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NAGYDÓRA 

A cigányság jelene és jövőképe - egy kutatás tükrében 

A mai magyar társadalom legnagyobb és a diszkrimináció által leginkább 
veszélyeztetett csoportja a cigányság. Pontos adatok nehezen adhaták ró

luk, mivel közvetlen rákérdezés útján aligha lehet megállapítani, hogy ki cigány 
és ki nem. Bizonyos becslések szerint 1971-ben 320 ezer, 1994-ben pedig már 
434 ezer roma élt hazánkban (Kemény- Janky- Lengyel 2004). Az említett 
adatokkal azonban ellentétes a 2001-es népszámlálás eredménye. mely szerint 
lélekszámuk 190 ezerre tehetó1• Többséglik az észak-magyarországi és az észak
alföldi térségben él, ahol a valamilyen kisebbséghez tartozók 90%-a romának 
vallja magát. Magas az arányuk a dél-dunántúli régióban is, főleg Somogy me
gyében (9 440 fő) és Baranya megyében (8 852 fő), azonban Szabolcs-Szatmár
Bereg megyéhez képest jóval kevesebb roma él ezekben a térségben2• Ha Bara
nyát külön kiemeljük, elmondható az adatok alapján, hogy az itt élő 8 552 fő 
cigány kisebbséghez tartozó közül 5 591 fő községekben, 2 961 fő pedig város
okban élt 2001-ben. 

Összességében kijelenthető, hogy a cigány népesség elszórtan, kisebb
nagyobb csoportokban az ország minden településen megtalálható. Többnyire 
integrálódott a magyar társadalomba, de rendelkezik nyelvi, kulturális, antropo
lógiai sajátosságokkal is. Etnikai dimenzióik mellett szociális problémáik, lakás
viszonyaik, iskolázottsági mutatóik, munkaerópiaci helyzetük reménytelensége 
jellemzi őket. Mindezek miatt is a velük szembeni előítéletek nagyon erősek. 

A kutatás helyszínérő~ Komlóról 

Komló népességének alakulására és összetételére meghatározó jelentőségű volt 
a bányászat fejlódése. Az iparszerú széntermelés növekedésével egyre jelentó
sebb mennyiségú munkaeróre volt szükség. A bevándorlás két nagy szakasza 
közül a várossá nyilvánítást követő időszak volt a jelentősebb. A népesség nem
csak számszerűleg, de összetételében is jelentősen átalakult. Az '50-es években 
először főleg férfiak jöttek a városba, akik az építkezéseken, a bányában, vagy 
egyéb területen találtak munkát és csak később, a helyi viszonyokat megszokva, 
nemcsak az ország szinte minden részéből, de a határokon túlról is érkeztek 
?etelepülók. Egy a '60-as években készült statisztika szerint a magyatok mellett 
Jelentős számban éltek Komlón németek, cigányok, románok, horvátok, illetve 
kisebb számban jelen voltak a szlovák, a szerb és más közelebbról meg nem 
határozott nemzetiségek képviselói is (Komló város honlapja). A komlói cigányság
gal kapcsolatos 2001-es adatok az L táblázatban láthatóak: 
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1. táblázat- A Komló n é/ó roma népesség adatai, 2001 

N pesség 
összesen 

27 081 

nemzetiséghez 
tartozók 

419 

Ebből a ci án roma, beás, romani 
Irulturális &té- anyanyelvút>.k 
kekhez, hagyo-
mányokhoz kö-

tódó 

319 

nyelvet 
családi, 
baráti 

körben 
használók 

279 
Forrás: Népszámlálás 2001 

A táblázat adatai szerint a komlói lakosság alig 1,5%-a vallja azt, hogy cigány 
nemzetiséghez tartozik, és még kevesebben vannak azok, akik anyanyelvüknek 
tekintik a cigány nyelv valamelyikét3. 

A cigány anyanyelvűek vagy cigány nyelvet beszélők alá sorolt népességszá
mok már csak azért is megtévesztók, mert köztudott, hogy Baranyában elsősor
ban beás cigányok élnek, akik archaikus román nyelvet beszélnek. A mintegy 
50-60 ezernyi magyarországi (dél-dunántúh) beás cigány hozzávetőleg 1/3-a él 
Baranyában. E kb. 20 ezerhez azonban még több ezer lovári (cigányul beszélő 
oláhcigány) is hozzászámolható az 1990-es adatok szerint. A beások nagy része 
is ma már csak magyarul beszél, körülbelül fele-kéthannada. Ha a területi elhe
lyezkedésüket vizsgáljuk, elmondható, hogy a legelmaradottabb, leginkább le
pusztultabb városrészekben laknak, nagyrész panelekben, szoba-konyhás kom
fort nélküli szükséglakásokban és még mindig létező nyomortelepeken. 

A kutatásról 

Mint korábban emlitettem, nagyon nehéz pontos adatokkal szolgálni a cigány
ságról, éppen ezért érdemes több helyi kutatást végezni, melyek segítségével 
feltérképezhetóvé válik a hazai cigányság helyzete. A Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának szociológia és társadalmi tanulmányok szakos 
hallgatói a Szociológia Tanszék segítségével végzett egy kutatást Komlón 2009. 
március végén és április elején, melynek célja a komlói cigányság jelenlegi élet
körülményeinek és jövőbeli kilátásainak megismerése volt. A kutatás interjús 
módszerrel folyt: összesen 90, félig strukturált interjút készítettünk4• Helyszínül 
Komló cigányok által sűrűn lakott utcái szolgáltak, ahol személyesen az ottho
nukban kerestük fel az interjúalanyainkat A válaszadók felkeresésében és a 

helyszinek kiválasztásában nagy segítségünkre volt a helyi Kisebbségi. Önkor
mányzat, amelynek tagjai segítőket biztosítottak a számunkra. Ók voltak azok, 
akik elkísértek minket kutatásunk helyszíneire, valamint segítettek bennünket 
interjúalanyaink felkeresésében is. 

Előzetes hipotéziseink alapján a kutatás előtt úgy gondoltuk, hogy többsé
gében - bár szüleiknél magasabb - alacsony iskolázottságú emberekkel fogunk 
találkozni. Azt feltételeztük, hogy nagyrészt munkanélküliek lesznek, akik jövő
jüket ebből fakadóan kilátástalannak látják. Azonban hipotézisünk szerint azok, 
akik felismerik egyéni felelósségvállalásukat, optimistábban tekintenek a jövőbe, 
az egyéni felelósséget pedig a tanuláshoz, munkához való hozzáállás befolyásol
ha*. 

Kutatási eredményeink 

A minciba 90 fő, 51 férfi és 39 nő került be. Korosztály szerint igyekeztünk 
középkorúakat, tehát 30 és 40 év közöttieket megkérdezni, de végül 27 30 év 
alatti, 34 31 és 40 év közötti és 29 41 év feletti személy válaszolt a kérdéseink
re5. 

Az interjúkérdések alapvetően három nagy kérdésblokkra oszthatók: múltra, 
jelenre és jövőre. Azonban, mivel a kérdések több témát is boncolgattak, az 
eredmények ismertetését a család, iskolai és foglalkozási attitúdök, valamint az 
elégedettség témakörök szerint ismertetetem. 

Család 

A cigány családok átlagos nagysága köztudottan magasabb, mint az országos 
átlag. Egy 2003-as országos vizsgálat is alátámasztja ezt az állítást, mely szerint a 
cigányok körében az átlagos családlétszám 4,64 fő, núg az országos átlag 2,57 
(Kemény- Janky- Lengyel, 2004). Ennek a magas számnak több oka is lehet: 
egyrészról a cigányok körében gyakran előfordul, hogy több család osztozik egy 
háztartás on, másrészról az adatok magasabb gyermekszámot is tükröznek. 

A komlói adatok azt mutatják, hogy a legtöbben vagy ketten (leginkább 
párjukkal, gyermekükkel), vagy négyen (főleg két gyerekkel, párjukkal vagy há
rom gyerekkel egyedül) élnek egy háztartásban Az átlagos háztartás nagyság 
3,59 fő, azaz átlagosan, körülbelül 4-en élnek egy családban a vizsgálatha bekc
rült komlói cigányok körében. Az adatok arra engednek következtetni, hogy 
egyre ritkább a magas gyermekszámú háztartás azaz, egyre többen gondolnak a 
jövőre, igy kevesebb gyermeket vállalnak6. 

Az interjúkból kiderült, hogy a cigány nemzetiségű emberek körében 
nagyon fontos szerepet tölt be a család. Ennek ellenére a többség nem tervez 
gyermeket. Az ok mindenhol ugyan az: 

,;Egyelőre ifyen gazdasági he!Jzetben nem szeretnék gyereket ... Normális ember azt csinálJa, 
hogy megalapozza az egzisztenciát tanul és utána vállal gyermeket. " 

(30 éves férfi) 
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Igyekeznek e szempontok szerint nevelni a gyermekeiket, hiszen a kérdezettek 
többsége úgy vélte, gyermeke jövője rajta, szülón is múlik. 

,,Hát regtam biifos, hol!) na!J)On sokban. Én, én inkább Ú!!) kezdeném, hogy rajtam nagyon 
sok múlik, hogy én hol!) állok ezekhez a dolgokhov és hogy va!!)ok képes őket, ugye patro-

náini ahho:v hol!) tutfianak menni tanulni. " 
(37 éves nó) 

A mintába kerültek többsége egyetértett abban, hogy minden körülmény ellené
re a gyermekek legfontosabb feladata a tanulás. Mindez arra enged következtet
ni, hogy kezdik felismerni, hogy a tanulás, az iskola lehet az az eszköz, amely 
által gyermekeik kiemelkedhetnek, szüleikénél magasabb életszínvonalon élhet-

nek. 

,,A!J)erekeknek? Ismételni fogom önmagamat. Tanulni, tanulni, tanulni! És ha ez megvan, 
akkor szerintem ofyan nagy probléma nem lehet. " 

(39 éves férfi) 

Iskolázottság 

Kutatások bizonyí~ák, hogy a cigány emberek többsége alacsony iskolai vég
zettséggel, többségében 8 általánossal rendelkezik. Varga Aranka (2007) egy 
konferencia-dóadásából kiderül, hogy bár a cigányság iskolázottsági szin* 
jelentősen változott 1971 és 2003 között, azonban a cigány és nem cigány né
pesség közötti távolság növekedésének trendje megmaradt. A kilencvenes évek 
jellemzője, hogy az általános iskolát 14 éves korban a teljes népesség 81 %-a, a 
cigányok 31 %-a végezte el. 15 éves korban a teljes népesség esetében ez az adat 
90%, a cigányok esetében 44%. 16 éves korra szinte a teljes népesség (96%) 
megszetzi az alapfokú végzettséget, a cigány Batalok esetén azonban ez az adat 
csak 63%. A háttérben álló okok között a késői iskolakezdés, a magas bukás
arány áll, a következmények pedig a középfokon való előrehaladás esélycsökke

nését jelentik. 
A komlói eredmények azt mutatták, hogy a kérdezettek több mint fele nyolc 

általánossal rendelkezik. A többségnek azonban van mellette egy vagy akár több 
oklevele is különbözó tanfolyamokról, melyeket már felnőtt fejjel végeztek el. 
Így a nők közül legtöbben varrónő~ a férflak közill pedig parkgondozói és kő
múves-segédi végzettséget szereztek. Azonban ezekkel a végzettségekkel sem 
tudnak elhelyezkedni.7 Emellett többen ernlitették azt, hogy az általános iskola 
elvégzése után elkezdték a szakmunkásképzót, de abbahagyták. Ennek okára 
több interjúalany is rámutatott: 
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,,Aztán ... elkeriiltem ... be azAngster ]ózsqbe, az500-asba, azt ott én befejeztem, tize
dikbe'- .. na!J)on sokat buliztam ... kóntés volt hozzá kemény ... Pénz kellett ... Aztán ... 

megláttam mindenféle dologba' a könnyú pénzszerzési lehetőséget. Aztán a nyakánál fog
tam ... Aifán ... Ez ment, ment, ment, ment ... " 

(23 éves férfl) 

,,Elmentem sima nyolcba, tudod, aifán tudod elmentem az ipariba, de ottha!!)tam. Fél év 
után, aif kész ... Talán ott voltak a gyerekek a parkba, aif elmentem, össze-vissza mász

káltam, szökdöstem, meg ennyi. " 
(31 éves férfi) 

Az előző két idézet alapján elmondható, hogy a cigány férflak esetében a kor
tirscsoportok, valamint a pénzszerzés játszotta a legfontosabb szerepet abban, 
hogy abbahagyták az iskolát. V alószínúleg a szabadság és az önálló élet vágya 
hajtotta őket, amikor így döntöttek. A nők esetében teljesen más indokok vezet
tek a tanulmányaik korai befejezéséhez: 

"8 általános, meg egyet elkezdtem a szakkó"zépből ... (miért hagyta abba?) Hát magánélet 
miatt. Már nem a tanuláson járt az eszem. " 

(44 éves nő) 

"15 éves múlottam, amikor teherbe estem, meg ke/letett SifZkítani a tanulmá1!Jaimat, és most 
tavafy ... tavafy tettem le itt a Dankó Pista közösségi házban a hetet-'!)'olcat." 

(35 éves nő) 

Ahogy az előző idézetek mutatják, a nők esetében a korai teherbeesés miatt 
kellett idő előtt abbahagyniuk az iskolát. Jóllehet, a statisztikai adatok szerint 
hazánkban a '80-as évek óta a felére csökkent a 20 éves kor alatti anyaság, 
azonban bizonyos társadalmi csoportokban, például a cigányok körében még 
rnindig magas azon f1atal nők száma, akik túl korán vállalnak gyereket. Ennek 
oka több minden lehet. Gyukits György (2003) kutatásai szerint - mely kutatá
sokat az egyík budapesti szegénynegyedben végezte - a fiatallányok arra hasz
nálják fel születendó gyermeküket, hogy a családi környezetból kiszakadhassa
?ak, valamint hogy a felnótté válás útjára léphessenek. Ha ezt az okot elfogad
!uk, akkor kijelenthető, hogy a cigány férflakat és nőket azonos okok vezérlik az 
tskola korai abbahagyására. 

Mindezek után feltehető a kérdés, hogy gyermekeiknek ezt a jövőt szánják
~? Az interjúk eredményei azt mutatják, hogy nem, hiszen fontosnak tartják az 
tskolát mint a társadalmi ranglétrán való feljebbjutás eszközét. Minden kiskorú 
gyermeket nevelő szülő arról számolt be, hogy szeretné, ha gyermeke továbbta
nulna, és megfelelő szakmát szerezne. 
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" ... előszörjárja ki a f!YOicat, aif mindenféleképpen. Menjen valamit, végezze el a többi s11lit, 
ami w fontos, legyen w szakmcija neki a kezében. " 

(25 éves nő) 

Az interjúk során arra is rákérdeztünk, hogy a szülók milyen sz~át vála~zta
ninak gyermekeiknek. A válaszokból fény derült arra, ~o~ .a m111taba #kerültek 
mely végzettségeket tartják versenyképesnek, megfeleloen Jovedelmezonek ma 
Ma.gyarországon. A következő ábra az eredményeket mutatja meg:8 

1. ábra: Az interjúalaf!Yok által versef!Ykképesnek tartott szakmák 

Az ábra kitúnóen rámutat arra, hogy leginkább az informatikai, rendőri, és hen
tesi pályát szánnák gyermeküknek a kérdezettek. Többen e~tették m~g az~ is, 
hogy pékként, orvoskén t, vagy asztalosként tudják elkép~elni ~ero:ek~~et. lJ_ gy 
gondolom, a kérdésre v~ak, akik re:ili.s.ru:, v~~·. akik kev.esbe r~álisan, m
kább az álmaik alapján válaszoltak. Onas1 elotelepesnek tekintheto azonban, 
hogy a szülók mindenképpen azt szeretnék, hogy gyermekeik szakmát szerez-

zenek. 

Poglalkoifatottság 

A többségében 8 általánossal rendelkező komlóiak álláskere.sés s~emp~ntjából 
jelentős hátrányban vannak, mivel végzettség nélkül manapsag mar nehez ~~~~ 
lyezkedni. Így nem meglepó, hogy a mintába kerültek többsé~e ~unkane~~ 
(segély(ek)ból él), és csak kevesen tudnak elhelyezkedni, d: ok. ts cs_ak rovtd 
idóre9. Ezzel ellentétben a szülók nagy részének volt munkaJa. Ugy vélem, en
nek legfőbb oka, hogy a szülók többsége a szacialista rendszerb~n é~t és ?olgo
zott, ahol az iskolai végzettségtól függedenill kötelező volt munkat vállalnt. 
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Az alacsony munkavállalásnak csak egyik oka lehet az alacsony iskolai vég
zettség és a rendszerváltozás során bekövetkezett gazdasági változás. V élemé
nyern szerint a munkához való hozzáállás is nagy szerepet játszik abban, hogy 
valaki talál-e munkát. Az interjúk erre is választ adnak, hiszen kiderül belőlük, 
hogy a komlói cigányok hogyan gondolkoznak arró~ hogy mitól függ az, hogy 
valaki állást kapjon. 

A mintába kerültek többsége szerint a végzettség, a megfelelő szakmával 
való rendelkezés a legfontosabb, és közel ugyanennyien hivatkoztak az etnikai 
hovatartozásra. Ez utóbbival kapcsolatban többen beszámoltak arról, hogy sok 
munkahelyen azért utasítják el őket, mert roma származásúak. 

"Ós:dnte legyek? ... Ha telefonon hívom fel őket, bemutatkozok, akkor aif mondják, hogy 
'!)'U godtan menjek, de ha bemegyek, rám néznek, ne haragut!Jon nincs felvétel. " 

(42 éves nő) 

Az etnikai alapú megkülönböztetés - az elmondottak szerint- előfordul a mun
kaadók körében Komlón. Kijelenthető tehát, hogy itt is megjelenik az előítélet a 
cigányokkal szemben, csakúgy, mint országszerte. 

Többen beszámoltak arról is, hogy ahhoz, hogy munkájuk legyen, nem elég 
végzettséggel rendelkezni, szükség van olyan tulajdonságokra, mint az elszánt
ság, kitartás, a folyamatos álláskeresés, azaz, hogy milyen a személy munkához 
való hozzáállása. Ennek kialakításában pedig fontos szerepe van a családi szoci
alizációnak is. A gyermekek környezete jelentős hatással bír a pályaválasztásra. 
Vizsgálatok bizonyítják, hogy több gyermek választja a szülei foglalkozását, ha 
nem is ugyanazt, de hasonló értékű és tevékenység-sémájút (Argyle 1982). 
Azonban nemcsak a pályaválasztásban, hanem a munkára való szocializációban 
is fontos szerepet játszanak a sziilók. Mivel a komlói eredmények szerint a kér
dezettek többsége nem dolgozik, úgy gondolom, hogy a családi szocializáció 
bizonyos mechanizmusai sem múködhettek megfelelóen, melynek következté
ben nagymértékúvé vált a munkanélküliség. 

Mint ahogy korábban említettem, az eredmények ennek ellenére azt mutat
ják, hogy a szülók többségének volt munkahelye, és volt lehetősége dolgozni., 
mely a szacialista rendszerben kötelező is volt. A válaszadók elmondása szerint 
szüleik főleg segédmunkásként tudtak elhelyezkedni alacsony iskolai végzettsé
gúk miatt: többségében az apák bányászként, az anyák takarítónóként vagy 
varrónóként dolgoztak. A megkérdezett komlói cigányok közill szinte mindenki 
úgy gondolta, hogy a szocializmusban nem volt nehéz munkát találni, és egytól
egyig mindenki a rendszerváltás előtti Magyarországot kívánta vissza. Mint 
ahogy a szülók által végzett- főleg az apák által végzett - foglalkozások mutat
ják, a komlói cigányság számára a bányák jelentették a legfőbb munkalehetósé
get. A következő idézet is ezt mutatja: 
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,,Én akkoriban bá'!J'ász voltam, sifiletett bá'!)'ászyáros, sifnte kötelező volt, aki nem volt 
bá'!J'ásiJ az elszégyellhette magát. H ossifÍ éveken keresifül bá'!)'ász voltam. " 

(45 éves férfi) 

A bányák bezárásával azonban rengeteg ~unkahely szúnt meg, mel~ek követ: 
keztében sokan maradtak munka nélki.il.. Ugy gondolom, hogy a mat, nagyfokú 
állástalanság oka az lehet, hogy a núntába kerültek többsége a szülei által muta
tott núntát követve hasonló foglalkozásokat választott. Azonban az ország 
gazdaságilag megváltozott a rendszerváltást követően, átalakult a fo~lalk~zások 
sttuktúrája, az alacsony iskolai végzettségűek ellehetetl~edtek. Ve~emeny~ 
szerint a hazai cigányság körében még csak kevesen fedeztek fel a tovabbtanulas 
és a munkaerópiacon való boldogulás közti összefüggést, és még csak most 
kezdenek alkalmazkodni a rendszerváltozás utáni gazdasági körülményekhez. 

Elégedettség 

A foglalkoztatottsági mutatók kedvezőtlensége miatt szinte egyértelr~ű, hogy a 
komlói cigányok elégedetlenek a jelenlegi életkörülményeikkel. J:z ele~edetle,n~ 
ség azonban nem csak a cigányok körében magas. Egy kutatas szenot (Sagt 
2002) a kelet-európai országok közill Magyarországon különösen ~agas azo~
nak az aránya, akik elégedetlenek élctszínvonalukkal. Ez az elegedetlenseg 
azonban nem jellemző az élet núnden területére, leginkább az anyagiakkal. kap
csolatos tényezókkel és az egészségügyi állapotukkal elégedetlenek a hazat em
berek. 

A mintába kerültek többsége is az elégedetlenség okaként elsősorban az 
alacsony jövedelmet és a munkalehetóségek hiányát ernlitették Kevesebben 
voltak azok, akik a politikát vagy a jelenlegi lakókörnyezetüket hibáztatták a 
fennálló helyzet miatt. A válaszoJók többsége szerio t a legnagyobb problémájuk 
az, hogy máról-holnapra élnek, és sok esetben, ha a közüzemi számlákat kiftze
tik, ennivalóra már alig marad pénzük. 

" ... a legalacso'!Yabb s:ifnvonalon vagyunk. Teh~t té'!)'leg hogy ... úgy van, hogy amire kifi
zetnénk mindent, akkor mm marad semmire. Igy van, amikor fizetünk, akkor abban a 
hónapban meghúi!(!lk a nadrágs:ifjat, ha nem fizetünk, akkor hónapról hónapra élünk. 

Tehát ez, amit kapunk, ez nagyon kevés nekünk. 
(40 éves nő) 

Fontos kiemelni, hogy az elégedettség egy nagyon szubjektiv fogalom, mely 
miatt az életszínvonal értékelése úgy gondolom, hogy személyiségfüggó. V éle
ményern szerint azoknak az intcrjúalanyoknak, akik elégedettségról számoltak 
be, a többiekétól eltérő a viszonyítási alapuk. 
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,,Elégedett vagyok, én nem akarok tó"bbet. Van hol /aljak, van fedél a fejem felett, van mit 
ennem, velem van a fiam, most kezdek úgy lelkileg hefyre jó.nni. " 

(41 éves nő) 

,Jgen, igen, sót néha aif mondom, hogy szégyen. Mert elmondhatom, hogy soha semmifym 
közeli ismerősöm nem halt meg, és egészségügyi problémánk nincsen. O !Jan, amifyér, pa

naszft.odni érdemes, ofyan nincs. És én aif mondom, hogy a'!)'agilag is. Nem aif mondom, 
ho;g jól élünk, de elégedettek lehetünk magunkkaL Nem fáifmk, nem áifink, viszont tó"bb 
mindent megengedhetü1zk magunknak, mint az átlag ember. Semmit nem kapunk, nem is 

kaptunk, mindenért megdo/goifink. " 
(40 éves nő) 

Az idézetek muta~ák, hogy vannak, akik azzal is elégedettek, hogy van hallak
niuk, vagy van mit enniük, vagy esetleg a családban minden rendben van. Tehát 
ők sem élnek sokkal jobban, núnt azok a cigányok, akik elégedetlennek találták 
mostani helyzetüket, azonban teljesen másképp értékelik azokat a dolgokat, 
amikkel rendelkeznek. 

Mivel amintában az elégedetlenek voltak többségben, mindenképpen érde
kes megvizsgálni, hogy ha nem érzik jól magukat a jelenlegi életszínvonalukon, 
akkor mit tesznek, és mit kellene tenni azért, hogy ez megváltozzon. 

A kérdezettek többsége szerint több munkalehetóségre lenne szükség ah
hoz, hogy elégedettnek mondhassák magukat. Sokan ernlitették azt is, hogy a 
környékról való elköltözés vagy egy saját lakás (többségében önkormányzati 
lakásokban laknak) jelentene számukra megoldást. De voltak olyanok, akik egy 
autótól, magasabb bérektól és alacsonyabb áraktól, valamint a hiteltartozások 
megszúnésétól lennének elégedettek. Az életük jobbá válásának kapcsán a vé
leményeket a következő idézet jellemzi leginkább: 

" ... nem lennék gazdag, mert nem kell az a sok pén!?j .i:icsit jobb legyen, hogy mindent . .. ne 
úgy le!!Jen, hogy egy hónapban egyszer kapjunk pénzt, hanem be tuc!Juk osifani is. Mer azért 

a kevés ... kap apárom is, hát az ... nem sok pénif ... nevet ... elmegy a fele a fizetésre." 
(29 éves nő) 

Az említett igények egy része olyan, amelynek alakulásáról nem igazán ők dön
tenek, de vannak köztük olyanok is, melyekkel kapcsolatban csak ők érhetnek el 
változást. Ezért is fontos rámutatni arra, hogy kitől várják a helyzet megváltozá
sát 

Ez a kérdés jelentősen megosztottaamintába került egyéneket, mivel közel 
ugyanannyian voltak azok, akik szerio t saját maguk és akik szerint a kormány, a 
politika tehet arról, hogy hogyan alakul az életük. Azok, akik úgy vélekedtek, 
hogy egyedül a kormány, a politikai vezetők képesek a helyzetükön változtatni, 
azt hangsúlyozták, hogy ha ők nem biztositanak munkalehetőségeket, vagy 
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bizonyos szociális törvényekkel nem segit:ik a szegényebb rétegek elhelyezkedé
sét, akkor ók maguk tehetetlenek. 

,J-fát az országon. Van munkahefy? Nincs munkahefy, hova mef!ien? Most hiába, figye!;; 
akármit is tanulok ki, na most nekem a szakmám kőműves, hogy ha nem tudok abba a 

hefyzetbe dolgozni, most hiába. " 
(40 éves férfi) 

Akik viszont úgy vélekedtek, hogy saját magukon múlik, többségében azzal 
érveltek, hogy ha nem járnak folyamatosan munkát keresni, akkor sohasem lesz 
esélyük elhelyezkedni , 

,,Én úgy érzem, hogy igen, rcgtam. S zóval regtam is. Páromon ú. Lesznek nagyon nehé:v 
nagyon rossz időszakok, tudom, az évek során, de mindketten ott vagyunk, oda állunk, és 
mindketten kólcsó"nösen kivessifik a résifi nket, akkor megolc§uk a feladatot, akkor nincs 
ofyan akadáfy, amit nem bírnánk legyőzni. Akár a'!Jagz~ akár lelkz~ akár más probléma. 

Bármi adódhat. " 
(29 éves férfi) 

Az így gondolkozák többség úgy látta, hogy az egyetlen lehetőség a folyamatos 
munkakeresés (a kérdésre válaszolók több mint fele így nyilatkozott), míg vol
tak, akik úgy vélekedtek, hogy az egyetlen lehetőség a jelenlegi lakókörnyezetból 
való kikerülés lenne, és ennek eléréséért tesznek meg mindent. Közel ugyaneny
nyien számoltak be arró~ hogy Magyarországon nem találnak megfelelő mun
kahelyet, és csak a külföldi munkavállalás segitheti ki őket a jelenlegi reményte
len helyzetükbóL Kevesen ernlitették azt, hogy spórolnak vagy esetleg tavibb
képzik magukat. 

Következtetések 

A cigányokkal kapcsolatos eltérő adatok is azt muta~ák, mennyire nehéz pontos 
népcsségbeli adatokat kapnunk ettől a kisebbségróL Ezért fontosak az apróbb 
kutatások, melyek rávilágítanak egy-egy település cigány közösségének jellemző
ire. A Pécsett tanuló, szoc.iológia és társadalmi tanulmányos egyetemi diákok 
komlói kutatása, úgy vélem, sikeresen feltérképezte az ottani cigányság főbb 
családi, iskolai, foglalkoztatottsági, elégedettségi mutatóit, valamint e témakörök 
mentén jövőbeli kilátásaikat is. 

Az eredményekból kiderült, hogy a komlóiak körében a család fontos szere
pet tölt be. Az országos kutatásokkal szemben a kérdezettek körében az ala
csony gyermekszámmal rendelkező háztartások voltak többségben. Ezt a jelen
legi gazdasági helyzettel, egyre romló anyagi körülményeikkel magyarázták. 
Elismerték azt, hogy a gyermekek számára a legfontosabb feladat a tanulás, 
mdynek hátterét a szülóknek kell biztosítani. Ez azonban komoly feladat, hi-
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szen a szülók többsége alacsony iskolai végzettsége miatt a legtöbb munkahdy
ről kiszorul. 

A kérdezettek iskolai adatai alapján elmondható, hogy több mint felük 8 
általánost végzett, és egy olyan személy sem ketült be a mintába, aki felsőfokú 
végzettséggel rendelkezett volna. Szüleik adatai c:nnél elkeserítóbbek: a szülók 
többsége még az általános iskolát sem végezte el Igy elmondható, hogy valame
lyest javultak az iskolázartsági mutatók, melycket alátá..'Tlaszt az is, hogy a kérde
zettek fiatalkorú gyermekeinek többsége még tanul, és mindegyik legalább egy 
szakmunkásképző elvégzésére ösztönzi gyermekét. A kutatások azt muta~ák, 
hogy szegénység és munkanélküliség vár azok többségére, akik csupán 8 általá
nost vagy kevesebbet végeznek ~ így a cigányság társadalmi helyzetének meg
változásához az kellene, hogy a fiatalok többsége középfokú végzettséget sze
rezzen. Fontos lenne, hogy a cigányság felfedezze a tanulásban rejlő lehetősége
ket. Ehhez persze szükség lenne arra, hogy az oktatási rendszer figyelembe 
vegye e személyek szocializációs különbségeit, és ezek alapján dolgozza ki az 
oktatás irányelveit, módszereit. 

Mint ahogy fentebb említettem, az alacsony iskolai végzettségból adódóan a 
cigányok többsége állástalan országos szinten és Komlón is. A mintába kerültek 
kétharmada nem dolgozik, és több mint egynegyedük szociális segélyból ~a 
el a családját, szemben szüleikével, ahol közel 90%-os volt a foglalkoztatottság. 
Ennek okai többfélék lehetnek, véleményem szerint a legnagyobb probléma, 
hogy a szacialista rendszer által preferált foglalkozásokat sajátitották el, melyek 
a rendszerváltozás után elértéktelenedtek, valamint a másfajta gazdasági beren
dezkedés átvétele a cigányok körében még nem történt meg. Ette mutat rá a 
következő idézet is: 

,;Me1t nálunk volt egy szokás, W talán w hagyomá'!J, hogy mi ugye ahogy kzjártuk a 8 
általánost, akkor csatlako~unk az ŐJó"k szakmtijához. Mentünk ki mi zj do/gOZf1Í ritekre, 

erdőkbe, bárhova, ahol ők dolgo~ak. " 
(39 éves férfi) 

A fent említett adatok után nem mcglepó, hogy többségében elégedetlennek 
bizonyultak jelenlegi élethelyzetükkel kapcsolatban a mintába ketült személyek, 
a munkalchetóségek hiányával, az állami politikával indokolták nehéz körülmé
nyeiket. Voltak olyanok is, akik felismerték, hogy nemcsak az államon múlik a 
helyzetük, hanem ők maguk is tudnak tenni azért, hogy ~egváltozzon a helyze
tük10. E személyek optimistábban tekintenek a jövőbe. Igy kijelenthető, hogy a 
komlói cigányság jövőképét nagyban befolyásolja felelósségvállalásuk, amit 
viszont a munkához tanuláshoz való hozzáállással van szaros kapcsolatban. 
Úgy gondolom, ezér; lenne fontos, hogy az egyéni felelósségvállalás elengedhe
tetlenségét széleskörűen felismerjék. 

Véleményem és az eredmények szerint a rendszerváltozás utáni, gazdaság
ban végbement változások a hazai cigány népességet jelentősebben érintették, 
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mint a nem cigányokat. Komlón ez még erőteljesebben megjelent, hiszen itt a 
legtöbb munkalehetőséget számukra a bányák biztosították, melyeket a megvál
tozott piaci körülményekhez igazodva sorra bezártak. Így összességében kije
lenthető, hogy a cigányság helyzete hazánkban elkeserítő, hiszen a társadalom 
legszegényebb és leginkább kirekesztett csoportját képezik. Ahhoz, hogy válto
zás következzen be, szükség van a szocializációs minták megváltozására, mini
málisra kellene csökkenniük a kirekesztő mechanizmusoknak, és el kellene tűn
nie az előítéletes gondolkodásnak. Maguknak a cigányoknak is át kellene gon
dolniuk a jelenlegi helyzetüket, és fel kellene ismerniük, hogy jövőjük nemcsak 
másokon múlhat Azonban ez a kép - ha folytatódnak a jelenlegi tendenciák -
csak utópia maradhat ... 
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Jegyzetek 

1 V éleményern szerint ez is azt mutatja, hogy mennyire nehéz pontosan megadni a létszám ukat. 
2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 25 612 fő vallotta magát romának 2001-ben. 
3 E mögött valószínűleg az ön azonosság megvallásától való félelem állhat. 
4 Azért az interjús módszert választottuk, mert úgy gondoltuk, hogy ezáltal mélyebb ismeretekhez 
juthatunk akár a kérdezettel, akár a környezetével kapcsolatban. 
5 Fontos megcmlíten~ hogy interjúalanyaink etnikai hovatartozásával kapcsolatban nekünk kellett 
döntést hoznunk, így olyan személyeket kérdeztünk meg, akiket mi romáknak gondoltunk, de az 
interjú alatt rákérdeztünk arra is, hogy alanyainkmilyen nemzetiségűnek vallják magukat. 
6 Ezt támasztja alá az is, hogy a vizsgált családokban átlagosan két gyermeket nevelnek. 
7 A mintába kerültek még így is iskolai végzettség szempon~ából többet "dértek" mint szülcik. 
1\z interjúkból kiderült, hogy a szülők többsége a 8 általánost scm végezte d, és egyik alany scm 
számolt be arról, hogy szülei érettségivel rendelkeztek volna. 
8 1\ szakmák betűmérete arányos az cmlitések számával. 
9 A fdvétel idején a megkérde-1.ettek közül csak mindcn ötödik volt foglalkoztatott. 
10 Ok kevésbé látták borúsao jövőjüket, mint azok, akik szcrint saját sorsuk alakításába nem 
szólhatnak bele. 
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NÉME1H A. VIOLETT A 

Láthatatlan falak árnyékában 
Antiszegregáció Pécsett 

Az 1980-as évek végén és a 90-es évek elején Kelet- és Közép-Európában 
bekövetkezett társadalmi, gazdasági és politikai változások nyomán olyan 

folyamatok indultak meg a volt kommunista országok nagyobb városaiban, 
amelyek felkészületlenül érték a társadalmakat. Megindult a polarizálódás, erő
teljesebbé vált a lakosság vagyoni differenciálódása. Ennek következtében a 
városokon belül felgyorsult a különböző társadalmi és vagyoni helyzetű csopor
tok térbeli elkülönülésének folyamata, megkezdődött, vagy sok helyen inkább 
tovább folytatódott és véglegessé vált egyes városrészek, lakóövezetek szociális 
és ftzikai lepusztulása (Pörös 1997). Így alakultak ki a szegregált városi lakóterii
letek. A szegregálódó teriileteken élők alapvetően a szegényebb társadalmi ré
teghez tartoznak, és a szociálisan halmozottan hátrányos helyzetűek koncentrá
ciója jóval meghaladja a város más részeire jellemző értékeket. 

A Dél-Dunántúli régió központját, Pécs városát nézve mindez különösen 
jellemző folyamat. A rendszerváltozás utáni gazdasági változások, a korábbi 
nagyipari üzemek, bányák bezárása elindított egy olyan folyamatot, melynek 
következtében nagymértékben visszaesett a foglalkoztatottak száma. Szélesebb 
társadalmi réteg került peremhelyzetbe. 

A:z átalakulás vesztesévé leginkább a roma népesség vált, őket érintette leg
inkább a munkahelyek bezárása. Az érintett egyének kiesnek a társadalom mű
ködéséből, ami kirekesztődéshez vezet Mindezek problémát jelentenek szemé
lyes, települési és országos szinten egyaránt. Marginalizálódott helyzetben a 
mobilizációs csatotnák beszűkülnek Sok esetben az érintett személyek iskolá
zatlanok, alapvető társadalnll, kulturális és politikai jogaikat sem tudják gyako
rolni. Ezek akut kirekesztődéshez vezetnek, mely a társadalom legszélére törté
nő kiszorulást eredményez. 

A:z 1990-es évek konszenzuális politizálása vezetett a fenntartható városfej
lődés elméletének elterjedéséhez a várospolitikában. Legfontosabb tevékenysé
gének célkitűzése a regeneráció, mely átfogó, integrált szemléletmód és beavat
kozás. Célja a városi problémák megoldása, a gazdasági, fizikai, társadalmi kör
nyezet feltételeinek tartós javítása. Ezek közül a társadalmi kötnyezet regenerá
ciója jelenti a legnagyobb kihívást (Egedy és Kovács 2005: 12). 

A:z Integrált Városfejlesztési Stratégia1 keretén belül 2008 júliusában készült 
el az Antiszegregációs Terv, melynek célja a telepszem, szegregált lakókörnye
Zeti népesség társadalmi, gazdasági szempontú vizsgálata, és a feltárt problémák 
alapján pedig olyan cselekvési prograrnak kidolgozása, amellyel ezek a gondok 
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felszámolhatók, vagy legalábbis csökkenthetóvé válnak (Integrált Városfo/lesztési 
Stratégia. Antiszegregációs Terv. 3). 

A V árasrehabilitációs Kézikönyv alapján azon területek nyilvánulnak 
szegregátumoknak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres munkajövedelernmel nem rendelkezők aránya az aktív koruakon 
belül eléri, illetve meghaladja az 50 %-ot, továbbá a terület népességszáma 50 fő 
fölötti2. Eszerint 5 szegregátrun található Pécs területén: 

pécs bányai, 
szabolcsi, 
vágóhídkömyéki, 
gyárvárosi északi, 
illetve a gyárvárosi déli. 

1. ábra: A pécsbá1!Jai és a szabolcsi szegregátum 

Továbbá megtalálhatóak még olyan területek is, melyek eleget tesznek a szegre
gációs mutató kritériumának, de alacsony népességszámuk3 miatt mégsem te
kinthetők valódi szegregátumnak. Ide sorolható például Somogy-Bá'!yatelep, és 
!Jtván-akna, ahol az ott élők majdnem fele nem rendelkezik állandó jövedelem
mel, és iskolai végzettségüket tekintve maximum nyolc általánossal rendelkez
nek - ezért nem nevezhetóek szegregátumoknak. Viszont szükséges a vizsgála
tuk, és a beavatkozások megállapítása a további szegregálódás elkerülése érde
kében. Elóbbinél a helyi identitás igen magas, körülbelül l O civil szervezet mú
ködik a város ezen területén. A legnagyobb problémát a munkanélküliség, és a 
fejletlen infrastruktúra jelenti. Ezeken felül ide tartozik még a Riicker-akna, ahol 
36-an élnek. ll lakás mindegyike alacsony komfortfokozatú4• Az aktív koníak 
85%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A terület maga is elég 
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távol helyezkedik a város egészétól, emiatt infrastruktúrája minimális. Továbbá 
SZflbolcifalu és a Káposif~völgyi útmenti terület tartozik ide. Előbbi viszont abban 
az értelemben kivétel, hogy infrastrukturálisan fejlődik, az Instnunent for 
Structural Policies for Pre-Accession (ISPA) keretében valósul meg a területen 
víz és szennyvízberuházás5. Legvégül a Fiizes területe az, amely szegregációval 
érintett területrész, de csupán 30 fó lakik itt. Azonban a fentebb felsorolt terüle
tektól abban különbözik, hogy infrastrukturálisan kiépített, magas a felsőfokú 
végzettségűek aránya [1,7%), és magas a foglalkoztatottak aránya is, az aktív 
koníak majdnem felének van munkája. 

2. ábra: A vágóhídkörnyéki és a két gyároárosi szegregátum 

A város szegregációval érintett lakosságát tehát számos probléma sújtja, melye
ket három fő problémaköt köré lehet csoportosítani: 

l. jelentős az oktatási szegregáció 
2. a roma népességet jelentős mértékben súj~a a munkanélküliség 
3. az egyes szegregáturnak és szegregálódó területek számos infrastruk
turális és társadalmi problémával küzdenek. 

A szegregáturnokról együttesen elmondható, hogy az ott élők iskolázoltsági 
sifn!fe nagyon alacsony, döntő többségüknek csupán nyolc általános iskolai 
végzettsége van. A pécsbányai és a gyárvárosi déli területeken egyáltalán nem 
található felsőfokú végzettségű. Egy terület van, ami a magas előfordulási arány
nyal (10%) kitűnik, ez a Gyárváros, északi városrész. Ezen kívül az aktív koru
ak jelentős része munkanélküli, egyedüli bevételüket a szociális segélyek teszik 
ki. A munkanélkiiliségi ráta a vágóhídkörnyéki szcgrcgátumnál kiemelkedően ma
gas értéket adott, majdnem 60 %, ez az adat még a szegregátumokban mért 
átlagnál is 26 %-kal magasabb. A foglalkoztatottak ará1!Ja a gyárvárosi déli 
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szegregátumban messzemenően a legalacsonyabb, csupán 8%. Ezt követi a 
vágóhídkörnyéki peremterület, mindössze 15%-kal. A többi területegységen 
hasonlóan alakultak az arányok. A következő problémakört a magas számban 
előforduló alacso'!Y komfortfokozatú lakások adják. Legtöbb a szabolcsi városrész
ben található. 

lnfrastmkturális ellátottsá!flkat tekintve a vízszolgáltatás6 és közvilágítás 
teljeskörű mind az öt területen. Az érintett úthálózatokról általánosan dmond
ható, hogy azok több helyen alacsony színvonalúak7. 

Mindegyik területen igen magas a fiatalkoníak aránya, ami több tényező hatá
sára vezethető vissza. Szaros összefüggésben van a foglalkoztatottság arányával, 
és a végzettséggel. Ahol mindkettő aránya alacsony, ott megnő a gyermekválla
lási kedv, tehát nő a ftatalkorúak száma. 

1. táblázat: Az egyes szegregátumokjellemzése kiilönbözó indikátorok szerint 

Indikátorok 

Felsőfokú 
Alacsony 

s zegngátumok Munkanélkü- Foglalkozta- komfortfoko- Fiatalkorú-
végzettségű-

liségi cita tottak aránya zatú lakások ak aránya 
ek aránya 

aránya 

Pécsbányai O% 27,60% 32,70% 55% 22% 

Szabolcsi 2,80% 28% 32% 73% ~" .,; 31% 

2,10% . .·' '1 ' 15% 56% 27% Vágóhídkörnyéki 58,80"lo . ...::. 

Gyárváros északi ib% ,., ' · .. 5,90% 32% 61% 19,70% 

Gyárváros déli O% 43% -8% ' 65% 34% 

Atlagosan 2,98% 32,66% 23,94% 62% 26,74% . ' . ' . .. .. 
Focras: Tntegrált VarusfeJlesztest Strategta- Anttszcgregactos Terv, sajat szer.kesztes 

Kiemelten fontosnak tartom az oktatási szegregáció problémakörét, mely mind
egyik peremhelyzetbe került területre egységesen vonatkozik. 2007-ben az in
tegrált intézmények (14 db), tagintézményeivel együtt összesen 33 általános 
iskola múködött a városban 9885 fővel, melyből 729 hátrányos helyzetű tanuló 
volts. Ez 7,4%-a az összes tanulónak. Az egyik legfőbb probléma, hogy a pe
rcmterületeken élők ugyanazokba a körutekbe íra~ák be gyermekeiket, igy az 
érintett iskolákban kiemelkedően magas az arányuk. Például a Városközponti 
Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Múvészetoktatási Intézmény - Felső 
Vámház Utcai Általános Iskolájában a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
aránya 34%, ebbe a tagintézménybe járnak többnyire a vágóhídkörnyéki 
szegregátum diákjai. A Budai Városkapu Iskola- Csokonai Vitéz Mihály Alta
lános Iskolában a halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya 36%, ez a 
tagintézmény fogadja a szabolcsi szegregátum diákjait. A Budai Városkapu Is
kola - Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Múvészetoktatási Intéz
mény halmozottan hátrányos helyzetű diákjainak aránya 15%, amely a 
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pécsbányai, valamint a két gyárvárosi sze~egátum djákjait is fogadja. A Budai 
Városkapu Iskola- Vasas-Somogy-Hird Ovoda és Altalános Iskola halmozot
tan hátrányos helyzetű diákjainak aránya 16%, Vasas, Somogy, Hird településré
szek diákjainak iskolája9 (Integrált Városf~jlesifési Stratégia. Antisz~regációs Terv: 40). 
A továbbtanulási mutatók is eltérnek az átlagtó~ ennek oka, hogy legtöbbjük 
vagy szakiskolában, vagy jellemzőbben inkább sehol nem tanul tovább. A ftata
Jok egy bizonyos hányada nagy valószínűséggel a munkanélküliek csopo~át 
fogja erősíteni. 

Nem állna fent a szegregáció ténye, ha a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek kortársaikkal közösen, egy intézményen belül vennének részt az 
oktatásban. Az esélyegyenlőség elérésének lehetősége a beiratkozási körzetek 
átalakításával, az intézményrendszerek átszervezésével jöhetne létre. Azok, akik 
adott körzetbe laknak ugyanabba az iskolába íra~ák be gyermekeiket. Viszont 
ha a szegregátum területét három körzetbe osztanák e~ akkor a korábban egy 
iskolába összpontosuló gyermekek száma három iskolába oszlana el. A tovább
tanulási kedv növekedését és a lemorzsolódás csökkenését eredményezné az 
olyan feltételek biztosítása, melyek között tanulási motivációjuk nő. Például a 
módszertani kultúra - tehetséggondozás, tanórán kivüli foglalkozás - megvál
toztatása, továbbá az intézmények ftzikai állagának, felszereltségének fejleszté
sével, illetve a pedagógusok megfelelő motivációjával (pl. minőségibb bérezés) 
válhatna kivitelezhetővé. 

Összegzés 

Összességében az esélyegyenlőség megteremtéséhez széleskörű gondolkodás
mód-váltás szükséges. Fel kell számolni a kirekesztést és megkülönböztetést, 
amihez a társadalmi tolerancia erősödésére lenne szükség. A többségi társada
lom kevés bizalommal van a szegregált területeken élő polgárokkal szemben. 
Fontos lenne a magatartáskultúra emelése, vagyis az elfogadás tanítása, a fele
lősségtudat kiépítése. 

Hatékonyabb lenne az Antiszegregációs Terv megvalósulása, ha a városban 
lakó polgárok jobban értenék az integráció jelentőségét, és az arra rootiváltak 
szerepet kapnának benne. ,,Köziüségi érzés, büszkeség, kötődés a lakókiirnyezet múltjá
hoz is jelenéhez u ak akkor jiihet létre, ha a polgároknak valamifyen jellegű beleszóláJ·uk van 
k~"nzyezetiik alakításába" (Lukovich 2004: 205). Fontos lenne a partneri viszony 
kiépítése a terv megvalósitói és a célpopuláció között, például a megvalósítók 
elképzeléseit a célcsoport véleményéhez és igényeihez kell közeliteni. 
. A társadalmi tőke fontosságára is felhívja a figyelmet több tanulmány. Kife
Jezetten társadalmi erőforrásról beszélhetünk e tőke alapján, mely lehetővé teszi 
az ~berek közötti együttműködést, ami elengedhetetlen feltétele a szegregáció 
ellent harcnak (Füzér 2005). 
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Másfelől véleményformálóként kell fellépnie a médiának is - mint pozitív 
szerepvállaló -, és intenzívebben hangsúlyoznia kellene az elért eredményeket. 

Továbbá szakértők szélesebb körét (szociológus, közgazdász, mémök, geo
lógus, stb.) kell bevonni a hatékonyabb felmérés és az azt követő kivitelezés 
érdekében. 

A civil szféra és a többségi társadalom bármely aktív tagjának bevonásával 
elképzelhetőnek tartom, hogy önkéntes munkával történjen bizonyos feladatok 
elvégzése10. 

Az integráció kérdése az oktatási intézményekben is évek óta fennálló prob
léma, ami túlmutat Pécs városán. Véleményem szerint sem a többségi társada
lom, sem a roma lakosság hozzáállása nem megfelelő a probléma hatékony 
kezeléséhez. Anyagi problémák, beilleszkedési zavarok jellemzik a helyzetet, 
mely önmagát gerjesztő kötként jelenik meg. A perifériára szorult gyermekek 
lázadással, a nonnák be nem tartásával igyekeznek kompenzálni hátrányos hely
zetüket. 

" . . . napjaink kapitalii!T'usára jellemző a társadalom w réJzének tartós, vagy végleges 
kirekesijődése a munkaero-, és laká.Jpiacról, a társadalmi intézméf!Jekbő!' (Enyedi 2004: 
97). Ha egy város sikeres akar lenni, nemcsak a környezetrombolással és az 
épített környezet károsodásának veszélyével, hanem a társadalmi leromlás fe
nyegetésével is szembe kell néznie. Hatékony szociálpolitika nélkül nincs kör
nyezetpolitika (Enyedi 2004: 97) . 

Elmondható, hogy a problémák kezelése egy együttműködésen alapuló in
tegrált fejlődési modell alapján valósulhat meg. Egy részletesebb stratégia kidol
gozása, átfogó szemléletmód, a partnerség kiépítése, és a lakosság bevonása 
lenne a legcélravezetőbb a szegregáció elleni küzdelemben. Egy átfogó városfej
lesztési rendszerre van szükség, mely a társadalom minden dimenziójára kih:lt. 
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Jegyzetek 

t ,,AL. integrált városfejlesztési stratégia egy fejlesztési szemléletú középtávú (7-8 év) dokumen
tum, melynek célja a területi alapú, területi szemléletú tetvezés rnegszilárdítása a városokban, a 
városrészre vonatkozó célok meghatározása, és azok középtávú megvalósítása" (Városrehabilitáció 
2007-2013-ban. Ki~leö'!JV a városok számára: 5). 
z Szegregációs mutató kritériumai. 
3 50 fő alatti a népességsúm. 
4 Csupán a lakások 1 0%-ban található fürdőszoba. 
5 "Az JSP A egy környezetvéddmi és közlekedési beruházásokat támogató program, melynek célja 
az Európai Unió környezetvédelmi irányelveinek végrehajtásához szükséges fcjlesztésck fmanszí
rozása. A 'Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése' elnevezésú 
ISPA támogatott projekt Pécs szennyvízhálózatának bővítését és a város vízbázisának védelmét 
célozta meg" (Pics JSP A - Kohi~ós Alap projekt) 
6 Kivéve a gyárvárosi területet, ahol több ház nincs rákötve a hálóza tra. 
7 Legtöbb helyen csak zúzalékos. 
8 Ebből a sajátos nevelési igényú tanuJók száma 589 fő volt. 
9 Az érintett intézmények lemorzsolódási aránya (3,2%), az országos átlag (2, 1 %) fölött van. 
10 Infrastruktusális fejlesztésekben, például házfelújítás. Továbbá élelmiszer-, ruhagyűjtési akciók a 
rászoruJók részére. Ez csak egy-két kiragadott példa, de a civil szervezetek és a város többi polgi
ra a segítségnyújtás széles skálájáról válogathat képességei szerio t. 
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