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Felépítés
• A kutatás háttere
– Részvételi akciókutatás
– Problémafelvetés – Kutatási kérdések

• Deszegregáció, mint szétköltöztetés – „mixing
policy”/displacement
• Az „esettanulmány”
• Következtetések

A kutatás háttere 1: Módszertan
Részvételi akciókutatás (RAK)
Olyan társadalomkutatás, ami kifejezetten a
társadalmi változások előidézése érdekében folyik
(Bodorkós 2010, Pataki et al. 2011)
•

A kutatói szerepben részt vevők tudatosan
alkalmazzák a tudományos megismerés
szabályait, eszközeit

•

Együttműködő  kutatók és érintettek
folyamatos, rendszeres együttműködésén alapul,
a tervezéstől az eredmények felhasználásáig
– „Community-based research”

•

Lényegi eleme (fő célja?) az akció

 Közösség számára is releváns (kutatási)
probléma/kérdés

Módszertanilag azon kutatásokhoz áll közel,
amelyek a mélyszegény, szegregált körülmények
közt élő, marginalizált közösségek életét
•
•
•

hosszabb távú (több éves, akár évtizedes);
együttműködő jellegű (közös akciók); és ezek
eredményeképpen
etnográfiai megfigyelést lehetővé tevő

folyamatok segítségével igyekszik megérteni (pl.
Grill 2012, Maestri 2013, 2015, 2017, Lancione
2017).
 Közvetlen megfigyelés, kutatási napló,
(interjúk)

A kutatás háttere 2: Problémafelvetés, kutatási
kérdések
Közösség számára releváns probléma

„Metakérdések”:
• Fel kell számolni a szegregátumokat?
• Mire kell(ene) odafigyelni egy, az érintettek érdekét
szolgáló
folyamatban?
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• Milyen erőforrásokat jelent, miben korlátozza őket?
(2017): „Ha csak úgy kiköltöztetjük az embereket, egymás nélkül elvesznek.”
– szegregátumbeli hírek/pletykák
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Mi történik, ha egy nagyvárosi szegregátum esetében szétköltöztetésen
alapuló deszegregációt (mixing policy) alkalmazunk?
Mire kellene ilyenkor odafigyelni?

• Alapfeltevés: szegregáció mint nemkívánatos, felszámolandó jelenség (a hazai
gyakorlatban is) (Méreiné et al. 2017)
• Mixing policy – pozitív várakozások
– Társadalmi kohézió
– Társadalmi erőforrás, társadalmi tőke
– Társadalmi mobilitás

• Empirikus kutatások eltérő eredményei (Bolt et al. 2010, Mugnano – Palvarini
2013) – Önmagában a „social mix” kevés
– Eltérő életvilágok (például etnicitáson alapuló)
– Bonding social capital vs. bridging social capital

„Esettanulmány”
•
•
•

•

Cserepes-sor „Cserkó”
2011-ben 217 fő
Távlati célkitűzés a szegregátum felszámolása 2029-ig. Évente 2
lakás kiürítése
„a szegregátumból való kiköltözés csak integrált lakókörnyezetbe
történhet”

Telepfelszámolás

•

A telepfelszámolás kutatói szemmel
– előzetes értékelés

Első ránézésre is ellentmondásos folyamat

– Tulajdonosok – bérlők – önkényes lakásfoglalók (extrém underclass)

•

Arrébb költözők - ténylegesen elköltözők – kapcsolatvákuumba* kerülők

•

Belső fragmentáció (belső erőforrások veszélybe kerülése) –
többségi társadalmi kohézió hiánya (többségi társadalomhoz kapcsolódó erőforrások hiánya)

•

Transzparencia?

•

„Facilitátorok” hiánya

•

Növekvő bizonytalanság, bizalmatlanság (intézményekkel, CNÖ-vel, önkormányzattal, egymással
szemben)

•

Alapvető kulturális eltérésekből fakadó problémák – kudarcok a telepen kívül

* (Messing 2006)

Javaslatok az érintettek jól-létét szolgáló deszegregáció
érdekében
•

Közvetlenül a deszegregációhoz/telepfelszámoláshoz kapcsolódóan
–
–
–
–

•

Transzparencia?
Paternalizmus?
Kiköltözők személyre/családra szabott segítése/támogatása (facilitáció, erőforrások)
Önkényes lakásfoglalók (az „underclass”-on belüli „underclass”) érdekeinek, szempontjainak figyelembe vétele

Szélesebb intézmények, struktúrák
–
–
–
–
–

Munka világa
Iskola világa
Lakhatás világa
Stigmatizáció (dehumanizáció) mérséklése
Szociális munka, családsegítés, drogprevenció stb. világa

Deszegregáció/antiszegregáció/mixing/szétköltöztetés helyett
társadalmi integráció (Lockwood 1964) és mobilitás
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