelmi élménnyel 
párosul, és új nézőpontokat nyit meg.  
Ez a belső folyamat nagy hatással lehet arra, 
hogy új narratívákat keressünk a jövőben, 

http://migreateducation.wordpress.com
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amelyekben „a másik” nézőpontjának 
megértését is keressük. 

Az adott céltól és célcsoporttól függően 
az Elnyomottak Színházát különböző 
módokon építhetjük be az oktatásba és a 
közösségépítésbe. Az Elnyomottak Színháza 
többek között a következő technikákat 
foglalja magában: fórumszínház, újság-
színház, képszínház, láthatatlan színház, 
törvényhozói színház. Idővel más, részben 
Boal által inspirált megközelítések is 
megjelentek az oktatásban: ezek közé 
tartozik például a tanítási dráma és a színházi 
nevelés műfaja, amelyek Magyarországon a 
kilencvenes évektől kezdődően terjedtek el.

A 3. fejezetben bemutatunk néhány 
tevékenységet és eszközt, amelyeket 
csoportjainkkal kipróbáltunk és hasznosnak 
találtunk a migrációs narratívák megvál-

toztatásában. Azt javasoljuk, hogy mielőtt 
elkezdené tesztelni az Elnyomottak Színháza 
technikáit, olvassa el a következőkben 
összefoglalt ajánlásainkat. 

Mivel az Elnyomottak Színháza egy folyamat, 
amely az elnyomás különböző formáit 
azonosítja és lehetséges megoldásokat 
mutat azok kezelésére, elméleti és 
módszertani kereteket is figyelembe kell 
vennünk, mielőtt valamely eszköz haszná- 
lata mellett döntenénk, annak érdekében, 
hogy elkerüljük az úgynevezett techni-
cizmust, vagyis az összetettség figyelmen 
kívül hagyását, valamint a módszer trivia-
lizálását (lásd Edgar Morin, „La complessità”).

Ha az Elnyomottak Színházát narratívák felfedezésére szeretnénk használni,  
a következő tényezőket mindenképpen szem előtt kell tartanunk:

1.1) Elemzés és átalakítás: az elnyomó 
realitások elemzése és transzformációja 
nem pusztán a valóságra való reflektálás, 
vagy ami még rosszabb, az elnyomó 
narratívák megerősítése/igazolása.

1.2) Autonómia: az elnyomottak 
felszerelése a színház eszköztárával, 
hogy képesek legyenek a felszabadult 
részvételre.

1)
Célok

2.1) ELNYOMÁS: az elnyomás fogalma 
egy komplex helyzethez kapcsolódik, 
ez a TO kulcseleme. Az elnyomás 
egy társadalmi csoport uralma 
más társadalmi csoportok fölött, 
egyenlőtlenség az ember életét érintő 
kérdésekkel kapcsolatos önálló, szabad 
döntés lehetőségében, egy monológ, 
a választási lehetőségek csökkentése, 
egyenlőtlenség az erőforrások 
elosztásában stb. Az elnyomás nem 
egy félreértés eredménye, hanem 
megmutatja a kiváltságok jelenlétét. 
Feltételezzük, hogy a bevándorlókkal 
kapcsolatos domináns narratíva a 
bevándorlók és az antirasszista aktivisták 
számára az elnyomás egy formája.

2)
Elméleti megfontolások
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3.1) Folyamatközpontúság: a hangsúly a kutatás, tudatosítás folyamatán van, nem az 
igazság facilitátor/joker általi átadásán.

3.2) Az emberi lény a maga teljességében: a TO egy folyamat, amely nem csak a kognitív 
készségekre és a verbalitásra épít, hanem a testtudatosságra és a kreativitásra is hat, illetve 
játékba hív.

3.3) Dialógus: az elnyomottak és az elnyomók közötti párbeszéd ösztönzése, a dialógust 
nem pusztán verbális kommunikációként értelmezve, hanem a hatalmi egyensúly jeleként 
is.
3.4) Problematizálás: bízni kell abban, hogy az elnyomott emberek csoportja megfelelő 
megközelítést választ a megoldás megtalálásához. A joker szerepe nem az igazság 
megtanítása, vagy egyszerűen annak elfogadása, amit a csoport mond, hanem a választott 
elnyomás felfedezése a csoporttal KÖZÖSEN (nem pedig helyettük), és a csoport segítése 
abban, hogy mélyebbre menjenek a témában problematizálható vélemények, értelmezések, 
ajánlások stb. segítségével.

3.5) Társadalmi és egyéni szint egyensúlya: a TO folyamatnak egyensúlyt kell kialakítania 
a személyes jövőkép, szükségletek és cselekvés, valamint ezek társadalmi/közösségi 
vonatkozásai között. Összefoglalva tehát a kutatáshoz alapvető szükség van egy jól működő 
csoport létrehozására.

3.6) Mikro-makro: az elnyomás elemzése során van egy sajátos helyzet (konkrét vagy 
általános), amelyet meg kell vizsgálnunk, de figyelmet kell szentelnünk a makrotényezőknek 
is, amelyek befolyásolják a helyzet mikrotényezőit, ellenkező esetben elveszíthetünk az 
elnyomás kezelésére alkalmas megoldásokat, valamint azt kockáztatjuk, hogy megerősítjük 
a sztereotípiákat vagy a domináns narratívát.

3.7) Rugalmasság: minden TO folyamat egyedi; nincsenek standardizált eljárásaink, a kutatást 
magával a csoporttal kezdjük. Ez azt jelenti, hogy figyelembe veszünk olyan tényezőket, mint 
a csoport mérete és összetétele (életkor, képességek, társadalmi nem szerint), előzmények, 
társadalmi csoportok, amelyekkel a tagok azonosulnak, korábbi tapasztalatok, narratívákkal 
kapcsolatos ismeretek szintje, „testhasználati” rutin stb.

Az alábbi lépesek felfedezését egy kb. húsz fős, migránsokból és aktivistákból álló csoporttal 
javasoljuk, melynek tagjai jól ismerik a joker nyelvezetét, magabiztosan bánnak testükkel, 
vannak ismereteik a narratívák kapcsán, és motiváltak a téma felfedezésére. A különböző 
csoportoknak más-más folyamatra és eszközökre lehet szükségük. 

3)
Kulcsfontosságú módszertani pontok:
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• Az Elnyomottak Színháza színház, 
ezért nem csak intellektuális, de 
emocionális és affektív bevonódást 
is jelent;

• A Elnyomottak Színháza a színpadon 
létrehozott képekre épül; a képek 
fontos elemei a narratíváknak;

• Az Elnyomottak Színháza rituálé, 
amely közösséget hozhat létre, még 
ha csak átmenetileg is; 

• a közösségben megoszthatjuk 
egymással személyes narratíváinkat, 
és újakat hozhatunk létre;

• Az esemény élőben streamelhető, 
de felvétel is készíthető róla, amely 
megosztható az interneten, és 
részét képezheti ellen- és alternatív 
narratíváknak.

Előnyök:

• A folyamat lépéseinek tudatos átgondolása, odafigyelve az elnyomott csoportokra, és 
lehetővé téve számukra, hogy ők irányítsák a folyamatot;

• Az események során a résztvevők ne azt érezzék hogy manipulálják őket, hanem azt, 
hogy nyugodtan megoszthatják másokkal kételyeiket, sztereotípiáikat stb., elősegítve 
azok feldolgozását;

• Idő és tér tervezése arra, hogy az alternatív narratívákat felfedezése az eseménye(ek) 
része legyen.

Egy sikeres 
projekt feltételei:

• Az Elnyomottak Színháza sokak 
számára vonzó lehet, de távol is 
tarthat olyan embereket, akiknek 
nem szimpatikus a nyelvezete;

• Az Elnyomottak Színháza során a 
színészek kiállnak a közönség elé; 
a migrációs háttérrel rendelkező 
személyek számára problémát 
jelenthet a nyilvános szereplés;

• Az Elnyomottak Színháza nem érhet 
el többezer embert közvetlenül, 
hatása a személyes együttlét során 
érvényesül.

Korlátok:

Az eszközök megfelelő alkalmazásához szükséges az Elnyomottak Színháza előnyeit és 
korlátait megismerni, az ellen- és alternatív narratívák létrehozásának szempontjából is.
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A közösségszervezés egy másik részvételen 
alapuló módszer, amellyel a projektben 
dolgoztunk. 

A közösségszervezés is egy folyamat, 
amelynek keretében emberek – rendszerint 
azonos identitású, azonos földrajzi térségből 
származó, vagy hasonló kampányt támogató 
emberek – összejönnek, hogy közösségként 
erősebbé váljanak, és változásokat érjenek 
el, jellemzően azáltal, hogy cselekednek 
érdekeik védelmében. 

Bár a közösségépítésnek számos különböző 
formája létezett már a történelem során, 
magát a kifejezést Saul Alinsky-nek 
tulajdonítják, aki a 20. század közepén 
szegényeket szervezett közösségekbe az 
egyesült államokbeli Chicagóban. Alinsky 
Reveille for Radicals és Rules for Radicals 
című könyvei ismertették a közösségépítés 
néhány alapelvét és  gyakorlatát, 
illetve azokat a jellemzőket, amelyek a 
közösségszervezést megkülönböztetik 
az aktivizmus más formáitól, a 
tiltakozó akcióktól, a hagyományos 
szakszervezetektől, a tömegmobilizáló 
szerveződésektől és a közösségfejlesztéstől. 
A közösségszervezés arra az előfeltevésre 
épül, hogy a hatalom egyenlőtlenül 
oszlik meg a társadalomban. Célja a 
hatalom újraelosztása, és a „birtoklók” és 
a „nem birtoklók” közötti konfliktust és 
konfrontációt e folyamat szükségszerű 
részének tekinti – Frederick Douglas 

gondolatával összhangban, mely szerint „a 
hatalom  semmit nem ad követelés nélkül. 
Soha nem adott, és soha nem is fog”.44

A közösségszervezés gyakori célja a 
kisemmizettek közösségeinek megerősítése 
hosszabb távon, nem csak egy aktuális 
probléma kapcsán. Ez a közösség egyes 
tagjainak megerősítését jelenti, amely a 
változásra való hatás készségét fejleszti, 
valamint magában foglalja a cselekvéshez és 
a hatalomgyakorláshoz szükséges szokások 
és minták kialakítását az adott közösségben. 
A folyamat valószínűleg magában foglal 
önképzést és kapcsolatépítést  a közösségen 
belül és azon kívül egyaránt. Ez az önképző 
és kapcsolatépítő folyamat a kollektív 
cselekvésben gyökerezik. 

Alinsky óta a közösségszervezés 
továbbfejlődött, és több változata is kiala-
kult. Ma már gyakran tesznek különbséget 
az „eredeti” (vagy „bekopogó”) szervezés 
– amely már létező szervezeteken kívül 
hozza össze az embereket – és a hitalapú 
és széles bázisú közösségszervezés között, 
mely utóbbi létező szervezetek vezetőinek 
azonosításán és egy közös érdek mentén 
történő szervezésén alapul.

Bár a közösségszervezés végezhető 
és irányítható a közösségen belülről, 
működnek közösségszervező intézmények 
is, melyek munkatársai nem tagjai az adott 
közösségeknek. A szervező agitátorként 

Közösségszervezés

2.2.3
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és coach-ként igyekszik inspirálni 
a közösségek vezetőit, meggyőzni 
őket a változás lehetségességéről, és 
fejleszteni a változtatáshoz szükséges 
készségeiket folyamatos mentorálás révén. 
Természetesen az ebben a relációban 

– fizetett külsősök és a közösség tagjai – 
jelen lévő hatalmi dinamikák folyamatosan 
kritikus vizsgálatot igényelnek, különösen 
olyan esetekben, amikor a szervező nincs 
kitéve annak az elnyomásnak, amelynek az 
adott közösség tagjai.

• „Ne tégy meg más helyett olyasmit, 
ami ő maga is meg tud tenni” – bár 
a közösségszervezést irányíthatja 
professzionális, a közösségen kívüli 
szervező, a folyamatnak mindenkor 
azok kapacitásának fejlesztésére 
kell koncentrálnia, akik korlátozott 
hatalommal rendelkeznek a változás 
előidézéséhez, vagyis a szervezőnek 
nem feladata, hogy a közösség helyett 
megvalósítsa a változást.

• A hatalom feltérképezése – 
rákényszeríthetjük akaratunkat a 
hatalom birtokosaira, ha megértjük 
érdekeiket, és azt, hol helyezkednek 
el ezen érdekek erőterében 
szövetségeseink és ellenfeleink. 
Kontextusunk feltérképezése és 
elemzése lehetővé teszi, hogy 
megjósoljuk a különböző szereplők 
várható viselkedését, gyengeségeit 
és erősségeit, és taktikánkat ennek 
megfelelően alakítsuk. 

• „Válaszd ki a célt, rögzítsd, tedd személyessé 
és polarizáld” – komplex gazdasági 
életünkben és társadalmunkban 
nem könnyű egyetlen olyan szereplőt 
megnevezni, aki felelős egy társadalmi 
problémáért. Alinsky szerint a dolgok 
megváltoztatásához ki kell választanunk 
konkrét szereplőket, akiket akcióinkkal 
meg kívánunk célozni. Nem csak 
szervezeteket célzunk meg, hanem 
személyeket is megnevezünk, hogy 
koherensebbé tegyük követeléseinket. 
A polarizáció azt jelenti, hogy világosan 
megfogalmazunk egy követelést, ami 
mindenkit állásfoglalásra késztet. 

• „Maradj a közösség tagjainak 
tapasztalati területén belül” – ahhoz, 
hogy eredményesen együtt tudjunk  
működni a csoporttal, meg kell 
értenünk hátterüket és főbb értékeiket, 
és ezek rendszerén keresztül kell 
megszólítanunk őket.

A közösségszervezés néhány további alapelve:

Miért használunk közösségszervezést a 
migrációs narratívák megváltoztatásához? 

A közösségszervezés technikái kiválóan 
alkalmazhatók az ellen- és alternatív 
narratívák kidolgozása során. 
Ennek jegyében a narratíva létrehozását a 
cselekvés egy formájaként foghatjuk fel, 
melynek végső célja változás előidézése. 

Ahogy a stratégiai cselekvéshez, úgy a 
keretek meghatározásához is szükség 
van világosan megfogalmazott célokra 
– mihez képest alternatív a narratíva, 
amelyet szeretnénk létrehozni? Milyen 
eredményeket és hatásokat remélünk?45 
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Cél kiválasztása

A közösségszervezés egyik alapelve az, 
hogy ki kell választani egy célt az igények/
követelések jelzésére. Ellen- és alternatív 
narratíváknál, amelyek konkrét változást 
kívánnak kiváltani az emberek viselkedésével 
kapcsolatban, szintén hasznos lehet a 
probléma okozójának megnevezése. Egy, 
a migrációs ellen- és alternatív narratívák 
kidolgozásával kapcsolatos ausztráliai 
kutatás arra jutott, hogy „a kormány úgy 

döntött” vagy „a vezetők választottak” típusú 
megfogalmazások hatásosabbak voltak, 
mint a felelősséget elkenő megoldások, 
pl. „a körülmények romlása”.46 A kutatók 
szerint ennek az az oka, hogy „ahhoz, hogy 
az emberek elhiggyék, hogy egy probléma 
megoldható cselekvés révén, el kell hinniük, 
hogy a problémát eleve emberi cselekvés 
okozta”.

Előfordulhat, hogy a kidolgozott 
narratívákon keresztül olyan emberek 
nevében szólalunk meg, akik képesek 
lennének kiállni magukért. Mind a 
kommunikáció, mind pedig a narratíva 
létrehozásának folyamata során azoknak 
a hangja kerüljön a középpontba, akiket 
leginkább érint az adott probléma. Nem 
egyszerűen azért, mert így helyes, hanem 
azért is, mert így válnak képessé arra, hogy 
a jövőben kiálljanak magukért. 

A közösségszervezésben minden akció 
végső célja a hatalom és a vezetői képesség 
(vagyis a változtatás képességének) 

megerősítése az érintett közösségben. Ezt az  
elvet az alternatív narratívák kidolgozásával 
kapcsolatban is alkalmazhatjuk. Ez a 
következő kettős cél kitűzését jelenti:

a) a narratíva kívánt céljának elérése (lásd 
fent), és 

b) a közösség tagjainak megerősítése 
magán a folyamaton keresztül.

„Ne beszélj mások helyett, ha ők is 
képesek kiállni magukért”, a vezetés képessége 

A megszólított csoport megértése

A közösségszervezés stratégiai szempont-
ból figyelembe veszi az emberek értékeit, 
tapasztalatait és érdekeit, azért, hogy 
képes legyen az ő „nyelvükön” megszólítani 
őket. Az ellen- és alternatív narratívák 
kidolgozása során hasznos lehet konkrét, 

az adott üzenettel megcélzott csoport 
meghatározása, a végső cél tükrében 
(lásd fent). Ezután törekednünk kell a 
célközönség értékeinek és tapasztalatainak 
megértésére, hogy hatékonyabban tudjuk 
kommunikálni feléjük üzenetünket. 
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Ahogy már említettük, a projektben a 
narratívák megváltoztatásának folyamata 
szükségessé teszi részvételen alapuló 
módszerek alkalmazását, vagyis az 
érintettek bevonását a tevékenységekbe. 
Különböző workshopok, foglalkozások, 
akciókutatás, vagy bármilyen más módszer 
segítheti a bevonódást, amely az adott 
kontextusban hatékonyan alkalmazható. 
Ez a beavatkozás időtartamától is függ, 

és attól is, hogy a résztvevőkkel korábban 
kialakítottunk-e bizalmi viszonyt, vagy 
éppen egy újonnan alakuló közösséggel 
szeretnénk bizalmas kapcsolatot kiépíteni. 
Ebben a részben a MiGREAT! projekt során 
szerzett tapasztalataink alapján röviden 
bemutatjuk, milyen előkészületeket igényel 
a hatékony megvalósítás.

Mint a foglalkozások szervezőinek, 
tisztában kell lennünk a földrajzi és 
időbeli kontextussal, hogy ezeknek 
megfelelő alternatív migrációs narratívákat 
dolgozhassunk ki. A részvételen alapuló 
módszerek alkalmazása nagyon hasznos 
lehet e narratívák kidolgozása során. Az 
ideális megoldás az, ha együtt dolgozunk a 
közösség tagjaival.

A workshopok szervezési folyamatának 
elején – különösen akkor, ha a csoport 
tagjai olyan elnyomás alatt élnek, amelyet 
mi nem tapasztalunk saját bőrünkön 
– fontos, hogy mélyreható kérdéseket 
tegyünk fel magunknak „beszédpozíciónk” 
egyértelmű meghatározása érdekében.47 
Ha a társadalmat az egyenlőség jegyében 

szeretnénk átformálni, meg kell értenünk, 
milyen előnyökkel járnak számunkra 
az adott hatalmi struktúrák. A hatalmi 
struktúrák még a leginkább haladó szellemű 
társadalmi terekben is megjelennek, saját 
helyzetünk tisztázása pedig segíthet ezek 
minimálisra csökkentésében, vagy legalább 
abban, hogy tisztán lássuk és kezeljük 
ezeket a struktúrákat. Az önreflexió azért 
is fontos, hogy elkerüljük egy fentről lefelé 
irányuló kapcsolatrendszer kialakítását 
a résztvevőkkel, hiszen ezzel csak rájuk 
erőltetnénk a társadalommal kapcsolatos 
nézőpontunkat. A világot ugyanis saját 
referenciarendszerünkön keresztül látjuk, 
ami részben társadalmi tapasztalatainkra 
épül. Ahhoz, hogy segítsük az egyes 
résztvevők nézőpontjának kifejezését, 

A tevékenységek szervezése előtt tisztáznunk 
kell a hatalmi struktúrákban elfoglalt pozíciónkat

Módszertani vonatkozások  
(mikor, hogyan és miért célszerű beavatkozni 
egy közösség, például bevándorlókból álló 
vagy más csoportok működésébe)

2.3
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tisztában kell lennünk a sajátunkkal, és 
„deneutralizálnunk” kell azt, különösen 
abban az esetben, ha mi nem vagyunk 
kitéve a társadalmi elnyomás ugyanazon 
formájának, mint a résztvevők. Az alternatív 
narratívák elveszíthetik erejüket, ha olyan 
személy nézőpontját képviselik, akit 
közvetlenül nem érintenek. Akár negatív 
következményeik is lehetnek az elnyomástól 
szenvedő emberekre nézve, példa erre 
a Párizs városa által a 2024-es olimpia 
kapcsán indított antirasszista kampány.48 A 
kihelyezett plakátokkal a kampány a fekete 
sportolók nemzeti érdemeit szerette volna 
hangsúlyozni, azonban ezekre a plakátrokra 
hamar rasszista hangvételű firkák kerültek. 
Ekkor válaszként a kormány reprodukálta 

a korábbi, fekete sportólokat ábrázoló 
képeket, a rákerült firkák jelentését úgy 
módosítva, hogy a szereplők által képviselt, 
hozzáadott értéket hangsúlyozzák. A 
kampány bírálói szerint a kezdeményezés 
– szándékai ellenére – a sztereotípiákon 
alapulú diskurzust erősítette meg, és 
kiemelte a rasszizmus áldozataival 
szembeni érzéketlenséget (megismételte a 
rasszista üzeneteket, még ha „áthúzva” is).

Hogyan tisztázzuk tehát saját pozíciónkat 
a hatalmi struktúrákban annak érdekében, 
hogy horizontális erőviszonyokat alakítsunk 
ki a részvételen alapuló eseményeken, 
és azok valóban hasznosak legyenek a 
résztvevők számára?

Erre a célra több módszer is alkalmazható. 
Véleményünk szerint a horizontális 
szemlélet felé vezető út első lépése az 
önreflexió. Margalit Cohen-Emerique 
szociálpszichológus kidolgozott egy 
alapvetően szociális munkásoknak szánt 
megközelítést, amelyet később, megfelelő 
módosításokkal, más társadalmi és szociális 
területeken dolgozó szakembereknél is 
elkezdtek alkalmazni.

Cohen-Emerique módszere a kulturális 
sokk analízisére, vagyis konkrét, „kritikus 
incidens”-nek nevezett helyzetek 
elemzésére épül. Ezek olyan speciális 
helyzetek, amikor erős érzelmi reakciót vált 
ki belőlünk egy, a miénktől eltérő társadalmi 
és kulturális hátterű személlyel folytatott 
interakció. Az elemzés lehetővé teszi annak 
mélyebb megértését, miként formálja 
az interakcióinkat saját értékrendünk 
és kulturális elvárásrendszerünk. Ez a 
megértés elérhetővé tesz számunkra 
bizonyos mértékű kulturális semlegességet, 
ami a felmerülő megoldások „objektívebb” 
mérlegelését teszi lehetővé. Három 
lépésben foglalható össze a folyamat: 
„nyitás” a miénktől eltérő látásmódok 
felé, mások referenciarendszerének 
megismerése és a mérlegelés. Ezek közül 

a jelen útmutató rendeltetését szem előtt 
tartva csak az első lépéssel foglalkozunk.

A miénktől eltérő látásmódok felé történő 
nyitás („decentering”) fogalmát Jean Piaget 
(1896-1980) svájci pszichológus alkotta meg 
a gyermekek fejlődésével kapcsolatban. 
Piaget értelmezésében a fogalom egy 
tanulási fázist jelöl, amely során a gyermek 
az egocentrikus látásmód felől egy 
objektívebb, empatikusabb nézőpont felé 
mozdul el. A pszichológiában a decentering 
azt a folyamatot takarja, amely során 
eltávolodunk saját nézőpontunktól, és 
képessé válunk mások nézőpontjából 
szemlélni a dolgokat. 

Cohen-Emerique számára a decentering 
lényege a sebezhető pontjaink és 
érzékenységünk tudatosítása és kezelése. 
A módszer lehetővé teszi, hogy saját 
tapasztalatainkat az interkulturális 
dinamikák elemzésére használjuk. Vagyis 
meg kell nyílnunk, fel kell vállalnunk 
sebezhetőségünket. Ha tanárként, 
oktatóként, aktivistaként és szociális 
munkásként felismerjük korlátainkat, 
kiváltságainkat és a tudatunkat alakító 
sztereotípiáikat, akkor ellensúlyozhatjuk 
a pozíciónkból adódó tekintély 

Önreflexió („decentering”: látásmódunk megváltoztatása)
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következményeit, és elmozdulhatunk a 
horizontalitás felé. A decentering az egyik 
legfontosabb készség, amire a kritikus 
gondolkodáshoz szükség van.

A decentering nem könnyű folyamat, 
és csak akkor működik, ha érintkezünk 
másokkal, és ezáltal próbára tesszük saját 
referenciarendszerünket (ideértve érték- 
rendünket, normáinkat, fogalomértelmezé-
seinket). Szakemberek/hasonló kontextus-
ban dolgozó emberek beszámolói az 
általuk átélt kulturális sokkról segíthetnek 
az úgynevezett érzékeny zónák azonosí-
tásában. Cohen-Emerique szerint az érzé-
keny zónák azok, amelyekben a szakember 
számára nehezebb a kommunikáció, ahol 
gyakoribb a félreértés, illetve jellemző rájuk, 
hogy az érzések és érzelmek intenzíven 
megjelennek. Gyakori érzékeny zónák 
például a testtel, vallással, időfelfogással, 
családértelmezéssel, társadalmi nemmel és 
gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek.

A decentering gyakorlására több mód is 
van, mi az Élan Interculturel szervezetnél 
a Várhegyi Vera által kidolgozott tevékeny-
séget ajánljuk. Ennek lényege az, hogy 

olyan képeket mutatunk a résztvevőknek, 
amelyek értékrendjük kifejezésére kész-
tetik őket, és ezáltal kulturális sokkot 
okoznak.49 Kezdeményezhető beszélgetés 
a kritikus incidens egy-egy részletéről 
is. A kritikus incidensek nem feltétlenül 
„sorsfordító” történések, egyszerűen olyan 
pillanatok, amikor egy másik személy 
számunkra teljesen váratlan cselekedete, 
egy általa kimondott szó, valamely tradíciót 
tükröző megnyilvánulása stb. valamilyen 
érzelmet vált ki belőlünk. Például egy férfi 
vallásosságáról kérdez egy nőt. A nő a 
következőt válaszolja: „Nincs vallásom”. 
A férfi ezt nem érti, összezavarodik. Az ő 
referenciarendszerében nem értelmezhető 
az, hogy valakinek nincs vallása. Ha olyan 
emberrel találkozunk, akinek a miénktől 
eltérő a referenciarendszere, kultúrsokkot 
élhetünk át.
A másik emberrel való találkozás lehetővé 
teszi számunkra annak felismerését, hogy 
nem vagyunk kulturálisan semlegesek. 
Érdemes felfedeznünk az érzékeny 
területeket, és meghatároznunk az 
érzéseink, tetteink és reakcióink hátterében 
meghúzódó értékeket. 

Néhány kérdés, amelyet célszerű feltennünk 
magunknak a nyitottabb látásmód érdekében:

• Miért dolgozom szociális területen? Milyen értékeket tartok fontosnak?

• Miről nem veszek tudomást a résztvevők helyzetével kapcsolatban? Milyen szempontból 
vagyok más, mint ők? Milyen kiváltságaim vannak?

• Tényleg profitálnak ebből a tevékenységből a résztvevők, vagy csak én gondolom 
így? Én profitálok ebből a tevékenységből? Hogyan? Több előnyöm származik ebből a 
tevékenységből, mint a résztvevőknek?

• Domináns a nézőpontom a tevékenység irányítása során? Hogyan gondoskodhatok 
arról, hogy ne legyen az?



39

Fontos, hogy tudatában legyünk az 
adott csoportban működő hatalmi 
struktúráknak. Ez összefügghet akár a 
társadalmi nemek hatalmi dinamikáival is, 
például ha a férfi résztvevők gyakrabban 
és dominánsan szólnak hozzá a 
témához.50 Ha nem vagyunk kellően 
tudatosak e tekintetben, megeshet, hogy a 
csoportmunka reprodukálja a társadalom 
hatalmi struktúráit, és nem teszi lehetővé 
az elnyomás alatt élő résztvevők számára, 
hogy hangot adjanak gondolataiknak és 
érzéseiknek, és álláspontjukat megvédjék.

A hatalmi struktúrák tudatos kezelése 
mellett arról is gondoskodhatunk, hogy 
a csoportok „biztonságos helyet” 
jelentsenek, ehhez megfelelő kritériumok 
alapján célszerű összeválogatni a 
résztvevőket. Például létrehozhatunk 
„caucus csoportokat” vagy „affinitás 
csoportokat”, amelyek olyan embereket 
tömörítenek, akik a társadalmi elnyomás 
hasonló formáinak vannak kitéve.51 
A csoportok állhatnak kizárólag 
bevándorlókból, vagy bevándorló nőkből, 
esetleg kiszolgáltatott emberekből vagy 
fekete bevándorló nőkből, transzszexuális 
bevándorló nőkből stb. Így olyan 
légkör alakítható ki a csoportokban, 
amelyben a résztvevők könnyebben 
beszélnek hasonló tapasztalataikról, 

anélkül, hogy tartaniuk kellene olyanok 
ítélkező megnyilvánulásaitól, akik 
nincsenek tisztában a helyzetükkel és a 
problémáikkal.52

Olyan csoportokat is létrehozhatunk, 
melyek tagjai az elnyomás más-más 
formáinak vannak kitéve. Ebben az esetben 
kezdettől fogva különösen fontos a 
csoporton belüli hatalmi struktúrák tudatos 
kezelése, és a folyamat elején a résztvevők 
ösztönzése a decentering gyakorlására. 
A foglalkozások során szentelhetünk időt 
alcsoportok kialakítására is az elnyomás 
hasonló formáinak kitett résztvevőkkel, akik 
megoszthatják egymással tapasztalataikat.

Akárhogy is, nem létezik olyan 
„mindenttudó” útmutató, amely segítséget 
nyújtana a társadalom hagyományos 
struktúráinak megváltoztatásához. 
A biztonságos terek kialakítása és a 
folyamat hatása érdekében fontos, hogy 
minden jelenlévő figyelembe vegye a 
többiek szükségleteit. A résztvevők – még 
ha ugyanazon társadalmi csoporthoz 
tartoznak is – külön egyéniségek, ezért a 
párbeszédnek és a megismerés igényének 
kell dominálnia a gyakorlatok során, hogy 
minden résztvevő biztonságban érezhesse 
magát.

Tippek csoportok összeállításához 
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Az alternatív narratívák terjesztése 
összetett feladat. Ezek nem egyszerűen 
diskurzusok, amelyeket majd valahogy 
magukévá tesznek az emberek. És még ha 
azok is lennének, akkor is gondoskodnunk 
kellene arról, hogy egyáltalán eljussanak 
az emberekhez. Ezért fontos annak 

végiggondolása, hogyan terjeszthetők 
hatékonyan az alternatív narratívák, úgy, 
hogy valóban változtassanak az emberek 
véleményén. A következőkben néhány 
tippet adunk hatékony kommunikációs 
kampányok kidolgozásához.

a) Definiálnunk kell a problémát, 
amellyel foglalkozni kívánunk

Először is el kell fogadnunk, hogy egyszerre 
minden problémával foglalkozni lehetetlen, 
ezért csoportszinten át kell beszélnünk az 
összes problémát, amelyekkel foglalkozni 
szeretnénk, majd azok közül ki kell 
választanunk egyet. Például dönthetünk 
úgy, hogy egy konkrét közösséghez, a 
munkához, vagy a bevándorlók mindennapi 
életéhez kapcsolódó alternatív narratívákra 
koncentrálunk. Néhány stratégia a 
probléma kiválasztására:

• A lehetséges témákkal kapcsolatos 
tanulmányok keresése az interneten;

• Hasznos lehet más, hasonló alternatív 
narratívát közvetítő kommunikációs 
kampányok tanulmányozása;

• Fókuszcsoportok és/vagy interjúk 
szervezése érintett személyek 
részvételével egy olyan narratíva 
kialakítása érdekében, amely 
megfelelően tükrözi a valóságot (a 
jelen útmutató harmadik fejezetében 
különböző tevékenységeket dolgoztunk 
ki, amelyek segíthetik az új narratívák 
felfedezését). 

A kiválasztott üzenettől függően kísérő 
üzeneteket is megfogalmazhatunk, 
de a következetességhez szükséges 
hangsúlyozni a központi üzenetet és a 
képviselni kívánt értékeket. Ha egy negatív 
narratívát szeretnénk ellensúlyozni, olyan 
pozitív ellen- vagy alternatív narratívát 
célszerű választani, amely nem az eredeti 
negatív narratíva egyszerű tagadása. Ennek 
az az oka, hogy a kommunikációs elméletek 
szerint az eredeti narratíva felidézése 
megerősíti azt, még akkor is, ha ennek 

Hogyan kell kidolgozni egy kommunikációs kampányt?

Stratégiák ellen- és alternatív narratívák 
kidolgozásához vizuális eszközökkel

2.4
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célja pusztán annak alátámasztása, hogy az 
eredeti narratíva nem felel meg a valóságnak. 
Pl. ha azt mondjuk, hogy „a migránsok nem 
bűnözők”, az tulajdonképpen megerősíti 
azt az üzenetet, hogy a migránsok bűnözők, 
mivel az emberek gondolkodásában ez az 
üzenet is összefüggésbe hozza egymással 
a migráns és a bűnöző fogalmát. A példát 
követve megfelelő alternatív narratíva lehet: 
„a migráns emberek sokszínűek”.

A kampánynak ez a része néha időigényes 
folyamat, de a tényszerű és következetes 
kommunikáció érdekében célszerű rászánni 
a szükséges időt.

b) A kampány céljának meghatározása

Ha megvan a konkrét narratíva, meg kell 
határozni a kampány célját. Milyen hatást 
kívánunk elérni a kampánnyal? Ez a fázis 
kapcsolódik a következőhöz is, ami a 
célközönség meghatározása (a két folyamat 
párhuzamosan is futhat). 

Szükséges meghatároznunk, hogy pontosan 
milyen változást szeretnénk előidézni 
az emberek gondolkodásában. Célszerű 
gondolatkísérletként elképzelni, hogy 
sikeres kampány esetén, annak hatására 
célközönségünk hogyan gondolkodik, érez 
és cselekszik.

Valamilyen konkrét cselekvésre szeretnénk 
bíztatni az embereket? Például valamilyen 
politikai kérdéssel kapcsolatban? Vagy azt 
szeretnénk elérni, hogy a rasszizmusnak nem 
kitett emberek másképp kommunikáljanak 
a rasszista előítéletek árnyékában élő 
emberekkel? 

c) Kommunikációs 
célok megfogalmazása

Nem érhetjük el egyszerre a társadalom 
minden szegmensét. Egy hatékony 
kommunikációs kampány kidolgozásához 
meg kell határoznunk, hogy pontosan kihez 
is szólunk majd a kampány során. Minél 
pontosabban sikerül meghatározni a 
célcsoportot, annál hatékonyabb lesz a 
kampány. A célközönség lehet például a 
hatvan évnél idősebb, vidéken élő emberek 

csoportja, vagy állhat húsz évesnél fiatalabb, 
külvárosban élő emberekből, esetleg 
húsz évnél fiatalabb, adott városban élő 
személyekből.

Néha célszerű lehet nagyon szűk 
célcsoportot meghatározni, akikből erős 
támogatói bázis alakítható ki, vagy legalább 
a csoporthoz tartozás erős érzése váltható 
ki belőlük. Hasznos lehet a „mérlegelő 
közép” koncepciójának alkalmazása 
is. Képzeljünk el egy skálát, melynek 
egyik végén azok helyezkednek el, akik 
egyetértenek velünk, a másik végén pedig 
azok, akik soha nem fogják megváltoztatni a 
miénktől eltérő véleményüket. Tehát azokat 
kell megcéloznunk, akik a két véglet között 
helyezkednek el a skálán. Kik ők? Hogyan 
határozhatnánk meg őket?

A lényeg az empátia és a célközönség  
igényeire adott válasz olyan módon, 
amit a leginkább elfogadnak, és amely a 
legelőnyösebb számukra. Ha mindig úgy 
teszünk valamit, ahogy számunkra ideális, 
soha nem fogjuk elérni, hogy közönségünk 
túlnőjön saját „visszhangkamránk”53 falain. 
Ezért el kell döntenünk, melyik csoportra 
szeretnénk koncentrálni. Gondoljuk át a 
célközönség általunk definiált profilját, 
és tegyük fel a következő kérdéseket: 
Kit érhetünk el a legkönnyebben? Kit 
győzhetünk meg a legkönnyebben? 
Melyik célcsoport tagjai gyakorolhatják 
a legnagyobb befolyást, ha sikerül 
megváltoztatni a véleményüket?

d) A kampány kommunikációs stílusának 
meghatározása

Következő lépésként fontos, hogy 
elgondolkodjunk a kampány arculatán, 
amelynek támogatnia kell az üzenet 
egyértelmű közvetítését. Az egységes 
stílus segít abban, hogy azok az 
emberek, akik követik a kampányt, úgy 
érezzék, ismernek minket. Például el kell 
dönteni, milyen hangnemben kívánunk 
megszólalni. Legyen a megfogalmazás 
örömteli? Vagy komoly? Esetleg cinikus 
vagy ironikus? Vagy ez teljes mértékben a 
célcsoporttól függ? Személyes hangvételű 
kampányok is kidolgozhatók. Ebben az 
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esetben elmesélhetünk olyan történeteket, 
amelyek közvetlenül kapcsolódnak az 
alternatív narratívához, és amelyeket 
azok osztottak meg velünk, akikkel együtt 
dolgozunk. Ehhez természetesen szükség 
van az együttműködésükre.

Érzelmekkel gyakran sokkal nagyobb 
hatást érhetünk el, mint puszta adatokkal 
(bár bizonyos esetekben ezek is hatásosak 
lehetnek, ha például kvóták meghatározása 
mellett érvelünk, vagy más, konkrét 
számokhoz kapcsolódó kérdésekben 
foglalunk állást). Szintén hasznos eszköz 
a történetmesélés. Ilyen esetekben azt a 
kérdést kell megválaszolni, hogy milyen 
történetet meséljünk el.

e) Kommunikációs 
csatornák kiválasztása

Nem használhatunk minden 
kommunikációs csatornát. De erre 
nincs is szükség! A megfelelő csatornát 
a kampány céljától, a célcsoporttól és 
a kiválasztott problémától függően 
szükséges kiválasztani. Ha például a hetven 
feletti, vidéken élő emberek alkotják a 
célcsoportot, tisztázni kell, hogy általában 
milyen módon jutnak hozzá információhoz, 
és azt a médiumot kell használni.

Ami a közösségi oldalakat illeti, sokat segít-
het, ha vannak követőink. Ellenkező esetben 
célszerű lehet partnerekkel együttműködni, 
így bővíthető a célközönség. Lehet ez egy 
vagy több szervezet, vagy influenszerek, 
akiket érdekelhet a tevékenységünk, és 
hajlandóak közreműködni. Az interakció 
a társadalmi változások előmozdításának 
nagyon fontos eszköze. 

Ha hagyományos médiumokkal szeretnénk 
együttműködni, megkereshetünk olyan 
platformokat, amelyeket érdekelheti 
az általunk szervezett folyamat és 
célkitűzéseink. Ha például közzé tesznek 
egy cikket tevékenységünkről, már el is 
értük közönségüket. 

A hagyományos és a közösségi média 
mellett más lehetőségeink is vannak, 

például utcai kampányok, helyi üzletekkel 
kialakított partneri kapcsolatok… és a 
bónusz: írhatunk magáról a kampányról, és 
azt jól tálalva „eladhatjuk” a médiának. Az 
írás legyen lényegretörő és világos. 

f) A kampány időbeli kereteinek 
meghatározása

A folyamat során meg kell határoznunk az 
időbeli kereteket is. Mennyi ideig tartson a 
kampány? Néhány hónapig? Egy hónapig? 
Néhány hétig? Néha egy rövid kampány is 
nagyhatású lehet, ha megfelelően elő van 
készítve.

Előfordulhat, hogy az adott témától függően 
a kampányt célszerű az év egy bizonyos 
időszakára időzíteni, vagy éppen célszerű 
lehet elkerülni egy bizonyos időszakot. 
Érdemes utánanézni, mikor lesz valamilyen 
nagyszabású esemény vagy ünnepnap, 
ami a témához köthető. Ha például egy 
szervezet minden évben megrendez egy 
eseményt, amelynek témája ugyanaz, mint 
a miénk, jobb más időpontot választani a 
kampány indítására. 

Ezután eldönthetjük, mikor akarjuk 
elindítani a kampányt. Van esetleg egy 
konkrét dátum, ami ideális lenne az 
indításra? Ilyen lehet például egy nemzeti 
vagy nemzetközi ünnep, de az is lehet, 
hogy a választások előtti időszakra célszerű 
időzíteni a kampányt.

Az ütemezéssel kapcsolatban azon is 
érdemes elgondolkodni, milyen gyakran 
szeretnénk kommunikálni az emberekkel. 
Napi szinten? Vagy kétnaponta?

g) Vizuális eszközök kidolgozása

Elérkeztünk a kreatív részhez. Írhatunk egy 
listát azokról az eszközökről, amelyeket 
használni szeretnénk, vagy elképzelhető, 
hogy használni fogunk a kampány során, 
majd célszerű megvitatni a különböző 
vizuális eszközök és megoldások előnyeit 
és hátrányait.
A képek gyakran nagyobb erővel bírnak, 
mint a szavak. A közösségi médiában 
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különösen nagy a jelentőségük, mivel az 
algoritmusok kiemelik őket. Válasszuk ki a 
használni kívánt színeket, betűtípusokat és 
képeket. Maradjon szabad hely a felületen, 
ne legyen túlzsúfolt a hatás.

Ha nem vagyunk járatosak olyan grafikai 
szoftverek használatában, mint a Photo-
shop vagy az Illustrator, használhatjuk 
például az egyszerűbb Canva programot. 
Vagy ha megoldható a szervezeten belül, 
bízzuk a feladatot egy kreatív csapatra.  
A kreatív csapat a résztvevőket is 
bevonhatja a kidolgozott brief alapján 
végzett munkába. 

Mint már említettük, nagyon fontos, hogy 
a felhasználni kívánt kommunikációs 
eszközökkel kapcsolatban egyeztessünk 

azokkal, akiket közvetlenül érint a kidol-
gozott alternatív narratíva középpont-
jában álló probléma. Így elkerülhetők a fent 
említett párizsi antirasszista kampányhoz 
hasonló melléfogások.

Ezek a stratégiák a MiGREAT! projekt során 
gyűjtött tapasztalatainkat tükrözik, de a 
kampányolás nem az egyetlen módja a 
domináns narratívák megváltoztatásának. 
Legyünk kreatívak! Gondolkozhatunk 
például olyan stratégiákban, mint a 
közösségszervezésen alapuló beavatkozás, 
olyan helyi politikák kidolgozása, amelyek 
a rivalizálás ösztönzése helyett közös 
célokat tűznek ki, az iskolai oktatás is 
lehet célterület… a határ a csillagos ég!  
A következő fejezetben a kampány során 
hasznos eszközöket mutatjuk be.
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Miután áttekintettük munkánk kontextusát 
és módszertanát, a következő fejezetben 
azzal fogunk foglalkozni, hogy mindezt 
hogyan ültetjük át a gyakorlatba.  
Az alábbiakban foglalkozások leírása ol- 
vasható, amelyeket a narratívák megváltoz-
tatása érdekében osztunk meg az olvasóval. 
Az itt szereplő gyakorlatok mindegyikét 
közösen dolgoztuk ki, és tréningjeinken ki is 
próbáltuk őket.

A társadalmi narratívák átalakítása nehéz, 
sok időt igénylő feladat. Jelen könyvnek 
nem célja, hogy készen gyártott recepteket 
kínáljon; már csak azért sem, mert minden 
helyzet különleges, és az egyik környezetben 
működő stratégiák nem biztos, hogy egy 
másik környezetben is működni fognak. 
Ezzel együtt úgy érezzük, munkánk során 
sikerült összeállítanunk egy eredményesen 
alkalmazható eszközkészletet, és az ügy 

iránt elkötelezett hálózatként úgy hisszük, 
érdemes megosztani a tapasztalatainkat 
a területen dolgozó pedagógusokkal, 
aktivistákkal, szociális munkásokkal és 
mindenkivel, aki szívesen foglalkozna a 
kérdéssel.

Gyakorlataink öt kategóriára oszthatóak, 
ezek egyben megfeleltethetőek az 
elképzelésünk szerint az ellen- és 
alternatív narratívák felépítéséhez 
szükséges lépéseknek. Ezek: Közösség– 
és csapatépítés (i); Uralkodó narratívák 
felfedezése (ii); Új narratívák felfedezése 
(iii); Narratívaalkotás (iv); Reflexió, 
értékelés és tanulságok levonása (v). A 
fejezet végén található a Több részterületet 
lefedő (transzverzális) gyakorlatok 
gyűjteménye, amelyek horizontális módon 
magukba foglalják az előbbi öt kategóriát. 

Foglalkozás-gyűjtemény: 
Feladatok, játékok, módszerek 
és társas gyakorlatok, amelyek 
segíthetnek a narratívaformálásban

3
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Közösség- és csapatépítés

3.1

Történetmesélés és
kreatív bemutatkozás

Módszer

Mesélj magadról! - Elan Interculturel

• Egymás megismerése
• Közös történet kreatív alkotása
• Saját történetünk átgondolása, 

megfogalmazása, reflexiója
• Aktív figyelem, egymás

meghallgatása
• Történetmesélés (storytelling)

Célok

 45 perc – 1 óra

Becsült időtartam

• Papír
• Színes kihúzók, filctollak
• Dixit kártyák, képeslapok, vagy 

egyéb olyan képes eszköz, 
amely beindíthatja, inspirálhatja 
a résztvevők képzeletét

• Bármilyen egyéb eszköz, 
amely használható egy kreatív 
prezentációban 

Előkészítés:

1. Helyezzük el a Dixit kártyákat a szoba padlóján, elszórtan
2. Minden résztvevő válasszon ki a kártyák közül egyet, amely őt a legjobban jellemzi  

(nyitott kérdés) (5 perc)
3. Osszuk a csapatot 4 fős csoportokra, véletlenszerű felosztásban 

Lépések

Szükséges eszközök
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Értékeljük a foglalkozást közösen a résztvevőkkel. 
Kérdezzük meg őket, mit használtak fel az egyes csapattársak ötleteiből.

Milyen érzés volt közös történetet alkotni? 
(Mi volt benne a könnyű? Mi volt benne a nehéz?)

Milyen eszközöket használtak a feladat megoldásában?

Elemzés, visszajelzés, fejtési szakasz

Ösztönözzük a résztvevőket arra, hogy elgondolkozzanak saját identitásukon. Ki 
mennyire érzi magát reprezentálva a közös történetben? Mindenki egyformán részt vett a 
folyamatban? Mindenki úgy érzi, hogy szabadon kifejezhette önmagát?

Hangsúlyozzuk ki, hogy mindenkinek lehetősége van arra, hogy elmondja a történetét. A 
gyakorlat célja, hogy megmutassuk, az egyedi történetek hogyan válhatnak kollektívvá, és 
tudatosítsuk a résztvevőkben a narratívák megosztására és alakítására való képességet.

Tippek foglalkozásvezetők, facilitátorok számára

A feladat során tanultál valami újat magadról vagy másokról? Találtál magadban valami 
olyan szunnyadó képességet, amit korábban nem vettél észre?

Reflexió, értékelés

Utasítások a résztvevők számára:

1. Mutasd meg a csoportodnak az általad választott képet! (Miért erre a képre esett a 
választásod? Mit szeretnél ezzel elárulni magadról a csapatnak?) (15 perc)

2. A korábban hallott történetek alapján találj ki egy új történetet, amely tartalmaz 
legalább egy-egy elemet az eddigi történetek mindegyikéből! FIGYELEM: A történetnek 
legyen eleje, vége és legyen benne egy köztes bonyodalom, akadály, konfliktus.

3. Add elő a történeted a csoport többi tagjának! Az előadásnak kreatívnak kell lennie, 
ezen felül tetszőleges műfajú lehet (rajz, improvizáció, pantomim, rádiós spot, 
tévéműsor, dal, grafika stb.). Engedd szabadon a képzelőerőd és érezd jól magad!
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Képszínház

Módszer

Hogy vagy? - Giolli

• Egymás megismerése
• Érzelmek megosztása és az 

egymás közötti bizalom építése a 
csoportban

•  Aktív figyelem, egymás 
meghallgatása

•  A nonverbális kifejezőkészség 
fejlesztése

Célok

 Kb. 20 résztvevő esetén 15-20 perc

Becsült időtartam
Semmilyen eszköz nem szükséges

• A csapat tagjai alkossanak egy kört!
• Tegyünk fel az előttünk állónak egy kérdést tetszőleges megfogalmazásban, amelynek 

értelme a következő: „Milyen érzést keltenek benned a bevándorlókkal kapcsolatos, 
uralkodó narratívát tükröző megjegyzések, amiket hallasz?”

• Miközben a megkérdezett csapattárs, akit jelöljünk a 10-es számmal, válaszol, mi 
figyelmesen hallgatunk.

• Miután a 10-es számú csapattárs végzett a válasszal, lépjünk előre és tegyünk a 
testünkkel egy olyan gesztust, amely az imént hallott válasz valamely részletét tükrözi. 
A feladat megoldásának nincs helyes vagy helytelen módja: a lényeg, hogy a minket 
megérintő szavakat képekké és gesztusokká alakítsuk, a tökéletességre való törekvés 
nélkül.

• Ezt követően a mellettünk álló 2 csapattárs szintén alkot a testével egy-egy képet és 
csatlakozik a közös élő szoborhoz.

• A 10-es számú csapattárs tapsol, amikor elégedett a képpel.
• A következő körben az előző megkérdezett lép elő kérdezővé, és felteszi a tőle jobbra 

levő 11-es számú játékosnak az előbbi kérdést. A játék addig tart, amíg a kérdést nem 
válaszolta meg mindenki.

Lépések

Szükséges eszközök
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A gyakorlat végeztével ne kérjünk visszajelzést a résztvevőktől, inkább lépjünk tovább a 
következő lépéshez tartozó feladatok valamelyikére.

Elemzés, visszajelzés, fejtési szakasz

• Fogadjunk el minden megfogalmazást, legyenek azok akármilyen finomak, durvák vagy 
triviálisak. A cél a csapatépítés, nem az egymás feletti ítélkezés.

• Ha valakinek nehezére esik megtalálni a megfelelő gesztust, mondjuk el neki, hogy 
minden válasz elfogadható, és a kreatív folyamat során mindenki másként fejezheti ki 
ugyanazon értelmet.

• A résztvevőket ösztönözzük arra, hogy előbb cselekedjenek és csak utána 
gondolkozzanak, és hagyják érvényesülni, ahogy a testük reagál a hallott szavakra.

• Ha valaki elakad a kép megfogalmazásakor, fogadjunk el tőle bármilyen apró, spontán 
gesztust.

Tippek foglalkozásvezetők, facilitátorok számára

A gyakorlat végeztével ne értékeljük a történteket, inkább lépjünk tovább a következő 
lépéshez tartozó feladatok valamelyikére.

Reflexió, értékelés
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Uralkodó narratívák felfedezése

3.2

A vágy szivárványa (Augusto Boal) és 
MCE kultúrsokk módszer 

Módszerek

Hangos történetek (Boal Rendőr a fejben és A vágy 
szivárványa technikái által inspirálva) - Elan Interculturel

A bevándorlással kapcsolatos uralkodó 
narratívák vizsgálata

Célok

A résztvevők számától függően 
másfél-két óra 
Résztvevők száma: min. 12

Becsült időtartam

• Kihúzók, filctollak
• Flipchart táblák a rajzoláshoz

Szükséges eszközök

Osszuk a csapatot kisebb, 3-4 fős csoportokra a csapat létszámától függően.

1. lépés: (5 perc)
Helyezzünk a földre egy nagy méretű papírlapot (vagy kartont). A csapatból valaki feküdjön 
a papírra, ezt követően a többiek körberajzolják őt.  A feladat további részében ezzel a 
körberajzolt emberformával dolgozunk.

2. lépés: (20 perc)
Jelképezze ez a figura a BEVÁNDORLÁST az adott ország kontextusában (pl. Budapesten 
tartott foglalkozás esetén a figura a Magyarországon, vagy Budapesten élő bevándorló 
hátterű embereket, valamint a BEVÁNDORLÁS fogalmát jelöli).

A résztvevők írják le vagy rajzolják le azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket a 
médiában, a közösségi médiában vagy a politikai diskurzusban nap mint nap hallanak a 
bevándorlókkal és a migrációval kapcsolatban.

Lépések
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• A mainstream médiában látott/hallott hangok, elképzelések
• Közös reprezentációk, sztereotípiák stb.

MEGJEGYZÉS: Nem szükséges, hogy a résztvevők a felmerülő narratívákkal kapcsolatban 
egyetértsenek: a lényeg, hogy összegyűjtsük a jelenleg meghatározó narratívákat, legyenek 
azok pozitívak, negatívak vagy „semlegesek”. Érdemes felidézni az egymással ellentétes 
véleményeket.  

3. lépés: (20 perc)
A gyűjtést követően a csapat tagjai foglalják össze a munkát 2 vagy 3 fő gondolatban, és 
találják ki, hogy hogyan mutatják meg a többieknek, és történjen meg a megosztás. 

4. lépés: (csoportonként 5 perc)
A csoportok mindegyike ossza meg gondolatait, amelyek a többi csoport előadása nyomán 
keletkeztek.

5. lépés: (20 perc)
Az elhangzottak megvitatása; lásd lejjebb.

A prezentációkat követően beszéljük meg a résztvevőkkel az előkerült gondolatokat.
A beszélgetéshez az alábbi témákat ajánljuk – ezen felül javasolt, hogy a facilitátorok 
egyéb dolgokra is rákérdezzenek az egyes csapatok előadásai alapján. Tartsuk észben, 
hogy a foglalkozás célja idáig a migrációval kapcsolatos meghatározó narratívák jellemző 
szavainak, gondolatainak összegyűjtése volt, nem pedig az azokkal kapcsolatos érzéseink/
véleményünk megvitatása.

• Látunk valami közöset a különböző meghatározó narratívákban? 
• Honnan erednek a meghatározó narratívák? Miért lehetnek ilyen népszerűek? 

(történelmi okok? politikai diskurzusok? törvények/politikai döntések? többségi 
társadalom? gazdasági érdekek? stb.) 

• Kiktől erednek ezek a diskurzusok? Miért termelik újra ezek az emberek ezen 
diskurzusokat?

• Csak egy oldal elképzelése dominál a bevándorlással kapcsolatban, vagy többféle 
vélemény is meghatározó? Miért alakulhatott így a helyzet? 

Elemzés, visszajelzés, fejtési szakasz

• Vigyázzunk rá, hogy ezt a gyakorlatot csak a biztonságos tér megteremtését követően 
végezzük: bizonyos gondolatokkal és kifejezésekkel való találkozás egyes emberek 
számára megrázó lehet. 

• A foglalkozás lezárása után, egy szünetet követően javasolt megkezdeni az alternatív 
és ellenpontozó narratívák kidolgozását. Lehetséges, hogy a gyakorlat önmagában való 
végzése nem hat eléggé megerősítő módon a résztvevőkre. 

Tippek foglalkozásvezetők, facilitátorok számára
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Kártya klaszter - EFA

A résztvevők ismereteinek 
összegyűjtése a bevándorlással 
kapcsolatos uralkodó narratívákkal 
kapcsolatban, a téma közös áttekintése 
és a csoport számára különösen fontos 
témakörök megtalálása.

Célok

Becsült időtartam

• Feljegyzésre alkalmas üres kártyák 
vagy post-it cetlik, toll és tábla

• Online foglalkozás esetén digitális 
tábla, erre alkalmas online 
alkalmazás, pl. Google Jamboard

Szükséges eszközök

Előkészítés:

A kártya klaszter lényege, hogy összegyűjtsük a csoport tudását és  közös narratívát 
alkossunk arról, hogy a résztvevők környezetében a legtöbben hogyan tekintenek a 
migrációra.
 
Minden résztvevő kap három kártyát: ezekre egy-egy eszükbe jutó dolgot kell leírniuk 
a témával kapcsolatban. Ezek lehetnek vélemények, információk vagy személyes 
tapasztalatok: a játékban nincsenek jó és rossz válaszok. A csapat tagjai ezt követően 
megosztják egymással a kártyáikat, és a hasonló tartalmú kártyákat csoportokba rendezik. 
Ilyen módon egy jól átlátható térkép készül a résztvevők a témával kapcsolatos közös 
tudásáról, tapasztalatairól és érdeklődéséről.

 
Utasítások a résztvevők számára:

1. Mutassuk be a játék „generatív témáját” (Paolo Freire fogalma alapján). Ez lehet pl. a 
„migrációval kapcsolatos sztereotípiák” vagy a „migrációval kapcsolatos elképzelések 
Magyarországon”. Vagy felvetjük  a témát kérdés formájában, pl. „Mit gondolnak az 
emberek a bevándorlásról Magyarországon?”

 
2. Kapjon minden résztvevő három kártyát, vagy post-it cédulát. Ezekre írjon le mindenki 

3 dolgot, ami az eszébe jut a felvetett témával kapcsolatban. Minden kártyára csak 
egy-egy gondolat kerülhet – ez azért fontos, mert a kártyákat ilyen alapon fogjuk 
kategóriákba rendezni.

 
3. Miután a résztvevők elkészültek, gyülekezzenek egy asztal, fal, vagy bármilyen olyan 

felület köré, ahova a kártyák felhelyezhetők vagy felragaszthatók. Kérjük meg az egyik 

Lépések

 30 – 60 perc
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résztvevőt, hogy ide helyezze fel a kártyáját. Online foglalkozás esetén a feljegyzések 
kerülhetnek egy közösen szerkesztett digitális táblára.

 
4. A többi résztvevő ezt követően helyezze fel ugyanide az olyan kártyákat, amelyek 

hasonló értelműek, vagy valamilyen formában kapcsolódnak az első kártyához. Olvassa 
fel mindenki a saját kártyája tartalmát, és helyezze fel egy hozzá illő kártya mellé, hogy 
a kártyák egy tematikus csoportba rendeződjenek. Ha egy kártya értelme nem teljesen 
világos, kérjük meg az azt készítő résztvevőt, hogy magyarázza el azt.

 
5. Ha már nem maradt több olyan kártya, amely tartalmában az eddigi témához 

kapcsolódik, dobjon be valaki egy új témát egy új kártya felhelyezésével.
 
6. Ha már az összes kártya az asztalra vagy táblára került, kérjük meg a résztvevőket, hogy 

nézzék át az elkészült csoportokat, kategóriákat és gondolják át, hogy nem lehetne-e a 
kártyákat jobban csoportosítani. Közösen adjanak minden tematikus csoportnak egy-
egy címet, és a címeket írják le egy-egy új kártyára egy másik színben. 

 
7. A kártyák csoportosítását és a csomók megcímezését követően minden résztvevő 

röviden összefoglalja az addig elhangzottakat. A cél, hogy a generatív témából kiindulva 
kapjunk egy átfogó gyűjtést a migrációval kapcsolatos meghatározó narratívákról, 
illetve az ezen történeteket körülvevő fontosabb kérdésekről és értelmezésekről. Ez 
a gyűjtés fontos alapanyagot jelenthet a későbbi közös nyelv, és felderítendő témák 
megtalálásához.

Kisebb csoport esetén a résztvevőknek adhatunk a megszabott háromnál több kártyát. 
Megtehetjük azt is, hogy bizonyos kártyákat vagy cetliket a foglalkozás után megőrzünk és 
kitesszük a falra, hogy azokra a résztvevők később új, a témához kapcsolódó gondolatokat 
is felírhassanak.

Tippek foglalkozásvezetők, facilitátorok számára
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Képszínház: Élő szobrok, állóképek 
készítése közösen, szobrászkodás, 
amelyben mi magunk vagyunk az 
„alapanyag”

Módszer

  Az elnyomás mint uralkodó narratíva - Giolli

1. Azon tipikus szituációk felismerése, 
amikor az elnyomó narratívák 
konkrét hatást gyakorolnak az 
emberek életére.

2. Közös történetek megosztása,  
a csoportkohézió megerősítése.

Célok

 40-60 perc, a csoporttól függően

Becsült időtartam
• Olyan „neutrális karakterű” 

tárgyak, amelyek nem bírnak 
semmilyen feltűnő jellemzővel, pl. 
sál, üveg, doboz, bot.

• Flipchart tábla (vagy 1-2 rajzolásra 
alkalmas, nagyméretű papírlap), 
illetve kihúzók, filctollak.

• Fényképek készítésére alkalmas 
okostelefon.

1. Osszuk a csapatot 4-5 fős csoportokra.
2. Mutassuk meg egy önként jelentkező résztvevővel az élő szobor készítésének mikéntjét.
3. Mondjuk neki a következőt: „Te vagy az agyag és én vagyok a szobrász. Te vagy az én 

szobrom, és abban a helyzetben kell maradnod, amit én kigondolok. Megérinthetlek, 
megmozdíthatom a tested és abba a pózba kell helyezkedned, amibe én beállítalak 
téged.”

4. Ezt követően adjuk a résztvevőknek az alábbi utasítást:
5. „Fordulj a csoportod felé és gondolj egy olyan helyzetre az életedből, ahol az uralkodó 

narratíva érvényesült, vagy kihatott valamilyen módon a szituációra. A történet 
lehet olyan, aminek főszereplője voltál és olyan is, aminek csak tanúja. Próbálj meg 
kitalálni egy olyan képet, ami jól összefoglalja a történetet. Az első résztvevő, akinek 
van valamilyen ötlete, szobrásszá válik, és a korábban gyakorolt módon szobrot alkot 
egy másik résztvevőből. Ha szobrászként elégedett vagy a műveddel, tapsolj, ekkor a 
modelled kiléphet a beállított pózból.”  

6. Kísérjük figyelemmel az egyes csoportokat. Ha mindenki készen van a feladattal, hívjuk 
össze a résztvevőket.

7. Kérjük meg a csoportokat sorban, hogy mutassák meg a szobraikat. A beszámoló 
közben tegyünk fel a résztvevőknek olyan kérdéseket, amelyek felkeltik a figyelmüket 
és gondolkodásra, aktív interpretációra késztetik őket.  „Mit látunk? Mit jelenthet ez? 
Hogyan jelenik meg a történetben az uralkodó narratíva?”

8. Ha van olyan résztvevő, aki a foglalkozás során az asszisztensünk szerepét tölti be, 
kérjük meg, hogy jegyezze fel a táblára vagy a papírlapra, hogy a nézőkből a szobrok 
milyen reakciókat váltottak ki. 

Lépések

Szükséges eszközök
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Ha úgy látjuk, a foglalkozás valakiből erős érzelmeket váltott ki, tegyünk fel a csapatnak egy 
általános kérdést, pl.
• Hogy tetszett a feladat?
• Van valaki, aki szeretné megosztani a tapasztalatait?
• Mi fogott meg a legjobban a foglalkozásban? 

Ha valamilyen okból úgy érezzük, közbe kell avatkoznunk a beszámolók során, érdemes 
lehet feltenni a következő kérdéseket:
• Milyen elemekből áll az uralkodó narratíva?
• Következetes a történet, amit elmond?
• Látunk benne ellentmondásokat?

Elemzés, visszajelzés, fejtési szakasz

• Jokerként legyünk elfogulatlanok. Nem vagyunk sem tanárok, sem szónokok, sem 
papok, így tartózkodjunk a felesleges megjegyzésektől, ha a gyakorlat enélkül is megy 
a maga medrében. Bízzuk a résztvevőkre a feladat megoldását, csak akkor segítsünk, 
ha az feltétlenül szükséges. Tartsuk az egyensúlyt a passzivitás és az aktivizmus között, 
óvakodjunk a manipulációtól, a saját gondolataink erőltetésétől és a hagyományos 
oktatási rendszerhez kötődő, frontális, autokratikus módszerektől.

• Az élő szobrok készítése közben figyeljük meg valamennyi csoportot anélkül, hogy 
beavatkoznánk a munkájukba. Csak akkor segítsünk nekik, ha elakadtak, vagy azt 
kifejezetten kérik.

• Ösztönözzük a résztvevőket arra, hogy elsősorban képekben gondolkozzanak, még az 
előtt, hogy a bennük megszülető gondolatokat szavakká formálnák. 

• A beszámolót célszerű dinamikus ritmusban vezetni, hogy a túl sok közbevetés és 
kommentár ne zavarja meg a résztvevőket.

Tippek foglalkozásvezetők, facilitátorok számára

A gyakorlat végeztével ne értékeljük a történteket, inkább lépjünk tovább a következő 
feladatra.

Reflexió, értékelés
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 Új narratívák felfedezése

3.3

Képszínház: a kép dinamizálása 
(megmozdítása)

Módszer

Megoldások keresése - Giolli

1. A változás lehetőségének 
felfedezése.

2. A változás folyamatosságának 
megértése.

Célok

• Olyan „neutrális karakterű” tárgyak, 
amelyek nem bírnak semmilyen 
feltűnő jellemzővel, pl. sál, üveg, 
doboz, bot.

• Flipchart tábla (vagy 1-2 rajzolásra 
alkalmas, nagyméretű papírlap), 
illetve kihúzók, filctollak.

• Fényképek készítésére alkalmas 
okostelefon.

Szükséges eszközök

10-20 perc, a csoport céljától és 
szükségleteitől függően.

Becsült időtartam

Előkészítés:

1. Tartsuk meg az előzőekben létrehozott, elnyomással kapcsolatos állóképeket. 
A résztvevők az egyes lépések között, a magyarázat alatt „pihenhetnek”, vagyis 
kényelmesebb testhelyzetet vehetnek fel. 

2. Kérjük meg a résztvevőket, hogy a képek szereplői közül legelnyomottabbnak ítélt 
személyt cseréljék ki, és egy mozdulatot változtassanak meg az új képben. Tapsra a 
újabb csere következhet, ugyanabban a képben.

3. Ismételjük meg ugyanezt, de ezúttal arra kérjük a résztvevőket, hogy csere helyett 
csatlakozzanak a legelnyomottabb személyhez. 

Lépések
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A gyakorlat végén a Joker megkérdezi a résztvevőket, mit érzékeltek és láttak.

Ajánlott kérdések:
• Mit éreztél a játék közben?
• Mi volt a célod az általad végzett mozdulatokkal?
• Sikerült ezt elérned? Miért igen? Miért nem?
• Mi volt a benyomásod a többiekről?

Elemzés, visszajelzés, fejtési szakasz

A gyakorlat közben tapsoljunk annyiszor, amennyi csak szükséges ahhoz, hogy a résztve-
vők változást tudjanak a képen belül elérni, és a eredeti kép feszültsége feloldódjon, de 
ügyeljünk arra is, hogy ne fárasszuk ki túlságosan a résztvevőket.  

Tippek foglalkozásvezetők, facilitátorok számára

A gyakorlat érzelmileg felkavaró lehet, ezért a reflexió során érdemes időt szánni a me-
gosztásra, és a sérülékenyebb résztvevők támogatására.

Reflexió, értékelés

4. Mondjuk nekik a következőt: „A szobában x szobrász x képét látjátok. Most egymás 
után többször tapsolni fogok, ti pedig egy-egy mozdulatot tesztek minden tapsra, 
mintha egy videót képkockáról képkockára haladva látnánk. Ha nem vagytok 
elégedettek az aktuális helyzettel/képpel, a következő tapsnál mozduljatok el a kívánt 
változás felé; ha a kép tetszik, maradjatok úgy. A játékosok folyamatos mozgásával a 
képek állandóan változni fognak. Kövesd figyelemmel a történéseket és törekedj arra, 
hogy a domináns narratíva helyett új narratívákat teremtő történetek szülessenek, 
amelyekben pozitívabb az elnyomott szereplők helyzete.” 

5. Ha a Joker úgy látja, hogy valami érdekes vagy meglepő történik, folyamatos ritmusra 
vált a tapsban. Amikor a tapsot abbahagyja, mindenki megáll.
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Problémák felvetése - EFA

Egy, a résztvevők által ismert 
uralkodó narratíva felfejtése; erre 
reagáló alternatív és ellen-narratívák 
kifejlesztése

Célok

legalább 60 perc

Becsült időtartam

Valamely kép, amely a domináns 
narratívát fejezi ki

Összefoglalás:
A gyakorlat során egy képpel (amit itt „kódnak” nevezünk) fejezünk ki valamely, a csoport 
tagjai számára fontos problémát. Jelen esetben válasszunk olyan kódokat, amelyek egy, a 
résztvevők által jól ismert, a bevándorlással kapcsolatos domináns narratívához köthetők.

A kód lehet egy, a foglalkozás vezetője (vagy valamely résztvevő) által készített rajz, egy 
fotó, vagy egy interneten talált kép. A facilitátor tudatosan átgondolt kérdések mentén 
segíti, hogy a résztvevők a kép kapcsán a narratívát elemezzék, és egyre mélyebb tartalmak 
kerüljenek elő. A gyakorlat Paulo Freire és Elsa Auerbach módszerein alapul.
 
Lépésekre bontva:

1. Készítsük elő a kód szerepét betöltő képet. Ez legyen egy olyan kép, amely 
valamilyen módon kapcsolódik egy bevándorlással kapcsolatos domináns narratívához.

2. Mutassuk be a kódot (képet) az egész csoportnak.  

3. Tegyük fel a csoportnak a következő kérdéseket:
 A)   Kép tartalmának leírása
 Mit látunk a képen?
 Hol történik ez?
 Kik vannak a képen?
 Mi történik?
 Mit mondanak/hisznek/gondolnak a résztvevők?

Lépések

Szükséges eszközök
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 B)   Narratíva meghatározása
 Milyen problémát veszel észre a képen?
 Milyen történetek/narratívák/elképzelések jelennek meg a képen a    
 bevándorlással kapcsolatban?
 Tapasztalataitok szerint általános a képen megjelenő narratíva?
 Ismerős számodra a képen megjelenő narratíva?  

4. A narratíva személyessé tétele
A saját életedben érezted már a megjelenített narratíva hatását?
Ha igen, mesélnél nekünk erről?
Találkoztál már a képen láthatóhoz hasonló, konkrét helyzettel? 

5. Eszmecsere a narratíváról – Okok és következmények
Miért gondolkozhat így sok ember?
Miért éppen most népszerű ez a narratíva?
Mi lehet az oka ennek a helyzetnek?
Mik a helyzet következményei?
Kire van a helyzet rossz hatással? Kinek a számára jelent problémát? 

6. Lehetséges alternatív narratívák megtalálása
Hogyan tekinthetnénk a problémára másként? Milyen történetek, narratívák lennének 
jobbak számunkra?
Megoldható a probléma?
Milyen változást tudnánk elérni? Mi az, amit MI tehetünk?
Érdemes lenne nyomást gyakorolnunk X irányban? Milyen lépéseket tehetnénk ennek 
érdekében?

 Példa egy kódként használható képre - egészen egyszerű is lehet  
a kép, a lényeg, hogy mindenki értse az általa kifejezett üzenetet.
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Levezetés
A problémafelvetés gyakran fárasztó és érzelmileg felkavaró a résztvevők számára, ezzel 
együtt fontos felismerésekhez juttathat. Lezárásképpen érdemes egy olyan levezető 
gyakorlatot végezni, amely nyugodt hangulatban zajlik, és a csoportkohéziót erősíti. Erre jó 
választás lehet a kártyacsoportosítás alábbi, a kártyákat emberekkel helyettesítő variációja:
 
1. Adjunk egy-egy üres kártyát a résztvevők kezébe. Kérjük meg őket arra, hogy írják le 

egy szóval, hogyan érzik magukat most. A kártya másik oldalán fejtsék ki részletesen 
érzéseiket. 

2. A résztvevők járják körbe a szobát a kezükben az érzéseiket jelképező kártyával, és 
keressék meg azokat, akiknek a benyomásaik hasonlóak az övékhez.

3. A résztvevők az érzéseik alapján csoportokba rendeződnek.

4. A csoportok kialakulása után párokban megoszthatók az érzések a kártyája hátán levő 
szöveg alapján.

Elemzés, visszajelzés, fejtési szakasz
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A mi üzeneteink - Nyitott Kör

• A résztvevők érzékenyítése 
a narratívák társadalmi 
jelentőségével kapcsolatban;

• A migráns hátterű emberekkel 
kapcsolatos jelenlegi meghatározó 
narratívák felfedezése, 
megismerése;

• Üzenetek felfedezése, amelyeket 
a csoport szívesen megosztana a 
szélesebb körű társadalommal.

Célok

120 perc

Becsült időtartam

Interkulturális tréning és 
drámapedagógia

1. Bemutatkozó kör - a résztvevők egy kört alkotnak és sorban mindenki bemutatkozik. A 
csoport tagjai megjegyzik egymás nevét.

2. Stimulus: minden résztvevő hátára egy matricát helyezünk, rajtuk egy-egy egyszerű 
szimbólummal. A matricák tartalmát a résztvevők maguk nem láthatják. Az egyik szim-
bólum sok matricán szerepel (pl. háromszög), egy másik csak néhányon (pl. kör), és egy 
szimbólum csak egyetlen résztvevőn jelenik meg (pl. vonal). A szimbólumok színeinek 
szintén szerepe lehet a játékban (pl. lehet kék és piros háromszög is).

 A)   A résztvevőknek néhány percben, a térben közelekedve meg kell találniuk a  
 saját „csoportjukat”, anélkül, hogy beszélnének egymással, vagy tudnák, milyen  
 szimbólum van a hátukon. 
 B)   A foglalkozásvezető figyeli a csoportok kialakulását és jegyzetel. 
 C)   Az eddig történtek kielemzése (lásd alább).

3. Néhány perc önálló munkában minden résztvevőt keres, vagy választ egy olyan képet, 
ami számára fontos üzenetet közvetít a bevándorlással kapcsolatban. Lehet, hogy 
előkészítünk képeket, de az is lehet, hogy a helyszínen adott tárgyakat használjuk, vagy 
mindenki a saját telefonja segítségével keres egy megfelelő képet. Minden résztvevő 
megosztja a képet, és hogy miért erre esett a választása, és a kép mit jelent a számára.

4. Fogalmak definiálása:
 A)   a résztvevők hármas csoportokban definiálják a következő kifejezéseket:
  a) bevándorló
  b) menekült

Lépések

Módszerek

5-20 résztvevő, akik érdekeltek a 
narratívák témájában

Célcsoport

Post-it cetlik vagy matricák, tollak, 
képek nyomtatva vagy kártyákon

Szükséges eszközök
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A 2. pont (stimulus) értékelése:
Miután a játékosok hátán levő szimbólumok alapján a csoportok kialakultak, a résztvevők 
közösen elemzik a történteket. Itt a következő kérdéseket érdemes feltenni:
• Mi történt a játék során?
• Milyen érzés volt a legnagyobb csoport tagjának lenni? Milyen érzéseket keltett a nagy 

csoport tagjaiban a többiek helyzete?
• Mit éreznek azok, akik nem kerültek a nagy csoportba?
• Most nézze meg mindenki a saját matricáját. Hogyan alakultak ki a csoportok? Miért?
• Lehettek volna olyan csoportok, amelyekben 3-4 különböző szimbólum is felbukkan?
• Miért kereste mindenki azokat, akiken az övéhez hasonló szimbólumok vannak? Hon-

nan tanultuk ezt a viselkedést?
• Mi történt azzal a résztvevővel, akinek a hátán az egyedi szimbólum volt? Mondja el az 

érzéseit a csoportnak. 
• A társadalom mely részei érezhetik magukat úgy, mint a játékban kialakult egyes cso-

portok?

A 4. pont (fogalmak definiálása) reflexiója:
• Mely kategóriába sorolod magad? Hogyan határoznád meg magad a többiek előtt? 

Alkothatunk új kategóriákat?
• A te anyanyelveden milyen szavakat használnak még a bevándorló/migráns kifejezések 

helyett? Miért? Milyen érzéseket keltenek ezek benned?

A foglalkozás végén:
• Milyen utat jártál be a foglalkozás során? Fejtsd ki néhány mondatban.

Elemzés, visszajelzés, fejtési szakasz

  c) migráns
  d) külföldi
  e) expat
  f) lokálpatrióta
  g) idegengyűlölő/xenofób (személy/társadalom)
  h) befogadó/inkluzív (személy/társadalom)

 B)   A definíciókat jól olvasható, látható módon összegyűjtjük a terem 
 egy látható helyére.
  
5. Milyen narratívák és előítéletek léteznek az országunkban/társadalmunkban, amelyek 

rontják a bevándorlók megítélését? A résztvevők papírlapokat kapnak, és egy-egy pa-
pírra egy-egy ilyen „tételmondatot” írnak, például: „nem akarnak megtanulni magyarul”.

6. Párokban folytassuk. Minden páros válasszon ki egyet a feljegyzett üzenetek közül 
(amelyik a leginkább dühítő, zavaró számukra), és alakítsák át az állítást úgy, hogy a 
valóságot jobban tükrözze, és a szélesebb társadalom számára üzenet értéke legyen. 
Példa: „szeretnének megtanulni magyarul, de ehhez nem kapnak megfelelő segítséget”. 
Az eredményeket osszuk meg egész csoportban.

7. A következő, utánkövető foglalkozásban: Gondoljuk át, az összegyűjtött pozitív üzenete-
ket hogyan fogalmaznánk meg vizuális eszközök segítségével.
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Narratívaalkotás

3.4

A bevándorlás körüli meghatározó 
narratívák felfedezése, alternatív 
narratívák keresése

Módszer

„A valóság és amiről mi álmodunk” - EFA

Ötletelés ellen-  és 
alternatív narratívákra

Célok

30 – 60 perc

Becsült időtartam
• Flipchart tábla vagy rajzolásra 

alkalmas, nagy méretű papírlapok
• Online foglalkozás esetén digitális 

tábla, erre alkalmas online 
alkalmazás, pl. Google Jamboard

Szükséges eszközök

1. Osszuk a csapatot kisebb, 3-6 fős csoportokra (online foglalkozás esetén „break out 
room”-okra, különálló szobákra).

2. Kapjon minden csapat egy papírlapot vagy egy közösen szerkeszthető dokumentumot. 
Ezek legyenek egy függőleges vonallal két részre osztva.

3. A lap egyik fele kapja a „valóság” címet, a másik fele pedig legyen az „amiről mi 
álmodunk” rész.

4. Az első oszlopban a résztvevők azokat a sztereotípiákat és elképzeléseket sorolják fel, 
amelyek a környezetükben a migrációval és a bevándorlással kapcsolatban jelenleg 
elterjedtek, meghatározók.

5. A második oszlopba kerüljenek azok a migrációval kapcsolatos elképzelések, amelyeket 
a résztvevők szeretnének, hogy elterjedtebbek legyenek, formálják az emberek 
véleményét a témáról.

6. Miután a lapok elkészültek, a csoportok mutassák meg egymásnak a kész feladatokat, 
majd fedezzék fel közösen a listáik közötti hasonlóságokat és különbségeket. 

Lépések
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Értékeljük a foglalkozást közösen a résztvevőkkel, amiben a következő kérdések 
segíthetnek: 

a)  Mit tanultál a feladat során?
b)  Mi volt számodra a leginkább meglepő?

Elemzés, visszajelzés, fejtési szakasz

A foglalkozás segíthet a nyelvtudás elmélyítésében is – ha vannak a csapatban olyanok, 
akik éppen tanulják a használt nyelvet, hasznos lehet számukra, ha felhívjuk a figyelmet az 
előkerült új szavakra és kifejezésekre. Fontos lehet megerősíteni az aktív szókincset is, pl. a 
feladat során használt szavakat és kifejezéseket.

Tippek foglalkozásvezetők, facilitátorok számára
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Fórumszínház - Giolli

Új narratíva létrehozása.

Ennek érdekében ezeket a célokat tartjuk szem előtt:
1. A fórumszínház résztvevői vegyesen bevándorlók és helyiek, a csoport tagjai 

felülemelkedhetnek előítéleteiken, hiszen a céljuk közössé válik.
2. Az eljátszott szituációk a bevándorló és nem bevándorló hátterű embereket 

egyaránt érinthetik (pl. lakhatási problémák).
3. A folyamatot irányító facilitátor és Joker megkérdőjelezi az uralkodó narratívát, 

a résztvevők segítségével.
4. A folyamat célja megoldások közös keresése, amely versengés helyett 

szövetséget teremt a résztvevők között és segít számukra a „Másik” fogalmának 
átértékelésében, újragondolásában.

Célok

A történettől és a jelenetektől függően tárgyak, kellékek, jelmezek.

Szükséges eszközök

A vegyes hátterű csoporttal összerakott fórumszínház viszonylag sok időt vesz 
igénybe. Ez általában körülbelül 12-30 órát jelent, de ez a körülményektől függően 
változhat.
Az előadás maga kb. 2 óra.

Becsült időtartam

A Fórumszínház az Augusto Boal-féle Elnyomottak Színháza egyik legismertebb 
eleme.

A módszer arra mutat rá, hogy egy új narratívát különféle módokon 
közvetíthetünk, akár a műhely közönségén, keretein túl is.

Az előítéletek feldolgozása szempontjából a legszerencsésebb, ha a gyakorlatot 
végző csoport tagjai között egyaránt vannak bevándorló és nem bevándorló 
hátterű emberek. A színház lényege, hogy a játékon keresztül másvalaki 
helyzetébe képzeljük magunkat. Az itt szereplő feladatok elsődleges célja így a 
résztvevők empátiájának megerősítése.

Ezen felül az Elnyomottak Színházához tartozó valamennyi gyakorlat arra 
törekszik, hogy szövetséget építsen ki a különböző elnyomott csoportok között 
és gyengítse az őket megosztó káros narratívák erejét (az erről szóló stratégiákról 
bővebben a 15. oldalon).

Módszer
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Fórumszínház többféleképpen is létrehozható. Egyszerű lépésekre bontva a folyamat így 
írható le:

CSOPORT LÉTREHOZÁSA ÉS DEMECHANIZÁCIÓ
• Gondoskodjunk róla, hogy a hangulat legyen befogadó és pozitív. Ha a csoport 

összetétele életkor, etnicitás, kulturális háttér, nem, társadalmi osztály stb. 
szempontjából vegyes, ez több figyelmet igényelhet. Boal kiadványaiban találunk olyan 
gyakorlatokat, amelyek ebben segítséget nyújthatnak, de használhatunk más, általunk 
ismert közösségépítő gyakorlatokat is.

• A csapatépítő gyakorlatok a csoport „demechanizációját”, azaz a fizikai, érzelmi és 
mentális sztereotípiák korlátaitól való megszabadulást szolgálják. Ez a lépés nagyon 
fontos, ugyanis nyitottabbá teszi a résztvevőket az új megoldások, gondolatok és 
magatartásformák felé, felszabadítja kreativitásukat.

• Ha a csoport közös hangulatát kellően pozitívnak érezzük, továbbléphetünk a 
következő fázisba, a „kutatás” szakaszára.

KUTATÁS
• A résztvevők párokban dolgozva osszanak meg olyan szituációkat az életükből, 

amelyek megérintették őket érzelmileg, és a bevándorlással kapcsolatos domináns 
narratíva nyilvánult meg bennük. Ezek lehetnek nyilvános helyen, tömegközlekedésen, 
lakáskeresés során, az oktatásban, álláskeresési helyzetben vagy bármilyen egyéb 
kontextusban átélt vagy megfigyelt történetek.

• Minden pár válasszon ki egy történetet, amelyet a leginkább reprezentatívnak érez a 
témával kapcsolatban.

• Rendeződjenek az eddigi párok négyfős csoportokba. Minden pár mondja el az általa 
kiválasztott történetet és az előbbiekhez hasonló módon válasszák ki a leginkább 
reprezentatívat.

• Legyenek a csoportok mindig kétszer nagyobbak, amíg nem jutunk el a teljes csapatig.
• Kérjük meg az összes kisebb csoport egy-egy szereplőjét, hogy mondja el a történetét a 

teljes csapatnak.

AZ EMBRIÓ MEGTALÁLÁSA
• Döntsük el közösen, hogy a hallott történetek közül melyik reprezentálja legjobban a 

feldolgozni kívánt problémát (megtehetjük azt is, hogy több történetet választunk, és 
ennek megfelelően a csapatot több kisebb egységre osztjuk).

• Dolgozzuk ki és adjuk elő a kiválasztott történetet színházi formában, az összes 
résztvevő közreműködésével.

• A legjobb, ha a jelenet improvizatív módon történik, majd közösen megbeszéljük, 
minden érthető volt-e, milyen konstruktív javaslatok vannak a pontosításra, sűrítésre. 
Ezt követően kezdjünk újabb improvizációba, a lezárása után pedig beszéljük meg ezt is 
az előbbi módon. Az előadott jelenet így fokozatosan alakul, fejlődik.

AZ EMBRIÓ KITISZTÍTÁSA
Ez egy különösen fontos lépés, ugyanis lehetséges, hogy az előbbiekben létrehozott embrió 
nem eléggé tartalmas, esetleg túlságosan zavaros vagy hiányos lett. A következőkben ezért 
részletesen elemezzük az előadott történetet és a benne szereplő karaktereket, hogy a 
jelenetünk kész formát ölthessen.
• Segítő kérdések ebben a szakaszban:
• Mi a színdarabunk központi kérdése? (Kérdés)

Lépések
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A folyamat fontos része a reflexió. Törekedjünk egyensúlyra a célok érdekében gyakorolt 
formák, felkínált feladatok és a reflexiós gyakorlatok arányának megtalálásában (pl. min-
den találkozás végén, vagy minden tematikus egység végén adjunk teret a reflexióra).

Elemzés, visszajelzés, fejtési szakasz

A jelenet/darab kidolgozásakor ügyeljünk arra, hogy a domináns narratíva egyértelműen 
megjelenjen a történetben. Ennek nehézsége, hogy az ilyen narratívákat gyakran 
adottnak vesszük; a Joker feladata, hogy ezekre felhívja a figyelmet és elősegítse a 
megkérdőjelezésüket.

Ha nyelvtanulókkal dolgozunk, ez a folyamat rengeteg lehetőséget ad arra, hogy fejlessze a 
résztvevők tudását. A folyamat része a történetmesélés, az aktív figyelem és meghallgatás, 
a látottak véleményezése, dialógusok improvizálása stb. Lehetőség van a verbális és non-
verbális kommunikációs jelekkel kapcsolatos eszmecserére is.

Tippek foglalkozásvezetők, facilitátorok számára

• Eléggé hihető a történet? (Hihetőség)
• Alkalmas a darab struktúrája a Fórum/fórum? létrehozásához? (Struktúra)
• Mélységükben kellően fel vannak építve a szereplők? (Karakterek)
• A bemutatott helyzetben jelen van-e egyszerre az egyéni (mikro) és a társadalmi szint 

(makro) is? (Mikro-Makro)
• Az uralkodó/domináns narratív reálisan, életszerűen van ábrázolva? (Narratíva)
• Kellően színházi (jelekben gazdag, sűrítéssel dolgozó, fordulópontot, dilemmát 

tartalmazó) és izgalmas a történet? (Színház-esztétikai)

Ha ezeket a szempontokat kellően átgondoltuk, átbeszéltük, akár barátok, kollégák 
bevonásával, tesztközönség meghívásával, akkor továbbléphetünk az előadáshoz, 
amennyiben a résztvevők is ezt szeretnék, és elegendő idő áll rendelkezésünkre a 
felkészüléshez.
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Történetmesélés (storytelling), kreatív 
alkotás, drámapedagógia elemeinek 
kombinációja

Módszer

Komfortzóna - Nyitott Kör

• Olyan üzenetek felfedezése, amit a 
résztvevők szeretnének közvetíteni 
magukkal kapcsolatban

• Önreprezentáció és kreatív 
önkifejezés biztonságos térben

• Közös, szociális és kreatív munka

Célok

3 óra, 1 szünettel

Becsült időtartam
• Előre elkészített kártyák, 

amelyeknek egyik oldalán a 
témaindító kérdések olvashatók, 
a másik oldaluk pedig üres, vagy 
grafikus elemeket tartalmaz.

• Üres papírlapok, tollak
• Képek: 
 - egy zöld, ritkán lakott, 
 takaros sziget képe
 - a sziget falvainak egy tipikus  
 utcája, egyszerű, stabil,   
 gondozott házakkal

1. Ha a résztvevők még nem ismerik egymást, bemutatkozó kör: mindenki kap egy papírt, 
amit egy vonallal két részre osztunk. A papír egyik felére minden résztvevő felrajzol egy 
olyan emléket az utóbbi néhány hétből, amikor komfortosan érezte magát, a másik 
részre pedig egy olyan pillanatot, amikor diszkomfortot élt meg. Tetszőleges formában 
és sorrendben megosztjuk a rajzokat és a hozzá fűződő gondolatokat. 

2. Kérdések és válaszok: a csoport tagjai egy kört alkotnak, a kör közepén elhelyezzük 
az előkészített kártyalapokat, letakarva. A foglalkozásvezető felvesz egy tetszőlegesen 
kiválasztott kártyát, majd az egyik játékosnak felteszi a kártyán szereplő kérdést. A 
kiválasztott résztvevő válaszol a kérdésre, majd felvesz egy újabb kártyát és a rajta 
levő kérdést felteszi egy másik játékosnak. Ez folytatódik addig, amíg az összes kártya 
el nem fogy. A már felhasznált kártyákat a kérdés-oldallal felfelé visszatesszük a földre 
vagy asztalra. 

3. Stimulus: a játékhoz szükséges két kép nyomtatott, vagy kivetített formában megjelenik 
a játékosok előtt. Az egyik képen egy kicsi, zöld sziget látható, a másikon pedig egy ezen 
a szigeten levő utca, rajta falusi házakkal. 

Lépések

Szükséges eszközök
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Narráció: Képzeld el, hogy nemrég érkeztél erre a körülbelül 30 ezer lakosú szigetre. A lakók 
legtöbbje egész életében itt élt. Nagy részük halászattal foglalkozik. Egy éve jöttél ide a 
családoddal, mert valami okból el kellett hagynod korábbi otthonod. Mostanra már van itt 
szerény lakásod, meg tudsz élni és alapszinten ismered a nyelvet. Mégis úgy érzed, hogy nem 
igazán tartozol a sziget lakói közé, nem igazán tudtál barátkozni velük és nem egészen érted, 
miért. Mik azok a kérdések, amiket szívesen feltennél az itt lakóknak, de nem mered, vagy nincs 
kinek?
 
4. A résztvevők párokba vagy kisebb csoportokba rendeződnek, így gyűjtenek kérdéseket 

cetlikre, amelyeket a megosztás során hangosan felolvasnak, és a földön vagy a falon 
elhelyezzük őket.  

5. Új párokat vagy hármasokat alkotunk, és kiosztjuk a sziget különböző lakóinak 
szerepeit. A megjelenő nézőpontok: egy munkásosztálybeli család, helyi döntéshozók, 
a helyi újság, a helyi iskola tanárai, tinédzserek, rendőrök. A párok véletlenszerűen 3 
kérdést kapnak az előbb gyűjtöttekből. Rövid felkészülési idő után az adott nézőpontból 
válaszolni próbálnak a kérdésekre. Ez történhet például úgy, hogy a helyi lakók adott 
csoportjának szerepébe helyezkedve előadnak egy improvizált jelenetet vagy dialógust. 

6. Továbbra is néhány fős csoportokban dolgozva egy-egy konkrét üzenetet fogalmaznak 
meg a résztvevők, ami a fiktív helyi lakosoknak szól. Kitalálják, ezt az üzenetet 
hogyan fogalmaznák meg kreatív és művészi, figyelemfelkeltő módon (pl. poszterek, 
szobrok, kiállítás). Az ötleteket a csoportok megosztják egymással. A feladatot 
megfogalmazhatjuk így is: A sziget egyik kulturális intézményében az új lakosok lehetőséget 
kaptak, hogy létrehozzanak egy kiállítást, és szervezzenek egy megnyitó eseményt. Mit és 
hogyan mutatnátok be a helyükben?

Gondoljunk a kiállítás közönségére. Kiket lehetne meghívni a szigetről? Kinek lenne hasz-
nos jelen lennie? Van olyan, akit különösen fontos lenne meghívni? 

Mit kérdeznénk meg a látogatóktól, miután látták a kiállítást?

Reflexió/Elemzés, visszajelzés, fejtési szakasz
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Ajánlott kérdések a 2. lépés kártyáihoz:

• Gondolataid/érzéseid az öregedésről
• Gondolataid/érzéseid a vallásról
• Gondolataid/érzéseid a pénzről
• Gondolataid/érzéseid a barátságról
• Gondolataid/érzéseid a vidéki életről
• Gondolataid/érzéseid a hatalommal kapcsolatban
• Mi a kedvenc ünneped és miért?
• Milyen tulajdonságokat értékelsz az emberekben legjobban?
• Milyen tulajdonságok zavarnak az emberekben legjobban? 
• Egy emléked egy közelmúltbeli ünnepről
• Valami, ami a közelmúltban zavart téged
• Valami a közeljövőben, amit nagyon vársz
• Ha most azonnal bárhova mehetnél, hova mennél?

A kártyákon nyugodtan lehet más is: a lényeg, hogy a feltett kérdések gondolatokat 
ébresszenek a résztvevőkben a következő feladat témájával kapcsolatban.

A narrációs részeknél fontos a precíz megfogalmazás, érdemes lehet előre megírni ezeket. 
Ha a foglalkozásvezetők rendelkeznek az ehhez szükséges készségekkel, a szöveges narrá-
ció és a képek helyett jeleneteket is mutathatunk. Ugyanígy filmrészletek, bejátszások is 
működhetnek, amik ugyanezt a funkciót betölthetik.

A foglalkozás során több nézőpontváltás is történik: az „én” és a „sziget újdonsült lakója” 
után a „helyi lakos” jön, majd újból az „új lakó”, végül pedig ismét megérkezünk saját ma-
gunkhoz. Érdemes időt fordítani a szerepváltásokra, és óvatosan előkészíteni a szerepbe-
lépéseket.

A 3. lépéshez (stimulus) tartozó történetet bővebben is kifejthetjük – ha a résztvevőknek 
kérdései vannak, válaszoljunk rájuk úgy, hogy a válaszunk segítse a játék továbbhaladását. 
Példa lehetséges további információra: az „új lakók” napszámos munkából élnek, amely 
során az emberek egymástól távolabb dolgoznak, kevés interakcióra van lehetőség egy-
mással, a társadalmi távolság adott.

Tippek foglalkozásvezetők, facilitátorok számára

• Hogyan definiálnád a komfort és a diszkomfort fogalmát most, az eddigiek tükré-
ben?

• Milyen érzésekkel és gondolatokkal zárod a foglalkozást? 
• Hasznosak gondolnál egy hasonló kiállítást a saját helyi környezetedben? Részt 

vennél benne?

Reflexió, értékelés
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Értékelés, reflexió és 
tanulságok levonása

3.5

A gyakorlat során közösen reflektálunk 
az eddig tanultakra és értékeljük 
tapasztalatainkat. A beszélgetésen 
túl fontos szerep jut a csoportban 
megjelenő különböző álláspontok 
vizuális megjelenítésének is.

Módszer

Vélemény skála - EFA

Felmérni a csoport eddigi élményeit 
és azt, hogy egy adott téma vagy 
gyakorlat elérte-e célját.

Célok

15 – 30 perc

Becsült időtartam
Hely, ahol a résztvevők kényelmesen 
elférnek. Ha a foglalkozás online 
történik, mindenképp szükség lesz 
kamerára, ugyanis a feladat során 
a résztvevők a testükkel fognak 
kommunikálni.

Szükséges eszközök

1. A foglalkozásvezető állításokat fogalmaz meg a korábbi gyakorlatok témájával 
kapcsolatban, és a résztvevők átgondolják, hogy mennyire értenek egyet az 
elmondottakkal.

 
Húzzunk egy vonalat (pl. ragasztószalaggal) a foglalkozásnak helyet adó terem két 
pontja között: legyen ez a „vélemény skála”. A skála egyik végén a „teljesen egyetértek”, 
másik végén az „egyáltalán nem értek egyet” álláspontok vannak. A résztvevők így 
álláspontjuknak megfelelően helyezkednek el a vonal mentén.
 

Lépések
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Ha a résztvevők véleménye a feltett kérdésekről általában pozitív, úgy a gyakorlat segít a jó 
hangulatú lezárásban, elköszönésben.
  
Ha a feltett kérdések mentén hiányosságok is felmerülnek, a facilitátor felvethet javasla-
tokat a probléma megoldására („Legközelebb X módon fogjuk csinálni”). Ha vannak olyan 
területek, ahol a résztvevők kevésbé magabiztosak vagy úgy érzik, nem fejlődtek eleget, 
érdemes lehet megkérdezni a csoporttagokat, hogy szeretnének-e többet tudni a témáról. 
A gyenge pontok megbeszélése segíthet a későbbi foglalkozások megtervezésében, a rész-
tvevők igényeinek mentén.

Elemzés, visszajelzés, fejtési szakasz

Ha a csoportban még nem alakult ki a kellő bizalom ahhoz, hogy személy szerint vála-
sszunk ki egy-egy résztvevőt, mondhatjuk azt, hogy „a vonal egyik végén” levő véleménye-
ket szeretnénk hallani.

A határozott, akár sarkos állítások ezesetben hasznosak lehetnek  (pl. „Úgy érzem, képes 
vagyok hatékonyan szembeszállni a káros narratívákkal”), mert ezek segítik azt, hogy a 
résztvevők ezekhez képest tudják elhelyezni magukat egyetértésük mértékének megfele-
lően. Keressünk olyan állításokat, amikkel kapcsolatban valószínűleg megoszlik a csoport 
véleménye, hogy legyen lehetőség minél több szempontot megvitatni.

Tippek foglalkozásvezetők, facilitátorok számára

Online foglalkozás esetén jelölheti a kéz hozzáérintése a képernyő tetejéhez a teljes 
egyetértést, a képernyő aljához érés pedig az ellentétes véleményt.  Néhány online videó 
kliensben kérdőív/szavazás funkció is van, ezeket is használhatjuk.
 
2. Lehetséges, a reflexiót segítő állítások:
 
• Tetszett az előző feladat/gyakorlat
• A gyakorlat(ok)nak köszönhetően többet tudok az ellen- és alternatív narratívákról
• Úgy érzem, tudom, hogyan cáfolhatnám meg a bevándorlással kapcsolatos domináns 

elképzeléseket
• Bővült a tudásom X témával kapcsolatban
• Tudom, hogy kell megcsinálni X dolgot
• [az állítások listája tetszőlegesen bővíthető]
 
Miután az egyes állítások elhangzanak, a résztvevők a vonal mentén elhelyezkedve 
fejezik ki véleményüket, a foglalkozásvezető indokolt esetben megkérdezheti egyes 
csoporttagoktól, hogy miért gondolják azt, amit. Tanulságos lehet, ha a vonal két szélén, 
egymástól legtávolabb állók véleményét kérjük ki.
 
3. A résztvevők megváltoztathatják álláspontjukat, amennyiben egy másvalakitől hallott 

gondolat meggyőzte őket. A közös megbeszélés segít abban, hogy a csoporttagok meg 
tudják indokolni álláspontjukat, illetve árnyalhatják és tisztázhatják, hogy mit értenek a 
kijelentésen.  
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Több részterületet lefedő, 
tranzverzális gyakorlatok

3.6

MiGREAT! Vitaszínház - Nyitott Kör

• Tudatosság növelése a narratívák társadalomformáló erejével kapcsolatban
• A bevándorlással és a bevándorlókkal kapcsolatos jelenlegi uralkodó narratívák 

megismerése
• A résztvevők számára pozitív narratívák megismerése és megalkotása
• Olyan társadalmi vita elősegítése, ahol minden vélemény elhangozhat
• A téma kevésbé ismert, rejtett aspektusainak felfedezése a résztvevők saját 

tapasztalatain és az előadott jeleneteken keresztül
• Tágabb reflexió a migráció mögött meghúzódó komplex folyamatokra és a 

korra, amelyben élünk

Célok

Vitaszínház: interaktív színházi játék.

A gyakorlat célja, hogy lehetőséget adjon a tiszteletteljes, moderált vitára, 
megosztó és fontos társadalmi kérdésekben. Gyakran meghívunk egy vagy több 
szakértőt, vagy az adott témában személyes tapasztalattal rendelkező személyt 
(tapasztalati szakértő) is.
Az esemény során a facilitátorok/színészek dramatizált jeleneteket adnak 
elő, amelyek kapcsolódnak a vita témájához és szándék szerint gondolatokat 
ébresztenek, érzéseket hívnak elő a résztvevőkben. 
A moderátor(ok) a jelenetek kapcsán olyan kérdéseket és állításokat fogalmaznak 
meg, amelyekről vitázni lehetséges, és a feleket állásfoglalásra késztetik. A 
vita előrehaladtával a résztvevők megváltoztathatják véleményüket és oldalt 
válthatnak. A foglalkozáson azok is érdemben részt vehetnek és jól láthatóan 
kifejezhetik véleményüket, akik nem szeretnek nyilvánosan beszélni.

Módszer
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Lépések

90 perc

Becsült időtartam

Székek a résztvevők és a facilitátorok számára: legyen 30%-kal több szék, mint 
résztvevő (lehetséges, hogy többen mennek az egyik oldalra, mint a másikra). 
Papírlapok és tollak.

Szükséges eszközök

A közönséget alkothatják egymást már ismerő, a téma iránt érdeklődő csoportok 
(ideálisan 15-35 fő között), de szervezhetünk nyilvános eseményt is, kb. 70, 
vagy akár annál több résztvevővel is. A vita annál tartalmasabb lesz, minél több 
különböző vélemény jelenik meg.

Résztvevők köre

Központi kérdés: Miért fontos, hogy szélesítsük a migrációval kapcsolatos bevett 
narratívák körét, és mit tehetünk ennek érdekében? Kinek van rá lehetősége, hogy 
szélesebb körben változást érjen el?

A foglalkozás lépéseinek áttekintése:
1. A módszer, a szabályok és a téma rövid bemutatása
2. Bemelegítés vagy felvezető gyakorlat, amely a résztvevők testét, hangját, gondolatait 

és érzéseit is mozgásba hozza.
3. Első vitaindító kérdés, a résztvevők oldalt választanak, rövid vita, a módszer 

tesztelése.
4. Dramatikus jelenet
5. Második vitaindító kérdés, a résztvevők oldalt választanak, újabb vita
6. Filmbejátszás
7. Harmadik kérdés, a résztvevők oldalt választanak, újabb vita
8. Monológ
9. Negyedik kérdés, a résztvevők oldalt választanak, újabb vita
10. Záró dramatikus jelenet
11. Reflexió
12. Értékelés

Az egyes lépések részletes leírása:
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A tér előkészítése során a székeket úgy rendezzük el, hogy két tábor üljön egymással 
szemben, pást színpad-szerű elrendezésben.

1. Bevezetés: A facilitátorok felvázolják az esemény fontos elemeit (téma, központi kérdés, 
vita formája,  a stimulusok szerepe, időkeret, az alkalom felépítése). A keretek tisztázása 
közben a résztvevők is kérdezhetnek. 

2. Bemelegítő kérdés: Hol hallottad először a„migráns” kifejezést? Milyen érzéseket 
keltett ez akkor benned? A kérdést mindenki beszélje meg a körülötte ülőkkel 3-4 fős 
csoportokban. Néhány perc elteltével a foglalkozásvezető arra kéri a résztvevőket, hogy 
testükből szobrot formálva jelenítsék meg a „migráns” szó jelentését, majd nézzenek 
körbe a többiekre.

3. Vitaindító állítás: A „migráns” szó megbélyegző. Választható oldalak: a) igen, b) nem. A 
résztvevők a véleményük alapján két térfélen helyezkednek el, és a foglalkozásvezető/
moderátor közreműködésével vitatkozni kezdenek. 

4. Dramatikus jelenet. Narráció: Egy bérház folyosóján vagyunk, ahol A és B szomszédok. 
Jelenet: C a folyosón keresztül kimegy a házból, B az ajtóból kedvesen elbúcsúzik 
C-től. A bejön az ajtón, meglátja C-t, megáll és bámulni kezdi C-t, majd B-t, miközben C 
elmegy. B köszön A-nak. A feltesz egy kérdést B magántanári munkájával kapcsolatban, 
amire B kedvesen válaszol. A megkérdezi, B milyen diákokat tanít a lakásán. B arra kéri 
A-t, pontosítsa a kérdést. A ekkor monológba kezd a „furcsa” „idegen” megjelenésű 
emberekről, akiket az épületben látott, és felelőtlennek nevezi B-t. B elköszön A-tól és 
magára csukja az ajtót.

5. Kérdés: A migráció fenyegetést jelent az országra? Választható oldalak: a) igen, b) nem. 
A résztvevők a véleményük alapján két csoportra oszlanak, és a foglalkozásvezető/
moderátor közreműködésével vitatkozni kezdenek. 

6. Filmbejátszás: rövid (kb. 5 perces) montázs arról, hogy a bevándorlók hogyan jelennek 
meg a helyi mainstream médiában. A válogatás legyen erős és provokatív. Példa egy 
célnak megfelelő videóra.

7. Vitaindító állítás: Az újságírók felelősek amiért a bevándorlással kapcsolatban a 
negatív narratívák a meghatározók.  Választható oldalak: a) igen, b) nem. A résztvevők 
a véleményük alapján két csoportra oszlanak, és a foglalkozásvezető/moderátor 
közreműködésével vitatkozni kezdenek. 

8. Monológ, amelyben egy migrációs hátterű ember mond el egy történetet valamely 
autoritás hatalommal való visszaéléséről. A szöveg lehet saját történet, vagy az ebben 
a könyvben szereplő beszámolók valamelyike. „Abdallah monológja” pl. megfelel a 
célnak.

9. Vitaindító állítás: A személyes történetek önmagukban elég erősek a narratívák 
megváltoztatásához. Választható oldalak: a) igen, b) nem. A résztvevők a véleményük 
alapján két csoportra oszlanak, és a foglalkozásvezető/moderátor közreműködésével 
vitatkozni kezdenek. 

10. Záró etűd. A jelenet vesse fel a következő kérdéseket: a kisebbségi csoportokkal 
kapcsolatos narratívák megváltoztatása az egyén felelőssége? Hogyan lehetne 
mindenki felelőssége? Mit tehet az egyén ebben a kérdésben? Van remény, hogy a 
dolgok jobbra fordulnak? A jelenet lehet vers, dal, vagy bármilyen stilizált, vagy konkrét, 
erős érzelmeket kiváltó forma. 

https://www.youtube.com/watch?v=VJyGXCrhH6Y
https://www.youtube.com/watch?v=VJyGXCrhH6Y
http://theatroedu.gr/Portals/0/main/images/stories/files/Books/MonologoiAigaio/MonologuesBOOK_WEB_En.pdf
http://theatroedu.gr/Portals/0/main/images/stories/files/Books/MonologoiAigaio/MonologuesBOOK_WEB_En.pdf
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A vitaszínház előkészítését és facilitálását ideális esetben 3-5 színész-drámatanár végzi. 
Közülük ketten szerepelhetnek a jelenetekben, a vita során pedig az adott kérdés 
két oldalát jeleníthetik meg, esetlegesen visszautalva az általuk korábban eljátszott 
jelenetekre is. A színész-drámatanárok szerepben végzett feladata, hogy a tabukat felszínre 
hozzák és segítsék a termékeny vita kialakulását. A harmadik facilitátor a moderátor 
szerepében segíti a vitát, de az esemény során a szerepek cserélődhetnek is a facilitátorok 
szakértelmétől függően. Például A és B játszik az első jelenetben (4. pont), C moderálja 
az ezután következő beszélgetést (5. pont), később pedig C játszik és A vagy B válik 
moderátorrá.

Egyszerű színházi jelenetek és előre kidolgozott vitaindító kérdések/állítások esetén a 
foglalkozásra való előzetes felkészülés körülbelül 15-25 órát vesz igénybe (5 különálló 
próbára osztva). Az előkészületek hossza függ az előre kidolgozott elemek számától és 
bonyolultságától.

A foglalkozás ideális hossza 90-105 perc között van, egy ennél hosszabb vita fárasztó lehet.
A színházi részek megvalósításakor ügyeljünk arra, hogy a jelenetek organikusan 
illeszkedjenek a vita menetébe. A vita során a facilitátor a résztvevők által megfogalmazott 
állítást vagy kérdést is vitaindító mondattá teheti, ha az alkalmasak a beszélgetés új 
aspektusainak megnyitására.
A moderátorok, facilitátorok feladata, hogy olyan teret hozzanak létre, ahol mindenki 
elmondhatja a véleményét. Ezt megnehezítheti, hogy bizonyos résztvevők tudatosan 
vagy nem tudatos módon elnyomhatnak más résztvevőket és véleményeket (pl. 
lehetséges, hogy valaki minden kérdésnél hosszan fejti ki a véleményét, vagy közbevág 
mások gondolataiba). A facilitátor tudatossága segíti, hogy megfelelő módszereket 
alkalmazhasson annak elősegítésére, hogy mindenkinek legyen bátorsága és lehetősége 
részt venni a vitában.

Tippek foglalkozásvezetők, facilitátorok számára

A résztvevők számára az eddig leírtakon túl további reflexióra nincs szükség.
Ha az eseményt foglalkozásvezetők, szervezők számára tréningként tartjuk meg, a 
következő utólagos kérdések segíthetnek:
• Mit figyeltél meg az érzelmi és fizikai bevonódással kapcsolatban?
• Ha volt olyan rész, ami különösen emlékezetes volt a számodra, mi volt ennek az oka?
• Mi volt a benyomásod azokról a résztvevőkről, aki a teljes foglalkozás alatt csendben 

maradtak? Ha volt olyan szereplő, aki végig nem szólalt meg, mit gondolsz, miért tett így?

Elemzés, visszajelzés, fejtési szakasz

11. A résztvevők egy papírlapra röviden leírják, milyen változásokat szeretnének látni a 
bevándorlás megítélésében a következő 10 évben és azt is, hogy érzésük szerint ők mit 
tehetnek ezekért a változásokért.

12. Értékelés: a beérkezett válaszokat összegyűjtjük és a foglalkozást követően megosztjuk 
a résztvevőkkel, anonim módon.
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Munkánk és kutatásunk során Európa-szerte 
sok emberrel találkoztunk, akik szintén részt 
vesznek elnyomás alatt élő csoportokkal 
kapcsolatos új narratívák kidolgozásában. 
Nem vagyunk egyedül (szerencsére)! Az 
utolsó fejezetben jó gyakorlatokat és bevált 
megoldásokat mutatunk be.

A program keretében minden partnerünk 
interjút készített egy-egy érintett helyi 
szervezet képviselőjével, hogy pontosabb 
képet kapjunk a jó gyakorlatokról és a 
kapcsolódó kihívásokról.

Példamutató kezdeményezések

4

A Lallab egy antirasszista feminista 
szövetség, amely a muszlim nőket képviseli. 
Jövőképét egy olyan társadalomra alapozza, 
amelyben a muszlim nők bármit elérhetnek, 
amit szeretnének, anélkül, hogy identitásuk 
miatt tartaniuk kellene az előítéletektől, 
a diszkriminációtól és az elnyomástól. 
E cél jegyében a szövetség munkatársai 
eszközöket és megoldásokat dolgoznak 
ki, hogy a muszlim nők képesek legyenek 
kiállni magukért, és újra központi szerepet 
kapjanak az őket is érintő problémákkal 
kapcsolatos döntések meghozatalában.

Ahogy azt már az első fejezetben említet-
tük, Franciaországban egyes kisebbségi 
csoportokra sokan fenyegetésként 
tekintenek, mert azok veszélyt jelentenek 
a „hagyományos francia identitásra” és a 
„republikánus értékrendre”. A muszlimok 
(főleg a nők) ellen mindennaposak a 
támadások a médiában és a hivatalos 

intézmények részéről. Az uralkodó narratíva 
diszkriminatív és leegyszerűsítő, tartalma 
pedig teljesen valótlan.

Paya Ndiaye (a Lallab korábbi elnöke) szerint 
ezek a narratívák azért is tévesek, mert 
nem az érintett felek, vagyis a muszlimok 
dolgozták ki őket. Ezt ellensúlyozandó, 
a Lallab egyik stratégiája egy önkifejező 
közösség létrehozása: „Franciaországban 
folyton a muszlim nőkről beszélünk, 
azonban senki sem hagyja megszólalni 
őket, ezért mi a Lallabnál igyekszünk ezt 
a hiányt pótolni”. Mindezek hatására 
a szervezet tagjai dokumentumfilmet 
forgattak, elindítottak egy magazint és egy 
fesztivál szervezésébe fogtak. Ezeket a 
kezdeményezéseket a szövetség önkéntesei 
irányítják és szervezik. 

Paya arról is beszélt, hogy a narratívák 
megváltoztatása miért mindig kollektív 

Lallab: a muszlim nőkkel kapcsolatos 
narratívák megkérdőjelezése Franciaországban
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tevékenység, amely más társadalmi 
csoportok számára is előnyökkel jár:
„Ha az emberek egy részének jogait 
megvéded, az exponenciális hatást 
fejt ki, tehát mi végső soron minden 
nő érdekeit védjük. Van például egy 
partnerszervezetünk, a Citoyenne de 
Grenoble (Grenoble Polgárai), amely 
azért küzd, hogy a muszlim nők uszodába 
járhassanak, mivel jelenleg erre a burkini 

viselése miatt nincs lehetőségük Grenoble-
ban. Ez egy nagyon konkrét probléma, 
amely csak néhány embert érint. De azon 
keresztül, hogy a kampány célja megvédeni 
azoknak a nőknek a jogait, akik szeretnének 
burkinit viselni az uszodában, a szervezet 
valójában minden nő, sőt minden ember 
jogaiért kiáll, hiszen azt szeretné elérni, 
hogy mindenki olyan ruházatot viseljen az 
uszodában, amiben jól érzi magát.” 

Közös Tanács a Bevándorlók Jogaiért (Joint Council for 
Welfare of Immigrants, JCWI): tettekkel a bevándorlókkal 
való igazságos bánásmódért az Egyesült Királyságban

A JCWI arra ösztönzi közönségét (politikailag 
aktív, radikális, jellemzően fiatal emberek), 
hogy cselekvésre biztassák a középréteget 
(általában politikailag tudatos, a radikális 
nézetekkel nem azonosuló, jellemzően 
idősebb emberek) a bevándorlókkal való 
igazságos bánásmód jegyében. A JCWI 
számos kampányt indított a migrációs 
narratíva megváltoztatásáért és a politika 
befolyásolása érdekében.

Ezek egyike a People Move („Emberek úton”) 
kampány, amely az interneten keresztül 
zajlik, ahogy a JCWI egyéb kezdeményezései 
hasonlóképpen célozzák támogatói bázisát. 
A kampány a migrációs narratívára oly 
módon szeretne hatni, hogy az hangsú-
lyozza, hogy a legkülönbözőbb hátterű 
emberek utaznak a világban; ez mindig is 
így volt, és mindig is így lesz. A kampány 
az „utazás” szót használja a vándorlás/
migráció helyett, hogy a szó jelentése 
egyaránt magában foglalja azt, ha valaki 
csak közlekedik, és azt is, ha egy másik 
országba költözik. A mögöttes, egyszerű 
üzenet szerint ezt a tényt szükséges 
széleskörben elfogadnunk. A kampány 
emellett igyekszik elérni, hogy a migráció 
humánus és tisztességes folyamatokon 
keresztül kezelhető kérdés legyen, ne 
pedig pusztán megoldásra váró probléma. 
A kampányvideó hangsúlyozza, hogy az 
emberek különböző okokból utaznak: van, 
aki munka vagy tanulás céljával, és van, 
aki azért utazik, mert ez szükséges ahhoz, 
hogy életben maradjon. A videó amellett is 

érvel, hogy senkinek ne kelljen szenvednie 
azért, mert utazik. A kampány részeként 
a JCWI közzétett egy kiáltványt, amely a 
méltányosabb bevándorlásügyi rendszer 
felé vezető út tizenkét lépését ismerteti. 
A cél az, hogy az Egyesült Királyság olyan 
hely legyen, ahol az „újonnan érkezők 
biztonságban érzik magukat”, és ahol  
„a közösségek erősek és nyitottak”.

A JCWI 1967-ben jött létre, válaszul az  
akkortájt megjelenő rasszista és 
bevándorlóellenes  narratívákra. A 
kulcsfontosságú szervezet határozott és 
radikális álláspontot képvisel a migráció 
kérdéskörében. Jelentős szerepet játszik 
a bevándorláshoz kapcsolódó viták és 
narratívák alakításában, figyelmének 
középpontjában mindenkor a migráns 
közösségek, a bevándorlók által megélt 
élmények, valamint önérvényesítési 
lehetőségeik biztosítása áll. A JCWI jelenleg 
azon dolgozik, hogy tevékenységeit, 
amennyire csak lehet, bevándorlók 
irányítsák. A szervezetnek mostanában 
indul egy új kampánya, a Work It Out 
(„Dolgozd ki”), amely a bevándorlók 
munkaerőpiaci méltánytalan bánásmódját 
szeretné felszámolni.  Ezen belül 
tisztességes béreket követel, valamint 
azon rendelkezés eltörlését, amely számos 
bevándorló számára nem teszi lehetővé 
állami támogatás igénybevételét, továbbá 
a munka és a bevándorlásügyi kérdések 
különválasztását is szükségesnek tartja. 
A szervezetnek nemrégiben indult egy 
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művészeti projektje is, amelynek keretében 
olyan műalkotásokat rendel majd, amelyek 
a JCWI üzeneteit közvetítik, és amelyek 
kiválasztásában az érintett csoport is részt 
vesz. A JCWI kommunikációjában mindig 
kínál megoldási javaslatot a felmerülő 
problémákra. Ezek a megoldások tényeken 
alapulnak, és az érintettek jóllétét és 
emberi oldalát állítják a középpontba. 
A szervezet a bonyolult vitákat is az 
emberiesség oldaláról közelíti meg. Ez 
történt például a közelmúltban, amikor az 
állam jogsértő külföldi állampolgárokat 

deportált a Windrush-botrány54 óta először 
indított jamaicai charter járaton. A helyzet 
kezelése során a JCWI az érintettek 
személyes történeteinek részleteire, és az 
általuk elkövetett jogsértés körülményeire 
helyezte a hangsúlyt, szintén kiemelve, 
hogy sokuk élete nagy részét az Egyesült 
Királyságban töltötte, és ittléte alatt már le 
is töltötte büntetését. A JCWI által végzett 
fókuszcsoportos vizsgálatok azt mutatták, 
hogy a személyes történetek mélységének 
bemutatásával könnyebben elnyerhető az 
emberek támogatása.

Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, Magyarország 

Az alapítványt 2011-ben hozták létre 
magánszemélyek azzal a céllal, hogy 
adományokat gyűjtsenek civil társadalmi 
kezdeményezések támogatásához. 
Polyacskó Orsolya, a szervezet munkatársa 
elmondta, hogy 2015-ben kezdtek el 
gondolkodni a migrációval és a külföldiek 
helyi közösségével kapcsolatos alternatív 
narratívákon.55 A szervezet arra kívánta 
felhasználni rendelkezésre álló eszközeit, 
hogy a bevándorlók emberi mivoltát 
hangsúlyozza, és ezen keresztül elősegítse 
befogadásukat a helyi közösségbe. 

Először interjút készítettek a környéken 
élő és dolgozó külföldiekkel, hogy jobban 
megismerjék szükségleteiket, történetüket 
és problémáikat. Ezután fotókiállítást 
szerveztek néhány interjúalany közremű-
ködésével. A képeken számukra kedves 
tárgyakat örökítettek meg, a kísérő 
szöveg pedig történetüket mesélte el.56 
Orsolya úgy véli, hogy „e történetek 
sikeres bemutatásának egyik eleme a 
helyszínválasztás volt. Sikerült elérnünk, 
hogy a helyi vásárcsarnok adjon otthont 
a kiállításnak egy hónapig. Ezáltal egy 
sokszínű közösséget sikerült elérnünk, 
és a sajtó is beszámolt az eseményről.”57  
A művészi képeket Pivarnyik Balázs készí- 
tette és szerkesztette. Az esztétikai 
igényesség fontos szerepet játszott az 
emberek kiváncsiságának megragadá-
sában. 

A kiállítást később más rendezvényekre és 
helyszínekre is meghívták, például 2018-ban 
a képek a Ráday korzó rendszervénysorozat 
keretében helyi üzletek kirakataiban is 
megjelentek. 

Az alapítvány koordinálja az „Új szom-
szédaink – Sokszínű Ferencváros” című 
projektet, amely során számos esemény 
került megrendezésre a városrészben élő 
külföldiek bevonásával, problémáikkal és 
mindennapjaikkal kapcsolatban. A projekt 
sikeresen szólította meg az embereket, 
az eseményeket mind a helyiek, mind 
a bevándorló közösség tagjai pozitívan 
fogadták.

A szervezet legutóbbi kezdeményezése 
a „Főzd meg a világot!” című gasztro-
vlog, amely két heti rendszerességgel 
frissül új receptekkel. A vlog egyik célja 
az, hogy bemutassa a szakácsokat, akik a 
városrészben élő külföldiek, és személyes 
hangvételű történeteiken keresztül mutassa 
meg e csoport sokszínűségét. 

A szervezet először Facebook oldalán 
teszi közzé a videókat, amely segítségével 
hatékonyan érik el a helyi közösséget, mivel 
a facebook algoritmusai előnyben részesítik 
a közvetlen feltöltéseket. Néhány nappal 
később az alapítvány youtube csatornájára 
is feltöltik az aktuális videót.
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„Libera La Parola” és „Sportello Legale”: 
Informális terek Trento városban (Olaszország)

A Libera La Parola [Szabadítsd fel a szavakat!] 
az észak-olaszországi Trento városában 
jött létre, egy nyilvános gyűlést követően. 
Az összejövetelen három ember, akik 
tapasztalattal rendelkeztek a városban 
élő és a határnál tartózkodó „átutazó” 
migránsok és hajléktalanok helyzetének 
nyomon követésével kapcsolatban, arra 
kérte a jelenlévőket, hogy gondolkodjanak 
el a migráció és a befogadás céljain 
és gyakorlatain, valamint a felmerülő 
szükségleteken. Ennek nyomán 2018 
szeptemberében létrejött a Libera La Parola, 
egy független, olasz nyelviskola. A projekt fő 
célja a különböző hátterű emberek közötti 
kommunikáció hatékonyságának javítása 
volt. 

Az egyik önkéntes, Sara Ballardini szerint 
„nyelvtanárként jó ötletnek tartottam, hogy 
olasz nyelvet tanítsunk a migránsoknak. 
Ráadásul hasznát vettem annak, hogy 
néhány évig Kolumbiában éltem, és volt már 
tapasztalatom az emberi jogok védelme 
terén. Az erőszakmentes megközelítés 
és a helyi közösségek bevonása (akiket 
általában áldozatként jelenítenek meg) a 
két legfontosabb tényező, amit a változás 
érdekében végzett munkám során szem 
előtt tartok”.

A Centro Sociale Bruno nevű független 
központ részeként működő Libera La Parola 
olyan hely, ahol az emberek megoldást 
találhatnak egy konkrét szükségletükre: 
olaszul tanulhatnak. A kezdeményezés 
alapja az egyenrangúságra törekvés az 
interakcióban, amely felnőtt emberek 
között elvárható. Mindenkinek igénye van 
arra, hogy kifejezze gondolatait és érzéseit, 
az interakció minden tevékenységünk 
célja, amelynek hétköznapi eszköze a 
beszéd. A nyelviskola ideális helynek tűnik 
az interakció elősegítésére és a városban 
észlelhető helyzet visszacsatolására. Talán 
néha jobban is rálátunk egy-egy problémára, 
mint a szociális munkások, mivel a hozzánk 
járó bevándorlók minket nem tekintenek a 
rendszer részének.

Sara szerint: „Ez egy tér a közösség számára, 
ahol információcsere is történik, és 
tanárként én is megismerhetek az enyémtől 
eltérő nézőpontokat, mivel én nem vagyok 
se hajléktalan, se bevándorló”.

Az informálisan működő olasz nyelviskola-
hálózatban58 egyébként erős az igény az 
ábécé elsajátításának szintjén túllépő 
oktatásra. A cél olyan eszközök biztosítása 
a tanulók számára, amelyek segítik 
önérvényesítő készségeik fejlődését.
Ez egy őszinte tér az önkéntesek számára 
is, akik együtt gondolkodhatnak a cselekvés 
és a döntések mélyebb jelentéseiről, a 
gyarmatosítás hatásairól, vagy épp az 
állami ellenőrző rendszerekről, amelyek 
működése a szociális munkára és a segítő 
szervezetek működésére is hatással 
lehetnek. „Tisztában vagyunk azzal, hogy az 
a rendszer kondiconált minket, – erősebben, 
mint gondolnánk – amelyet meg szeretnénk 
változtatni. E rendszer legfontosabb szava a 
hatalom...”
Az elmúlt években volt néhány fontos 
alkalom, amikor, ahogy Sara fogalmazott, 
„végre hallathattuk a hangunkat a közös 
célok érdekében”.

Néhány példa a szervezet tevékenységeire:

• Nyilvános esemény során viták és 
beszélgetések azokról a problémákról, 
amelyekkel Olaszországban a 
bevándorlás kapcsán szembesülünk. Az 
alkalmak során felmerült egy érdekes 
nézetkülönbség: voltak, akik a rendszert 
hibáztatták a problémákért, míg mások 
szerint a egyes személyek a felelősek, 
akik viszont nem vállalják ezt. 

• A nyelviskola tanulóinak szervezett 
esemény, amelynek központi témája 
a „lakóhely” volt. Az eseményen 
hatvan ember vett részt. Néhány 
kulcsfogalmat próbáltunk közösen 
értelmezni. Született olaszként 
jobban kiigazodunk a jogszabályok 
nyelvezetén, de a bevándorlók számára 
ez komoly nehézséget okozhat.  
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Bármely tevékenység csak akkor lehet 
hatásos és eredményes, ha abban 
mindkét fél részt vesz. 

Az iskola tapasztalataival összefüggésben 
említhetjük a Sportello Legale [Jogsegély 
Szolgálat] által végzett tevékenységet. Ez egy 
olyan, szintén informális tér, ahol az emberek 
tájékoztatást kérhetnek státuszukkal és 
jogaikkal kapcsolatban, ideértve például 
a szükséges dokumentumokra vonatkozó 
követelményeket és az országban való 
tartózkodás feltételeit.

Egy másik önkéntes, Irene Serangeli 
elmondása alapján „a bevándorlók 
nehezen jutnak számukra érthető 
információhoz a hatóságoknál”, például 
a menedékkérelemmel kapcsolatban. 
A 2020 nyarán hozott új menekültügyi 
jogszabály miatt több mint kétszázan kértek 
a szolgálattól tájékoztatást Trentoban. Az 
emberek gyakran instabil helyzetükből 
adódóan félnek, és mivel a hatóságoktól 
nem tudnak információt szerezni, sokan 
fordulnak Irenéhez vagy más önkénte-
sekhez. Az önkéntes jogsegélyszolgálat 
mindenkinek rendelkezésére áll,   azzal 
együtt, hogy elsősorban bevándorlókat 
céloz meg.
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