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„FELSŐOKTATÁS ÉS KUTATÁS A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG ÉS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN”

Egyenlőtlen fejlődés mint térbeli igazságtalanság
‒ európai  városfejlesztők „tértapasztalatai”,

városkutatók diskurzusai



A kritikai társadalomkutatás feladata: megérteni és megváltoztatni
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A kritikai társadalomkutatások releváns témája:
társadalmi (környezeti, térbeli) igazságosság

környezeti térbeli

igazságosság
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Egyenlőtlen térbeli fejlődés mint térbeli igazságtalanság

Egyenlőtlen fejlődés – például dzsentrifikáció Kiszorítás– igazságtalanság
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Egy városi egyenlőtlenség /„térbeliigazságosság-kutatás” 
tapasztalatai I.
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Egy városi egyenlőtlenség /„térbeliigazságosság-kutatás” 
tapasztalatai II.

Igazságos város − igazságtalanság-tapasztalat?

A térbeli igazságosság narratívái

(Hogyan) mobilizálható a térbeli igazságosság koncepciója

a városfejlesztési gyakorlatban?

Társadalomkutatók szerepe?

Stockholm

London

Rotterdam

Barcelona

Kolozsvár

Pécs
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A „térbeli igazságosság” koncepció kutatási relevanciája

Dél-Rotterdam (Dol et al. 2019)

Alacsony jövedelműek aránya (kék a legkisebb, piros a 
legnagyobb arány) (Janssen and Van Ham, 2018)
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A „térbeli igazságosság” koncepció kutatási relevanciája

La Mina/Barcelona metropolisz (Ulied et al. 2019)
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A „térbeli igazságosság” koncepció kutatási relevanciája

György-telep/Pécs (Jelinek, Virág 2019)
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A „térbeli igazságosság” koncepció kutatási relevanciája

Patarét/Kolozsvár (Bădiță and Vincze 2019)

Az érintettek térképe a hátrányos helyzetű területekről 
térképei (Bădiță and Vincze 2019)
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A fejlesztési gyakorlatból mégis hiányzik az „igazságosság” narratíva
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Miért nem kötik a negatív tértapasztalatokat
az igazságtalanság fogalmához?                                            Nem értik

Fejlesztők szerint:

Nincsenek  hátrányos helyzetű 
területek vagy térbeli 
igazságtalanság,

hátrányos helyzetű családok 
vannak

Patarét/Kolozsvár (Bădiță and Vincze 2019)

12



Miért hiányzik az „igazságosság” nyelve?
Másra fordítják

Társadalmi fenntarthatóság

Marginalizáció

Szegregáció

Sebezhető társadalmi-gazdasági 
helyzetű háztartások 
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Miért hiányzik az „igazságosság” nyelve?
Átpolitizáltnak tarják

„ … a kék oldalon [liberális-konzervatív koalíció] soha nem 
beszélünk igazságosságról. (…) ha ebben a városban liberális-
konzervatív (bor-gerligt) uralom van, akkor minden operatív tervbe 
beírjuk a „választás szabadságát”. Aztán, amikor váltás van, az 
ember megnyomja a „keresés és csere” gombot, és az 
„igazságosság” szót írja be ezekre a helyekre.” (Borén 2019, 9.).

14



Miért hiányzik az „igazságosság” nyelve?
az országos szakpolitikákban / közbeszédben is hiányzik

„neutrális”

technokrata
szemlélet

kritikai 
megközelítés
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Miért hiányzik az „igazságosság” nyelve?
a tudományos diskurzusokban is alig van jelen

timarj@rkk.hu
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Kiüresített fogalom beemelése a területfejlesztési diskurzusokba
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Kutatói feladatok

Marginalizáltak tudatosságának segítése
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Dilemmák

Milyen eszközei vannak a kritikai társadalomkutatóknak

(a RAK-on kívül) a tudatosításra, a társadalmi-térbeli 

igazságtalansággal szembeni fellépés támogatására?
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Köszönjük a figyelmet!

• Ez a megközelítési mód az 138713-as számú, "Marginalizált tértapasztalatok az 
egyenlőtlen földrajzi fejlődés kontextusában” című, az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott 
támogatásával, a K_21 pályázati program finanszírozásában megvalósított kutatás 
egyik alapgondolata.

• Ezt a munkát az Európai Unió Horizon 2020 No. 727097, RELOCAL (Resituating the
local in cohesion and territorial development, 2016 – 2021) kutatási és innovációs 
programja támogatta
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