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KEDVES OLVASÓK!

A Holokauszt Emlékközpontban évente több száz diákkal és több ezer felnőtt látogatóval 
találkozunk kiállításainkon, oktatási, kulturális programjainkon. Egyre gyakrabban merül fel 
részükről a kérdés: a múlt bemutatásán, a jelenről folytatott beszélgetéseken túl mit tehetünk 
egy befogadóbb, nyitottabb és türelmesebb Magyarországért.  
Nézzünk körül egy kicsit a nagyvilágban – gondoltuk –, máshol hasonló problémákkal küzdve 
milyen megoldási utakat választanak az egymásért tenni akaró emberek. Magunk is elcsodálkoz-
tunk rajta, hogy Kanadától Bangladesig, Hollandiától Ruandáig mennyi civil és állami, helyi és 
nemzetközi szervezet küzd az előítéletek, a faji megkülönböztetés, az erőszak megszüntetéséért, 
a kisebbségek, bevándorlók befogadásáért, az esélyegyenlőség megteremtéséért.
Jelen kis könyvünkben e kezdeményezések közül válogattunk, azzal a céllal, hogy itthon is 
segítsük hasonló törekvések kibontakozását. Az egyes fejezetekben a projekt bemutatásán 
túl érdekes történeteket, véleményeket, programajánlókat, továbbgondolásra alkalmas 
kérdéseket olvashattok. A kiadvány végén kedvetekre válogathattok Bódis Kriszta és Réz 
András könyv- és filmajánlójából.  A nyomtatott változat mellett – interaktív tartalmakkal 
kiegészítve – az emlékközpont honlapján is megtaláljátok kedvenc projektjeiteket.
Nyissatok Ti is ablakokat a világra: ismerjük meg egymást, tegyünk egymásért!

Harsányi László, ügyvezető igazgató

 2  3

IMPRESSZUM

A PROJEKTEKET FELKUTATTA, A SZÖVEGEKET 
FORDÍTOTTA:

Jeff Hillam (USA)
Gergely Márton
Pető Péter
A KÖNYV- ÉS FILMAJÁNLÓT ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Bódis Kriszta
Réz András
SZERKESZTETTE:

Török Zsuzsanna 
Szőnyi Andrea
GRAFIKA, KÉPSZERKESZTÉS: 

Györffy Anna
NYOMDAI MUNKÁK: 

Reál Press Nyomda 
KIADJA: 

Holocaust Közalapítvány
1094 Budapest, Páva utca 39.
www.hdke.hu
FELELŐS KIADÓ: 

A közalapítvány kuratóriumának elnöke

ISBN 978-963-87628-2-5

A KÖNYV MEGJELENÉSÉT TÁMOGATTA:

az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
„20 éves a köztársaság” pályázata



 4

CINEMA FOR PEACE 

FILMEK A BÉKÉÉRT

A MOZI FELSZABADÍT

A világ értelmiségeinek jelentős része a Gutenberg-galaxis végét vizionálja – 
nem ok nélkül. Kutatások bizonyítják, hogy a fiatalok keveset olvasnak, többnyire 
azt is képernyőn, vagy más digitális szerkezeten.  A mozgóképek világa ugyan-
akkor nem él meg különösebb krízist: a filmek iránti érdeklődés nem csökken. 
A 2002-ben debütált Filmek a békéért elnevezésű díj alapítói felismerték, 
hogy a film, a mozi fontos célok szolgálatába is állítható. A projekt célja, hogy 
olyan filmeket mutasson be, amelyek egyetemes emberi értékeket képviselnek,  
azokat az alkotókat díjazza, akik ennek a morális küldetésnek a szolgálatában 
tevékenykednek. A nemzetközi filmvilág a Berlini Filmfesztivál idején ünnepli 
a Filmek a békéért díjazottjait. Az évente megrendezésre kerülő gálaünnep-
ség a béke, a szabadság és a tolerancia szimbóluma kíván lenni. Olyan esemény, 
amely jelentős hatással van a film- és médiaiparra, valamint új ötleteket és 
kezdeményezéseket generál. A 2009-es díjazottak között volt Leonardo Di-
Caprio, aki a legjobb zöld filmnek járó díjat kapta; a legértékesebb dokumentum-
film kategória nyertese Jenin szíve című alkotásáért Ismail Khatib, aki filmjében  
az izraeli-arab megbékélésért száll síkra. Az emberjogi díjat a Burma VJ – 
jelentés egy zárt országból című film érdemelte ki. 
A berlini rendezvényen nemcsak nemzetközi filmsztárok, hanem a média, a poli-
tika élet, az üzleti világ képviselői is összegyűlnek, s jelenlétükkel is hitet tesznek 
amellett, hogy a mozgókép ereje képes egyesíteni a különböző kultúrákat.

 

cél: EGYETEMES EMBERI ÉRTÉKEKET KÉPVISELŐ MOZIFILMEK ALKOTÓINAK DÍJAZÁSA

A HDKE AJÁNLATA

FILMKLUB A BÁLINT HÁZBAN
filmek a kirekesztésről és kitaszított-
ságról, a holokauszt történéseiről

Minden 2. hét szerdán, 17:30-kor 
1065 Budapest, Révay utca 16.

Aktuális program: 
www.hdke.hu/programkalauz/kulturalis

HOLLYWOODI SZTÁROK A TOLERANCIÁÉRT

Az elmúlt évek gálarendezvényein megjelent és felszólalt többek között Antonio Banderas, 
Sir Bob Geldof, Nicole Kidman, Dustin Hoffman, Sharon Stone, George Clooney, Susan Saran-
don és Tim Robbins. A 2009-es gála legjobb filmjének járó díjat a Milk című film alkotója, Gus 
Van Sant kapta, a nemi egyenjogúságért való küzdelem ábrázolásáért. A film Harvey Milk éle-
tét dolgozza fel, aki Amerika történetében az első olyan közszereplő, aktivista, aki másságát 
felvállalva is magas és elismert  állami funkciót tölthetett be. A rendező, Van Sant szerint addig 
nem lesz béke a világon, amíg nem valósul meg a nemek közötti egyenlőség, a szegénység és 
az éhezés felszámolása, valamint a globális partnerség.  A mozgalom lényegét azonban talán 
Joseph Fiennes fogalmazta meg legjobban a 2008-as gálán: „Nagyon köszönöm a Filmek a 
békéért-nek, hogy támogatja és elismeri azokat a filmeket, amelyekben különös hangsúlyt kap 
az emberszeretet, a tolerancia és más fontos humanista eszmék.” 

Catherine Deneuve Leonardo di Caprio és Mihail GorbacsovSir Bob Geldof és Wim Wenders
(Fotók: www.cinemaforpeace.com)
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VÉLEMÉNY

Mi az, amit egy átlagos gimnazista minden este csinál? Egyszerű a 
válasz: tévét néz. Szerintem ez egyáltalán nem rossz dolog, hiszen köz-
ben együtt lehet a család vagy a testvérek, és később van miről beszél-
getni otthon. Az iskolában a gyerekek a szünetben ritkán beszélgetnek 
a tananyagról, de annál gyakrabban az előző nap látott tv műsorról. 
Ha sikerül olyan filmeket elhelyezni főműsoridőben, mint a Filmek a 
békéért programjában díjazott, vagy csupán beválasztott filmek, eset-
leg hasonlók, például a Gettómilliomos, akkor ez a diákok számára 
megkönnyíti az azonosulást olyan emberekkel, akiket maguktól nehezen 
fogadnának el. Nagyon vigyázni kell persze arra is, hogy a program 
ne legyen kontraproduktív, azaz ne elutasítást, netán agressziót váltson 
ki a fiatalokból, a nézőkből. Az is jó lenne, ha a sajtó többet írna az 
ilyen díjakról, kezdeményezésekről és nem csak a sztárok étkezési vagy 
magánéleti problémáiról olvashatnánk. Azért is fontos, hogy hírességek 
a nevüket, arcukat adják, odaállnak a Filmek a békéért díj mellé, 
mert a tizen- és huszonéves korosztály számára még mindig leginkább 
a sztárok jelentik az igazodási pontot. 

BIHARI ZSÓFIA, 16 éves, Vörösmarty Mihály Gimnázium

CINEMA FOR PEACE 

               FILMEK A BÉKÉÉRT

INTERAKTÍV

Melyik kedvenc filmed szavaznád be a Cinema for peace díjra és miért éppen azt? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Ha e témában Te alapítanál filmes díjat, kiket hívnál meg zsűritagnak?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Kedvenc filmjeleneteid közül idézz fel legalább három olyat, amely egymás 
elfogadásáról szól!

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Írj tizenhárom szót, s próbáljatok belőle forgatókönyvet írni tolerancia témában! 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.cinemaforpeace.com

Hans-Dietrich Genscher és Roger Waters
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DECADE OF ROMA INCLUSION 

A ROMA INTEGRÁCIÓ ÉVTIZEDE

GOND(OLAT)OK FÉLIDÓ́BEN

Az európai kormányok megállapodása alapján a 2005 és 2015 közötti időszak 
a Roma Integráció Évtizede. Az „évtized” kormányzati, civil és kormányközi 
szervezetek együttműködése, melynek célja, hogy a romák társadalmi és gazdasági 
helyzete érzékelhetően javuljon, társadalmi integrációja erősödjön. A program különös 
hangsúlyt fektet az oktatásra, az egészséges életmódra és a munkahelyteremtésre. 
Az ötlet egy budapesti konferencián vetődött fel 2003-ban, majd 2005. február 2-án 
Szófiában a program nyolc alapító országának miniszterelnökei aláírták a roma 
befogadás évtizedét deklaráló nyilatkozatot. A programban ma már tizenkét állam 
vesz részt: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, 
Magyarország, Macedónia, Montenegró, Spanyolország, Szerbia, Szlovákia. 
A résztvevő országokban jelentős roma kisebbség él, többségük gazdasági és 
társadalmi szempontból is hátrányos helyzetben. Ugyanakkor ezekben az államokban 
a politikai küzdőtéren egyre markánsabban jelennek meg szélsőséges pártok, amelyek 
fenyegetően lépnek fel a romákkal szemben. A program keretében minden nemzeti 
kormány saját akciótervet dolgozott ki, hogy pontosítsa a program helyi céljait, 
megvalósításának módját. A Roma Integráció Évtizede társalapítói között találjuk 
a Világbankot, az UNICEF-et és az Európa Tanácsot. 
A program elindítói és résztvevői tudják jól: a romák helyzetének javításához 
az évtized második felében óriási munkát kell végezni, hiszen egyszerre kell alapvető 
védelmet biztosítani nekik és társadalmi helyzetükön is javítani.

 

cél: AZ EURÓPAI ROMÁK FELZÁRKÓZTATÁSA

A HDKE AJÁNLATA

A ROMÁK MA, MAGYARORSZÁGON
Beszélgetés a rasszizmusról és a 
kisebbségi létről a Jobb a Fradi  
című dokumentumfilm kapcsán

Jelentkezés: 
www.hdke.hu/oktatas/toleranciaprogramok

A CIGÁNY SPIRITUSZ

A Roma Oktatási Alap 2005-ben indult. Feladata, hogy a tanulási lehetőségek bővítésével 
megszüntesse a roma és nem roma fiatalok közötti esélyegyenlőtlenséget Közép- és Kelet-
Európában. A Nothing about us without us (Semmit rólunk nélkülünk) elv értelmében: roma 
civil szervezetek, szakértők, képviselők is részt vesznek a programok előkészítésében, kidolgo-
zásában, megvalósításában. A romák integrációjáért legtöbbet, legjobban tevékenykedő prog-
ramok elismerésére a szlovák kormány megalapította a Gipsy spirit kitüntetést. A díjat öt kate-
góriában osztják ki: civil, vállalati, oktatási, egyéni és az év kampánya kategóriában.  A bíráló 
bizottság tagjai között van: Michael Kocáb, a cseh emberjogi és kisebbségi miniszter, Alexian 
Santino Spinelli, roma zenész, Dr. Sylvia Porubänová szociológus,  Jaroslav Kiska üzletember 
és az a Rumyan Russinov, aki 2002 és 2005  között a budapesti Open Society Institute elnö-
keként sokat tett a romák iskolai szegregációjának megszüntetéséért Közép-Kelet-Európában. 
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(Fotók: Györffy Anna)
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VÉLEMÉNY

Három gondolat jutott eszembe. Az egyik, hogy a romák szociális 
problémái nem távoli kontinenseken dúló halálos betegségek vagy 
tomboló hurrikánok áldozatainak tragédiája; ez a mi problémánk, a 
mi felelősségünk, nekünk kell megoldani. Ezért lehet fontos számunkra, 
magyar emberek számára ez a program.
A másik gondolatom, hogy állandó késésben vagyunk, hiszen újabb és 
újabb roma gyerekek születnek, akik segítség nélkül egyre mélyebbre 
süllyednek a szegénységben, tovább növelve a szociális és kulturális 
szakadékot.
Harmadikként pedig a Semmit rólunk, nélkülünk jelmondat tanulsága, 
hogy csak akkor érhetünk el eredményt a romák szociális helyzeté-
nek változtatásában – bármit tegyünk is –, ha együtt cselekszünk, mi, 
romák és nem romák. Nem elég a roma származású embereknek arra 
törekedni, hogy megváltoztassák a körülményeiket ahhoz, hogy a róluk 
alkotott negatív sztereotípiák oldódjanak – már ez eleve kiegyenítetle-
nebb helyzetbe kényszeríti őket, ahonnan még nehezebb kilépni. Mivel 
a nem romák fejében élnek leginkább ezek az előképek, így nekünk, 
nem romáknak is ugyanannyira tennünk kell ezért az ügyért!

SZOLGA ZSÓFIA, 25 éves, dizájner

DECADE OF ROMA INCLUSION 

               A ROMA INTEGRÁCIÓ ÉVTIZEDE

INTERAKTÍV

Tudod-e Európa mely országaiban él számottevő roma kisebbség? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Miért elfogadhatatlan a „minden cigány bűnöző” kijelentés?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Írj legalább 4 múltbéli, hagyományosan romák által űzött mesterséget!

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Szerinted mit jelentenek a következő szavak: bazsevál, purdé, komál, gázsó? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.romadecade.org
www.gypsyspirit.eu
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BIZTONSÁG ÉS EMBERI JOGOK?

A tolerancia egyik legfontosabb kérdése, hogy hagyjuk-e a társadalom minden 
tagját élni azokkal a jogokkal, amelyeket egy demokrácia biztosít számukra. 
Élhet-e mindenki szavazatai jogával, voksát egyenlő értékben számítják-e be? 
Ennek biztosítása az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 
alapfeladata. A szervezet – nevétől eltérően – messze túlnyúlik az öreg konti-
nens határain. Az úgynevezett Párizsi Chartával jött létre a szervezet elődje, az 
ODIHR (Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodája), mely a mai napig 
működik. Leglátványosabb küldetésük a választások megfigyelése. 150 voksolást 
ellenőriztek szerte a világban, 35 ezer megfigyelőt mozgattak meg. Az EBESZ 
és irodája arra figyel, hogy mindenki számára elérhető legyen a részvétel, ezt 
nevezik a biztonságpolitikai kérdés humán oldalának. Felvetődhet a kérdés: mi 
értelme ennek az egésznek? Van bármi következménye, ha Oroszország masszí-
van elcsal egy választást, vagy Közép-Európa és a Balkán országaiban mindenfé-
le fifikás akadályokkal próbálják a romák voksolását akadályozni? Néha bizony 
kellenek szervezetek, amelyek Don Quijote módjára harcolnak a szélmalom ellen. 
Harcuk nem mindig hiábavaló: igyekezetük valóban feltárja a problémákat, és 
ez hatalmas változást eredményez. Elég Ukrajnára és Grúziára gondolni, ahol 
az elcsalt választások hozták meg a fordulatot. A tolerancia az, ha nem pusztán 
elfogadom a másikat, de harcolok azért, hogy jogait gyakorolhassa. Az EBESZ-
nél nincs ilyen téren nemesebb szervezet.

 

cél: A DEMOKRATIKUS JOGOK BETARTATÁSA, A JOGEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

EGYENLÓ́SÉG, TÉNYLEG

Demokratizálódás, nemek egyenjogúsága, emberi jogok, roma ügyek, tolerancia és diszkrimináció-
ellenesség: a szervezet mindezekkel a témákkal foglalkozik, az ezekkel kapcsolatos feladatokat 
vállalja. Szakemberek, kormányzati és civil szervezetek képviselői számára szervez találkozókat, 
megbeszéléseket, vitafórumot. Azért küzd, hogy a nemek közötti jogi egyenlőség mellett a tényleges 
egyenlőség is megvalósuljon. 2003-ban akciótervet dolgoztak ki a roma népesség helyzetének 
javítására. Az erősödő antiszemitizmus jelensége arra késztette az EBESZ tagállamait, hogy oktatási 
programokat, tananyagokat dolgozzanak ki. Így született meg az Oktatási anyagok az antiszemitiz-
mus elleni küzdelemhez című tananyagcsomag, melyet már számos országban használnak. A tan-
anyagok a történelmi és modern antiszemitizmus jelenségével ismertetik meg a diákokat, rámutatnak 
az előítéletek működésére és arra, hogy mindezek hogyan hatnak az egyénre és a társadalomra. 
Haraszti Miklós személyében Magyarország is képviselteti magát a szervezet munkájában. Az egyik 
legfontosabb iroda vezetőjeként ötvennél több tagállamban felügyeli a sajtó szabadságát.

EBESZ 

EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMÚ ´KÖDÉSI SZERVEZET 56 TA
G
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Az EBESZ 17. miniszteri tanácsának záróülése Athénban 
                  (Fotó: OSCE/George Kontarinis)

Kirgiz rendőrök az EBESZ kínvallatás-ellenes szemináriumán  
(Fotó: OSCE/Eric Gourlan)

Roma képviselő felszólal a koszovói roma, askáli és 
egyiptomi közösségek polgári regisztrációjáról szóló 
OSCE-jelentéssel kapcsolatban, Uroševac 
(Fotó: OSCE/Hasan Sopa)

A HDKE AJÁNLATA

JOGFOSZTÁSTÓL NÉPIRTÁSIG
A kiállítás a magyar holokauszt 
történetét mutatja be állam és állam-
polgár viszonyában, családtörté-
neteken keresztül.

További információ: 
www.hdke.hu/kiallitasok
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VÉLEMÉNY

„Demokratizálódás, nemek egyenjogúsága, emberi jogok, roma 
ügyek, tolerancia, diszkrimináció-ellenesség” – szól a „tevékenységek” 
leírása. A gyakorlatban ez mit is jelent? Választási megfigyelést, oktatási 
anyagok kidolgozását, sajtószabadság képviseletét, rendezvényeket, 
megannyi, a fontossági sorban elöl elhelyezendő feladatot. Esemé-
nyeket, Bécsben, Minszkben,Varsóban, Jerevánban, hogy csak egy pil-
lantást vessünk a programokra honlapjukon. A szervezet több oldalon is 
frontot nyit: kormányzati szinten, a civil szférán keresztül és – nem utolsó 
sorban – az oktatásban. Engem – mint leendő tanárt érthető módón 
– leginkább ez utóbbi fogott meg, hiszen az, hogy a jövő állampolgá-
rai mennyire tudatosan állnak majd ki a demokratikus értékek mellett, 
nem kis mértékben az iskolában dől el. Az ODIHR honlapján található 
tananyag-mintákat böngészgetve feltűnt néhány dolog: 
• Tartalom: a tananyagok átfogóak, az antiszemitizmus történetével
 és jelen megjelenési formáit is említik, valamint az előítéletekkel 
 és diszkriminációval általánosságban is foglalkoznak.  
• Forma: az anyagok színesek, sok az érdeklődést felkeltő kép. 
• Módszer: nem központi tananyagot fordítanak le az egyes 
 országok nyelveire, hanem az adott országok sajátosságait 
 figyelembe véve önálló, az országra szabott anyagok készülnek.
Még valami szemet szúrt: az izgalmasnak tűnő oktatási anyagok sok 
nyelven léteznek már. Magyarul sajnos nem… 

WINKLER ZSUZSANNA, 24 éves, tanár-szakos egyetemi hallgató

EBESZ 

               EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMÚ ´KÖDÉSI SZERVEZET

INTERAKTÍV

Az ODIHR „megfigyelőket” küld a választásokra, nem „ellenőröket”. Van-e különb-
ség a két szerep között szerinted, és melyiket, miért tartod hatékonyabbnak? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Mit gondolsz, mi eredményesebb egyes hátrányos helyzetű csoportok 
körülményeinek javítására: a politikai akarat, vagy a helyi, civil kezdeményezések?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Mit jelent az egyházi antijudaizmus kifejezés?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Hogyan kapcsolódik a történelmi és modern antiszemitizmus fogalmához? 
Kell-e erről tanulni az iskolában? Miért? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.osce.org
www.osce.org/odihr
www.osce.org/fom

BISKEK, Kirgizisztán (Fotó: OSCE/Eric Gourlan)
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FARE (FOOTBALL AGAINST RACISM IN EUROPE) 

FUTBALLAL A RASSZIZMUS ELLEN EURÓPÁBAN

NYUGALMAT A STADIONOKBA! 

A labdarúgás a világ legnépszerűbb játéka, milliók játsszák, milliárdok nézik. 
A játék egyszerű, demokratikus jellegéből adódóan közösség- és tásadalomformáló 
erejű. Éppen ezért riasztó, hogy Európa-szerte egyre gyakoribbak a szélsőjobboldali 
nézeteket valló szurkolók rasszista megnyilvánulásai, antiszemita feliratok jelennek 
meg a lelátókon, a színes bőrű játékosokat inzultálják. Egy 1999-es bécsi találkozón 
Európa különböző országaiból érkezett játékosok, futballszövetségek képviselői, és 
szurkolói csoportok küldöttségei tanácskoztak arról, hogyan is léphetnének fel közö-
sen a rasszizmus, a xenofóbia ellen. A végeredmény a Football Against Racism 
in Europe (FARE) nevű szervezet megalakulása volt. A FARE célja, hogy magukat 
a sportolókat is bevonja a futball-huliganizmus elleni küzdelembe.
Antirasszista programokat szervez Angliában a Football Unites, Racism Divides, 
Lengyelországban a Never Again Association szervezet. 
A hálózatnak szlovák, lengyel, román programjai is vannak. Sajnos Magyarország 
csak a  rasszista megnyilvánulások felsorolásában szerepel a szervezet honlapján. 
Azt az esetet említik, amikor az egyik vezető futballedző, egykori legendás játékos 
és szövetségi kapitány a színesbőrű afrikai játékosokról szólva így kezdi 
mondandóját: „Alighogy lejöttek a fáról…” 
A FARE beszámolója szerint szurkolói csoportok sokasága segíti az antirasszista 
mozgalmat, ám magyar szereplőkről itt sem tesznek említést.

 

cél: FUTBALLAL A RASSZIZMUS ÉS AZ ERŐSZAK ELLEN

A HDKE AJÁNLATA

KÖZÖSSÉG ÉS CSOPORTNYOMÁS
Filmnézés és beszélgetés a zárt 
közösség, az uniformizálódás és a 
manipuláció veszélyeiről a Hullám 
című film kapcsán

Jelentkezés: 
www.hdke.hu/oktatas/toleranciaprogramok

A FUTBALL ÖSSZEHOZ, A RASSZIZMUS 

MEGOSZT

A Football Unites, Racism Divides szervezet a FARE alapító tagja. Programjuk 1995-ben 
a megnövekedett rasszista jelenségek hatására indult a Sheffield United szurkolóinak kezdemé-
nyezésére. Céljuk, hogy minden játékos és szurkoló rasszista megnyilvánulástól való félelem nélkül 
élvezhesse a focit. Fociedzéseket tartanak, bajnokságokat rendeznek különböző csoportoknak, így 
addig egymástól elszigetelten élő közösségeket hoznak össze. A rendkívül népszerű Streetkick 
program keretében hordozható, felfújható focipályát visznek az egyes városrészekbe, hogy a 
másképp nehezen elérhető gyerekeket is bevonják a játékba. A szervezők olyan területeket kíván-
nak elérni, ahol a fekete és ázsiai kisebbség aránya magas, ahol elszaporodtak a rasszista jelensé-
gek, vagy éppen ott, ahol nincsenek kisebbségek, tudatosítva megjelenésükkel a kisebbségek létét 
a társadalomban. A program nyomán különböző etnikai és kulturális hátterű emberek játszanak 
együtt a focipályán, ami ledöntheti az előítéletek és sztereotípiák állította korlátokat.
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VÉLEMÉNY

A sportolás, versengés olyan dolog, ami időtlen idők óta része az 
emberek hétköznapjainak. Sokan sportolnak, ám jóval többen vannak 
a nézők, szurkolók, akik szintén fontos szerepet töltenek be a sportban. 
Sok mindenre fel lehet használni a sportot, többek között reklámokra, 
üzenetek közvetítésére. Minden sportágnak vannak fanatikus szurkolói, 
de talán a legismertebbek mégis a focicsapatok fanatikusai. Ha megnézi-
tek, a Football Factory című film talán adhat egy összefoglaló képet arról, 
hogy mi is zajlik le egy-egy szurkoló fejében, mi mindenre képes csapa-
táért. Ez az elvakultság vezet aztán el a futball-huliganizmusig, ám ennek 
még nem magától értetődő része a rasszizmus. Megjelenése attól függ, 
hogy a szurkolói „kemény mag” milyen nézeteket közvetít a többiek felé.
A FARE szervezet tevékenysége sikeres lehet, akár híresebb klubok 
bevonásával, akár csak egy-egy játékos kiválasztásával. Mindenképpen 
fel kell hogy hívja az emberek figyelmét arra, hogy lehet másképpen is 
csinálni a dolgokat, mindent félretéve egyszerűen csak élvezni a játékot: 
játékosként, nézőként, szurkolóként egyaránt.
Az emberek közötti rivalizálást nem lehet és nem is kell eltörölni: mindig 
lesznek ellenfelek. A rasszizmust ha nem is lehet megszüntetni, de az 
észrevehetetlenségig vissza lehet és kell szorítani, ami egy nagyon hosszú 
folyamat. Elsőként el kell érni, hogy a közvéleményben „ciki” legyen, ha 
valaki rasszista. Úgy érzem, hogy jó úton haladunk efelé.

PÉTER NORBERT, 18 éves, Berzsenyi Dániel Gimnázium

FARE (FOOTBALL AGAINST RACISM IN EUROPE) 

               FUTBALLAL A RASSZIZMUS ELLEN EURÓPÁBAN

INTERAKTÍV

Mit gondolsz a tömeg- és versenysport viszonyáról? 
Hogyan segíthetnek a közösség tagjainak egymás elfogadásában? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Milyen a futballhoz kötődő rasszista megnyilvánulást tapasztaltál környezetedben? 
Volt-e reakció, válasz a közösség részéről?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Ismersz-e olyan világhírű sportolót, aki nyíltan kiáll(t) az elfogadás és a tolerancia 
mellett?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

A világhírű angol Arsenal csapatában vajon hány nemzet játékosai rúgják a 
labdát? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.farenet.org
www.aktive-fans.de
www.demballegal.de
www.eglsf.info
www.fairplay.or.at
www.furd.org
www.kickitout.org
www.licra.org
www.rasizmus.sk
www.free.ngo.pl
www.progettoultri.it
www.uisp.it
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FOUR HOST FIRST NATION 

A NÉGY VENDÉGLÁTÓ ELSÓ́ NEMZET (KANADA)

A VANCOUVERI OLIMPIA 

ÉS AZ Ó́SLAKOSOK

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tíz éve elfogadott hosszú távú projektje a nők, a 
fiatalok és az őslakosok szerepének erősítését tűzte ki célul az olimpiai játékokon. 
A 2010-es ötkarikás játékok szervezői Kanadában nem elégszenek meg azzal, 
hogy egy őslakos gyújtsa meg a lángot, mint tette azt Sydneyben Cathy Free-
man. A vancouveri olimpia az őslakosok játéka is lesz, ígérték: részt vesznek 
sportolóként és nézőként, önkéntesként és munkatársként, művészként és vállal-
kozóként. Az eddigi olimpiákon leginkább külsőségekben, kulturális programok 
előadóiként jelentek meg a bennszülöttek és kisebbségek, tovább erősítve a róluk 
kialakult sztereotip képet.
Ugye ismerős ez a gyakorlat? A magyar roma népesség kapcsán gyakran pozitív 
példákat keresve csak énekesek, muzsikusok és táncosok jutnak eszünkbe. 
Vancouver többet akar, célja, hogy példát mutasson a következő olimpiáknak 
és sportrendezvényeknek a világon. Azt szeretnék, ha az őslakosok a kulturá-
lis programok mellett – sportolóként vagy edzőként - a sporteseményekben is 
részt vennének, valamint gazdasági és üzleti lehetőséget is kívánnak biztosítani 
számukra. Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, az őslakosokkal való szoros 
együttműködés már 2003-tól – az olimpia rendezési jogának elnyerésétől – 
megkezdődött. A kanadaiak szerint egy ekkora beruházás csak akkor lehet igaz-
ságos, ha abból mindenki, de leginkább az elesettek profitálnak. Így juthatnak el 
a rászorulók felzárkóztatásához, a társadalmi békéhez.

 

cél: AZ INDIÁN ŐSLAKOSOK BEVONÁSA A 2010-ES TÉLI OLIMPIA MEGRENDEZÉSÉBE

A NÉGY VENDÉGLÁTÓ ELSÓ́ NEMZET

Vancouver már a pályázat megírásakor bevonta az olimpia előkészítésébe a város közelében 
élő indián törzseket. A lilwat, a musqueam, a squamish és tsleil-waututh törzsek főnökei először 
írtak alá közös dokumentumot, hogy népeik nyelvét, kultúráját bemutassák Kanadának és a 
világnak, az őslakos közösségeknek pedig fejlesztési és életkörülményeiket javító támogatá-
sokat szerezzenek. De a kínálatban ott van az őslakosok saját snowboard csapata is. A fiatal 
tehetségek utáni kutatás megmozgatta a törzseket, művészeik bekerültek a nyitó és záróün-
nepségbe, a láng áthaladt földjeiken. Troy Bikadi egy olyan vállalkozást vezet, amelyet a lilwat 
indiánok hoztak létre annak reményében, hogy részt kapnak az építési munkákból. Nem a pénz 
az elsődleges, állítja, hanem az, hogy az őslakosok cégalapításának tudatos ösztönzésével a 
törzsekben sokan tanulnak ki olyan mesterségeket, amelyek jóval 2010 után is gazdagítják majd 
közösségeiket.  
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(Fotók és illusztrációk: www.fourhostfirstnation.com)
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VÉLEMÉNY

Mit jelent számomra a kisebbség? Az emberek által el nem foga-
dott, másnak titulált; etnikum, vallás, külső tulajdonság vagy belső 
meggyőződés alapján megkülönböztetett csoportot. 
Mi jut eszembe, ha azt hallom őslakos? Egy egészen más világ, amit 
az emberek nagy része elutasít. Meg sem akarják ismerni ezt a 
világot, sem történetét, sem szokásait, sem kultúráját, még az embere-
ket is elkerülik. Az őslakosok is kisebbséget alkotnak, ők is megkülön-
böztetettek, őket se fogadják el.
A történelem folyamán Amerika felfedezésekor a fehér emberek vad 
barbároknak tartották az indiánokat, mert nem ismerték a kultúrájukat 
és csak a saját modern világukat voltak hajlandóak elfogadni.
Ma már tudjuk, hogy rengeteg kultúra létezik, az emberek sokkal 
nyitottabbak mások felé, de még korántsem annyira, hogy meg is 
akarják ismerni a másik világát. A vancouveri téli olimpia szervezői 
ebben segítik Kanada négy őslakos indián népét. Azzal, hogy teljes 
mértékben bevonják őket az olimpia szervezésébe, sportolóként is 
részt vehetnek és megmutathatják a világnak, kik ők. Hogy attól nem 
mások, mert másképpen élnek mint a körülöttük élők. Ők is emberek. 
És ez a legfontosabb.

SZŐNYI ESZTER, 16 éves, Berzsenyi Dániel Gimnázium

FOUR HOST FIRST NATION 

               A NÉGY VENDÉGLÁTÓ ELSÓ́ NEMZET

INTERAKTÍV

Mikor rendezték az első ókori és az első újkori olimpiai játékokat? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Mit szimbolizál az öt egybefonódó olimpiai karika?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Az Ókorban az olimpiai játékok idején felfüggesztették a háborúskodást. 
Hogyan befolyásolták a politikai események az újkori olimpiák alakulását?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Mikor maradt el az újkori olimpiák történetében a játék és miért?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.vancouver2010.com
www.fourhostfirstnations.com
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cél:

HITELKÉPTELEN TÖBBSÉG

A bankok általában azt az elvet követik, hogy minél több pénze van egy ügyfélnek, annál több 
hitelt vehet fel, azaz, aki nincstelen, az semmit nem kap. Ezen az alapon a világ népességének 
több mint a fele nem juthat hitelhez. Ehhez képest a Grameen Bank vélekedése szerint a hitel 
emberi jog, és éppen a legszegényebb és legkiszolgáltatottabb ügyfeleket kell előnyben része-
síteni, akik máshonnan nem juthatnak hitelhez. Nem az ügyfél vagyoni helyzete, hanem a benne 
rejlő lehetőségek alapján hiteleznek. A hitelt szolidaritási csoportok kapják, a tagok kölcsönösen 
bíznak egymásban és kezességet vállalnak egymásért. Eleinte csak bevételnövelő tevékenységekre 
kapható hitel, így biztosítják, hogy az ügyfél képes legyen visszafizetni azt. 
Muhammad Yunus rácáfolt arra  a korábbi vélekedésre, hogy a szegényeknek nem lehet hitelezni, 
hiszen nincs munkájuk, nincs és nem is lesz miből visszafizessék tartozásukat. Ügyfeleik bizonyítot-
ták: legtöbbjük a hitel segítségével munkához jutott és a hiteleket is visszafizette. 

GRAMEEN BANK 

GRAMEEN BANK

NOBEL-DÍJAS BANK

Ha a szegénység leküzdéséről van szó, segélyszervezetek, állami és nemzetközi 
összefogás, önkéntesek sokasága jut eszünkbe. Pedig létezik egy bank – a Muham-
med Yunus által alapított Grameen Bank -, amely azt tűzte ki célul, hogy a leg-
szegényebbeknek nyújt hitelt, ösztönzi vállalkozásaikat, sőt klasszikus bankhoz illő 
nyereséget is termel. Tevékenységéért 2006-ban, mind az alapító, mind a szervezet 
Béke Nobel-díjban részesült. A Nobel-bizottság külön kiemelte, hogy a bank remekül 
példázza: a pénz és a pénzvilág is igen sokat tehet a toleranciáért, a megértésért.
Dr. Muhammad Yunus 1976-ban alapította meg a Grameen Bankot Banglades-
ben. Működésének első lépéseként kisösszegű kölcsönnel hozzásegített egy paraszt-
asszonyt, hogy bambuszbútor-készítő munkáját folytatni tudja. A kölcsön összege 27 
dollár volt, melyet a bankár akkor még saját zsebéből fizetett ki. 
A Grameen Bank azóta intézményesen is kisösszegű, alacsony kamatú mikro-
hiteleket nyújt szegénysorban lévő ügyfeleinek. Az ötlet bevált, a bank hiteleinek 
98%-át visszafizetik – ez világviszonylatban is óriási eredmény. A statisztikák 
szerint ügyfeleik több mint fele volt képes a kis kölcsönök segítségével a létminimum 
fölé emelkedni – legalábbis helyi mérce szerint. A Grameen Bank ráadásul a 
szegények támogatása mellett sokat tett a bangladesi társadalomban elnyomott nők 
felemelkedéséért is: hiteleik több mint 90 százalékát asszonyok kapták. A sikerek 
nyomán a fejlődő világban, de még a fejlett ipari országokban is hasonló elven 
működő pénzintézetek jöttek létre.
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SZEGÉNYEK FELZÁRKÓZTATÁSA MIKROHITELEK SEGÍTSÉGÉVEL

SZUDÁN LAOSZ SOWETO, Dél-Afrikai KöztársaságAZERBAJDZSÁN (Fotó: OSCE/ Alex Nitzsche)
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VÉLEMÉNY

A hitelnyújtás alapja a bizalom. Minden bank felméri ügyfelének 
hitelképességét és megbízhatóságát, mielőtt hitelt nyújt. A pénzintézetek 
alapvetően kis esélyt látnak arra, hogy egy nehéz anyagi helyzetben 
lévő személy felmutasson valamit a jövőben, amire alapozhatnák a 
hitel és a kamatok visszafizetését. A fejlődő országokban a banki és 
kereskedelmi szféra sokáig nem is foglalkozott a szegényebb illetve 
legszegényebb társadalmi csoportokkal, mondván, hogy ott nem lesz 
miből „kihajtania a virágnak”. Szerintem a mikrohitelezés igazi bizalmat 
és reményt sugárzó banki megoldás. A legszegényebbeknek nyújtott 
anyagi segítség nemcsak a vállalkozások számát növeli, hanem az 
emberek önbecsülését is. Azok az emberek, akikkel eddig nem törődtek, 
megtapasztalhatják, hogy valaki megelőlegez nekik pénzt, amiből 
megvalósíthatják az álmaikat. A pénzt kis mennyiségben és szabá-
lyozva kapják az emberek, és ez a módszer segít nekik abban, hogy 
megtanulják, hogyan kell gazdálkodni és spórolni. A harmadik világbeli 
országokban a nőket maximálisan megbízhatónak tekintik, hiszen ők 
saját magukon kívül még gyermekeikért is felelősséget vállalnak. Ez a 
hitelprogram remélhetőleg megnöveli a nők társadalmi elismertségét és 
kiterjeszti lehetőségeiket a továbbtanulás terén is. 
        

FRONDELIUS JOHANNA, 24 éves, közgazdász, civil munkás

GRAMEEN BANK 

               GRAMEEN BANK

INTERAKTÍV

„Minden társadalom annyit ér, amennyire szolidáris az elesettekkel.” 
Mi a véleményed erről a kijelentésről? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

A harmadik világ országait támogató szervezeteknek milyen problémákkal kell 
szembesülniük segítségnyújtás esetén?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Egy nyereséges vállalkozás vezetőjeként milyen, az üzleti életben elfogadott 
lehetőségeid vannak a társadalmi felelősségvállalásra?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Milyen vélemények mentén osztja meg az embereket Oskar Schindler vagy  
Kasztner Rezső személye? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.grameen-info.org

SZEGÉNYSÉG PAKISZTÁNBAN (fotó: Zeeshan Chaudhry)
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INTERNATIONAL PEACE MARATHON 

NEMZETKÖZI BÉKE MARATON

RACE TO RUN & TO REMEMBER

Ruanda kétségkívül többször szerepelt a világlapok címlapjain, mint jónéhány 
szomszédos afrikai ország. Ruanda azonban nem természeti szépségeinek, 
ásványkincseinek vagy egzotikus szokásainak köszönheti világhírnevét. 1994-ben 
a hutuk szervezetten gyilkoltak le több százezer tuszit az országban, de a hutuk 
mérsékeltebbjei is áldozataivá váltak e jelenkori népirtásnak. A hangulatkeltéshez 
Ruandában felhasználták a modern média adta lehetőségeket is. 1994-ben az 
úgynevezett Utálat-rádióban Mille Collines DJ-ként működött és a zeneszámokat a 
„Végezzeket a tuszi csótányokkal!” felkiáltásokkal keverte. Majd tuszik neveit olvasta 
fel, akiket később meg is gyilkoltak a hutu földművesek.
A béke azóta a legfőbb értékké vált minden ruandai számára, mert pontosan tudják, 
milyen a vég nélküli vérontás. S ahogy az olimpiák története is mutatja, a sport a 
béke világszerte szívesen fogadott nagykövete. Ennek az eszmének tisztelegve 
rendezik meg minden évben Kigaliban a béke maratonját, amikor a világ különböző 
pontjairól sportolók és érdeklődők százai érkeznek az országba, hogy az emberi 
teljesítőképesség határait feszegető sportágban megméressék magukat, s hirdes-
sék a békét. A sporteseményeket humanitárius projektek is kiegészítik. Egyik évben 
a legelmaradottabb régiókból hoznak gyerekeket, máskor pedig pénzt gyűjtenek, 
hogy abból sportpályákat építsenek. Mert tudják, a sport közösséget kovácsol, s 
együttélésre tanít. A hatodik béke maratont 2010. május 23-án rendezik, Kigaliban.

 

cél: MARATONI VERSENY A BÉKÉÉRT, AZ EMLÉKEZÉSÉRT

A HDKE AJÁNLATA

RENDHAGYÓ ÓRÁK:
AZ AUSCHWITZ ALBUM KÉPEI
Jákob Lili fényképalbuma segítsé-
gével követjük végig a koncentrációs 
tábor egy napjának történetét

Jelentkezés: 
www.hdke.hu/oktatas

HALOTT TUSZI ANYA, 

MEGGYILKOLT HUTU APA

A verseny egyik belga részvevőjének egész életét változtatta meg a maraton. Évről évre azért vál-
lalja a megmérettetést, mert az 1994-es népirtást követően e békemozgalomnak részese akar lenni. 
Elkötelezettségét csak fokozza tizenegy éves lánya, akire egy menekülttáborban talált, és onnan 
fogadta örökbe. Imana árva lány, akinek hutu apját valószínűleg megölték, tuszi anyja meghalt. 
A férfi minden évben lányának, s a lány elhunyt szüleinek ajánlja maratonját. Így vált Imana, aki 
maga is jó futó, a Kigali maraton szimbólumává.  Az utóbbi évben a belga sportember édesapja 
a 65 éves Romain Truyers is elindult a versenyen, hogy így tisztelegjen a népirtás áldozatai előtt. 
Ma már a Truth, Justice & Reconciliation (Igazság, igazságosság és megbékélés) feliratú 
kétnyelvű (hutu és tuszi) táblák fogadják a maratonra érkezőket. Az újságok pedig világszerte 
a kihalófélben lévő hegyi gorillák és aranycerkófok egyik utolsó menedékhelyeként említik 
Ruanda földjét. 
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Ruandai gyerekek
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VÉLEMÉNY

Az agresszió, az erőszak, valaki elítélése származása, nemi hova-
tartozása miatt mindig csak hamis indok azok számára, akik nem 
képesek befogadni a világot, és rasszizmussal szűkítik le az utak és 
lehetőségek számát, amely az egyes emberekhez vezet.
Mindig sokkal könnyebb valakit rossznak látnunk messziről, mint kö-
zelebb lépni és megismerni: ez persze nem jelenti azt, hogy mindenki 
jó, de azt igen, hogy mindenkit egyénileg kell megítélni!
El kell ismerni, nagyszerű ötlet a futást felhasználni a béke jelképe-
ként, mert Afrikában ez egy kitörési lehetőség a jobb élet felé, 
rengeteg kitartás kell hozzá, nem véletlenül volt már annyi afrikai 
világbajnoka a sportágnak! A kigali maraton pedig méltó emlékezés. 
Hogy megszületett és minden évben megrendezik, mutatja, hogy bár 
a múltat nem tudják megváltoztatni az ott élők, de a jelenben, illetve 
majd a jövőben mindenkinek értenie kell az üzenetet: nem számít 
az, hogy valaki fekete, fehér, zsidó vagy keresztény, hutu vagy tuszi 
származású. Megtanulható, hogy nem ezek szerint kell megítélnünk 
embertársainkat! 

VIZI KAROLINA, 16 éves tanuló, Berzsenyi Dániel Gimnázium

INTERNATIONAL PEACE MARATHON 

               NEMZETKÖZI BÉKE MARATON

INTERAKTÍV

Melyik ismert film játszódik az 1994-es ruandai összecsapások idején? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Mit jelent pontosan a genocídium kifejezés?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Ruandában számos emlékhelyet állítottak a népirtás áldozatainak. 
Keresd meg őket a Kigali Emlékközpont honlapján!

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Ismersz más sporteseményt, rendezvényt, amit figyelemfelkeltésül rendeznek?  

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.kigalimarathon.com
www.kigalimemorialcentre.org
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A  MULTIKULTÚRA TEMPLOMA?

Mondják, a könyvtár a csend és az elmélyülés színhelye, a kultúra temploma. 
Biztosan így kell ennek lennie modern világunkban is? Az Európai Unió négy 
tagállama kezdett a Könyvtárak mindenkinek elnevezésű projektbe, hogy 
az „olvasás templomát” kultúrák találkozóhelyévé változtassa. A közkönyvtárak 
feladata, hogy az egész közösség szolgálatában álljanak, így a programban részt 
vevő intézmények olyan közös teret hoznak létre, ahol a bevándorlók megtehetik 
első lépéseiket a többségi társadalom felé. Ahol megtalálhatják kedvenc újságaikat, 
könyveiket, és a település is felhasználhatja a lehetőséget, hogy megismertesse őket 
a befogadó környezet szokásaival.
S mondhatnánk, nem kell mindig eredetinek lenni, nem szégyen a jó ügy érdekében 
ellesni mások tapasztalatait. Az európai projektek gazdái ugyanis nagyrészt 
amerikai példákra támaszkodtak. A hartfordi nyilvános könyvtár volt az egyik első, 
amely jogi segítséget nyújtott a menekülteknek és bevándorlóknak – azok anya-
nyelvén –, füzeteket osztott ki az Egyesült Államokban való letelepedés könnyítésére, 
angol nyelvtanfolyamokat indított az érdeklődőknek, és könyvek, DVD-k segítségével 
próbálta megismertetni a várost és környékét a frissen érkezőkkel.
Európában négy közintézmény részvételével indult a program. A multikulturális 
könyvtár megteremtéséhez továbbképzést tartanak könyvtárosok és helyi kisebbségi 
szervezetek vezetői részére. A cél, hogy mindkét fél tanuljon egymástól, tapasztala-
taikból pedig útmutató készül, hogy további könyvtárak csatlakozását elősegítsék.

 

cél: A MULTIKULTURÁLIS KÖNYVTÁR MEGTEREMTÉSE

TANULJ MAGAD!

„A kurzus segítségével megtanulhatok csehül, és talán jobb munkát is kapok” – mondja egy beván-
dorló a Prágai Központi Könyvtárban. A nyelvi kommunikáció az elfogadás első és legfontosabb 
feltétele – véli a projektben résztvevő egyik könyvtáros.
Számítógépeket állítottak fel a bevándorlók számára, és ezzel nem várt sikereket értek el. 
A beilleszkedéssel küszködő idegenek először azért jártak a könyvtárba, hogy a gépek segítségé-
vel tartsák a kapcsolatot otthon maradt szeretteikkel. A rendszeres könyvtárlátogatás során aztán 
szép lassan megismerkedtek a cseh nyelvvel és kultúrával. A számítógépeken a szótárakat közvet-
lenül az asztalra mentve találták, a kirakott brosúrákba is egyre többen belelapoztak, míg a foglalt 
gépekre vártak. A könyvtár dolgozói segítségképpen oroszra, ukránra, mongolra, vietnamira, 
kínaira, angolra és németre fordították a legfontosabb információkat. A rendszeres vendégeknek 
lassan már nem is lesz szükségük segédeszközökre, hiszen egyre jobban tudnak csehül a Tanulj 
magad! programnak köszönhetően.

LIBRARIES FOR ALL 

KÖNYVTÁRAK MINDENKINEK

Műalkotások a Prágai Multikulturális Centrum CZECH MADE? című képregénykiállításából, melynek 
közzéppontjában a külföldi munkavállalás állt (Magdaléna Borkovcová).
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A HDKE AJÁNLATA

IDENTITÁS-JÁTÉKOK
Előítéletek és tények bemutatása, interaktív, 
önálló gondolatokat ébresztő foglalkozások 
keretében, a párbeszéd és a tolerancia 
jegyében a Haver Alapítvány munkatársaival.

Jelentkezés: 
www.hdke.hu/oktatas/toleranciaprogramok
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Mikor egy bevándorló  új országot választ otthonául, szembe kell 
néznie egy alapvető  kérdéssel: igyekezzen-e megőrizni saját identitását 
vagy inkább azon legyen, hogy a befogadó ország kultúráját megis-
merje, és ezen keresztül beilleszkedjen az új társadalomba? Szeren-
csére az elmúlt évek során egyre többen próbálnak egy harmadik úton 
elindulni, miszerint a bevándorlók az asszimilálódás során úgy ismer-
kednek meg a befogadó ország kultúrájával, hogy közben nem kell 
feladniuk saját identitásukat. A Könyvtárak mindenkinek program 
lényege, hogy katalizátorként felületet biztosítson azok számára, akik 
ezt a harmadik utat választják. Hiszen a könyvtárak lételeme, hogy a 
társadalom lehető legtöbb rétegéhez eljuttassák a tudást és ismereteket. 
Viszont ahhoz, hogy egy könyvtárban ez az alapvető cél megvalósul-
jon, szem előtt kell tartani, hogy a társadalom plasztikus közeg, melynek 
összetétele folyamatosan változik. Csehország, Németország, Své-
dország és Ausztria felismerte, hogy a társadalom szerkezeti változását 
nagyban befolyásolja a bevándorlók jelenléte és ezért a könyvtárak 
kiemelt szerepet kaphatnak a bevándorlók integrálásában. A multi-
médiás eszközök pedig megkönnyítik a befogadó ország kultúrájának 
megismertetését és közvetítését. Végül, de nem utolsó sorban a könyv-
tárak olyan közeget biztosítanak, ahol a különböző társadalmi rétegek 
találkozhatnak, beszélgethetnek és tanulhatnak egymástól és egymásról.  

MÓDIS HAJNALKA, 
26 éves művészeti menedzser szakos egyetemi hallgató

LIBRARIES FOR ALL 

               KÖNYVTÁRAK MINDENKINEK

INTERAKTÍV

A nyelvtanulás egy másik kultúrába való közlekedési útvonal. Miért, hogyan? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

„A bevándorlókat arra kell ösztönözni, hogy megtanulják a többségi társadalom 
nyelvét, és lehetőleg ne is használják a saját anyanyelvüket.” 
Mit gondolsz erről a kijelentésről?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Ismereteid szerint ma Magyarországon a nyelvi kisebbségeknek milyen jogaik 
vannak?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Használhatják-e anyanyelvüket pl. hivatalos ügyintézések során? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.librariesforall.eu
www.mkc.cz
www.immi.se

(Anna Tejklová)
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LISTIGA RÄVEN

RAVASZ RÓKA

24 TANULÓ 12 ANYANYELVE

A svéd társadalom egyik legfontosabb feladata napjainkban, hogy újradefiniálja 
önmagát, és ne csak tiszteletben tartsa az egyes kultúrákat, de közösséget vál-
laljon velük. Ennek szellemében, az integráció és az elfogadás mentén született 
a 90-es években egy civil kezdeményezés: a Ravasz Róka projekt.  A helyszín 
Rinkeby, Stockholm elővárosa, egyike a bevándorlók által legsűrűbben lakott 
területeknek. A gyerekek csupán egy százaléka svéd anyanyelvű, az 1 km2 
területű körzet öt iskolájában mintegy száz nyelvet beszélnek, a munkaképes 
lakosság hatvan százaléka volt regisztrált munkanélküli. A program Kvarnby 
iskolájának és Rinkeby könyvtárának összefogásából született. A projektben részt 
vevő osztály 24 tanulója 12 különböző anyanyelven beszélt, közülük nyolcan 
nem is Svédországban születtek. A gyerekek egy része olyan országokból jött, 
ahol a muszlimok és a keresztények hosszú idő óta háborúban élnek egymással. 
Gyakran előfordult, hogy társaiktól teljes elfogadást vártak el saját hagyomá-
nyaikkal és nézeteikkel szemben, de ők nem voltak tekintettel másokéira. A projekt 
célja az együttműködésre és önállóságra nevelés, a szabadság és a felelősség 
viszonyának megértése és elsajátítása a nyelvi fejlesztés és a művészetek segítsé-
gével, mind egyéni, mind pedig közösségi szinten. „Az, hogy milyen lesz Rinkeby 
és a többi hozzá hasonló, bevándorlók által lakott előváros 25 év múlva, amikor 
a mostani időszak már történelem, nagyrészt azon múlik, hogyan oldjuk meg most 
napjaink problémáit.”– vallják a program szervezői.

 

cél: A BEVÁNDORLÓK GYERMEKEINEK FELZÁRKÓZTATÁSA KOMPLEX OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁVAL

A HDKE AJÁNLATA

A  TÁRSADALMI ELŐÍTÉLETEK
Konfliktushelyzet és az emberi 
viselkedésminták. Vetítés és beszél-
getés  A Potyautas című német  
dokumentumfilm alapján.

Jelentkezés: 
www.hdke.hu/oktatas/toleranciaprogramok

AZ ANGYALOK KULTÚRA-FÜGGETLENEK

A 24 fős osztály tanulói török, szomáli, arab, tugrin, spanyol, perzsa, urdu, bengali, tagalog, 
vietnami, thai és szerb anyanyelvűek voltak. A gyerekeket a közös nyelv és kulturális háttér 
hiánya miatt nem lehetett hagyományos módszerekkel oktatni, de még ünnepelni sem volt velük 
egyszerű. Létre kellett hozni egyfajta közös kulturális platformot, ez – karácsony felé közelítve 
– az angyal lett. Angyalok vagy hozzájuk hasonló lények a legtöbb vallásban és kultúrában 
megtalálhatók: kultúra-függetlenek. A zsidó, a krisna és a muszlim vallásban közös angyalok 
is vannak. A tanárok által kitalált játékokban a gyerekeknek az angyalok öt kérdésére kellett 
válaszolniuk.  Cserébe egy agyagrögöt kaptak, amiből megformázhatták saját angyalukat. 
A nagyobbak angyalos könyvet is készíthettek, amelyet kiállításon mutattak be szüleiknek. 
A Ravasz Róka projektnek magyar követői is voltak Budapesten, a Magdolna negyedben. Taní-
tásuk jelszava: olvass, írj, mesélj, dramatizálj, rajzolj, fess, töltekezz az egész tanítási nap alatt!
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(Fotók: http://ravaszroka.blogspot.com)
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VÉLEMÉNY

Nagyon tetszik ez a projekt. Végre azt látom, hogy valahol, valakik
felismerték, hogy a bevándorló-társadalom milyen problémákat hoz 
magával, ezeket ki merték mondani – és ami a legfontosabb, megpróbál-
tak megoldást találni. Mert nem az a baj a bevándorlókkal, hogy vannak. 
Hanem az, ha a befogadó társadalom nem tudja őket kellőképpen 
integrálni – hogy ne veszítsék el saját hagyományaikat, de ugyanakkor 
beilleszkedjenek a befogadó ország lakosai közé. Mert a legegyszerűbb 
azt mondani a bevándorlók körül kialakult társadalmi problémára, hogy 
„menjenek haza”, meg „ez a mi országunk”. Ami persze semmit nem old 
meg, csak tovább mélyíti az ellentéteket. Sokkal nehezebb, sokkal több 
energiát igényel, ha megpróbálják őket egy nagyobb közösség részévé 
tenni. De a végeredmény is sokkal szebb lesz. Ebben a projektben azt 
látom, hogy átgondolták, mi is jelenti a legnagyobb problémát mind a 
bevándorlók, mind a befogadó társadalom részéről, és ezekre kerestek 
hatékony megoldásokat. Nagyon fontos az is, hogy kimondták: gyakran 
bizony a bevándorlók sem eléggé toleránsak a befogadó kultúrával 
szemben. Valóban jó, hogy nem mutogatnak a másikra, hogy ki kezdte 
az intoleranciát. Ha egy problémát megfogalmazunk, ha őszintén, vádak 
nélkül, tényszerűen vázoljuk a helyzetet, az már az első lépés a megoldás 
felé. És amint látom, a Ravasz Róka esetében ez történt.

KISVÁRI KINGA, 20 éves, pszichológus-hallgató

LISTIGA RÄVEN

               RAVASZ RÓKA

INTERAKTÍV

„… az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva meg-
parancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becs-
ben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.” 
Honnan idéztünk?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Egy nem létező népcsoportot, a pirézeket is ellenszenves népnek tartja 
a magyarok kétharmada. Mire következtetsz ebből?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Az amerikai iskolákban időnként felcserélik az ebédnél az ültetési rendet, hogy 
a különböző csoportokban tanuló gyerekek jobban megismerhessék egymást. 
Te ezt jó ötletnek tartod? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.ravaszroka.blogspot.com
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cél: TANULJUNK A HOLOKAUSZT ÉS A XX. SZÁZAD TÖRTÉNELEM TANULSÁGAIBÓL

A HDKE AJÁNLATA

KÖZÖSSÉG ÉS CSOPORTNYOMÁS
Filmnézés és beszélgetés a zárt 
közösség, az uniformizálódás és a 
manipuláció veszélyeiről a Hullám 
című film kapcsán

Jelentkezés: 
www.hdke.hu/oktatas/toleranciaprogramok

VÉTKESEK KÖZT CINKOS, AKI NÉMA

Babits Mihály örök sora köszön vissza a svéd intézmény egyik kiemelt projektjében. A Passzív 
szemlélő című oktatási csomag célja, hogy tisztázza a gyerekekkel, mi a felelőssége azoknak, 
akik nem avatkoztak közbe mások érdekében. Örök érvényű kérdéseket tesz fel a svéd ifjaknak: 
Mit jelent passzív szemlélőnek lenni? Mi tart minket vissza attól, hogy cselekedjünk, amikor a 
mellettünk álló embert gúnyolják, kiközösítik, lökdösik? A szemlélet példaértékű, valamint az is, 
hogy ezt a projektet választották az elmúlt 3 év kiemelt oktatási programjául. A projektnek csak 
kiindulási pontja a holokauszt. A svédek nem azt elemzik, hogy miért volt bűnös Németország, 
hogy hogyan segédkezett a vészkorszakban a magyar hatóság. Arra hívják fel a figyelmet, amit 
ők követtek el: passzív szemlélői voltak a történelem egyik legnagyobb gaztettének. A projekt 
azt is megtanítja, hogy minden a legapróbb dolgokkal kezdődik. Nem hagyom, hogy a menzán 
megelőzzék a kisebbeket, gyengébbeket. Nem hagyom, hogy a metrón kicsúfolják a tolószékest. 
Az élő történelem tehát azt jelenti: a történtekből tanulva magam is másként cselekszem.

LIVING HISTORY FORUM 

AZ ÉLÓ ´ TÖRTÉNELEM FÓRUMA

TÜKÖR ÁLTAL…

Miért kell egyáltalán ismerni a történelmet, mikor az csak rengeteg dátum és meg-
jegyezhetetlen nevek sokasága? Ezt a kérdést sok iskolás teszi fel nap mint nap. 
A svéd Élő Történelem Fóruma szerint azonban a múlt eseményeiből értékes 
következtetések vonhatók le, konkrét feladatokat lehet megfogalmazni a jelen 
számára. A fórum szervezői tevékenységük középpontjába a holokausztot állítot-
ták, de nem feledkeztek meg a kommunista rendszerek tömeges kirakatpereiről, 
kitelepítéseiről és munkatáborairól sem. Kényes téma e két diktatúra áldozatainak 
összevetése, mert a más-más oldalon álló emberek gyakran összevetik, szinte ver-
senyt teremtenek az áldozatok számából, megalázva ezzel mindkét oldal ártatlan 
áldozatainak emlékét. A svédeknél talán azért is érdekes a múlt századi történések 
vizsgálata, mert a XX. század mindkét borzalmát kívülről, semleges országként élték 
meg. Ők fogadták be az egy éjszaka alatt kihajózott dán zsidóságot, és ők küldték 
Pestre a fővárosi zsidóság egyik megmentőjét, Raoul Wallenberget.
A svédek mégis kíméletlenül felteszik maguknak a kérdést: milyen volt városunk a 
világégés alatt? Semleges volt vagy a nácik találkahelye? Kik gyülekeztek itt: 
szabadságharcosok, menekültek vagy kémek? Stockholmra a Fórum már kidolgo-
zott egy tanítási óratervet. Térkép segítségével a diákcsoportok megismerhetik saját 
városuk történelmét 1933 és 1945 között. Az intézmény pedig segít, hogy más 
városok is csatlakozzanak a projekthez.
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Svédország, Spanyolország, Svájc. A három S, akik Semlegesek marad-
tak a második világháborúban. Hazánk szerepvállalásának kontextusában 
egyenesen Szuperhősnek láttatták a gimnáziumi történelem órák ezen 
országok kormányait. Svédországot különösen nagy S-sel írtuk, hiszen 
budapesti nagykövetsége menleveleivel és védett házaiban ezrek számára 
biztosított menedéket. A semlegesség és kívülmaradás, mint abszolút érték 
fogalmazódott meg bennünk, nem számolva ennek negatív tartalmaival: 
a cselekvésképtelenséggel, a passzivitással, a társadalmi cinizmussal 
és apolitikussággal. Az alapvető emberi jogokon, mint közös alapokon 
nyugvó, a sokféleséget értékként elismerő és felmutató társadalmat nem 
lehet a semleges kívülálló pozíciójából építeni. Kicsiben magunknak kell 
elkezdeni, a közvetlen környezetünkben: családban, egyetemen, a villamo-
son, a 2-esen csakúgy, mint a 28-ason. Ehhez kínál fogódzót ez a projekt, 
amely stockholmi mikrotörténetekből kiindulva keresi Svédország szerepét 
a világégés eseményeiben, hogy aztán a passzivitás és a felelősség absz-
trakt fogalmait visszacsatolhassa a diákok mai élethelyzeteihez. Számomra 
ez a történelem-oktatás lényege: konkrét tényeken keresztül közelíteni 
az absztrakt fogalmiság felé, hogy aztán az így lepárolt fogalmak ismét 
kicsapódhassanak mindennapjaink tükörfelületén és különféle mintákat 
rajzoljanak ki rajta. Nekünk pedig legyen szemünk meglátni azokat.  
 

JAKAB ÉVA, 28 éves, ELTE, Irodalomtudományi Doktori Iskola

LIVING HISTORY FORUM 

               AZ ÉLÓ ´ TÖRTÉNELEM FÓRUMA

INTERAKTÍV

Saját emlékeidből idézz fel egy történetet, amikor te voltál csúfolódás áldozata!

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

„Mi közöm nékem a világ bünéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez.
– mondja Jónás.” – írja Babits a Jónás könyvében. Érvelj mellette és ellene!

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

A magyar holokauszttal kapcsolatban leggyakrabban felmerülő magatartás-
formák: elkövető, kollaboráns, passzív szemlélő, embermentő, ellenálló. 
Keress olyan személyeket, akik számodra megszemélyesítik az előbb felsoroltakat!

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

„Mindenki fájdalma fontos. A szenvedések nem összemérhetők, meg kell 
tanulnunk mások traumáival is együtt érezni.” Mit gondolsz erről a kijelentésről?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.levandehistoria.se
www.abrahamsbarn.se
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cél: A ZENE ÁLTAL HIDAT ÉPÍTENI AZ EMBEREK KÖZÖTT

A ZENE EREJE

Az Anti-Flag zenekar társadalmi kérdésekben igen határozott véleményt képvisel. (Az együt-
tes honlapján például egy számláló folyamatosan mutatta az iraki háború aktuális költsége-
it...). Részt vesznek a Love Music, Hate Racism mozgalom tevékenységében is. Büszkén 
vállalják, hogy megírt és elénekelt számaik mindegyike a társadalmi igazságosság és az 
egyenlőség eszméjét hirdeti. A zene segítségével rengeteg embert érhetnek el, hiszen „a zene 
gátakat törhet át, s össze is hozhat embereket szexuális orientációra, nemzetiségre, társadalmi 
osztályra, vallásra, nemre, bőrszínre való tekintet nélkül.”
Az Anti-Flag-en kívül  a mozgalom mögött zenészek, együttesek, lemezlovasok egész sora áll. 
Tim Westwood szerint: „ A zene erejével összehozhatjuk a legkülönfélébb embereket. A rasszizmus 
elleni harc morális kötelességünk.” A Love Music, Hate Racism mozgalom képviselői felléptek 
a Szigeten is, ahol közel hatvanezer ember vett részt az antirasszista zenészek koncertjein.

LOVE MUSIC, HATE RACISM 

SZERESD A ZENÉT, UTÁLD A RASSZIZMUST!

SZERESD A ZENÉT, 

UTÁLD A RASSZIZMUST!

Első olvasatra nehezen érthető, hogy miféle összefüggés létezik a citált mondat két 
része között, de a Love Music, Hate Racism nevet viselő szervezet tevékenysé-
ge segít megérteni a nemes parancsot. A mozgalom 2002-ben Angliában alakult, 
mintegy válaszképpen a szélsőséges Brit Nemzeti Párt újkori választási sikereire. 
Küldetésének megfelelően a zene erejével igyekszik felhívni a társadalom figyelmét 
a tolerancia szükségességére. Miért a zenét választották eszközként? Mert a zene 
amolyan hétköznapi, vibráló ünneplése a multikulturális és soknemzetiségű brit 
társadalomnak. A Love Music Hate Racism vezetői maguk is elődjüknek tekintik 
a hetvenes évek végén működő Rock Against Racism nevű szervezetet. A mozgalom 
rendezvényei - eddig mintegy 600 - lehetnek szabadtéri fesztiválok, vagy néhány 
órás esti klubbeszélgetések, melyektől  a szervezők a nemzeti antirasszista és antifa-
siszta mozgalom kialakulását, megerősödést remélik.
A program Magyarországon is követőkre talált: a ZARE (Zene a rasszizmus 
ellen) képviselői politikai szimpátiától függetlenül, a zene nyelvén kívánnak hitet 
tenni az emberek egyenlősége mellett. A populáris – dzsessz, rock and roll és sok 
más gyökerű – zene a kulturális és faji sokszínűség nagyszerű megnyilvánulása. 
Aki ilyen zenét hallgat, maga is átélheti e kulturális hatásokat. A ZARE a magyar 
társadalomban élő rasszizmus ellen veszi fel a küzdelmet a zene erejével. Célja, 
hogy több toleranciával és nagyobb tisztelettel viseltessenek a különféle szár-
mazású emberek egymás iránt.
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KULTURÁLIS PROGRAMOK
A Páva utcai zsinagógában 
gyakorta hallhatsz klezmert, 
dzsesszt, swinget, cigány és magyar 
népzenét.

Aktuális programok: 
www.hdke.hu/programok/kulturalis

LHMR ALL STARS a 2009-es Sziget Fesztiválon LHMR ALL STARS (Fotó: Magócsi Márton)
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Love Music, Hate Racism! Ha ezt írod a Google-ba, 360 millió 
felhasználóról derül ki, hogy ugyanarra gondolnak, amire Te. A zene 
összeköt! Vagyis: punkok és technósok, zöld-fehérek és lila-fehérek, 
melegek és hidegek, pajeszosok és tar kopaszok, együtt, nyáladzó 
gyűlölet nélkül! Van közös nyelv, amin kommunikálnak. Közhely, de 
a zene mindenkihez univerzálisan szól, a ritmusra együtt mozdulunk. 
Ma, amikor a legtávolabbi kontinens is csak olyan messze van, mint 
valaha egy faluból a főváros, amikor nem kell útlevél, euróval fizetsz, 
angol nyelvű közösségi oldalakon nyomulsz, a világ legjobb golfosa 
fekete, a legjobb rappere fehér, a világ legfeketébb hangja Anasta-
cia torkából szól, a legjobb karmester Ken-Ichiro Kobayashi, az 5. 
legjobb DJ Carol Cox, van értelme a különbségeken pörögni? 
A zene a kultúrákat összeolvasztó legkisebb közös többszörös, ami-
ben mindenki a közösséget tapasztalhatja és élheti meg, nem pedig a 
különbözőséget. Ha már multikulturális társadalomban élsz, akkor a 
zene összehozza az eltérő identitásúakat, ha még nem elég színes a 
társadalmad, akkor pedig a zenén keresztül ismerkedhetsz meg más 
kultúrákkal. 

VADAS JÁNOS, 28 éves, magyar szakos PhD hallgató

LOVE MUSIC, HATE RACISM 

               SZERESD A ZENÉT, UTÁLD A RASSZIZMUST!
INTERAKTÍV

Ma már a könnyűzenének is történelme van: Woodstock, John Lennon, Hair, 
The Wall. Mi a közös bennük? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Nézz utána, hogy a Zene a rasszizmus ellen mozgalom milyen programokat 
szervez!

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Mit jelent a világzene kifejezés?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Nevezz meg két-három magyarországi világzene-képviselőt! 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.lovemusichateracism.com
www.anti-flag.com
www.zare.hu
www.antirasszista.hu

A ZARE üzenőfala (Fotó: Magócsi Márton)
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PANOS 

AZ INFORMÁCIÓ HATALMA

1974-ben egy brit újságíró, bizonyos Jon Tinker alapított egy Earthscan nevű szer-
vezetet, amely újságíróknak, valamint később már nem-kormányzati szerveknek is 
objektív adatokat szolgáltatott a legfontosabb közéleti és globális folyamatokról, hogy 
a közjó érdekében, a különféle érdekérvényesítő csoportoktól távol publikálhassák 
cikkeiket, anyagaikat. Ez a médiaprogram alakult 1986-ban egy független intéz-
ménnyé; megszületett a Panos. (A szó jelentése: jelzőfény, fáklya.)
A szervezet leginkább abban hisz, hogy fontos lenne megismerni az „elveszett” 
közösségek gondjait és életét, azaz legelőbb talán kommunikálni kellene velük és 
elsősorban nekik, mert információk nélkül nem tudnak előrelépni ezek a mikrotársa-
dalmak. A Panos küldetésének meghatározása arra a vitathatatlan igazságra 
épül, amely szerint egy ember csak akkor léphet ki a szegénység korlátai közül, ha 
résztvevője a köznek, a társadalmi életnek, ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy képes 
legyen kifejezni saját gondolatait, hogy érvelhessen, hogy vitatkozhasson, hogy meg-
kapja és megértse azokat az információkat, amelyek befolyásolhatják életét. 
A Panos hollandiai bejegyzésű nemzetközi szervezet, működésének központja 
az indiai Új-Delhiben található. A szervezet mára globális hálózattá alakult, amely 
négy kontinens 8 független intézményét fogja össze, és segíti nagy nemzetközi 
szervezetek, mint például az Egészségügyi Világszervezet (WHO) munkáját 
a rászorultak közvetlen elérésében.

 

cél: AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA MÉDIAPROGRAMOKKAL, KOMMUNIKÁCIÓVAL

RÁDIÓK AFRIKÁÉRT

A  modern kommunikációs eszközök nem minden esetben jelentenek megoldást az elmaradott 
területek információkkal való ellátásának problémájára: a szegény emberek tömegeinek nincs 
internet-hozzáférése, ha mégis, az angol nyelv dominálja a világhálót, az elesettek nyelvtanulási 
lehetőségei pedig minimálisak. Sajnos, az okok végtelenek. Segíteni nehéz, hiszen a szegény 
emberek érdekérvényesítő csoportjai nem léteznek, lobbi erejük szintúgy nem, problémáik 
a többség számára érdektelenek. A Panos mégis több területen igyekszik lebontani ezeket 
az akadályokat. Dél-Ázsiában rádiókat támogat, hogy azok olyan tartalmakat közvetítsenek, 
amelyek megjelenítik a helyi közösségek problémáit. 2009. áprilisában így indult például 
Indiában a Choti Choti Baatein közösségi rádió programja, mely az azonos nevű magazinnal 
együtt a gyerekek jogaival, egészségi, kulturális, környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozik. 
A szervezet londoni honlapján távoli országok lakóinak személyes élettörténeteit teszik közzé, 
hogy a világon mind többen megismerjék szegényebb embertársaik hétköznapjait.  

LIBÉRIA (Fotó: Tim A. Hetherington/Panos Pictures ) GRÚZIA (Fotó: Chris Stowers/Panos Pictures) HAITI (Fotó: Marc French/Panos Pictures )
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Egyetértek azzal, hogy a kommunikáció az első lépcsőfoka ezeknek a 
mikrotársadalmaknak a nyomorból, az öntudatlanságból való kilába-
láshoz. Meg kell nekik mutatni, hogy a demokrácia, a vélemény- és a 
szólásszabadság más társadalmakban hogyan működik, hogy ebből 
ők is tanulhassanak, és később alkalmazni tudják. Fontos, hogy mi 
is megismerjük az ő helyzetüket, hiszen csak ebbe belelátva tudunk 
megfelelő tanácsokat adni, segíteni. Szerintem a lobbi-szervezetek 
támogatása eredményesebb az emberek számára: közelebb érzik 
magukhoz, de a rádión keresztüli információ-áramlás is hasznos lehet. 
Szerintem (bár nem ismerem pontosan a körülményeket) félő, hogy 
lesznek majd akik ezt nem nézik jó szemmel és a Panos jó szán-
déka ellen tevékenykednek. A már fejlettebb társadalmakban pedig 
nagyobb hangsúlyt kellene fektetni – főleg a fiatalok körében – 
a harmadik világ szegényeinek problémáira, azok megismertetésére 
és az esetleges megoldások átgondolására.

DUDÁS JÚLIA,18 éves, Berzsenyi Dániel Gimnázium

PANOS 

               

INTERAKTÍV

Ha lehetőséged lenne rádióműsort szerkeszteni hátrányos helyzetű közösségek 
számára, milyen műsort sugároznál? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Milyen más, széles tömegek által hozzáférhető információs forrást lehetne 
még alkalmazni?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Mi mindenen múlhat a média függetlensége?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

A Panos londoni honlapján személyes élettörténeteket találsz. Válassz ki belőlük 
hármat, s írd le mely problémákkal kell nap mint nap megküzdenie a történetek 
szereplőinek! 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.panos.org
www.panos-ao.org
www.panos.org.zm
www.panoscanada.org
www.panossouthasia.org
www.panoscaribbean.org 
www.panosparis.org
www.panos.org.uk

KENYA (Fotó: Jonathan Hillis)
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SOS HOMOPHOBIE 

SOS HOMOFÓBIA

FÉLELEM NÉLKÜL

Akik Magyarországon élnek, azok tudják jól, mekkora bátorság kell ahhoz, 
hogy egy szervezet a homofóbia elleni küzdelem jegyében alakuljon meg, hiszen 
hazánkban a melegek felvonulása is közvetlen fizikai fenyegetettséget jelent 
a résztvevők számára. Franciaországban 1994. április 11-én alakult meg az 
SOS Homophobie nevű szervezet, amelynek elsődleges célja a melegeket 
érő negatív diszkrimináció, valamint erőszak elleni küzdelem. A névválasztás sem 
véletlen: a federáció neve az SOS racism-ra hajaz; már csak a társadalmi harc ha-
sonlósága okán is. Az alapítók telefonos szolgálatot alakítottak ki, amely biztosítja, 
hogy a homoszexuálisok akár név nélkül is beszámolhassanak az őket ért inzultu-
sokról, támadásokról. Félelem nélkül, mert mint az európai országok többségben, 
úgy a gallok földjén is időről időre felbukkan a homofób indíttatású erőszak.
A mozgalom aktivistái Franciaország legkülönbözőbb pontjairól verbuválódnak. 
A homofóbia ellen küzdő szervezeteket gyakran éri a vád, hogy egy a többség 
számára idegen életformát próbálnak radikálisan elfogadtatni, így a szervezet 
feladatai is többrétűek. Egyrészt segítik a homofób támadások áldozatait a már 
említett, anonimitást biztosító telefonvonal fenntartásával, sőt adott esetben a 
szervezet munkatársai akár közvetlenül is beavatkoznak egy-egy ügybe. Másrészt 
az SOS olyan akciókat és kampányokat is futtat, amelyek a prevenció jegyében szü-
lettek, azaz a másság elfogadásának humanista minimumát közvetítik és követelik.

 

cél: A HOMOSZEXUALITÁS ELFOGADÁSA

A MÁSSÁG AZ ISKOLÁKBAN

Az SOS 2007-ben publikált tanulmánya a homofóbia iskolai jelenlétét elemzi. (A megkér-
dezettek 58 százaléka válaszolta azt, hogy homoszexualitása miatt már inzultálták, vagy 
tanúja volt ilyen esetnek.) A homofóbok gúnyolódnak, de sokszor az inzultálástól sem riadnak 
vissza. Az esetek nem elszigeteltek: aki egyszer áldozattá válik, azt többnyire rendszeresen 
zaklatják. A diák jegyei romlanak, depresszióba zuhan, öngyilkossági kísérlet is előfordul. A 
dokumentum végkövetkeztetése, hogy a gimnáziumok és a felsőoktatási intézmények kiemelt 
helyszínei a homofób eseteknek. Az SOS magát a francia köztársasági elnököt szólította fel, 
tegyen valamit annak érdekében, hogy a homofóbia jelensége eltűnjön a társadalomból. 
Nicolas Sárközy nyilatkozata hatalmas lépésnek bizonyult a másság elfogadása felé. „Min-
den kezdeményezést támogatok, amely azt kívánja elmagyarázni, hogy a különbségek és a 
másság gazdagít, nem pedig veszélyeztet. Fontos, hogy a fiatalokat érzékennyé tegyük olyan 
kérdésekre, mint a homofóbia, vagy az emberek közötti különbségek.”
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Az SOS Homophobie nevű francia szervezet által kitűzött célok és 
feladatok a mai Magyarországon is aktuálisak lennének. Mivel a me-
legek által évenként megrendezésre kerülő felvonulás is közvetlen fizikai 
erőszaknak tette ki a résztvevőket, valóban fontossá vált egy segély-
vonal biztosítása azoknak a fiataloknak, akiket másságuk miatt állandó 
zaklatások érnek. Ezek az esetek számtalanszor feltáratlanul maradnak, 
az áldozatok pedig ahelyett, hogy a velük történteket bárkivel is meg 
tudnák osztani, magukkal hordozzák ezt a nyomasztó és szörnyű titkot, 
némelyek sosem lesznek képesek teljes életet élni.
A homofóbia létező társadalmi probléma. A program célul tűzte ki 
a tüneti kezelés mellett a megelőzést is. Fontosnak tartom, hogy a 
diákokat idejében elkezdjük megtanítani a másság megismerésére, 
elfogadására és megfelelő kezelésére. Szintén fontos, hogy ezekből a 
fogékony fiatalokból toleráns felnőtteket neveljünk. Így megelőzhetővé 
válik, hogy a meleg tinédzserek és fiatal felnőttek már ebben a korban 
is olyan mély sebeket kapjanak, mely kihatással lehet az egész életükre.  

FRIEDMANN ILDIKÓ, 25 éves, egyetemista

SOS HOMOPHOBIE 
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INTERAKTÍV

Sean Penn a legjobb férfi főszereplő díját nyerte a 2009-es Oscar gálán. 
Milyen szerepért? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

A budapesti meleg-felvonulást jelentős rendőri védelem kísérte. Miért?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Milyen, a homoszexuálisok jogaiért küzdő magyar szervezeteket ismersz? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

A legtöbb országban nagy vitát vált ki az egyneműek házasságának kérdése. 
Mivel érvelnek a támogatók, illetve az ellenzők?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.sos-homophobie.org
www.gaynormandie.com
www.beit-haverim.com
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SOUTHERN POVERTY LAW CENTER 

DÉLI JOGSEGÉLY KÖZPONT

A MAGUNK MÓDJÁN 

MI IS FIGYELTETÜNK!

A nemzetközi civil szervezet székhelye a Polgárjogi Mozgalom szülőállamában, 
Alabamában van. A központot két ügyvéd hozta létre 1971-ben, akik az USA 
déli részén már akkor hittek a rasszok közötti egyenlőségben, amikor a fehérek 
még törvényeken keresztül biztosítottak előjogokat maguknak. Az alapítók, Morris 
Dees és Joe Levin számára a legfontosabb az volt, hogy jogi szakértelmükkel 
olyan eseteket vállaljanak el, amelyek sikeres képviselete döntő jelentőségű volt a 
precedensre épülő amerikai jogrendszerben. Nem egy ügyük rázta meg Ame-
rikát, amikor a legfelső bíróságon kellett kimondani egy-egy régi, diszkriminatív 
törvény alkotmányellenességét. Ám a jogi harc nem volt elég. A központ megelé-
gelte, hogy a szélsőjobb adatokat gyűjt az „ellenségekről”, és saját „fegyverüket” 
fordította ellenük. A negyedévente kiadott,  gyűlöletkeltő és gyűlöletet terjesztő 
szervezeteket felsoroló jelentésük azóta is a legfontosabb kiadvány az Egyesült 
Államokban a társadalomból kiszorításra érdemes csoportokról.
A központ az élő bizonyíték arra: ezer út vezethet a toleranciához. Tapasztalataik 
szerint az egyik jelentős probléma, hogy a társadalom egyes csoportjai zártak, 
nem kommunikálnak egymással, így nem is kerülhet sor a másik megismerésére. 
1991-ben külön tolerancia-oktatási programot is indítottak, hiszen úgy vélik, még 
a menzán is lehet tenni a másikért. Milyen egyszerű ötlet: hetente egyszer fel-
borítjuk az ültetési rendet az ebédnél és hány új barát szerezhető így! Mix it up!

 

cél: ADATGYŰJTÉSSEL ÉS OKTATÁSI SEGÉDANYAGOKKAL KÜZDENI A KIREKESZTÉS ELLEN

101 ESZKÖZ A TOLERANCIÁÉRT, 

10 ÚT A GYÚ  ́LÖLET ELLENI HARCBAN

Több mint ötven éve Rosa Parks megtagadta, hogy az előírásoknak megfelelően átadja helyét 
egy fehér embernek a buszon. A botrány nyomán az afroamerikai aktivisták elkezdtek gyalog 
járni, s a bojkott megváltoztatta egész Amerikát. Ennek az egyszerű, hősies tettnek az ötvenedik 
évfordulóján a Southern Poverty Law Center öt millió diákot mozgatott meg országszerte. 
A programot egy iskolai munkafüzettel is támogatta, amelynek címe 101 eszköz a toleranciá-
ért, 10 út a gyűlölet elleni harcban. Döntő fontosságú, hogy a tanárok megfelelő anyagokat, 
ötleteket kapjanak – vallják a központ munkatársai –, hiszen a világot először szűkebb 
környezetünkben változtathatjuk meg. Arra biztatják a fiatalokat, hogy mutassanak jó példát 
családjukban és barátaik között, majd továbblépve a közösségekben is dolgozzanak az embe-
rek egymás közötti jobb megértéséért. Végül vállalják a nyilvánosság előtt meggyőződéseiket, 
szólaljanak fel a gyűlölet és igazságtalanság ellen, ahogy azt Rosa Parks is tette. 

(Fotó: Guillermo Ossa)
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A  TÁRSADALMI ELŐÍTÉLETEK
Konfliktushelyzet és az emberi 
viselkedésminták. Vetítés és  beszél-
getés  A Potyautas című német  
dokumentumfilm alapján.

Jelentkezés: 
www.hdke.hu/oktatas/toleranciaprogramok
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A Southern Poverty Law Center vezetőjét, Richard Cohent nemrég 
halálosan megfenyegették.  Mert egy harcost meg szoktak fenyegetni, 
és hát ő az az igazi Stallonés hősfajta, általános iskolásoknak szánt 
toleranciafüzettel, a kirekesztő mozgalmakat tanulmányozó országjelen-
tésekkel és peranyagokkal a hóna alatt. A gyűlölet ellen harcol. És ezért 
a gyűlölködő nem tehet mást, mint még inkább gyűlöli őt. A gyűlölködő 
különben észre sem veszi, de már inkább a gyűlölködéshez való jogát 
védi, hogy gyűlölhesse a feketéket úgy egyáltalán, meg hát a zsidókat és 
a buzikat persze, és az idegeneket úgy, ahogy vannak, meg aki nem azt 
eszi, issza, hordja, lengeti, kiabálja, amit ő.  Hogy kinek mihez van joga 
és mihez nem, azt valójában maga a társadalom, a közösség (We the 
people of …) határozza meg. Az emberjogi mozgalmak középpontjában 
nem a jogalkotás, hanem a jog kikényszeríthetőségének forradalma áll. 
Egy demokratikus jogállamban a jog érvényességének megteremtése 
a meghatározott intézményrendszerek mellett a közösség egészének a 
feladata. Az SPL-esek három fronton is segítik ezt a folyamatot. Mozgalmi 
jogászokként precedensértékű perekkel teremtik meg az alkotmányos alap-
jogok kereteit, mert hisznek magában a jogállamban. Civilek bevonásával 
jelentéseket adnak ki, mert hisznek a nyilvánosság közösségformáló 
erejében. Oktatási segédanyagokat adnak ki, mert hisznek az együttélés 
szabályainak elsajátíthatóságában. Ahogy ezekben asszem mi is.  

TAUSZ PÉTER, 28 éves, jogász

SOUTHERN POVERTY LAW CENTER 
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INTERAKTÍV

Ismersz-e történelemben a Rosa Parks-éhoz hasonló, példaértékű személyt, 
mozgalmat?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

A demokratikus jog, egy felvilágosult uralkodó vagy egy karizmatikus személy 
teheti a legtöbbet a társadalmi egyenlőség megteremtéséért? Érvelj!

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

„Minden emberi lény szabadnak, egyenlő méltósággal és jogokkal születik. Értelem-
mel és lelkiismerettel bírván, testvéri szellemben kell egymás iránt viseltetniük.” 
Honnan való és mikori az idézet?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Mely jogi alkotásban nyilvánult meg leginkább az emberek közötti egyenlőség 
eszméje? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.splcenter.org
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UNITED 

NYITOTT HATÁROK – 

NYITOTT GONDOLATOK!

Az United a legnagyobb páneurópai antirasszista hálózat, 46 ország 560 
szervezetét tömöríti. Az 1992-ben alakult mozgalom céljai: a diszkrimináció, a fasiz-
mus, a rasszizmus, a nacionalizmus elsöprése, a „mindenkinek azonos jogokat” elv 
képviselete, a másság elfogadása és tisztelete. Különféle tagszervezeteit alapvetően 
önkéntesek működtetik, az együttműködés határok nélkül zajlik, a kultúrák egymás 
mellett élésének propagálását a tapasztalatok megosztásával végzi a valóban 
multikulturális mozgalom. A United Európa-szerte zajló programjai között találjuk 
egyebek mellett a március végi rasszizmus elleni akcióhetet, a menekültek nem-
zetközi napját június 20-án, a fasizmus és az antiszemitizmus elleni nemzetközi 
napot november 9-én. A United kiemeli politikai értelemben vett függetlenségét: 
pártoktól, politikai szervezetektől és államoktól függetlenül működik.  Finanszí-
rozásában a szervezetek és magánadományozók mellett az Európai Bizottság 
is részt vesz. A United erőteljes jelenlétét a kontinensen szomorú tendenciák is 
indokolják: a rasszista és a fasiszta szervezetek egyre erősebbek és nagyobb bázis-
sal bírnak Portugáliától Oroszországig, Svédországtól Olaszországig. Jelszavaik 
szerint – Vessünk véget a rasszizmusnak, a fasizmusnak, a nacionalizmusnak és a 
diszkriminációnak!; Egyenlő jogokat mindenkinek!; Tiszteld a sokszínűséget!; Nyi-
tott határok – nyitott gondolatok! – a United egyike azoknak a szervezeteknek, 
akik nem adják fel a küzdelmet.

 

cél: A NACIONALIZMUS, A RASSZIZMUS, A FASIZMUS ELLENI KAMPÁNYOK ÖSSZEFOGÁSA, 
A BEVÁNDORLÓK, A MENEKÜLTEK TÁMOGATÁSA

ÖSSZEFOGNI A POLITIKA LEZÜLLÉSE ELLEN

A United legutóbb az európai szélsőjobboldali pártok Európai parlamenti választásokon való  
szereplésére mutatott rá. Eredményeket gyűjtöttek, figyelemfelkeltő szándékkal. Ausztriában, 
Dániában, Franciaországban megdöbbentő a szélsőjobboldal támogatottsága, hogy a magyar-
országi adatokat ne is említsük.
A United különféle röplapjai, plakátjai is rendkívül hatásosak. A populizmus elleni kiadványuk-
ban például leszögezik: a szervezet a populizmus minden formáját elutasítja, s rendkívül szo-
morúan tekint arra a folyamatra, amelynek fináléjában már a nagy politikai pártok is ehhez az 
eszközhöz nyúltak a közhatalomért folytatott versenyben. A dokumentum külön felhívja a figyel-
met arra, hogy a populista politika lételeme, hogy valamiféle ellenségképet kreáljon: a brit párt 
a „brit munkát a brit munkásoknak” hangzatos jelmondattal kampányolt, spanyol szélsőségesek 
szerint a spanyol szociális rendszer fenntarthatóságát a bevándorlók veszélyeztetik, s mint tudjuk 
„Magyarország a magyaroké.” 

(Fotó és szóróanyagok: www.unitedagainstracism.org)
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KIREKESZTÉS ÉS MANIPULÁCIÓ
Két dokumentumfilm döbbenetes 
szociálpszichológiai kísérletekről. 
Filmvetítés beszélgetéssel.

Jelentkezés: 
www.hdke.hu/oktatas/toleranciaprogramok
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INTERAKTÍV

Szerinted fel van-e vértezve a mai ifjúság a szélsőséges, populista média 
demagóg nyelvezete ellen? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Hogyan lehet a demagógiára érzékennyé tenni a fiatalokat?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Milyen viszony van szerinted a másság elfogadása és az identitás szabad 
vállalása között?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Milyen szlogent, kampánytémát választanál a 2010-es rasszizmus elleni 
akcióhétre? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.unitedagainstracism.org
www.antifasik.narod.ru
www.ptpe.org
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A rasszizmus és fasizmus ellen fellépő UNITED tisztában van azzal, 
hogy a kirekesztő politika mindenkire veszélyt jelent, hiszen mindenki 
eltér valamiben a másiktól. A legnagyobb probléma, hogy a kirekesztők 
rejtett (vagy nyílt) módon egy-egy társadalmi csoport felsőbbrendűségét 
hirdetik, és értékekre hivatkozva más értékeket alsóbbrendűnek nyil-
vánítanak. Ahol a fiatalok szilárd értékrendszert vélnek felfedezni, ami 
fogódzót nyújthat a sokféleség dzsungelében, ott kiderül, hogy egy 
bizonyos kultúra értékesebbként való feltüntetése azzal jár együtt, hogy 
az eltérőeket kirekeszti, ellenségnek tekinti. Erre alapoz a populizmus 
bármely politikai oldalon, és ennek veszélyeire tanítanak a kegyetlen 
történelmi tapasztalatok. Csak olyan közegben tudom felvállalni nyíltan, 
félelem nélkül a többségi identitástól eltérő énemet, ahol nem kell attól 
félnem, ha egy kicsit vagy nagyon más vagyok, mint a többség. Az 
ember interkulturális lény, a túléléshez együttműködésre van szüksége. 
A UNITED páneurópai szervezet, benne különböző kultúrák működnek 
együtt. Felismerték, közös fellépés nélkül nem lehet eredményesen eluta-
sítani a rasszizmust, az intoleranciát. A másikra nyitott gondolkodásmód-
dal megláthatjuk a bennünk közöset, ami átnyúlik minden határon.

GYÁRFÁS JUDIT, 27 éves, egyetemi hallgató 

UNITED 
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USC SHOAH FOUNDATION INSTITUTE 

SOÁ INTÉZET A VIZUÁLIS TÖRTÉNELEMÉRT ÉS OKTATÁSÉRT

NEMZETKÖZI 

VIZUÁLIS TÖRTÉNELEM PROGRAM

A holokauszt eseményeinek szemtanúi az évek múltával távoznak közülünk. 
Történészek foglalkoznak majd a történtek feldolgozásával. Ez az utolsó
pillanat, hogy mintegy az időt kimerevítve megörökítsük a visszaemlékezőket, 
így biztosítva a személyes emlékezet megmaradását, mielőtt mindez a kollektív 
emlékezet részévé olvadna. A Soá Intézet Vizuális Történelmi Archívuma 
túlélők, megmentők, szemtanúk visszaemlékezéseit őrzi. Az 1994-ben létrejött, 
majd a Dél-Kaliforniai Egyetem részévé vált Intézet célja, hogy az archívumában 
összegyűjtött csaknem 52.000 videóinterjúból készült oktatási anyag segítségével 
küzdjön az előítéletek, az intolerancia és a fanatizmus ellen. Ennek szellemében 
hívták életre a Nemzetközi Vizuális Történelem Programot. 
Az archívum interjúit 56 országban 32 nyelven vették fel, így a Program arra törek-
szik, hogy a világ egyes országaiban a helyi nyelven felvett interjúkból készüljön 
lokalizált – a helyi igényekhez illeszkedő, helyi szakemberek által készített – tan-
anyag. Számos európai és Európán kívüli országban működik már a Vizuális 
Történelem Program valamilyen formája. Horvátországban tíz különböző, videó-
interjúkra épülő tanóra készült, a tanárképzés most kezdődött el, Ukrajnában 
Mondd a neved! címmel dokumentumfilm és tanári kézikönyv készült. 
A magyarországi program keretében jelenleg kilenc tanárcsapat dolgozik multi-
médiás holokauszt- és toleranciaoktatásban használható tananyagok fejlesztésén. 
Az Intézet munkatársai tavaly kezdtek interjúkat készíteni Ruandában.

 

cél: HOLOKAUSZT-TÚLÉLŐK, MEGMENTŐK ÉS SZEMTANÚK VISSZAEMLÉKEZÉSEINEK ARCHIVÁLÁSA,
                                                                                           OKTATÁSI ANYAGOK KÉSZÍTÉSE

IRÁNY AZ INTERNET!?

Hosszas vita előzte meg az Intézet azon törekvését, hogy az interjúk egy részét elérhetővé tegye az 
interneten, a fiatalok által kedvelt YouTube csatornán, ahol a látogatók a megtekintett filmrészleteket 
kommentálhatják is. Az óvatosabbak a szélsőséges kommentektől tartottak, az internet-pártiak szerint 
azonban ha a gyűlölködés jelen is van a világhálón, ahhoz hogy megakadályozzuk, lehetőséget kell 
adni a civil társadalom képviselőinek arra, hogy ellensúlyozzák a gyűlölködők internetes dominan-
ciáját, előbb-utóbb kiszorítva azokat. Az interjúk online megjelenése lehetőséget ad arra, hogy az 
egyes közösségek tagjai hozzászólásaikkal maguk alakítsák ezeknek a beszélgetéseknek a tar-
talmát. Az internet-pártiak törekvései beigazolódni látszanak, a YouTube csatornán megjelent interjúk 
hozzászólásaiban hol indulatosan, hol türelmesebben utasítja vissza a gyűlölködő hozzászólókat a 
többség. Például így: „az áldozatok és a túlélők borzalmas dolgokon mentek keresztül. Ha meghall-
gatnád őket, nem így gondolkoznál és  kevesebb megosztottság lenne a világon!”  
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Mint azt tudjuk, egy esemény addig nem történelem, amíg van,  aki sze-
mélyes élményt tud mesélni az adott  időszakból. A Soá intézet munkáját 
pont ezért tartom nagyon fontosnak. Amikor már a Holokauszt is csak 
egy történelmi esemény lesz, nekünk akkor is legyenek hiteles történelmi 
forrásaink, amihez bárki hozzáférhet. Úgy gondolom, az oktatásban már 
ma is nagy segítség egy ilyen archívum, ugyanis a tizenéves gimnazisták 
számára sokkal áthatóbb, információdúsabb élményt nyújt egy esemény-
közeli interjú megtekintése, hitelessége miatt – gondoljunk csak a családi 
videókra –, mint a történelemtanár előadása. Illetve a tanárok tovább-
képzéséhez segédanyagként szolgálhatnak. Az intézet egyik fő törekvése 
a toleranciaoktatás kidolgozása, amiben szintén segédanyagként 
használják fel az interjúkat. Ennek különös jelentőséget ad, hogy a mostani 
gazdasági válság miatt, a társadalmon belüli feszültségek növekszenek és 
az emberek hajlamosabbak lesznek az intoleráns gondolkodásra.
Véleményem szerint hiába vannak gyűlölködők, akik az interneten hangoz-
tatják a véleményüket, mellettük legalább annyian vannak, akiket érdekel e 
téma. Ezért tartom kifejezetten jó ötletnek, hogy a leglátogatottabb videó-
megosztón is közzé tették ezeket az interjúkat. Fontosak a visszajelzések, 
reakciók, mert szerintem ez is egy új lehetőséget adhat a különböző nézetű 
emberek-nek, hogy megosszák véleményüket illetve meggyőzzék egymást.

TÓTH ANNA, 16 éves, Lauder Javne Iskola

USC SHOAH FOUNDATION INSTITUTE 

               SOÁ INTÉZET A VIZUÁLIS TÖRTÉNELEMÉRT ÉS OKTATÁSÉRT

INTERAKTÍV

Mekkora zsidó közösség élt lakóhelyeden a II. világháború előtt? 
Milyen emlékhelyek vannak a településen? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Milyen magatartásformákat vettek fel a közösség tagjai az üldözöttekkel szemben? 
Tudsz ezekről történeteket?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Szerinted kell-e, hogyan és miért kell emlékeznünk a holokausztra?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Mit gondolsz az internetes fórumok szélsőséges kommentjeiről? 
Tiltani kell vagy vitatkozni velük? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.college.usc.edu/vhi
www.college.usc.edu/vhi/hungarian
Facebook: 
USC Shoah Foundation Institute
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WEST-EASTERN DIVAN

KNOWLEDGE IS THE BEGINNING – 

A TUDÁS A KEZDET

Tárgyalások, konferenciák, beszédek, nyilatkozatok… Politikusok, államfők 
erőfeszítései azért, hogy béke szülessen végre Izrael és az arab világ között. Daniel 
Barenboim, a világ egyik legnagyszerűbb karmestere szerint a szavak kezdik 
erejüket veszteni, minden mondathoz tapad valami keserű emlék és asszociáció a 
Közel-Keleten. A zene azonban szabad. Az argentin-izraeli Barenboim és a palesztin-
amerikai Edward Said akadémikus1999-ben alapította meg a West-Eastern Divan 
zenekart. (A nevet Goethe egy verses antológiája ihlette.) A karmester úgy véli, az 
együttes létrejötte által egy humanitárius idea valósult meg. Az általuk képviselt moz-
galom pacifista és humanista küldetéstudattól vezérelve a békéért és a népek közötti 
megértésért küzd. A zenekar tagjai Közel-Keletről származó muzsikusok: izraeliek és 
arabok, jordánok, irániak, palesztinok, libanoniak, szíriaiak. Azért zenélnek együtt, 
mert így akarják megmutatni az izraeliek és a palesztinok egymás iránti kölcsönös 
tiszteletének humanista minimumát. Az együttes szerte a világon fellép, izraeli és 
palesztin területeken is. Tiszteletreméltó küldetésük mellett szakmai munkájukkal 
számos nemzetközi díjat érdemeltek ki az utóbbi tíz évben. 2007-ben a zenekar meg-
kapta a művészeti Oscar-díjként számon tartott japán Praemium Imperiale elismerést. 
A zenekarról Paul Smaczny Knowledge is the Beginning – A tudás a kezdet címmel 
Emmy-díjas filmet forgatott 2006-ban.

 

cél: ARAB-IZRAELI PÁRBESZÉD A ZENE NYELVÉN

A HDKE AJÁNLATA

KULTURÁLIS PROGRAMOK
Mesés történet Brundibárról 
Gyermekopera a gonosz verklisről, 
és a beteg édesanyjukon segíteni 
akaró gyermekekről.

Aktuális előadások: 
www.hdke.hu/programkalauz/kulturalis

AZ EGYÜTTMÚ  ́KÖDÉS LABORATÓRIUMA

A West-Eastern Divan 2002-től Sevillában kapott állandó székhelyet, s spanyol muzsiku-
sokkal egészült ki. A zenei műhelymunka és koncertkörút mellett oktatási programokat indítanak 
Palesztinában és Spanyolországban.
„A miénk nem békeprojekt. A koncert lehet jó, vagy rossz: a zene önmagában nem hoz békét. 
Meg kell ismernünk és értenünk a másikat. Másképp nem megy. Nem akarom az arab muzsiku-
sok világlátását izraelivé formálni, vagy fordítva. Csak azt szeretném, hogy az emberek beszél-
gessenek egymással. És ha nem értenek egyet, akkor se nyúljanak fegyverekhez.” – mondja 
David Barenboim. A zenekar egy fiatal tagja megerősíti az elmondottakat: „Ez nem politikai 
program. De ami igazán nagyszerű ebben a zenekarban, az mégis a két oldal politikai állás-
foglalása. Az üzenet. Az, hogy mások is láthatják: egy izraeli és egy arab képes leülni a másik 
mellé, és együtt játszani. A zenekar élő, emberekből álló laboratórium, amely megmutatja a 
világnak, hogy tudunk együttműködni egymással.” 

SPA
N

YO
LO

RSZÁ
G

DANIEL BARENBOIM dirigál (Fotó: Monika Ritterhaus) A WEST-EASTERN DIVAN zenekar (Fotó: Luis Castillas) DANIEL BARENBOIM (Fotó: Sheila Rock)
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VÉLEMÉNY

Mindig lenyűgöz, ha egy zseniális művész alkotásai mellett gyakorlati 
kérdésekben is képes maradandót létrehozni. 
A 7 évesen Buenos Airesben koncertező, csodagyereknek nyílvánított  
Daniel Barenboim ilyen alkotó. Művészi pályáján töretlenül halad 
előre, zongoraművész és karmester, bejárja a világ legnagyobb kon-
certtermeit.  Tisztelet, hírnév és elismerés – mindent elért, amire egy 
alkotó vágyhat. Aztán egy londoni szálloda halljában megismerkedik 
a zsidó származású Barenboim a palesztin születésű Edward Said 
professzorral.  Egy életre szóló barátság, s közös munka veszi kezde-
tét. A zenével próbálnak hidat építeni két, folyamatos harcban álló 
nép között. Koncerteket szerveznek, nyári zenei műhelyeket, gyerekek 
zenei képzését támogatják Izraelben, palesztin területeken, Német-
országban és Spanyolországban. 
A 2009-ben tizedik születésnapját ünneplő West-Eastern Divan 
zenekar a béke idealista felhangok nélküli megvalósítását jelképezi szá-
momra. Együtt zenél, de ami még nehezebb: próbál, utazik, ebédel és 
pihen egymással több tucatnyi gyökeresen más kultúrából érkező fiatal 
művész. Valószínűleg nem konfliktus nélküli az együttlét, lehetnek nehéz 
pillanatok. (Milyen érdekes lenne, ha ezt Barenboim egyszer el is mesél-
né!). A közös munkához azonban nem is kell mindenkinek „szeretnie” 
egymást, elég, ha megismerjük, elfogadjuk és tiszteljük társainkat.  

TÓTH ANDREA, 20 éves, egyetemi hallgató

WEST-EASTERN DIVAN

INTERAKTÍV

Ismersz-e olyan zenekart, ahol különböző származású zenészek együtt zenélnek? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Egyetértesz-e azzal, hogy a konfliktusok, az el nem fogadás alapvetően 
tudatlanságból ered?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Egy buliban barátodnak megtetszik egy helyes lány/jóképű fiú, szóba 
elegyednek, kiderül, hogy arab/roma/zsidó stb. Barátod visszakozni akar. 
Hogyan reagálsz?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

„Az arabok...”; „A zsidók...”; „A cigányok...”  
Mi a véleményed az ilyen kezdetű mondatokról? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.west-eastern-divan.org
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WIRTUALNY SZTETL 

VIRTUÁLIS VÁROSKA

VIRTUÁLIS MÚLTBANÉZÉS

Ma már nem kellenek falak egy múzeumhoz, vallják a varsói program kitalálói. 
Igaz, falak nem is maradtak a pusztító második világháború után. A lengyel főváros 
gettóját a földig rombolták, és az ország más részein sem sok tárgyi emléke maradt 
a több milliós helyi zsidóságnak, akiket a náci németek szinte teljesen elpusztítottak. 
Lengyelország évtizedekig harcolt múltjával, mire elhatározták, hogy méltó múzeumot 
emelnek Varsóban az elveszett zsidó élet és kultúra emlékének. A kurátorok azonban 
nem akarták kivárni a 2010-es átadást, és intézményük egyik legfontosabb feladatát 
már el is indították: a lengyel zsidóság virtuális feltámasztását.
A stetl jiddis szó, jelentése városka. Így hívták az izraeliták lakóközösségüket, és most 
az interneten minden lengyel város zsidó negyede egy térkép alapján kikereshető. 
Az érdeklődő megtudja, hol, hányan éltek, milyen értékeket pusztított el a náci eszme, 
milyen értékekkel lett szegényebb a háborúban szintén súlyos áldozatokat elszenvedő 
többségi társadalom. A honlap azonban többet akar. „Ismerkedjünk meg egymással, 
és cselekedjünk” – mondja a virtuális Stetl egyik gazdája. Közösségépítő alkalmazá-
sokon keresztül mindenki feltöltheti saját emlékeit, megnevezhet áldozatokat, publikál-
hat videókat és régi képeket. Az angol nyelvet választották a honlap alapnyelvének, 
így a túlélők és leszármazottaik Izraelből vagy az Egyesült Államokból is részt tudnak 
venni a közösség virtuális újrateremtésében.

 

cél: A LENGYEL ZSIDÓSÁG EMLÉKÉNEK MEGŐRZÉSE ÉS KÖZÖS ÚJRAÉPÍTÉSE AZ INTERNETEN

A HDKE AJÁNLATA

RENDHAGYÓ ÓRÁK 
EGYÜTT, EGYMÁSÉRT 
Magyarok és zsidók történelmi együtt-
élése Magyarországon. Az asszimilá-
ció és az emancipáció kérdései

Jelentkezés: 
www.hdke.hu/oktatas

ÜDVÖZLET A JERUZSÁLEM SUGÁRÚTRÓL

Varsó egyik forgalmas kereszteződésében áll egy hatalmas pálmafa. Decemberi hóesésben 
furcsa látvány, és azonnal elgondolkodtat, hogyan bírja ki ebben a hidegben? És ha egy kérdés 
megszületik, az ember megpróbálja megkeresni a választ. A varsói pálma műanyagból készült, 
egy művész alkotása. Címe: Üdvözlet a Jeruzsálem sugárútról. A zsidósággal elveszett értékeket 
szimbolizálja. Kelet-Európa népei ugyanis nehezen néznek szembe a holokauszttal, és ebben a 
tekintetben, furcsa módon lényegtelen, hogy a világháborúban melyik oldalon álltak.  Az anti-
szemitizmus azokban az években politikai berendezkedéstől függetlenül jelent volt a kontinens 
szinte minden országában. A Stetl egy bátor kísérlet arra, hogy a lengyel társadalom végre 
beszélni kezdjen múltjáról, és a modern kor eszközeit felhasználva példát mutasson a világháborús 
múlt feldolgozásának lehetőségeiről.
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Sírkő a GRYBÓW-i temetőben 
(Fotó: Magdalena Kamińska, Aneta Pawłowska)

Sírkő a BEŁŻYCE-i új temetőben (Fotó: Jarosław Grzyb) BOBOWA-i zsinagóga (Fotó: K. Dragan, J. Sarata)
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VÉLEMÉNY

Nagyszerű kezdeményezésnek tartom ezt a lengyel ötletet, hiszen a 
modern médiumok egyikét, az internetet használja fel egy, a társadal-
mi együttélés szempontjából fontos trauma feldolgozásához.  Úgy 
gondolom, mindenképpen aktuális ez a projekt, hiszen Lengyelország-
nak is éppúgy feladata a múlttal való szembenézés, ahogyan az 
összes többi országnak, ahol áldozatokat követelt a holokauszt. 
Minden társadalom, mint közösség, a múltból építkezik, így ennek 
feldolgozásával jut előbbre. Ha megmutatjuk a jövő nemzedékeinek – 
lehetőleg minél hitelesebben – azt, ami a második világháború során 
történt, talán tudatosabbá és toleránsabbá nevelhetjük őket.
A kezdeményezés aktualitásán kívül a megvalósítás módja is tetszik, 
mert az internettel, mint oktatási eszközzel kiszélesíthető a célközön-
ség, és a számítógép adta vizuális lehetőségek kihasználásával talán 
még ingergazdagabb világot is kínál, mint a múzeum.
Másik nagy előnye, hogy mivel mindenki számára hozzáférhetővé 
teszik, ezért akár olyan dokumentációk, fényképek kerülhetnek elő, 
melyeket még nem tártak nyilvánosság elé, vagy elveszettnek hittek. 

BÉGÁNY VIRÁG, 23 éves, germanisztika szakos egyetemi hallgató

WIRTUALNY SZTETL 

               VIRTUÁLIS VÁROSKA
INTERAKTÍV

Milyen általad ismert filmekben, irodalmi alkotásokban jelenik meg 
színhelyként a „stetl”? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

A „stetl” szó jiddis eredetű. Mit tudsz a jiddis nyelvről (kik beszélték, hol, stb.)?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Miért Auschwitz a „legnagyobb magyar temető”? Mely országban található?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Szerinted hány elveszett vidéki zsidó közösség emlékét örökíti meg a Holokauszt 
Emlékközpontban az Elveszett közösségek tornya? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.sztetl.org.pl
www.jewishmuseum.org.pl

Sírkő a BEŁŻYCE-i új temetőben (Fotó: Jarosław Grzyb)
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WOMEN OF SREBRENICA 

SREBRENICA ASSZONYAI

A GYÁSZ 

ÉS A SZÁMONKÉRÉS HANGJAI

A második világháború után az emberiség fogadalmat tett: Auschwitz nem 
ismétlődhet meg!  Szervezetek, projektek sokasága küzd évtizedek óta a toleran-
ciáért. Mennyire volt sikeres mindez? – tehetjük fel a kérdést önmagunknak is, 
hiszen Európa szívében alig másfél évtizede újabb etnikai tisztogatás és népirtás 
következett be. A boszniai Srebrenicában a világ szeme láttára tízezer férfit és 
fiút végeztek ki szerb ortodox fegyveresek csak azért, mert muzulmánok voltak. 
Az elképzelhetetlen rémtett a nácik által az orosz fronton a zsidók ellen elkövetett 
tömeges kivégzésekre éppen úgy emlékeztetett, mint a szovjetek lelkén száradó 
katyni mészárlásra, amelynek lengyel tisztek estek áldozatul. Az ENSZ missziója 
a helyszínen volt, a holland kéksisakosok azonban nem a civil lakosságot védték, 
hanem a tettesekkel múlatták az időt.
Sok háborús konfliktus után szervezetek alakulnak, hogy a valaha egymás ellen 
harcoló felek közötti megbékélésért küzdjenek.  A megbékélésig azonban hosszú 
út vezet: Srebrenica asszonyai még nem tartanak, nem tarthatnak itt. Az első 
lépés ugyanis nem lehet más, mint a gyász, az áldozatok azonosítása, történetük 
elmesélése a világnak és a felelősségre vonás követelése. Erre a feladatra vál-
lalkoztak a boszniai település özvegyei és fiaikat vesztett anyái. Tudják, hogy a 
továbblépés addig nem történhet meg, amíg az áldozatok nem nyugszanak méltó 
sírhelyen, amíg szörnyű sorsukat okulásul nem ismerheti meg mindenki, addig, 
amíg a felelősök szabadon vannak.

 

cél: EMLÉKEZÉS A NÉPIRTÁS ÁLDOZATAIRA, KÜZDELEM A BŰNÖSÖK FELELŐSSÉGRE VONÁSÁÉRT

A HDKE AJÁNLATA

AZ ERŐSZAK LÉTFORMÁI
Beszélgetés a kegyetlen és 
értelmetlen tömeggyilkosságokról 
Salamon András Meséld el 
gyermekeidnek! című filmje alapján.

Jelentkezés: 
www.hdke.hu/oktatas/toleranciaprogramok

A MUZULMÁNOK ELKÖLTÖZTEK

Az 1991-es népszámláláson a lakosok háromnegyede vallotta magát muzulmán bosnyáknak Sre-
benicában. A délszláv háború alatt egy, a Boszniai Szerb Köztársaság területére eső településen az 
ortodox szlávok etnikai tisztogatást végeztek, nem volt, aki megakadályozza őket. Pár évvel az ese-
mények után egy külföldi újságírónő a faluban járt, megpróbálta szóra bírni az ott élőket. A kevesek, 
akik beszéltek, állították, hogy a bosnyákok önszántukból költöztek el. „És az a 15 éves fiú hova lett, 
akit hiába vár vissza anyja évek óta?” – kérdezte az újságírónő. Választ nem kapott.
Srebrenica asszonyai szerint nekik kell harcolniuk azért, hogy megkeressék a tömegsírokat, hogy 
azonosítsák az áldozatokat. Találkozókat, fotókiállításokat szerveznek, koncerteket rendeznek, hogy 
felkeltsék a figyelmet. A népirtás évfordulóján sok száz ember menetel át Bosznián, hogy fejet hajtson 
az újratemetett áldozatok sírjai előtt. Ezt az utat egyszer mindenkinek végig kellene járnia – mondja 
az emlékezők menetének egyik rendszeres magyar résztvevője. 
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INTERAKTÍV

Nézz utána, milyen nemzetközi reakció kísérte a délszláv háborút! 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Mi volt a Mir Sada?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Mely államokra bomlott fel az egykori Jugoszlávia?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Mi a feladata az ENSZ békefenntartó erőinek? 
Sorolj fel néhány országot, ahol állomásoznak! 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.srebrenica.ba/index.en.php

VÉLEMÉNY

A délszláv háború idején, amikor a boszniai Srebrenicában ez a 
szörnyűség történt, még nagyon kicsi voltam. Az iskolában sem 
tanultunk még róla, így nincs sok háttérismeretem ezzel kapcsolatban. 
De nem értem, hogyan ismétlődhetett meg ez és más genocídiumok 
Auschwitz után. Dühítő, felháborító, hogy mindez az ENSZ és a világ 
szeme láttára történt. 
Úgy gondolom, hogy erről beszélni kell, hogy mindenkihez eljusson 
ennek a tragédiának a híre, és hogy a világ együttesen tudjon az 
ilyen problémák ellen tenni, fellépni. Talán azzal, hogy szervezetek 
alakultak a megbékélés ügyében, fel lehetne nyitni az emberek 
szemét, meg lehetne értetni, hogy mindenki egyenlő és mindenkire 
szabad vallásgyakorlás vonatkozik.  Még több szervezetnek és 
találkozónak kellene létrejönnie, hogy a világ, hogy mindenki belássa: 
az emberek egyenlők és egyenlő jogokkal bírnak.

DUDÁS RÉKA,16 éves, Berzsenyi Dániel Gimnázium

WOMEN OF SREBRENICA 
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YFU (YOUTH FOR UNDERSTANDING)

FIATALOK A MEGÉRTÉSÉRT

MAZSOLA-BOMBÁZÓK

Berlin második világháborús szovjet blokádja alatt a várost a levegőből ellátó ame-
rikai pilóták – a gyerekek szörnyű nélkülözését látva – mini ejtőernyőket készítettek, 
és ezek segítségével dobtak csokit és mazsolát az éhező városra. A „mazsola-
bombázók” pár évvel korábban még valódi rakétákkal lőtték romba Berlint. Ki hitte 
volna, hogy pár szem mazsola ennyit tehet két nép jó kapcsolatáért?
S a történet ezzel nem ért véget. „Egymás megismerésével küzdhetünk leginkább 
az előítéletek ellen.” – vallja az 1951-ben létrehozott Youth for Understanding 
nonprofit szervezet. A kezdeményezők ötlete egyszerű volt, nem is túl eredeti: a 
hat éve még egymással háborúban álló németek és amerikaiak fiataljai kap-
janak lehetőséget arra, hogy egymás országaiban gimnáziumba járjanak, és ott 
helyi családoknál lakjanak egy egész éven át. Az utazás előtt felkészítő tábort 
szerveznek, ahol az utazó diákok ismerkednek a befogadó ország kultúrájával. 
Ottlétük alatt a gyakorlatban is tapasztalhatják, mit tanulhatunk másoktól, mit 
adhatunk át mi másoknak. Az év végi közös szerepjáték során pedig már a 
befogadó ország érdekeit kell képviselniük. Az időközben több tucat országban 
programokat szervező YFU így lett a tolerancia és megértés terjesztője, azzal a 
kimondott céllal, hogy volt diákjai hazatérve továbbadják tudásukat társaiknak is. 
A YFU alapítása óta negyedmillió diák és ugyanennyi család tapasztalhatta meg 
egy másik nép kultúráját.

 

cél: TANULMÁNYI CSEREPROGRAM GIMNAZISTÁKNAK

A HDKE AJÁNLATA

NYÁRI TÁBOR
„A HELY, AHOL ÉLÜNK”
A holokauszt budapesti és vidéki 
helyszíneit felkutató egy hetes program 
diákoknak.

További információ:
www.hdke.hu/oktatas/diakoknak

KALAND A SZAUNÁBAN

A program keretében a kilencvenes évek elején egy amerikai lány érkezett egy német családhoz. 
A család saját szaunáját hétfő esténként fűtötték fel. Az amerikai vendéget is meghívták: csatla-
kozzon a szaunázókhoz. A lány a megadott időpontban lement a pincébe és köntösét levéve 
fürdőruhában lépett a kabinba. Forróság volt, ő mégis megdermedt. A német család ugyanis 
anyaszült meztelen ült ott. A lány fülig pirult, sarkon fordult és elrohant. Másnap nem merték 
szóba hozni a történteket, csak annyit mondtak a lánynak, hogy hétfőn újra szaunáznak. Ő 
egész héten szorongott, míg a következő hétfőn, újra ott állt a szauna előtt. Vett egy nagy levegőt 
és meztelenül lépett a kabinba. Legnagyobb megrökönyödésére a német család ott ült felöltözve. 
Mindkét fél toleráns volt. Igyekeztek alkalmazkodni a másikhoz, mégsem tudták elkerülni ezt a kínos 
helyzetet. A YFU és más diákcsere programok célja, hogy megértsük, más-más kultúrákban felnőtt 
emberek másként cselekszenek, máshogy gondolkodnak. És mindezt persze érdemes megbeszélni is.
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VÉLEMÉNY

A távolságok csökkentése rajtad is múlik! 
Ha meguntad a virtuális világ nyújtotta kommunikációs csatornákat, 
az internetes blogokon-fórumokon való információ- és vélemény-
cserénél  többre vágysz és szeretnéd magad élőben kipróbálni egy 
számodra idegen, de befogadó környezetben, akkor jó helyen keres-
gélsz! A kultúrák közötti párbeszédek kezdeményezésében úttörő 
szerepet magára vállaló YFU tárt karokkal várja a nyílt eszű, világot 
megismerni kívánó fiatalokat. Az ismeretlentől való félelem és az ezzel 
párosuló határtalan kíváncsiságunk szerves részét képezi életünknek, 
de a felfedezés és a megismerés által mindkettő redukálható.
A programon való részvétel, ha követel is áldozatokat (gondolok itt a 
családoktól, barátoktól való hosszú távolmaradásra, az általunk meg-
szokott biztonságos környezet elhagyására egy időre), az új közeg-
ben szerzett tapasztalat új, szélesebb látókörű embert farag belőled, 
amely tagadhatatlanul színesebbé, teljesebbé tesz.
A távolságok csökkentése rajtad is múlik!

VARGA MÁRTON, 18 éves gimnazistam, Kölcsey Ferenc Gimnázium
(több diákcsere program résztvevője)

YFU (YOUTH FOR UNDERSTANDING)

               FIATALOK A MEGÉRTÉSÉRT
INTERAKTÍV

„Rómában tégy úgy, mint a rómaiak.” – 
szól az angol mondás magyarított változata. Egyetértesz? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Szerinted milyen készségeket fejleszthet egy diákcsere programon való részvétel?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Sorolj fel olyan kulturális, szokásbeli különbségeket egyes népek között, 
amelyek félreértésre adhatnak okot!

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Hogyan függ össze más népek kultúrájának ismerete a nyelvtanulással? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

INFO

www.yfuusa.org 
www.yfu.org
www.cbyx.net
www.efil.afs.org
www.rotaryyouthexchange.net
www.nacelopendoor.org



Heinrich Böll:

KATHARINA BLUM 

ELVESZTETT TISZTES-

SÉGE

(EURÓPA, 1976)

Mintha izgalmas bűnügyi regényt olvasnánk...
miközben a mű nem csak pamflet  a sajtó felelős-
ségéről, hanem bravúros politikai „kiáltvány” is 
arról, miből születik az erőszak és mit tehet velünk. 
A mű alapja valóság: 1968-ban egy jobboldali 
merénylő lelőtte Rudi Dutschke diákvezért. 
A baloldaliak a jobboldali Springer-konszern bul-
várlapjait tartották felbujtónak. Fikcióról van szó, 
de a hasonlóságok nem véletlenek, nem szándéko-
sak, hanem elkerülhetetlenek.

Jónás Tamás:

APÁIMNAK, FIAIMNAK

(MAGVETŐ, 2005)

„Sokak szerint cigány vagyok, s mivel a sokak között 
ott van anyám és apám is, muszáj ezt a tényt elfogad-
nom. Nem szeretek cigány lenni, mert olyan, mint egy 
gyógyíthatatlan betegség... Úgy érzem, a világ a szeretet 
története... Abban pedig halálbiztos vagyok, hogy 
Isten történet.” – írja az örökké kérdező, kétségek közt 
vergődő, szépségesen fájdalmas hangon megszólaló 
identitáskereső író, költő. Muszáj a verseit is elolvasni.

Osztojkán Béla: 

ÁTYIN JÓSKÁNAK NINCS 

AKI MEGFIZESSEN

(FEKETE SAS, 1997)

Ha van nagy mágikus realista regényírónk az biztosan 
Osztojkán Béla. A cigánytelep lakóinak életét megelevenítő 
könyv szereplői sok tekintetben rokonai Macondo magá-
nyos, hétköznapi és mégis csodálatos hőseinek. A kicsi 
Mojna varázsos és nehéz élete, élményei és emlékezései, 
az ötvenes éveket láttató, a jövőbelátás képességével 
időben táguló regény, roma sorstörténet. Osztojkán Béla, 
egyik legkiválóbb roma magyar írónk.

Lakatos Menyhért:

FÜSTÖS KÉPEK

(SZÉPHALOM KÖNYVMŰHELY, 2001)

Talán van olyan tankönyv, amiben kötelező olvasmány. 
Klasszikus regény egyenesen egy olyan világból, 
melynek addig csak sztereotip, szentimentális, egzotikus 
visszáját kaptuk az irodalomból is. Cigányélet a lehető 
legközelebbről, a legszebben, a legsokoldalúbban.

Bari Károly:

HOLTAK ARCA FÖLÉ

(SZÉPIRODALMI, 1970)

Megrázó sorsú, hatalmas életművet fölmutató, 
elhallgattatott aztán elhallgatott szerző. „József 
Attila öccse”, a cigánytelep reménytelenségéből 
születő csodagyerek, látnok, médium, csillag. Versei 
beragyogják azt a komor eget, amire fölfénylenek. 
Mindent el kell olvasni tőle, tanulmányokat, meséket, 
roma folklór gyűjtéseket és az életrajzát.

Polcz Alaine:

ASSZONY A FRONTON

(SZÉPIRODALMI, 1991)

Ez a könyv az 1944-es évre emlékezik, akkor, amikor 
arra a szerző negyvennégy évvel később - lelki 
értelemben - képessé válik. A mű nem csak személyes 
szemszögből megírt dokumentum, hanem vallomásre-
gény és memoár is. Mikrotörténelemről van szó mégis 
komplex képet kapunk a háborúról, mert eddig alig 
ismert oldala tárul elénk. A férfidominanciát jellemző 
erőszak, a szexualitás és a női szenvedéstörténet olyan 
puritán, látszólag természetes módon jelenik meg, 
amely egyszerre egészíti ki a történelemírás hiányzó 
rétegeit és gondolkodtat el bizonyos helyzetek és törté-
nések sorsszerűségéről. Például a traumák személyes és 
társadalmi következményeiről.  A megfigyelő elbeszélő 
a szemünk előtt pergeti le élete döbbenetes filmjét, 
megrázó jelenetek megelevenítésével. A könyv mély 
részvétet ébreszt, azonosulást hív, és válik katartikus él-
ménnyé, ahogy arra csak a legjobb fikció képes. Éppen 
ezért képes autonóm műként szólni a valóságról.

Slavenka Drakulic:

A LÉGYNEK SEM 

ÁRTANÁNAK

(JELENKOR, 2005)

Egy horvát értelmiségi nő hágai perről írott 
riportkönyvében kutatja a válaszokat arra, hogy 
hogyan juthatnak el értelmes emberek, normális 
társadalomban addig, hogy másokat (szomszé-
daikat, más vallásúakat, másképp gondolkodó, 
másnak látszó embereket maguknál alacsonyabb 
rendűnek és elpusztíthatónak gondoljanak). Mi 
áll az etnikai tisztogatások hátterében, vannak-e 
törvényszerűségek. Tudunk-e tanulni az ismétlődő 
eseményekből, a napnál is világosabb mechanizmu-
sokból. Hogyan lesz a többség által eltűrt és egyre 
szélesedő gyűlölködésből ugyancsak a többség 
által eltűrt és kölcsönös öldöklés.

A világ csodálatos tarkaságát ábrázolni képes integrált művészetre van szükség…
Az alkotó ember hangsúlyosan felelős azért a társadalomért, amelyben él. Saját 
felelősségem felismerése vezetett ahhoz, hogy megértsem: a művészetnek fontos 
társadalmi szerepe van. Önmagában csupán alkotni, alkotásokat létrehozni kevés.
A művészet több ennél. Az alkotás közvetítő út, híd, médium, olykor társadalmi 
szerepvállalás, cselekvés, aktivitás. A teremtő/alkotó erő nem a negatív tenden-
ciákkal harcolva határozza meg magát. Még pontosabban: nem harcol és nem 
határozza meg magát. A leépüléssel, a rombolással szemben konstruktív energiákat 
mozgósít. Az alkotó energia az egyetlen lehetőség, amelyből virágzásnak indulhat 
az összes társadalomépítő folyamat. Mindehhez demokratizálnunk kell az alkotást. 
Egyrészről azoknak is lehetőséget kell adnunk a teremtésre, akik ettől marginális 
pozícióik miatt el vannak zárva, másrészt alternatív kánonokkal kell gazdagítanunk 
a leszűkített kánonokat, melyek hajlamosak kivetni magukból a más tapasztalatot, a 
világok különbözőségéről hírt adó, hagyománytól eltérő hangokat. A világ csodála-
tos tarkaságát ábrázolni képes integrált művészetre van szükség ahhoz, hogy egy 
társadalom mentalitása normalizálódjon, és fölismerje a rasszizmus, az erőszak, a 
másságtól való félelem hátráltató értelmetlenségét. Az alábbiakban néhány olyan 
felejthetetlen élményt adó könyvet ajánlok, melyek megtestesítik és segítik ezeket a 
pozitív törekvéseket. 

KÖNYVEK EGY/MÁSÉRT 
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BÓDIS KRISZTA

Író, dokumentumfilmes

REGÉNYEI:
Kemény vaj (Magvető, 2003)
Artista (Jelenkor, 2006)

NÉHÁNY FILMJE:
Isten adóssága (1998/2000)
Rabszolga vásár (2000/2002)
Falusi románc (2003/2006)
Amari kris, Bári séj (2000/2006)



Jean Hatzfeld:

A BOZÓTVÁGÓ 

KÉSEK ÉVSZAKA

(EURÓPA, 1976)

Ruandai gyilkosok vallanak a népirtás 
hétköznapjairól. Drámai, tanulságos, 
kegyetlen, felkavaró könyv. A francia hadi-
tudósító dokumentumregényében az afrikai 
történelem legnagyobb tömegmészár-
lásáról vallanak a gyilkosok. A ruandai 
népirtás időben és szellemi értelemben 
is karnyújtásnyira van tőlünk.  A többségi 
hutuk nyolcszázezer tuszit öltek meg. A né-
pek neve, a földrajzi helyszín és az időpont 
tetszőlegesen behelyettesíthető. Hiszen 
ebből a könyvből is az általános emberi 
(társas) viselkedés törvényszerűségei 
rajzolódnak ki. Például az, hogy a közös-
ség problémáinak megoldása helyett az 
egyszerűbb utat választva, hogyan kezdi a 
többség a vele élő kisebbséget fenyegető 
ellenségnek érzékelni. Hogyan tesznek meg 
mindent a politikusok annak érdekében, 
hogy ezt a gyűlöletet gerjesszék és fel-
használják arra, hogy hatalomra jussanak. 
Hogyan torzul a közbeszéd, és rekeszti ki 
a stigmatizáltakat. Hogyan teszi őket az in-
dulatok martalékává. Hétköznapi, jóravaló 
emberek hogyan válnak vérszomjas gyilko-
sokká, vagy „csak” engedelmes hóhérokká. 
Nem elég néhányunknak, hanem az 
emberek többségének kell megértenie, és 
szembenéznie azzal, hogy az emberi lény 
mire képes. Már korán, az iskolában meg 
kellene tanulnunk magunkról mindezeket. 
Csakis tudatos lelki, szellemi felkészüléssel, a 
társadalmi jelenségekre való figyelemmel és 
aktivitással van esélyünk nem belesodródni 
azokba a szélsőséges helyzetekbe, ahol 
már sok választás nincs: vagy áldozatok, 
vagy gyilkosok leszünk.

Anonyma:

EGY NÓ́  BERLINBEN

(MAGVETŐ, 2005)

A női írás nem fogja soha teljesen függetleníteni magát az ural-
kodó vagy hagyományosnak nevezett írásformáktól és irodalmi 
ízléstől, hanem átformálja és megújítja azt. Ebből a felismerésből 
születik, hogy (elsősorban nyugatabbra) virágzik a magának teret 
kiharcoló, teret foglaló nő szempontú irodalom. Az Asszony a 
fronton párjaként is érdemes elolvasni ezt a különleges könyvet, 
hogy láthatóvá váljon: a női tapasztalat univerzuma mintegy 
kiegészíti a férfi tapasztalatok felől megírt vagy azok felől meg-
teremtett univerzumot. A rejtélyes Anonyma napló-regényét akkor 
kezdte írni, „amikor Berlin először nézett farkasszemet a csatával.”  
„Aki tudni akarja, milyen volt a háború valójában, az hallgassa 
meg a nőket”, állította a szépirodalmi jelentőségű műről a Der 
Spiegel, mikor a napló Németországban, keletkezése után ötven-
nyolc évvel először jelent meg eredeti formájában.

Virginia Woolf:

HÁROM ADOMÁNY

(EURÓPA, 2006)

A Három adomány hatalmas, társadalomelemző, társadalomkri-
tikai esszé, amit egy rafináltan finom horgoláshoz hasonlítanék. 
Emily Dickinson szerint „a háztartás kényes művészete, csak any-
nyiban különbözik a költészettől, hogy kevésbé veszélyes annál“. 
A Három adományban Woolf számos – a társadalmi nemek 
lényegét megragadni kívánó – gondolatmenetet indít egyetlen 
központi kérdésből: mit tehet egy nő, hogy megakadályozza a 
háborút? A centrális motívum köré irónikus, provokatív, szellemes 
nyelvi és gondolati mintázatokat hurkol. Olyan máig újragondolni 
való kérdésekkel foglalkozik, mint a függetlenség kérdése. 
A független jövedelmen alapuló független vélemény, és az ehhez 
szükséges emancipatórikus alapjogok. A tanult nő megítélése 
és értékelése a társadalomban, a nőket körülvevő mindenkori 
társadalmi légkör és a nemek kérdéséről folytatott diskurzusból 
levonható következtetések. Örök témákról van szó, nagyon 
aktuálisan egy kiváló író és gondolkodó asszony tollából.

Eliot Aronson:

TÁRSAS LÉNY

(AKADÉMIA, 2008)

Ezt a könyvet többnyire még mindig „csak” speciális tankönyvként 
forgatják, miközben valószínűleg társadalomismeret órákon is lehetne 
tanítani minden gimnáziumban. Szemlélete alapján pedig általa lehet-
ne érzékenyíteni – szándékosan nem a tanítani kifejezést használom 
– a kisiskolásokat, hogyan élhetnénk mi emberek együtt. Mert ebből 
a könyvből megérthető miért élünk együtt úgy, ahogy. 
A kísérleti szociálpszichológia alapműve olyan társadalmi jelenséget 
világíthat meg, amely mindannyiunkat foglalkoztat: a konformizmus, 
az önámítás és önigazolás, az előítélet, a kirekesztés, az agresszió 
és az erőszak, az emberek közötti vonzalom és ellenségesség, 
a reklám, a tömegkommunikáció és az internet hatása. Az új kiadás 
részletesen foglalkozik olyan problémákkal, mint az iskolai erőszak 
fokozódása, a diszkrimináció rejtett folyamatai, illetve a szeptem-
ber 11-i terrortámadás, és annak politikai, társadalmi és lélektani 
következményei.
Nem csak gondolkodni, de pragmatikus és pozitív életszemlélet is 
lehet tanulni a Társas lényből. Olyasmit, hogy nem elég sopánkodni 
az emberi képességek és lehetőségek végességén, vagy, hogy nem 
föltétlenül elég a szabadsághoz való komplex viszonyunk filozófiai 
kérdésein rágódni. Érdemes kísérletezni, és a kísérleteket nem 
érdemes feladni a kudarcok után sem, hanem új megoldásokon kell 
törni a fejünket, azért, hogy békességben, és a közösségünkre nézve 
hasznosan legyünk képesek együtt élni.

Patricia Highsmith:

CAROL

(HOLISTIC)

Gordon Agáta:

KECSKERÚZS

(ALEXANDRA, 2006) 

Két könyv, két világ, két korszak, egy téma. Amíg 
sok helyen már a heteroszexuális többség egyre 
elfogadóbb a melegekkel, addig Magyarországon 
megdöbbentő tévhitek élnek a homoszexualitással 
kapcsolatban. 
Ezek a tévhitek aztán torzított észleléshez, igaznak 
vélt, hamis tapasztalatokhoz, praktikusnak gondolt 
értelmetlen és átgondolatlan következtetésekhez, 
szélsőséges véleményekhez, sommás ítélkezéshez, 
végső soron pedig előítéletekhez, negatív megkü-
lönböztetéshez, a melegek elutasításához vezetnek. 
Ez azt jelenti, hogy azok az embertársaink, akik 
egyébként mindössze abban különböznek a hetero-
szexuális többségtől, hogy azonos neműekhez 
vonzódnak, egyébként ugyan olyanok, mint a több-
ségi heteroszexuálisok, rengeteg elutasítással és 
kirekesztéssel kénytelenek szembesülni. Ha sikerül 
is megküzdeniük mindezzel, ha sikerül is negatív 
identitás helyett fölvállalni legalább önmaguk előtt 
önmagukat, többnyire akkor is rejtett életet kell 
élniük. Az ellenük irányuló homofóbia (gyűlölet), 
a tudatlanságból táplálkozó ellenérzések, és a 
kulturális hagyományokban gyökerező, ámde 
korszerűtlen téves eszmék feloldására érdemes 
beleélni magunkat az életükbe, ezeken – az egyéb-
ként kultuszkönyvekké vált- műveken keresztül.

ANNE FRANK NAPLÓJA

(PARK KIADÓ, 2009)

Anne Frank 1942. június 12 és 1944. augusztus 1. között vezetett 
naplót. Írónő szeretett volna lenni.  Az volt a terve, hogy naplója 
alapján könyvet ír a háborúról, és hű képet fest benne a német 
megszállás éveiről Hollandiában. Nem sokkal tizenhatodik születés-
napja előtt vesztette életét a bergen-belseni koncentrációs táborban. 
Anne Frank naplója örök érvényű olvasmány mindazoknak, akik 
tudni akarják, mi történt a Prinsengracht 263. hátsó traktusában 
bujkáló családokkal a hitleri megszállás alatt álló Amszterdamban.

William Golding:

A LEGYEK URA

(EURÓPA, 2008)

Hova vezet a hatalomért való küzde-lem? A 
legártatlanabb formánkban sem vagyunk sem 
ártatlanok, sem bűntelenek. Hova vezet az erőszak, 
az önérdek? Miért alapösztön a másik elpusztítása? 
Értelem, szeretet, társas szerveződés, civilizáció, 
demokrácia küzdelme a bennünk lakó sötétséggel.

Ember Mária:

HAJTÚ ´KANYAR

(NORAN, 2007)

Kertész Imre:

SORSTALANSÁG

(MAGVETŐ, 2002)

Egymás utáni években (1974-, 1975-
ben) jelentek meg először. Mindkét 
könyvet a „lágerirodalom” hazai, 
kevésbé sikerült darabjaiként hantolta el 
a korabeli kritika. A Párt ugyanis megelé-
gelte, hogy „a múlt felé fordulás feltűnő 
jelenséggé sűrűsödött össze”, és kijelölte 
a jövőben kívánatos írói feladatokat, 
miszerint a „dolgozó osztályok, a szo-
cializmus építésének központi kérdései 
kapjanak jelentőségüknek megfelelő teret 
a művészeti alkotásokban”. És lőn. 
Nem csak azért ajánlom ezt a két 
könyvet, mert valóban remekművek, 
hanem azért is, mert a holokauszttal 
nem zárult le az gondolkodásmód és 
aktivitás, ami egyszer már a vészkorszak-
hoz vezetett.
Mérei Ferenc írta a Hajtűkanyarról: az 
epizódok szinte elviselhetők. Mégis 
a szöveg egyenletes ütemével az 
elviselhető borzalmak szintjén érzékelteti, 
hogy itt nem szerencsétlenség történik, 
nem egy katasztrófa áldozatairól van 
szó. Kínos felismerés kontinuitást látni ott, 
ahol szívünk szerint civilizációs rövidzár-
latot, a gonosz botrányát vagy a véletlen 
művét szeretnénk.

Ágota Kristóf:

NAGY FÜZET

(in: TRILÓGIA, PALATINUS, 2006)

Nem hangnemében, nem története szerint, és főként 
nem egyedülálló nyelvét és szerkezetét tekintve, de 
mégis valamelyest a Legyek ura párja lehetne. Két 
ártatlan gyerek tanulja meg a háború és árvaság 
iskolájában, hogyan kell elvetemült felnőtté válni. 
Kicsit gyorsabban sikerül nekik, mint egy kevésbé ex-
trém helyzetben, átlagosan érő gyereknek, miközben 
sorsuk mindvégig szeretet és segítség után kiált. Ka-
tartikus és rémisztő szembesülni saját emberi véglény 
létünk áldozataival, akik mi magunk vagyunk

Csalog Zsolt:

ROMAKÖNYV

(ANT-KO, 2001)

Egy tudatos, alkotó, de alázatos és fáradhatatlan 
dokumentátor jegyzi fel egyszerű emberek, történe-
tesen cigány emberek élet elbeszéléseit és rendezi 
elénk egymást követő fejezetekbe. Szeretetet 
és megértést sugárzó közvetítő és meghallgató. 
Valóságos sorsokból, a valóság hangjából, a ritkán 
meghallgatott oldalról gyűjt maradandó üzeneteket. 
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RÉZ ANDRÁS

filmesztéta, író, 
kommunikációs szakember

Tanít, ír, lapot szerkeszt,
reklámokat talál ki,
WERK Akadémiát csinál. 

KÖTETEK:
Köldök (2009)
Mozibubus (2006)
Orr (2004)
Válogatott szorongásaim (2003)
A szelek háza (1989)

FORGATÓKÖNYVEK:
Linda
Angyalbőrben
Kaland az élet
Tükörgömb
56 csepp vér

Radnóti Miklós versei

Hihetetlen és megrázó, ahogy a drámában, a halál 
torkában, a legmélyebb és legelkeserítőbb igazság-
talanság elszenvedésekor is a szépet, a reményt, 
a többet, az igazat, a jövőt vetíti elénk. Ez Radnóti 
ajándéka nekünk.

Pilinszky János versei 

A hajótöröttek tudásával, a tehetetlenség vermeiből, 
a gondolkodás végállapotaiból, a test szenvedése, 
a lélek üressége felől képes az isteni szellemről, a 
teremtő és győzedelmes szeretet értelméről költői 
bizonyságot tenni.

Viktor E. Frankl:

MONDJ IGENT AZ ÉLETRE

(JEL-KIADÓ, 2007)

A koncentrációs táborok túlélőjeként új látásmódú 
terápiát alkot. Úgynevezett logoterápiája meghaladja 
a pszichológiai redukcionizmust. A tudatos és tudatta-
lan-, valamint a test és lélek elemzésén túl szükségesnek 
tartja, hogy felismerjük, az ember szellemi dimenzóit. 
Hogy több az életünk. Ma, amikor tehetetlenül és 
elkeseredve vesszük tudomásul, hogy hajótöröttek 
vagyunk, amikor a negatív és pusztító erők hatalma-
sodnak el körülöttünk, szükséges újra feltenni a kérdést: 
kicsoda az ember? Ebből a könyvből megérthetjük, 
hogy középen vagyunk állat és Isten között. De szemé-
lyes döntésünkön múlik, hogy merre tendálunk.

HA SZERETNÉD, HOGY MEGÉRTSENEK, 

IGYEKEZZ MEGÉRTENI MÁSOKAT!

Ha egy közösség előítéletekkel szemlél egy másik közösséget, ha nehezen viseli 
a másságot, az idegenséget, ebben nincs semmi meglepő. Ettől még kölcsönösen 
előnyös együttműködést folytathatnak. Szeretniük nem kell egymást. Ennek az 
együttműködésnek az egyik eleme lehet sokak szerint a politikai korrektség, a píszí, 
amely minimalizálni igyekszik a vallási, kulturális, etnikai stb. közösségek meg-
sértését. Fontos lehet a türelem mint szemléleti mód: az, hogy eltűrjük egy másik 
közösség a mienkétől eltérő fizimiskáját, hagyományait, szokásait, értékeit. Én úgy 
gondolom, hogy a megértés a leghatékonyabb. Ha megérted, hogyan működnek 
mások, milyen értékek és érdekek vezérlik őket, lehetőséget kapsz, hogy a velük való 
együttműködésben mindkét fél megőrizhesse, méltósággal viselhesse identitását. 
Ennek a gondolatnak a mentén válogattam össze húsz filmet.
Lehet, hogy elsőre furcsának tűnik az én filmajánlóm: egymástól távoli műfajokat 
vonultat fel, keverednek benne a rétegfilmek és a tömegfilmek, különböző korokban, 
helyzetekben bomlanak ki a történetek, van közöttük vidám, szomorú, groteszk, 
mozifilm és televíziós sorozat. Csupán az a közös bennük, hogy feltesznek három 
megkerülhetetlen kérdést:

KI VAGYOK ÉN?    KI VAGY TE?    MI KÖZÜNK EGYMÁSHOZ?

FILMEK EGY/MÁSÉRT 

TOP 20 RÉZ ANDRÁS VÁLOGATÁSÁBAN
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Toni Morrison:

NAGYONKÉK

(NOVELLA, 2006)

Toni Morrison első regénye, a Nagyonkék költői 
társadalomkritika. Kegyetlen szembenézés - elfogulatlan-
sággal és sok szeretettel – az elnyomottak, az üldözöttek 
térfeléről. Szembenézés esendő társaslény mivoltunkkal. 
A szerző (Nobel díjas afro-amerikai nő) szülővárosában 
játszódik Pecola Breedlove története. Pecola azért 
imádkozik, hogy kék szeme legyen, mert így ő is éppolyan 
szép és szeretetre méltó lesz, mint a filmvászonra illő, körül 
rajongott, fehér amerikai kislányok. Az ábrándos tizenegy 
éves gyerek a kilátástalan szegénységben, a kirekesztettség 
súlya alatt viszont a legbrutálisabb traumákat éli át. A csalá-
don belüli erőszak áldozataként, a társadalom megalázott 
és elhallgattatott kasztjában járja a felfoghatatlan szenve-
dés stációit. Morrisonnak köszönhetően mégis „megszólal”, 
sokak elnémított drámáját fölmutatva.

Szécsi Magda:

CIGÁNYMANDALA

(SZÉPHALOM, 2007)

Szécsi Magda zárkózott, szerény író. Mondhatnám azt 
is, hogy a világ elől az írásba menekül, ez a sorsa. Ha 
hagyja magát, a társadalom más, rosszabb sorsot szán 
neki, de ő sohasem hagyja magát. Ha kell, áld, és ha 
nagyon elkeseredett, átkozódik. 
Szécsi Magda állami gondozásban nevelkedett, és fiatal 
lányként cigány származása és a cigányságért érzett 
felelősségteljes vonzalma lesz identitásának sarkköve. 
De keresztje és megváltása is. Szécsi Magda reneszánsz 
ember, kiváló és különös képességekkel egyaránt megál-
dott alkotó.  Képzőművészeti alkotásai, meséi, versei 
egyformán erőt sugárzóak, felejthetetlenek.



Az idegenek 

köztünk vannak

E.T. 

(E.T.: THE EXTRA-

TERRESTRIAL)

Rendezte: STEVEN SPIELBERG, 1982

SÖTÉT ZSARUK 1-2 

(MEN IN BLACK 1-2)

Rendezte: BARRY SONNENFELD, 1997, 2002

DISTRICT 9

Rendezte: NEILL BLOMKAMP, 2009

Elismerem, hogy a földönkívüliekkel való 
konfliktusaink eddig nem fajultak háborúvá, de 
ez a három – pontosabban négy - film nem is 
róluk szól. Hanem arról, hogy a látványosan 
idegen lények, a mások talán nem is annyira 
idegenek. A kérdés az, akceptálod-e, hogy más 
szabályok szerint működnek. Hogy segítesz-e 
nekik, és elfogadod-e a segítségüket?

Eltörött világ

SCHINDLER LISTÁJA 

(SCHINDLER’S LIST)

Rendezte: STEVEN SPIELBERG, 1993

AZ ÉLET SZÉP

(LA VITA È BELLA)

Rendezte: ROBERTO BENIGNI, 1997

ÉLETVONAT 

(TRAIN DE VIE)

Rendezte: RADU MIHĂILEANU, 1998

A NAPFÉNY ÍZE

Rendezte: SZABÓ ISTVÁN, 1999

SORSTALANSÁG

Rendezte: KOLTAI LAJOS, 2005

A soá, a zsidó holokauszt korában, közegében játszódó 
filmek közül ötöt választottam. Öt tökéletesen különböző 
alkotást. De a sokmilliónyi zsidó terv- és iparszerű elpusztí-
tásának feldolgozhatatlansága ott munkál mindegyikben. 
És ott lebeg bennük a kérdés: mi törhetett el a világban? 
Hiszen ami történt, nem történhetett volna meg százmilliók 
hallgatással való elfogadása nélkül. 

Ki vagyok én?

KLEIN ÚR 

(MONSIEUR KLEIN)

Rendezte: JOSEPH LOSEY, 1976

START KÉT KERÉKEN 

(BREAKING AWAY)

Rendezte: PETER YATES, 1979

ZELIG

Rendezte: WOODY ALLEN, 1983

ISTEN NAGY, 

ÉN KICSI VAGYOK 

(DIEU EST GRAND, 

JE SUIS TOUTE PETITE)

Rendezte: PASCALE BAILLY, 2001

Ez a három film egészen eltérő módon teszi 
fel ugyanazt a kérdést: te magad választod-e 
az identitásodat, vagy mások választják 
helyetted? Klein úr hasznot húz a zsidókat 
diszkrimináló törvényekből, amíg csak – egy 
fatális véletlen folytán – ő is zsidónak minősül. 
Woody Allen ál-dokumentumfilmjének hőse, 
Zelig – kaméleonember. Még külsejében is 
hasonul az őket körülvevőkhöz. 
Peter Yates és Pascal Bailly vígjátéki hősei más 
korban, más helyzetben élő fiatal identitás-
keresők. Számukra az identitás már nem sors.  
Úgy gondolják, szabadon, különösebb követ-
kezmények nélkül választható és váltogatható.

Kik vagyunk mi?

HEGEDÚ ´S A HÁZTETÓ́N 

(FIDDLER ON THE ROOF)

Rendezte: NORMAN JEWISON, 1971

AZ ÉN KIS FALUM 

(VESNICKO MÁ STREDISKOVÁ)

Rendezte: JIŘÍ MENZEL, 1985

AZ ÉN SZÉP KIS MOSODÁM 

(MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE)

Rendezte: STEPHEN FREARS, 1985

GYÚ ´LÖLET 

(LA HAINE)

Rendezte: MATHIEU KASSOVITZ, 1995

MACSKAJAJ 

(CRNA MAČKA, BELI MAČOR)

Rendezte: EMIR KUSTURICA, 1997

Nos, ez az öt film sem hasonlít egymásra. Szinte semmiben. Kivéve, 
hogy a közösség identitását ütköztetik a mássággal, az eltéréssel, a vélt 
idegenséggel. Mindegyik fölteszi a kérdést: mi történik akkor, ha szem-
befordulsz egy közösség, egy csoport hagyományával, értékrendjével? 
Vagy ha egyszerűen csak kilógsz? Nem férsz bele? Sokféle válasz 
lehetséges: tragikus, véres, groteszk, de akár meseszerű is.

Mivé lehetünk?

A HULLÁM 

(DIE WELLE)

Rendezte: DENNIS GANSEL, 2008

A végére egyetlen filmet hagytam, bár töb-
bet is felsorolhattam volna. Dennis Gansel 
filmje játékfilm ugyan, mégis úgy működik, 
mint egy szociálpszichológiai kísérlet. 
Résztvevői a szereplők – és a nézők. Egy 
közösség létrejöttének és elfajulásának 
a története – néhány napban elmesélve. 
Kegyetlen kérdést tesz fel. Hiszen az még 
rendben lenne, hogy minden közösség 
szeretné magát megkülönböztetni másoktól. 
De vajon szükségszerű-e, hogy ez együtt 
járjon a kirekesztéssel, a gyűlölettel, az 
agresszióval? 
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Eltörött világ Ki vagyok én?Az idegenek

köztünk vannak

Kik vagyunk mi?
Évadokon át:

MIÉRT ÉPPEN ALASZKA? 

(NORTHERN EXPOSURE)

Amerikai tévésorozat, amely 1990 és 1995 között hat éva-
dot, összesen 110 epizódot ért meg.  Egy new yorki zsidó 
orvos és egy kitalált alaszkai kisváros közösségeinek 
konfliktusairól és a kölcsönös elfogadás lehetőségéről szól.

MAFFIÓZÓK 

(THE SOPRANOS)

Amerikai tévésorozat, amelyet 1999 és 2007 között 
sugároztak. A hat évad 86 részt foglal magába. 
New Jerseyben játszódik. Egy olasz gyökerű maffia-család 
históriája, amelyben nemcsak az értékrendek ütköznek, 
hanem gyakran az erkölcs és a törvény is.

Évadokon át: Mivé lehetünk?

Ez a mostani ajánlatom. Ne tekintsd örök 
ranglistának! A célja is csupán annyi, 
hogy az itt felsorolt filmekről gondolkodva, 
vitatkozva megfogalmazd a magad kérdé-
seit. Vagy akár, hogy összeállítsd a saját 
filmlistádat.
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