A SZOCIÁLIS MUNKA SZAKMAI KÖZÉLETI LAPJA

XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM
2012. FEBRUÁR
KÜLFÖLDI „BEST OF” -HÁLÓ

Külföldi „Best of” - HÁLÓ

A HÁLÓ-BAN MEGJELENT
LEGJOBB ÍRÁSOK (2002-2012)
2002 áprilisa és 2012 áprilisa közötti időben, tehát
kerek 10 esztendeje szerkeszti a HÁLÓ-t lényegében
ugyanaz a szerkesztőség. A kerek évforduló „megünnepléseként” két „Best of” számot állítottunk össze.
Jelen számunkban néhány, legjobbnak tartott „külföldi” írást illesztettünk egymás mellé. Okkal s joggal.
-oA BBC 2004-ben pária foglalkozásként aposztrofálta
a szociális munkát, s erre reagált Bill Jordan azzal,
hogy bár a műsor címe valóban láttatóan és jól jellemezte a szociális munka, mint foglalkozás alacsony
társadalmi helyzetét, presztízsét, de szakmánk társadalompolitikai szemléletének erősítése optimista jövőképet rajzolhat számunkra.
-oA „Város Mindenkié Csoport” (lánykori nevén: „Az
Utca Mindenkié”) 2009-ben látta vendégül a „Picture
the Homeless” amerikai aktivistáit. A közös munka
során ugyancsak a társadalmi felelősség kapott
hangsúlyt, melynek két dokumentumát is ide válogattuk, hisz azokban nemcsak a társadalmi akciók
lépéseit, de azok értéktartalmát is nyomon követheti
az Olvasó.
-o-
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Walter Lorenz a Szociális Munkások Nemzetközi
Szövetségének 50. évfordulós konferenciáján tartott
nagyhatású előadást. Szakmatörténeti áttekintésében ő is a társadalmi, szakmatörténeti szempontok
előtérbe kerülést ajánlotta mindannyiunknak.
-oA HÁLÓ utólsó papír-alapú számában így búcsúztunk
Olvasóinktól: „Egy dolog már ma is egészen biztos:
2011. november 4-e óta nem lehet a szociális munkát ugyanazzal a lagymatag tesze-toszasággal űzni,
mint ahogy azt ezidáig tettük. S, ha nincs a tárgyalóasztal túloldalán egyetlen élő ember se, akivel a társadalmi problémák kezeléséről szakmai megbeszéléseket folytathatnánk, akkor bizony új módszerek
kellenek!”
Tehát: Új Szemlélet - Új Módszerek!

GOSZTONYI GÉZA
Főszerkesztő
gosztonyi@bszf.hu

TARTALOMJEGYZÉK
Bill Jordan: A „Pária foglalkozás”
(Megjelent: HÁLÓ, 2004. január)
Tracy James: Az egyetemi világ és az utca
egyeteme
(Megjelent: HÁLÓ, 2009. október)
Talmadge Wright: Hajléktalan önszervező-

dés és térbeli ellenállás
(Megjelent: HÁLÓ, 2009. október)
Walter Lorenz: Történelemformálás – emlékezet és kortárs szakmai gyakorlat (A 2006. július
31.-én Münchenben, az IFSW Világkonferenciáján elhangzott előadás.)
(Megjelent: HÁLÓ, 2006. december)

BILL JORDAN: A “PÁRIA FOGLALKOZÁS”
Bill Jordan (Exeter, Nagy-Britannia) előadásának
befejező gondolatai a szociális munka világnapján
hangzottak el, az ELTÉ-n (2003. november 12-én)
„… Egy brit példával szeretném összegezni az itt elhangzottakat, hiszen az elmúlt 20 évben mi is átéltük a mai konferencián megemlített ellentmondásokat és feszültségeket. Én magam is átéltem azt az
időszakot, amikor a szociális munka világos értékekre és tudásanyagra épülő szakmai és szervezeti integrációja valódi optimizmussal tölthetett el mindannyiunkat - az egységesülő szociális munkával kapcsolatosan.
Könnyű lenne a politikai és a gazdasági tényezőket
vádolni azzal, hogy „ŐK” azok, akik lerombolták
„BENNÜNK” azt az optimizmust és egységet, ami a
szociális munkát Margaret Theatcher és Tony Blair időszaka alatt jellemezte, és könnyű lenne azt mondani, hogy a szociális munka részekre bomlott, „menedzserizálódott”, készségeit elveszítette, és a társadalmi viszonyokat visszatükröző szerepéből (!) csupán egy jellegtelen, bürokratikus tevékenységgé minősült vissza. Ezzel szemben, a saját tapasztalatom
azt mondatja velem, hogy a szociális munka mindmáig megőrizte számos olyan általános jellegzetességét, amelyet semmilyen politikai vagy gazdasági
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erő nem tudott tönkretenni vagy a saját céljai alá
rendelni. Ha törekvéseink az integráció és az egységesülés irányába mutatnak, és ragaszkodunk azokhoz a klasszikus eszmékhez, amelyek ezt a szakmát
annak fénykorában jellemezték, akkor csak a külső
szemlélő nézőpontjából tűnhetünk zavartnak, habókosnak, kevéssé hatékonynak, és ahogy a BBC televízió egyik műsorában legutóbb is aposztrofáltak
bennünket: „pária foglalkozásúaknak”. Mi tudjuk,
hogy mindez nem igaz! S hogy e meggyőződésünkben megerősödhessünk, engedjék meg, hogy a
szociális munka 3 jellegzetes szerep-funkcióját emlékezetükbe idézzem.
(1.) „PIAC-FELÜGYELŐ”
( = Market coach )
A személyes szociális szolgáltatásokat igénylő emberek sosem lehetnek valamennyi releváns információ
birtokában. Számtalan információra van szükségük
ahhoz, hogy a személyközi problémáik megoldását/
kezelését legjobban segítő és a legnagyobb autonómiát biztosító szolgáltatásokat elérhessék. A gazdagabb emberek számára nem jelent ekkora akadályt
az elérhető szolgáltatások megtalálása, és az ő szükségleteik kielégítésére a piaci viszonyok tökéletesen
megfelelőek. Tehát a szociális munkások egyik - nem
eléggé kihangsúlyozott -szerepe annak segítése,
hogy az emberek megtalálhassák, hogy mi a legjobb
nekik. E szerep hatékony megvalósításának feltétele
azonban, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők számára legyenek egyenlő esélyek és valódi választások, hiszen a magas színvonalú munkát tényleges
értékén kell megfizetni. (Nem úgy, mint NagyBritanniában vagy Magyarországon…)
(2.) „A HELYI KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ”
( = Servant of the community )
Különösen a szegény és hátrányos helyzetű közössé-

gekben nehéz az embereket arra rábírni, hogy jöjjenek össze és működjenek együtt egymással, és szociális/gazdasági problémáik megoldása érdekében
használják fel hatékonyabban a létező, helyi, közösségi erőforrásaikat. E szerep teljesen más, mint az
előző, mert jóval aktívabb, politizálóbb, az embereket „képessé tevő” tevékenység, amely csoportok
(néha igen nagy csoportok!) szervezését, mozgósítását igényli, és emiatt ez a munka az előbbi szereptől
eltérő készségeket is kíván. Akkor a leghatékonyabb,
ha a(z ön)kormányzat új erőforrásokat szabadít fel a
helyi közösség életminőségének javítása érdekében,
és be is akarja vonni őket az új erőforrások elosztásába. Közép- Kelet-Európában ilyen törekvéseket
láttam néhány roma projekt esetében, de sajnos
anélkül, hogy a helyi közösség egészét bevonták volna a társadalmi változások elérésébe.
(3.) „VÉDŐ-ÓVÓ ÉS BEAVATKOZÓ”
( = Protection and intervention )
E szerep ismét különbözik az előzőektől annyiban,
hogy bátran beavatkozik annak érdekében, hogy az
„erősek” ne élhessenek vissza a hatalmukkal a
„gyengék” rovására, pl. a családon belüli erőszak,
különösen a gyermekek elleni erőszak eseteiben,
stb. E szerep finom megérzéseket, gyors reakciókészséget és határozott dönteni tudást kíván, mely
ismét csak eltér a fenti két szerepkészség-készlettől.
Az említett 3 szerep közötti határok természetesen
nem átjárhatatlanok, hiszen számos esetben épp e
3 szerep kombinált alkalmazására, összekapcsolására, együttes működtetésére van szükség. De úgy
hiszem a szociális munka nem tekint egyetlen beavatkozó/segítő módszert sem mindenhatónak és
minden esetben csereszabatosan alkalmazhatónak.

tálytiszta és koherens modellje, úgy az azt megvalósítani segítő szociális munkának sincs egyetlen üdvözítő eljárása. Valamennyi létező jóléti modellnek
komoly kihívásokkal kell szembenéznie, és ma még
alig látszik ezek konzisztenciája vagy konszenzusa.
E héten az angol BBC Rádió egyik műsorában a szociális munkáról esett szó. A műsor címe: „A pária
foglalkozás” volt. A „pária” kifejezés ugyebár „társadalmilag peremhelyzetű”- t jelent. Lenézett, megvetett, kirekesztett, gyűlölt, „nemszeretem” embert. A
műsor címe láttatóan jelezte a szociális munka, mint
foglalkozás alacsony társadalmi helyzetét/presztízsét. Számos gyermekvédelmi botrányunk után, no
és politikusaink média-kórusa által kifogásolt szakmai hatékonyságunk elmaradása miatt nem is nagyon csodálkozhatunk ezen. De épp ezért vázoltam
előadásom második részében azokat a brit szociális
munka legjobb hagyományaira építő, friss, új szempontokat és törekvéseket, amelyek eredményeit egy
új népjóléti modellbe építve is örömmel üdvözölném.”

Előadásom első részében arra kívántam rávilágítani,
hogy mint ahogy nincs a népjólétnek egyetlen kris-
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JAMES TRACY:
AZ EGYETEMI VILÁG ÉS AZ UTCA EGYETEME 1
Semmit rólunk, nélkülünk”
“Nothing About Us, Without Us”
a dél-afrikai apartheid-ellenes mozgalom jelszava,
melyet később átvett az amerikai, fogyatékkal élők
mozgalma. A szegénységben sok az irónia. Az Egyesült Államokban úgy tűnik, a lakosság egy része legszívesebben teljesen megfeledkezne arról, hogy léteznek hajléktalan emberek; a lakosság egy másik
része pedig azt próbálja minden eszközzel bebizonyítani, hogy a hajléktalanok leginkább azzal lassítják a
gazdasági növekedést, hogy szemtelen módon túlélnek, sőt esetleg még láthatóvá is válnak. Ugyanakkor a hajléktalanságot a különböző társadalomtudományok képviselői is előszeretettel tanulmányozzák,
teoretizálják, dokumentálják, vizsgálják és képviselik.
1 Ez a cikk a 2006-os Left Forum nevű rendezvényen, az
Egyesült Államok szegénységellenes szerveződéseiről
szóló szekció keretében tartott előadásom kivonata,
melyet Darren Noy-jal együtt később jelentősen átírtam.
1999 és 2004 között a „Koalíció a Hajléktalanokért”
nevű szervezettel dolgoztam, így első kézből ismerem a
bemutatott együttműködést.
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Az egyetemi félévek végén a szegénység ellen küzdő
szervezetek telefonjai folyamatosan csörögnek:
diákok kérnek segítséget, tájékoztatást vagy interjút.
A határidő majdnem mindig a következő hét, a hang
a telefonban kedves és őszinte, a szakdolgozat pedig ütős. Nem számít, hogy a szervezet valószínűleg
éppen a hajléktalanok elleni rendőrségi razziák ellen
próbál tenni valamit, a lakhatási kampányához készít stratégiát, tagjai egyéni traumáival foglalkozik,
vagy egyszerűen csak próbál a felszínen maradni. A
szervezetek a diákok - a jövő tudósai - kéréseit csak
nagyon ritkán utasítják el. Lezajlik az interjú és a
szálló vagy népkonyha bemutatása is megtörténik.
Mindez nem is feltétlenül és nem is minden esetben
rossz. Mindenkinek szüksége van szövetségesekre
és honnan is tudhatnánk, hogy nem épp az egyik
csillogó szemű diákból lesz a jövő döntéshozója? A
probléma azzal van, hogy miután a szakdolgozatot
megírta és megvédte, a diák elhelyezkedik valahol,
mint a társadalmi problémák „szakértője”, és a hajléktalan aktivistákról legtöbbször elfelejtkezik. Vajon
mi lett azzal az ígéretével, hogy küld egy példányt
abból a bizonyos jelentésből vagy dokumentumfilmből? Mi történik, ha a hajléktalan emberek képviselete a lakhatással rendelkezőkre van bízva? Az Egyetemi Világnak és az Utca Egyetemének találkozásából
adódó szerencsétlen következmények leggyakrabban egyszerűen csak azok amik: szerencsétlenek, és
semmi több. Viszont néhány esetben majdhogynem
végzetesek is lehetnek. Mint például Chicagóban,
ahol valaki egy személy nevét meggondolatlanul
használta és ez majdnem a kilakoltatásához vezetett. Bostonban egy újságíró hallgató írta le egy hajléktalan ember személyes élettörténetét, amely aztán megakadályozta a család újraegyesítését. San
Franciscóban egy nagyravágyó szociológus kulcsfontosságú információkat árult el városi tisztviselőknek
egy szociális bérlakás- tömbbel kapcsolatos akcióról.
Ugyanakkor számos hajléktalan és szegénység-

ellenes szervezet kitűnő modelleket dolgozott ki az
egyetemmel való erős, kölcsönös kapcsolatok kiépítésére. Ezek egyike az a sikeres együttműködés, amely egy fiatal szociológus és a San Francisco-i
„Koalíció a Hajléktalanokért” (Coalition On Homelessness) nevű szervezet között jött létre. A „Koalíció
a Hajléktalanokért” (KH) nevű szervezetet 1987- ben
hajléktalan emberek és harcos szociális ellátók alapították. Egyik eredeti célja szerint a szociális ellátóknak nyújtott „fedezéket” a politikai szerveződéshez,
hogy a városi vezetés, illetve a különböző magánalapítványok ne létfontosságú szociális programok megnyirbálásával torolják meg az ellátók szerveződését.
Noha a KH mindig is helyt adott az utca tudományának, a szervezet többkötetnyi kutatási jelentései és
politikai javaslatai kevéssé elismertek: a Koalíció
leginkább konfrontatív tiltakozó megmozdulásai,
házfoglaló akciói és tömegmozgósításai kapcsán vált
ismertté2. Ezen kívül, a KH adja ki a Street Sheet című, havonta megjelenő újságot, amelyet főként szegény emberek és közeli szövetségeseik írnak, és hajléktalanok árulnak. Chance Martin, a Street Sheet
első szerkesztője szerint, aki korábban maga is hajléktalan volt, „a Sheet közvetlen csatorna a hajléktalan emberek számára, hogy saját kezükbe vegyék a
sorsukat. Lehetőséget nyújt nekik arra, hogy úgy beszéljenek a hajléktalanságról és a szegénységről,
ahogy azt ők megélik, és nem úgy, ahogy a nyilvánosság ezekről vélekedik. Így egyre nagyobb teret
nyerhet az a felfogás, hogy a hajléktalanság súlyos
társadalmi probléma, nem pedig társadalmi kellemetlenség”. A Koalíciót - működése során - gyakran
felemészti a különböző kirekesztő rendeletek és intézkedések elleni védekezés, amely megnehezíti a
proaktív kampányok beindítását.
2 A konfrontáció és a szegénység-ellenes mozgalmak szerepéről lásd még: Frances Fox Piven - Richard A. Cloward: Poor
People’s Movements: Why They Succeed and How They Fail
(New York: Vintage Books, 1979).
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A városi önkormányzat rendszeresen előáll különböző ún. „Életminőségi” kezdeményezésekkel, amelyek
célja az utcai túléléshez szükséges viselkedésmódok
- mint például az utcán sátrazás vagy vizelés - kriminalizálása.
2002-ben a Városháza politikusai egy sor, a hajléktalanságot „kezelni” hivatott új szabályozás bevezetéséről tárgyaltak. A krízis kezelésére a központi üzleti
negyedben újra bevezették a rendőrségi razziákat.
Paul Boden, a KH ügyvezető igazgatója felismerte,
hogy még egy olyan városban is, amely büszke progresszív hagyományaira és együttérző politikájára, a
szegénység-ellenes szervezetek lassan nemcsak a
politikai csatákat, hanem a közvélemény támogatásáért vívott háborút is el fogják veszíteni.
Ezért a nyilvánossággal való kommunikáció új módjaira volt szükség.
Ekkor kérte fel Boden Darren Noy-t, aki a Kaliforniai
Egyetem Berkeley kampuszán tanult szociológiát,
hogy indítsanak be együtt egy projektet „a hatalmi
hálók feltérképezése” mint eszköz felhasználásával.
Noy korábban szegénység-ellenes aktivistaként dolgozott, és azért lépett be az akadémia világába, hogy
a társadalmi igazságosságért folytatott munkájához
új eszközöket találjon. Annak tudatában kezdte el a
munkát a KH-val, hogy az „ő” tudománya a hajléktalan emberekkel közös, kollektív cselekvés eredménye lesz, és mint ilyen, a professzorai által elvártnál
jóval magasabb szintű elszámoltathatóságot és felelősséget követel meg:
„Tanulmányaimat megelőzően, a hajléktalan emberekkel végzett közösségi szervező munkám során
megtanultam, hogy a hajléktalanságról végzett társadalomtudományi kutatásoknak akár negatív hatása is lehet a szociálpolitikákra. Ezért kutatásom első
alapelve az volt, hogy a hajléktalanok által is mindig
felelősségre vonható legyek: vagyis meg kellett találnom a módját, hogy a hajléktalan emberek szervezett küzdelmeihez csatlakozzak. A hagyományos szo-

ciológia olyan tudományként pozícionálja magát,
amely elkötelezett a társadalmi igazságosság mellett. A semlegesség, a tudományosság, az objektivitás és a professzionalizmus ideológiái azonban gyakran elhomályosítják ezt az elköteleződést”.
Noy tudatosan döntött úgy, hogy az egyéni patológiák felkutatása vagy élettörténetek dokumentálása
helyett a hajléktalan emberek szervezett küzdelmének szolgálatába állítja kutatását, és ezzel megtörte
azt a gyakorlatot, mely szerint az egyetem a kulturális privilégiumok újratermelésének színhelye. Noy a
KHval tehát a tudományosság alternatív modelljének
kialakításán is dolgozott.
A Noy által kezdeményezett projekt célja a San Franciscóban a hajléktalanügyi politikát övező komplex
hatalmi hálók megértése volt. A kutatás lényege a
hatalmi háló feltérképezése volt, olyan szociológiai
eszközök alkalmazásával mint a mező-elmélet, a
szervezet-elmélet, a hálózat-elemzés és a keretelemzés.
A hatalmi hálók feltérképezése valójában egy olyan
vizuális és konceptuális eszköz, amely egy adott politikai kampányban aktívan résztvevő szervezetek és
döntéshozók politikai hatalmát és pozícióját elemzi.
Ezeket a szereplőket egy grafikonon helyezik el, ahol
a vízszintes tengely azt jelzi, hogy mennyire ért egyet
a döntéshozó a közösségi szervezet céljaival, a függőleges tengely pedig az adott személy vagy szerv
döntéshozatali hatalmának mértékét. Noy szavaival
élve, „a térkép azonosítja egy bizonyos cselekvési terület legfontosabb cselekvőit, meghatározza e szereplők hatalmát bizonyos döntésekkel egyes erőforrásokkal kapcsolatban, és felméri a szereplők egymás közti viszonyait. A hatalmi hálók feltérképezését
közösségi, szakszervezeti és társadalmi mozgalmak
használják leggyakrabban a kampány-stratégiák kiépítése során”. A hatalmi hálók feltérképezésének
viszonylag egyszerű folyamatát a képzett kutatók kifinomult interjútechnikákkal, statisztikai elemzésekkel

és a történeti háttér feltárásával segíthetik. Noy a
Koalíciónál végzett munkája során a lehető legtöbbet próbált átadni a hajléktalanoknak abból, amit az
egyetemen tanult az adatelemzésről, az alapvető
szakszöveg-írási készségekről, valamint a személyes
interjúk módszertanáról.
Néhány év elteltével Noy megkérte a szervezetet,
hogy értékeljék munkáját. Bár számos belső probléma akadályozta a módszer teljes körű felhasználását, a politikai erőtér feltérképezése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az aktivisták „jobban megértették,
hogy mások hogyan látják őket; hol van hatásuk a
politikára és hol javíthatnak a stratégiájukon; miképp
tudnák hatékonyabban kihasználni a kapcsolataikat,
hálózataikat és információs csatornáikat; hogyan
közvetítik üzeneteiket; hogyan használjanak hálózatokat olyan emberek elérésére, akikkel közvetlenül
nem tudtak kapcsolatot teremteni; és hogy hol keressenek potenciális szövetségeseket”.
Az ilyen jellegű tudományosság kialakulásának elkerülhetetlen része az a kihívás, amely a hajléktalan
aktivisták részéről érkezik, akiknek nagyon fontosak
saját problémáik, személyes tapasztalataik és élményeik. Az egyik szervező, Bianca Henry például azt
neheztelte, hogy Noy jelentéseiből kimaradtak a hajléktalan családok. Nyilvánosan szembeszállt vele, és

„Az Utca Embere” tüntetése
az V. kerületi koldusrendelet ellen, 2007.
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„Az Utca Embere” tüntetése
a hetes óvodák bezárása ellen, 2007.

bizonyos szempontból igaza is volt: mivel a kutatás
célja az volt, hogy San Franciscóban felmérje a hajléktalanügyi politikai párbeszédet, a jelentés a szereplők elfogultságait és fő érdeklődési köreit tükrözte. Az elemzés során kiderült, hogy az egyedülálló,
illetve a valamilyen függőségtől vagy mentális betegségtől szenvedő hajléktalanok voltak azok, akik a politikai spektrum minden pontján elnyerték a szószólók és támogatók figyelmét. A családok és a bevándorlók nem, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy a
hajléktalan társadalomnak e két csoportját az országos média a jóléti reform és az „illegális” bevándorlás körüli vitákban éveken keresztül démonizálta.
Noy dönthetett volna úgy, hogy ezen a ponton befejezi kutatását és visszavonul az egyetemi világ kényelmébe. Mégis úgy döntött, hogy elfogadja Bianca kihívását és egy akciókutatást kezdeményez, amelynek
célja, hogy növelje a hajléktalan családok politikai
láthatóságát. Paul Boden ragaszkodott hozzá, hogy
ez a projekt kezdeményezze a (nagyrészt afro-amerikai) hajléktalan családok és a (főleg mexikói és közép-amerikai) bevándorlók közötti együttműködést.
Biancát kritikája elismerése mellett arra bíztatta,
hogy maga is vágjon bele a projekt megvalósításába.
Bianca beleegyezett. Ez a kutatás nemcsak hasznos
információval látta el a szervezetet, de számos sikerhez is hozzájárult. A KH kampányának eredményeként bevezettek egy új, kifejezetten hajléktalan csa-
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ládoknak szóló lakhatási segélyt. Emellett, nőtt a bizalom és az együttműködés a szegények két olyan
csoportja között, akik gyakran kerülnek egymással
szembe a kis szociális juttatásokért folyó küzdelmekben. Végül, a KH és Noy együttműködéséből - többek
között - két fontos jelentés született.:
1.) „Rejtett hangok: A hajléktalan családok és a hajléktalan bevándorlók tapasztalatai” és
2.) „Az elfelejtettek” címmel.3
Az olasz radikális filozófus, Antonio Gramsci írásai
fontos előrelépést jelentettek az egyetemen túli világban elkötelezett értelmiségi gyakorlat kiépítésében. Gramsci szerint a „szerves értelmiség” mélyen
integrálja magát az elnyomott közösségben annak
érdekében, hogy a közösség tagjaival közösen hozza
létre az ön-felszabadításhoz szükséges eszközöket.
Ezek a szereplők többnyire a hagyományos tudomány disszidensei.
Ma a Noy-hoz hasonló egyetemi emberek ezt a gondolatot még egy lépéssel továbbviszik. Nemcsak
megkérdőjelezik az objektivitás mítoszát, hanem felismerik, hogy az elnyomott embereknek is megvannak a saját tudósaik. Az emberek „oktatásának” egyirányú elképzelése helyébe az a belátás kerül, hogy a
hagyományos értelemben vett tudósok is oktatásra
szorulnak; egyszerre alanyai és szerzői a kutatásnak.
Amikor pedig döntésre kerül a sor, az utcán küzdők
mellé állnak. A Koalíciónál töltött idejére visszaemlékezve Noy megállapítja:
„Rájöttem, hogy az intellektuális közösség, amelyre
a kutatás során támogatást és mentori segítséget
kaptam, nem az egyetem falain belül volt, hanem azokból az aktivistákból és hajléktalanokból állt, akikkel folyamatosan a releváns, társadalmilag elkötele3 Angolul: “Hidden Voices: The Realities of Homeless Families
and Homeless Immigrants” és “The Forgotten.” Ezek a jelentések megtalálhatóak a következő
weblapon: http://www.npach.org/ hidden_voices_report.pdf.

zett és hasznos kutatás stratégiáit és módszereit vitattam meg. Ezek az emberek nem pusztán a kutatásom alanyai voltak - mint ahogy sok más „közszociológus” esetében - hanem inkább olyanok, mint a témavezetők egy párhuzamos egyetemen.” A KH-val
való együttműködése után Noy továbbra is a szegénység ellen küzdő szervezetek szövetségese maradt, és ma is példamutató alázattal áll a munkájához. Véleménye szerint az a kutatás sikeres, amely
oly módon írja le hitelesen a társadalmi körülményeket és hatalmi viszonyokat, hogy azt, a társadalmi
igazságosságért küzdő szervezetek munkájukban fel
tudják használni.
Amikor a Berkeley-n több profeszszornak is bemutatta kutatását a hatalmi hálók feltérképezéséről, egyikük úgy vélte, hogy az „szociológiailag semmit sem
mond”, annak ellenére, hogy belátta: a kutatás rendkívül hasznos lehet a terepen dolgozó szervezeteknek és egyéneknek.
A kutatása „közszociológiai” volt, viszont sok szociológus csak akkor értette meg, ha a szerző a tudományágon belüli más vitákra is hivatkozott. „A cikket
számos alkalommal át kellett írni ahhoz, hogy megfeleljen a szükségtelen elméleti különbségtételek
szövevényes táncának. Így végül átment egy neves
folyóirat bírálatán, amely publikálta azt”. E megközelítéssel Noy falba ütközött: „A lenézés falába, amivel
a szociológia, mint diszciplína a leírásra tekint. A szociológia de facto célja ma nem az, hogy megvizsgálja
a világot és ezzel azt világosabbá és érthetőbbé tegye, hanem az, hogy magyarázó elméleteket gyártson még akkor is, ha ezek az elméletek a világban
cselekedni próbáló emberek számára csak még érthetetlenebbé teszik azt”.

PÓSFAI ZSUZSA és
UDVARHELYI ÉVA TESSZA
fordítása
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TALMADE WRIGHT:
HAJLÉKTALAN ÖNSZERVEZŐDÉS
ÉS TÉRBELI ELLENÁLLÁS 1
„„Ha egyszer segítesz a hajléktalanokon – újra és újra
visszatérsz. Ha egyszer kialakul az a híd, amit a barátság
jelent, ez a híd továbbvisz téged egy másik hídhoz. Így
jutsz el egyre több és több emberhez”.
(Susan, a „Híd” egy hajléktalan lakója)
A városvezetés és a hajléktalan emberek eltérő politikai,
gazdasági és kulturális érdekeiből következik, hogy bármilyen - a városi terek használatával kapcsolatos - cselekvés
vagy esemény új viszonyokat és új társadalmi erőket teremt, s ezzel újfajta hatalmi stratégiákhoz, és az ellenállás
új formáihoz vezet. Ám a nagyon szegények korlátozott
forrásai folytán ezek a harcok többnyire egyoldalúak. Amíg
a hajléktalan családok és egyének egymástól elkülönülten, minimális társas kapcsolatokkal és minimális politikai
képességek birtokában élnek, a hatalom dinamikájának
1 Az itt leközölt írás alapjául a szerző 1997-ben a State University of New York Press gondozásában megjelent Out of
Place: Homeless Mobilizations, Subcities, and Contested
Landscapes című könyvének 5. fejezete szolgált.
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működése továbbra is a perifériára fogja taszítani őket.
A vezetés hatalmi stratégiái szövetségek és koalíciók
kialakításával ellensúlyozhatók. Azonban fontos felismerni, hogy az egyéni ellenállástól a csoportos ellenállásig vezető út többet jelent, mint szövetségek és koalíciók megalakítását: alapvető feltétel, hogy egy adott térben hatalmunkban álljon cselekedni. Noha a hajléktalanok között
az egyéni ellenállás gyakorlata a legelterjedtebb, a kollektív ellenállás is lehetséges, már csak abból a közös tapasztalatból is kiindulva, amit az utcán élés jelent, vagyis
azt, hogy valaki ki van rekesztve a lakással rendelkezők
társadalmából. A „városi tér” jelentését, amely valójában
a strukturált hatalom szó szerint betonba ágyazott megtestesítője, alapvetően kérdőjelezi meg az, amikor olyan
célokra használják, melyeket sem a várostervezők, sem a
politikusok nem szántak neki. Így amikor a folyó mellett
élő hajléktalanok szövetségre lépnek felsőoktatási intézményekkel, az egyetem folyosóin sétálnak és belépnek az
osztálytermekbe, vagy amikor ugyanezek a hajléktalan
emberek találkozót szerveznek a helyi egyházakkal és közösségi szervezetekkel, a folyópart hirtelen sokkal többet
kezd jelenteni, mint csupán földrajzi forma vagy egy jövőbeli városi park.
Azok a hatalmi stratégiák, melyek a tér felosztását szabályozzák, a különböző csoportok szétválasztásán alapulnak és céljuk a térhasználat egy bizonyos képzetének
megteremtése. Amikor ezek a stratégiák szembekerülnek
az olyan potenciális szövetséggel, mely megkérdőjelezi a
terekben megjelenő, a városfejlesztési álmok által generált különbségeket, az lehetőséget teremt a tér egy új és
másfajta használatára. Ennek a lehetőségnek a kihasználása valójában nem más, mint a kollektív ellenállás új formáinak alapja.
Az egyetem és a hajléktalanok mobilizálása: a Diákok és
Hajléktalan Emberek Szövetsége (DHESZ)
Noha San Jose-ban hosszú története van a különböző városrendezési tervekkel szembeni aktív közösségi ellenállásnak, a politikailag tudatos és szervezett hajléktalan
csoportok megjelenése 1990. júniusára tehető, amikor
San Jose önkormányzata bejelentette, hogy megszüntet

egy kb. 250 főből álló hajléktalan közösséget a Guadalupe folyó partján, és ez az akció a Stanford Egyetemre és a
San Jose Egyetemre járó diákok és a helyi hajléktalan
közösség között kialakult szövetség ellenállásába ütközött. A Guadalupe folyó melletti telep felszámolása elleni
küzdelem új lökést kapott, amikor nyilvánosságra került a
Kaliforniai Berkeley Egyetem diákjainak tanulmánya San
Jose városfejlesztési irányelveiről. A jelentés megjelenése
után a hajléktalan aktivisták figyelmüket a városi önkormányzat döntéseire és a városfejlesztéssel foglalkozó
iroda költségvetésére összpontosították. A csoport tagjai
rendszeresen részt vettek a városi közgyűlés ülésein, illetve bejártak az önkormányzati ügyosztályokba. Ez az ellenállás 1992. őszén csúcsosodott ki, amikor több épületfoglalásra is sor került. Mind a diákokat, mind pedig a hajléktalanokat a politikailag tájékozott és a várospolitikát tudományos eszközökkel vizsgáló aktív összefogás mozdította
el az önkéntes jótékonykodástól a társadalmi igazságosság kérdései felé. A következőkben azt mutatom be, hogyan zajlott le az a folyamat, melynek során a várospolitika által leginkább érintett csoportok képesek voltak újradefiniálni mind a társadalmi teret, mind a társadalmi
cselekvést.
1990. elején körülbelül 250 hajléktalan táborozott San
Jose folyója mentén. A városban élő többi hajléktalan kapualjakban vagy a helyi park bokros részein aludt. Bár a
fedél nélkül élők viszonylag széles körű civil hálózattal
rendelkeztek, az emberek mégis nagyrészt politikailag
szervezetlenek voltak. 1990. tavaszán, a Stanford Egyetem egyik diákjának kezdeményezésére az egyetem hallgatói hetente egyszer meglátogatták a San Jose belvárosában található McHenry Parkban élő hajléktalanokat.
Ruhákat és élelmiszereket vittek nekik. Cserébe a hallgatók a park néhány lakóját elhívták a Stanford Egyetemre,
hogy előadásokat tartsanak az életkörülményeikről. Ezek
a rendszeres találkozók döntő fontosságúak voltak a bizalom kezdeti megalapozásában és abban, hogy a diákoknak bejárásuk legyen a San Jose-i hajléktalan közösségekbe.
Márciusban - a McHenry Parkban élő hajléktalanok ösztönzésére - a diákok más közeli táborhelyeket is meglátogattak. A „Híd”-nak nevezett tábort az egyik diák fe-
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dezte fel, és a McHenry Parkban tett látogatások mellett a
hallgatók erre a helyre is gyakran eljártak. A Coyote patak
és a San Fernando utca találkozásánál fekvő „Híd” egy 810 emberből álló mini-közösség volt, amely jó kapcsolatokat ápolt a környező lakókkal (például gyakran az egyik
helyi piacon hagytak üzeneteket egymásnak, vagy itt vették át a csekkjeiket). A „Híd” segítségével a diákok betekintést nyertek egy „félig-állandó” hajléktalan lakóhely életébe: míg a McHenry Parkban és a park körüli utcákban
felfedezett négy utcai táborhely a rendőri zaklatás következtében folyamatosan felbomlott és újjáalakult, és a
parkban alvók is gyakran éjszakáról éjszakára változtatták
alvóhelyüket, addig a „Híd” viszonylag stabil maradt. Ezen
kívül, míg a diákok és a McHenry Parkban élő hajléktalanok közti viszony inkább személytelen és instrumentális
volt, a „Híd”-nál élő közösség szolidáris kapcsolatai lehetővé tették a diákok és a hajléktalanok közötti személyközi kapcsolatok megerősödését. A külsőbb táborokból alkalmanként egy, legfeljebb két ember látogatott el a Stanfordra, hogy beszámoljon élettörténetéről, míg a „Híd”-ból
gyakran kettő, néha még több ember jött el „mesélni”.
Az egyik döntő tényező, amely lehetővé tette a hajléktalanok letáborozását és kollektív mobilizálását az volt, hogy a
„Híd” úgy működött, mint egy család. A „Híd” tagjai azon
mérték le, hogy mennyire bízhatnak a segítséget ígérő
közösségi aktivistákban, hallgatókban és más hajléktalanokban, hogy mennyire következetesen és intenzíven tartották be az ígéreteiket: Tényleg azt tették-e segítőik, amit
megígértek? Rendszeresen felkeresték-e a táborhelyet?
Következetességük volt a bizalom kiépítésének kulcsa.
1990. júniusára a Stanford Egyetem és a San Jose-i Állami Egyetem diákjai már rendszeresen segédkeztek az elszórt táborhelyeken. Június elején az önkormányzat munkatársai ellátogattak a Guadalupe folyóhoz, és tájékoztatták az ott élő hajléktalanokat, hogy két héten belül távozniuk kell. Egy héttel később „Tilos az átjárás!” táblákat
állítottak fel a folyó mentén. A különböző felröppenő hírek
hatására a hajléktalan közösség tagjai egyre jobban féltek, hogy mi fog velük történni. Ismeretlen támadók, számos hajléktalan-tábort felgyújtottak. Santa Clara Megye
Humánpolitikai Bizottsága kitelepült a folyó mellé, hogy
regisztrálja a hajléktalanok lakhatásért és más szociális

szolgáltatásokért folyamodó kérvényeit. A megye illetékesei szerint a „folyóparti tisztogatás” során 179 személyt
és családot helyeztek el szociális bérlakásokban. Mindezek ellenére a hajléktalanok a megye erőfeszítéseit elkésettnek, jelentéktelennek és szervezetlennek tartották.
Míg néhány személy valóban kapott szociális juttatásokat,
sokan egyszerűen kimaradtak ebből, és ezért az volt a benyomásuk, hogy az erőfeszítések inkább a közvélemény
megnyugtatását szolgálták, mint a hajléktalanok érdekeit.
A „tisztogatások” leállítása érdekében, a helyi civil Jogsegély Szolgálat beperelte San Jose városát és Santa Clara
megyét. A vád szerint a város kitelepítési terve nem felelt
meg a Szociális Rendeletnek. A kereset szerint több mentális beteget ahelyett, hogy megfelelő szálláshoz juttattak
volna, egy helyi hajléktalan szállón, a Julian Street Inn-ben
helyeztek el, amely túlterhelte az intézmény kapacitását.
Ezen kívül (a kötelező, tíznapos elhelyezés után) egyáltalán nem követték figyelemmel azokat, akik nem kaptak
ellátást, s ez úgyszintén ellentmondott a rendelet előírásainak. Nem volt továbbá biztosíték törvényes eljárás lefolytatására sem, ugyanis a tíz napos kérelmezési időszakon
túl semmiféle panasz-benyújtási mechanizmus nem létezett. A bíróság átmeneti korlátozó rendelkezést bocsátott
ki, amit azonban később visszavont - a „tisztogatások” tehát tovább folytatódtak. Ebben a feszült légkörben a diákok továbbra is támogatták a „Híd” lakóit, lakhatási kérvényeik beadásában. Ennek ellenére, a táborból csak ketten
jutottak államilag támogatott lakhatáshoz. A többiek kérvényét visszautasították. A „Híd” lassan kezdett felbomlani: a közösség egyik tagja, Susan, nyolc utcán töltött év
után lakásba költözött, a tábor többi tagja pedig szétszóródott: volt, akik a Willow patak felé vették az irányt, és
volt, aki mélyen a bozótosba húzódott, hogy így rejtőzzön
el a rendőrség elől. Akik mégis a folyónál maradtak, azok
a rendőrök zaklatásának és letartóztatásoknak voltak kitéve.
A folyó melletti tisztogatásokkal a város fő célja az volt,
hogy csökkentse a látható hajléktalanságot, ami a viskók
sorozatos megjelenésével egyre szembeötlőbb volt. A Guadalupe folyó melletti tisztogatásokról az akkori polgármester, Tom McEnery háborús metaforák segítségével
beszélt, és olyan kijelentéseket tett, mint, hogy „itt az idő

a normandiai partraszállásra”, amely „a hajléktalanság elleni kevés sikeres stratégiai támadások egyike”. A hajléktalanok ellenségként való kezelése nem meglepő, ha
szem előtt tartjuk, hogy az önkormányzatokat sokkal inkább foglalkoztatja a hajléktalanság láthatóságának a
kérdése, mint a hajléktalanság törvényes keretek közötti
felszámolása. Az önkormányzatok, hatalmukat az utcák
látható rendezettségén keresztül fejezik ki. A „nem helyénvaló” egyének a rendetlenség érzetét keltik. Sőt, félelmet és ellenszenvet keltenek az állampolgárokban és a
hivatalnokokban. A láthatóság kérdése a közterek és magánterek feletti uralomról szól. Az önkormányzatok szükségképpen „láthatatlanná” kell, hogy tegyék a hajléktalanokat azért, hogy a lakóhellyel rendelkező választópolgárok kedvében járjanak. Minden bizonnyal ez volt az
alapja McEnery magyarázatának is: a hajléktalan-probléma igazából arról szól, hogy a közvélemény szerint „a városvezetés képtelen a problémát kordában tartani”. A közvélemény mindenkitől azt várja el, hogy törvényes lakóhelyen vagy szállón éljen. A hajléktalanok láthatóságának
csökkentése tehát számukra kulcsfontosságú ahhoz, hogy
a közvélemény támogatását megszerezhessék. Arra a
kérdésre, hogy a Guadalupe folyónál történő tisztogatások
után miért nem kezdtek a hajléktalanok újra egy helyre
csoportosulni, az akciót koordináló egyik rendőrtiszt ezt
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válaszolta: „Ez minden bizonnyal a túlélésről szól … Ha
valaki egy fa alá dobja le a hálózsákját, sokkal kevésbé
valószínű, hogy észreveszik, mintha egy sátrat állít fel
csúsztatható üvegajtóval”.
A „Híd” azon lakói, akik még mindig a szociális juttatásaikra vártak, július közepéig a táborban maradtak (sokan
egészen 1990. szeptemberéig). Július 4.-én a „Híd” két
vezetője csatlakozott ahhoz az utcai tüntetéshez, mely az
önkormányzat berkeiben tervezett, táborozás-ellenes rendelkezéseket bírálta. Ez volt az első alkalom, hogy a „Híd”
tagjai nemcsak diákok egy kis csoportja, hanem nyilvánosan, nagyobb tömeg előtt beszéltek. Ez a döntő fontosságú esemény megszilárdította a diákok és jó néhány
hajléktalan közötti viszonyt, és egy új csoport, a „Félsziget
Hajléktalan Akciócsoport (Peninsula Homeless Action Project) megalakításához vezetett. Ekkor a csoport „főhadiszállása” a Stanford Egyetem volt, ahol gyakran 25, vagy
még több hajléktalan ember és diák részvételével tartottak találkozókat. Mindezek ellenére, ahogy az elkötelezett
hallgatók lediplomáztak vagy útjuk másfelé vitte őket, a
stanfordi diákok érdeklődése kezdett megcsappanni és a
csoport központját San Jose-ba költöztetette, ahol „Déli-Öböl Hajléktalan Akciócsoport (South Bay Homeless Action
Group-ra, továbbiakban: DÖHA) néven működött tovább.
1990. őszére a San José-i Állami Egyetem közösségszervező kurzusára járó diákok elkezdtek közvetlenül a DÖHÁban résztvevő hajléktalanokkal dolgozni. Különböző munkacsoportokat alakítottak ki, amelyek többek között egy
népkonyha működtetésével, a jogi és egyéb segítségnyújtással, a médiával, és a közegészségügyi és lakhatási
problémákkal foglalkoztak. Mindeközben a diákok a McHenry Park több hajléktalan lakóját is magukkal vitték az
egyetemen tartott, heti találkozókra. A csoport működésének ebben a szakaszában, a hajléktalan emberek jogvédelme leginkább egyénileg történt. Közös fellépésre nem
került sor egészen addig, amíg a diákok és a hajléktalanok nem alapítottak közös platformot. Ez egyfajta kísérletként decemberben kezdődött, mikor a DÖHA néhány hajléktalan tagja előadást tartott az „Öbölmenti Hajléktalanügyi Konferenciá”-n, majd három nappal később a San
Jose-i diákok előtt tartottak csoportos előadást. 1991.
februárjában már egy adománygyűjtő estélyen szerepel-
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tek, 1991. májusában pedig önkormányzati meghallgatáson szólaltak fel.
Mindeközben, az utcán élő hajléktalanok gyakori cserélődése miatt a diákok projektjei menet közben gyakran gyökeresen megváltoztak. A folyamatos válság érzete hatotta
át a mindennapi munkát.
A projekt közben az egyik hajléktalan, Gerald - aki úgy
döntött, hogy a „Híd”-nál marad -, alkoholproblémái miatt
agyvérzést kapott, és meghalt.
Utcai adatközlők közlése szerint egy másik, a „Híd”-nál
lakó férfit gondatlanságból elkövetett emberölés miatt tartóztattak le, miután egy civakodás után egy másik hajléktalan férfi - a híd alatti betonra zuhanva - nyakát szegte.
Szeptemberben néhány diák szemtanúja volt egy jelenetnek, mely a helyi rendőrök és néhány olyan hajléktalan

ember között zajlott, akikkel ők is együtt dolgoztak. Az egyik hajléktalant egy járőr-kocsi hátsó ülésén ismerték fel,
arcán vér csorgott; a másikat a „Híd” felett parkoló rendőr
bilincselte meg. A diákok jegyzeteket készítettek az eseményről és találkozót szerveztek a hajléktalanokat jól ismerő környékbeli lakókkal. Az incidensnek messzemenő
következményei voltak:
néhány diák a rendőrökkel kapcsolatos nézeteit értékelte át, mások pedig a projektben való részvételükön gondolkodtak el. Később a csoport tagjai arról értesültek,
hogy egy másik táborhely lakóját - egy 21 év körüli férfit,
környékbeli „vagányok” egy csoportja összevert, és pisz-

tollyal fenyegetett meg, miután a sátrát összekaszabolták.
Az erőszak és a jogfosztottság ilyen, felszín alatti folyamatos jelenléte sok diákot megviselt: sokkal több beszélgetésre és érzelmi támogatásra volt szükségük; a csoport
gyakran polarizálódott, felszínre hozva ezzel a belső feszültségeket. Mindenestre a diákok nagy része kitartott a
projekt mellett, és később felismerte, mennyire fontos a
rugalmasság. Az egyik hallgató, aki korábban „buli-király”ként jellemezte magát, és azt állította, hogy minden hajléktalan „léhűtő” és „alkoholista”, a kurzus során teljesen
megváltozott: azonosult a hajléktalanokkal és mérges lett
azokra, akik nem érezték át szorult helyzetüket. S bár a
csoportban ledolgozott öt hónap után visszatért korábbi
szokásaihoz, világnézete mindenképpen megváltozott. A
diákok, és a „Híd”-hoz tartozó emberek egy kis csoportja,
az egyik polgármester-jelöltet úgy szembesítette a kialakult helyzettel, hogy annak a San José-i Állami Egyetemen
tartott lakossági fórumán kérdéseket tettek fel neki, a rendőrségi gyakorlattal és a hajléktalanokkal kapcsolatban.
Ekkor a polgármesterjelölt együttérzését fejezte ki a hajléktalan emberek helyzetével kapcsolatban.
Ebben az időben a csoport munkájában még mindig a jótékonysági jellegű tevékenységek domináltak, és sokkal
kisebb szerepe volt a társadalmi igazságosságért folytatott küzdelemnek. Azonban most, hogy a helyi hajléktalan
közösség tagjai már felbátorodva mentek az egyetem
kampuszára – ahonnan őket korábban gyakran a biztonságiak távolították el – a helyzet megért a progresszívebb
munkára. Ezzel párhuzamosan az utcai incidensek megtapasztalása, és a hajléktalan közösségben való egyre nagyobb jártasság megváltoztatta a diákok szemléletét is: a
hallgatók vagy még elkötelezettebben vettek részt a munkában, vagy pont ellenkezőleg, kikoptak a csoportból. Az
elkötelezettebb munka során felszínre kerülő érzelmek
gyakran vezettek vitákhoz a diákok és a hajléktalanok
között.
Szeptemberben - rendőri nyomás hatására - a „Híd”-nál
élők száma vészesen lecsökkent, a csoportnak új táborhely után kellett nézni. A csoport által működtetett népkonyhán hírt kaptak egy megfelelő helyről, az egyik belvárosi autópálya-lehajtó alatt, amely az 1989-es Loma Pieto
földrengés óta használaton kívül volt. Ez a táborhely igazá-
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ból több egymás mellé épített tábor együttese volt, ahol a
lakók száma öt és tizennégy, életkoruk pedig tizennyolc és
negyvenegynéhány év között mozgott. A legtöbben húszas
éveik elején jártak. A DÖHA átlagban heti egyszer - de előfordult, hogy heti háromszor is - meglátogatta a táborokat,
ahol a lakóknak segítettek és felméréseket is végeztek. A
táborlakók cserébe ellátogattak az egyetemen tartott találkozókra, és javaslatokat tettek a csoport jövőjével kapcsolatban. Ahogy a diákok ruhákat és élelmiszert vittek a
táborhelyre, meghallgatták az ott lakókat és elkezdtek velük dolgozni, sokuk motivációja túlnőtt azon, hogy egyszerűen csak letudjanak egy egyetemi kurzust. November folyamán, három diák a táborban aludt, és még mélyebb ismeretséget kötött az ott élőkkel. Egy másik diák - mindenféle kérés nélkül - 250 dollárt költött a saját pénzéből, az
egyik fiatal hajléktalan kutyájának orvosi kezelésére. A
táborlakók az egyetemi órákon az életkörülményeikről beszéltek és arról, hogy hogyan lehetne ezeken javítani. Gyakori volt, hogy a bizalmukba avatták a hallgatókat, akik
szintén bizalmasan beszéltek a problémáikról. A két társadalmi csoport közötti határ átlépését mindkét oldalról veszélyérzet, izgalom és tudásvágy hatotta át. Ahogy a találkozókról egyre gyakrabban számoltak be a médiában, úgy
nőtt a diákok érdeklődése, és végül még több hallgató, közösségi aktivista és hajléktalan csatlakozott a csoporthoz.
1990. decemberére a hallgatók, a közösségi aktivisták
és a hajléktalanok a DÖHA-n keresztül egy olyan csoporttá
csiszolódtak össze, amely képes volt sokféle közönség előtt, határozottan kiállni a véleménye mellett. Nyilvános előadásokat tartottak - a helyi vallásos gyülekezetek találkozóitól kezdve -, egészen a Kaliforniai Berkeley Egyetemen tartott „Öbölmenti Hajléktalanügyi Konferenciá”-ig, ahol több mint tíz hajléktalan DÖHA-tag tartott előadást.
Ezen kívül egy tucat hajléktalan DÖHA-tag megszervezett
egy kerekasztal-beszélgetést, amelynek közönségében az
egyetem diákjai mellett Santa Clara Megye Humánpolitikai Bizottságának egyik tisztségviselője is jelen volt.
Noha a szemeszter végén a kurzusra járók közül sokan
kiléptek a csoportból, az általuk beindított projektek, mint
például a népkonyha és az adománygyűjtés, hozzájárultak
a csoport stabilizálódásához. 1991. tavaszán a DÖHA a
hajléktalanok javaslatára „Diákok és Hajléktalan Emberek

Szövetségé”-re (Student-Homeless Alliance = SHA, a továbbiakban: DHESZ) változtatta a nevét. Ekkorra a hajléktalan táborlakók és a hajléktalan szállókon élők, már a
csoport teljes értékű tagjai voltak, és gyakran vettek részt
a diákok által, az öbölháború vagy a tandíjemelések ellen
szervezett utcai tüntetéseken is.
A május fordulópontot jelentett a DHESZ működésében.
Miután nyilvánosságra került a Kaliforniai Berkeley Egyetem diákjai által írt „Városfejlesztés Kritikája” című tanulmány, amely San Jose városfejlesztési, lakásügyi és hajléktalanügyi politikáját elemezte. A csoport hivatalosan is
konfliktusba került San Jose önkormányzatával. Az „Öbölmenti Önkormányzatok Egyesületé”-től gyűjtött adatok rámutattak arra, hogy akkora a hiány a városban a megfizet-

hető lakásokból, hogy azt lehetetlen egyszerűen figyelmen
kívül hagyni. A város lakásügyi politikájának védelmében
Susan Hammer polgármester a következőket állította a
szerzőnek írt, 1991. június 13.-i keltezésű levelében:
„Amint már mondtam, tanulmánya számos kitűnő információt tartalmaz. Sok mindennel egyetértek. Nem értek
egyet azonban a jelentés konklúziójával, amely szerint a
város ’jobban érdekelt az alacsonyjövedelmű lakóktól való
megszabadulásban, mint az olcsóbérű lakások biztosításában’”. San Jose hajléktalanügyi politikájának védelmében a polgármester rámutatott arra, hogy a város önkormányzata 1988-ban megalapította a Lakásügyi Osztályt,

és emellett pénzügyi forrásokat biztosított a Hajléktalanügyi Koordinátori pozíció megteremtéséhez is.
A tanulmányt bemutató sajtótájékoztatón, mely a Városháza előtt került megrendezésre, több mint negyven hajléktalan, diák és közösségi aktivista vett részt, ahol bemutatták ügyüket a helyi és regionális sajtó munkatársainak,
majd bejelentés nélkül felvonultak a polgármester irodájába, ahol átnyújtották a tanulmány egy példányát. Sok hajléktalan ember számára ez volt az első alkalom, hogy a
polgármesteri irodában járt. Fontos megjegyezni, hogy a
sajtótájékoztató közben az újságírók a hajléktalanokat
nagyrészt levegőnek nézték, és a diákokra és közösségi
aktivistákra szegezték a kameráikat. A későbbi akciók során ezt a csoport azzal próbálta elkerülni, hogy minden beazonosítható szóvivő ugyanúgy öltözött fel, és folyamatosan követték a sajtó munkatársait, mikor azok interjúkat
készítettek. Egy kis idő múlva a hajléktalanok is szót kaptak a médiában, és a résztvevőkre aggatott tüntetők címkét a több tiszteletet parancsoló hajléktalan jogvédőkre
cserélték.
A Városfejlesztés Kritikája, amely rámutatott egy jól meghatározható ellenfélre, a városi önkormányzat és a városfejlesztésben résztvevő cégek érdekeire, új lehetőségeket
teremtett a DHESZ-nek a Városházával való érintkezésre.
A tanulmány átértelmezte a San Jose-i hajléktalanság
problémáját: a hajléktalanságot a városfejlesztési politikához kapcsolva új értelmezési keretet teremtett; a hajléktalanok rendőri zaklatása egész más fényben, egy sokkal
nagyobb probléma részeként tűnt fel. A féktelen városfejlesztés helyett a csoport felelős városfejlesztést követelt.
Valójában a polgármestert támadták, amiért olyan fejlesztési elképzeléseket támogatott, melyek a szegények kirekesztésével, az ingatlanpiaci szereplők érdekeit szolgálták. Az egyik résztvevő „Ne dózeroljátok el a szegényeket!”
feliratú plakáttal tiltakozott. A Városháza üléstermében a
közgyűlés alatt a DHESZ tagjai a hátsó falnál sorakoztak,
és mindenki szeme láttára feszítették ki transzparenseiket. A hajléktalanok korábban néma hangja most hangosan és érthetően csengett.
Június végére az elszórt tiltakozások felvonulásokká és
tüntetésekké duzzadtak. Ezek kimondottan azt a városfejlesztési politikát támadták, amely a jómódúakat részesítette előnyben a szegényekkel szemben. A DHESZ több
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mint hatvan tüntetővel töltötte meg az üléstermet, amikor
a közgyűlés az új városfejlesztési költségvetésről tartott
szavazást. A tiltakozás hatására az egyik önkormányzati
képviselő arról tájékoztatta a DHESZ-t és a, hogy a polgármester éppen aznap délután fogja előadni a Giants baseball-stadion építésével kapcsolatos terveit. A városfejlesztés prioritásainak újraértelmezése tehát lehetőséget
teremtett arra, hogy a DHESZ aggodalmai legitimitást kapjanak. A Giants-stadion terveinek leleplezésére szervezett
sajtótájékoztatón megjelentek a helyi hajléktalan szállóról
érkező zajos tüntetők és közösségi aktivisták, akik sikeresen bekerültek a regionális médiumokba.
Ezek az akciók fontos változásról tettek tanúbizonyságot:
az egyéni jótékonyságként indult csoport átalakult egy
olyan szerveződéssé, amelynek fókuszában a politikai hatalom és az igazságosabb társadalom kérdései álltak. A
hajléktalansággal kapcsolatos megoldási javaslatok is új
színben tűntek fel: a táborlakókat érő rendőri erőszak elleni egyszeri és védekező-jellegű akciók helyett a csoport a
San Jose-i belváros fejlesztési irányelveit támadta. A következő tizennégy hónap folyamán a csoport összesen 14
tüntetést és felvonulást és 20 közösségi gyűlést szervezett, 11-szer szerepelt a médiában, és számos jelentős
házfoglalást is végrehajtott. Mivel a csoport tagjainak figyelmét más dolgok kötötték le, végül kevesebb közvetlen

utcai munkát - például ételosztást - végeztek, és többet
foglalkoztak olyan „politikai” ügyekkel, mint demonstrációk és tiltakozások szervezése. A DHESZ harciassága logikus következménye volt a diákok, a közösségi aktivisták
és a hajléktalanok egyre intenzívebb összefonódásának
és annak az új „értelmezési keretnek”, amely a városfejlesztés irányelveire koncentrált. Minél rendíthetetlenebb
lett a városvezetés, annál harciasabbá vált a DHESZ:
1992. áprilisában a csoport 14 - vegyesen diák és hajléktalan - tagját tartóztatták le a Városháza lépcsőjén, amikor
egy hajléktalan szálló alternatív elhelyezés nélküli bezárá-

sa ellen tiltakoztak. 1992. májusában több házfoglaló akcióra is sor került. Az első elfoglalt épület a San Jose belvárosában található, korábban ételosztásra használt St.
Joseph Iskola elhagyott parókiája volt. Majdnem egy hét
foglalás után az egyik résztvevőt a rendőrség letartóztatta,
a házat pedig lezárta. Drótkerítéssel vették körül az épületet, és éjjel-nappal őrök vigyázták a helyszínt. Erre válaszul
az aktivisták több „sátortábort” építettek: egyet a Városháza előtt, egy másikat a Fairmont Hotel lépcsőjén, a harmadikat pedig a McHenry Konferenciaközpont mellett.
Őszre a St. Joseph Iskolát és a parókiát is lerombolta a
város, hogy helyet csináljon a Sharks jéghoki-stadion parkolójának.
A DHESZ utolsó akciójára 1992-ben, Hálaadás napján
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került sor, a River utcában: a belvárosi Városfejlesztési
Ügynökség közvetlen közelében a csoport összesen öt
házat foglalt el. Több, mint 50 ember vett részt az akcióban. Miután 9 embert letartóztattak, az aktivisták másnap visszatértek, és nagyjából 25 ember segítségével 2
házat újból elfoglalt. Az ügy széleskörű médiavisszhangot kapott a regionális médiumokban. A letartóztatottak
közül 6 embert 25 órányi közmunkára ítéltek, amit egy
közeli ház átmeneti szállóvá alakításával dolgoztak le. Ez
az épület a következő két évben hat korábban hajléktalan ember otthonául szolgált. A DHESZ viszonylag rövid,
hároméves működése ellenére jó példáját nyújtja annak,
hogyan lehetséges megszervezni egy korábban elszigeteltnek, elidegenedettnek és passzívnak vélt közösséget.
A tény, hogy a csoport tagjai nem voltak hajlandóak elfogadni a meglévő kereteket, amelyek a hajléktalanokat
gyakran áldozatként ábrázolják, bizonyítja a szegény
emberek képességét, hogy kiálljanak kirekesztésük ellen, és hogy örömet találjanak a kollektív cselekvésben.
Fordították:
BÖRÖNDY ELZA, JELINEK CSABA,
UDVARHELYI ÉVA TESSZA
A képek a sherwoodi erdőben és Szegeden, „A Város Mindenkié - Picture the Homeless” előadásán, illetve képzésén készültek - 2009. augusztusában.
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WALTER LORENZ:
TÖRTÉNELEMFORMÁLÁS - EMLÉKEZET
ÉS KORTÁRS SZAKMAI GYAKORLAT
Korunkat valószínűleg egyetlen, lényegbevágó kérdéseket felvető jelenséggel lehetne jellemezni, ez pedig a dezorientáltság. Nem arról van szó, hogy hiány
mutatkozna a tanácsadás, az állásfoglalások, az ideológiák területén, s ez okozna irányvesztést. Ellenkezőleg: úgy tűnik, hogy ez azoknak a kereteknek
a túltengését, és azoknak az állásfoglalásoknak a
túlburjánzását jelenti, melyek között a lehetőségek
globális „szupermarketjében” választanunk kell.
Mondhatnánk úgy is, hogy a tényleges probléma, a
dezorientáltság tulajdonképpeni kiváltó oka a túltengő kínálat, az ajánlatok mindent elsöprő áradatában
való tájékozódáshoz eligazítást nyújtó kalauz hiánya,
vagyis azé a kereté, melynek funkciója a szerkezeti
elemek egységbe foglalása. Minden álláspont, melyet képesek lennénk elfogadni, és - ennek megfelelően - szociális szakmánk gyakorlatában szinte minden módszer, mely a kínálatból való választásra vonatkozik, egyaránt érvényesnek, egyformán odaillőnek tűnik - ennélfogva megválasztásuk ugyancsak
ízlés dolga. Állandóan a lehetőségek tengerén „há-

nyódunk”, iránytű, irányérzék nélkül, anélkül, hogy
tudnánk, honnan jöttünk, és hova akarunk eljutni.
Filozófiai szempontból a dolgok ilyetén állását úgy
jellemezhetnénk, mint posztmodern közönyt - ezt az
árat kell fizetnünk azoknak a „nagy narratív műveknek” a degradáló bírálatáért, melyek abban a
korszakban domináltak, amikor saját generációm
tagjainak többsége szakmai tudását megszerezte, és
amikor a módszertani iskolák között „gladiátor-harcok” dúltak. Mintha azoknak a különbségeknek a túltengése, amelyekkel foglalkoznunk kell, a „széttöredezett jelentés” széthulló darabjai, melyek épp most
hasadnak atomi részecskéikre, azoknak az egyéneknek „saját méretre szabott” választásaiként, akik
visszazuhantak puszta individualizmusukba, csak egyetlen utat hagynának a helyzet megoldásához: a
teljes közönyt. Ennek a dezorientáltságnak része a
történelemhez fűződő, feszültségekkel és zavarral
terhes kapcsolat, az a helytelen történelemfelfogás,
amelyet szándékomban áll feltárni és legyőzni.
Történelmi szempontból a dezorientáltságnak ez az
érzete egybevág a világrendszerünkben bekövetkező
alapvető változással, egy olyan eseménnyel, aminek
még a gondolatát is üres utópiaként vetette el a háború utáni nemzedékhez tartozó emberek többsége,
bizonnyal nem is remélve, hogy valaha tanúja lehet.
Ez az esemény pedig a „Berlini Fal leomlása”, melylyel együtt véget ért a hidegháborús korszak, valamint a Kelet-Nyugati megosztottság időszaka - mely
pedig azelőtt mindkét megosztott fél gondolatvilágában olyannyira mélyen meghatározó, „parancsoló”
volt. A két egymással szembenálló rendszer között
1989-ig fennálló minden különbözőség ellenére, a
két blokkot egyesítette az a melyen gyökerező versenyszellem, mely azt jelentette, hogy bármely hitrendszerrel, vagy ideológiai-politikai ill. gazdasági elrendeződéssel azonosult valaki, az adott gondolkodásmódhoz fűződő elkötelezettsége lényeges és egy-

értelmű volt. Fontos volt állást foglalni, es ennélfogva történelmi folyamatok értelmezésével kapcsolatos kutatásokat folytatni, melyekre mindkét oldal
elkötelezte magát, és értelmezéseivel előre vetítette
a jövőt. Nem véletlen, hogy az 1989-ben történtekre
adott első reakciók között hangzott el az Egyesült Államok politikai közgazdászának, Francis Fukuyamanak az eseményeket összefoglaló kijelentése, mely
szerint „véget ért a történelem. Miközben elemzésének számos bírálója akadt, a történelem pedig jellegénél fogva nyilvánvalóan tovább folytatódik, és menetét, eseményeit lejegyzik, mégis van ebben a provokatív kijelentésben valami, ami a dolog elevenére
tapint, és felkavar. A folytonosság elvesztésére céloz, az általunk megtapasztalt otthontalanságra,
azoknak a históriáknak a szétforgácsolódására,
amelyekben rá kell lelnünk saját utunkra, amit mégis
inkább választunk, mint valamiféle olyan globális,
meghatározó értelem irányítását, amely körülkerít
bennünket. 1989 nem annyira a történelem véget jelezte, mint a történelem jelentésének, értelmének a
válságát.
Mindannyiunkat veszélyeztet a folytonosság érzetének elvesztése, ami az új kezdetek előfeltétele. Miként is lehetne ezt jobban szemléltetni, mint annak
az Irena Sendlernek a példáján, aki előtt ezen a
kongresszusi évfordulón tisztelgünk, hihetetlen bátorságáért és odaadásáért, amellyel a gyilkos náci
megszállók elől zsidó gyermekeket mentett meg, s aki igazan figyelemreméltó szakmai gondossággal elrejtette és megőrizte ezeknek a gyermekeknek a számára az identitásukat hordozó tárgyaikat (befőttesüvegekben elásva dokumentumokat, fotókat, stb.),
abban a reményben, hogy egy napon majd segít nekik utat tálalni saját személyes történetükhöz. Ez
olyan szakmai munka és a feladatra vonatkozó paradigma, mellyel a szociális munka szervezeti fejlesztésében mindnyájan találkozunk.

13

Külföldi „Best of” - HÁLÓ
Ebben az összefüggésben és a bizonytalanságnak
ezzel az érzetével ünnepeljük most saját szakmatörténeti évfordulónkat, és az IFSW 50 évére emlékezünk. Fontos tehát, hogy ne csak felidézzük a múltat,
ne csak emlékezzünk, történeteket meséljünk, és bizonygassuk, hogy ez a gyűlés egy újabb történelmi
mérföldkővé válik a jövő nemzedék számára (úgy téve, mintha a történelemhez fűződő kapcsolatunkban
törés eddig meg nem fordult volna elő). Úgy gondolom, hogy ezt az alkalmat arra is fel kellene használnunk, hogy mélyebbre ássunk, kérdéseket tegyünk
fel magunknak arról, hogy mely értelmes célból, milyen jelentéssel és szándékkal, mely gondolati keretek között közelítjük meg saját történelmünk kérdéseit - nem annyira azért, hogy megismerjük saját helyünket és pontosabban betájoljuk magunkat a jelentőségteljes és tiszteletreméltó szakma nagy térképén, hanem ellenkezőleg, azt szeretném javasolni,
hogy kérdezzünk rá ezekre a „természetesnek vett”
kontinuitásokra. Kevésbé hasznos számunkra, ha
nagy, boldog családként ünnepeljük szakmánkat,
mely állandóan és harmonikusan gyarapszik, mint
ha felfigyelünk arra a hihetetlen változatosságra,
mely szakmánkat jellemzi, és szembeszállunk az ellentmondásokkal, a diszkontinuitás és a diszharmónia jelenségeivel, melyek szintén történetünk részét
képezik. Szakmánk területén mindezidáig túlontúl
kevés komoly történeti kutatómunka folyt - ezt a
problémát most néhány nagyon aktív kutatási hálózat igyekszik orvosolni.
Mintha túlságosan is zavarban lennénk attól, hogy
történetünket komolyan tanulmányozzuk. Mintha félnénk olyan dolgoktól, amikre esetleg rábukkanhatunk, s mintha túlságosan igyekeznénk távol tartani
magunkat a professzionális kezdetektől, a szakma
első próbálkozásaitól. Csak akkor remélhetjük, hogy
ebben a zavarba ejtő változatosságban rátálalunk a
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dolgok igazi jelentésére, s helyünket a bennünket
összefűző történeteknek ebben a sokféleségében
meghatározzuk, ha széles látókörű, elfogulatlan kutató munkára kötelezzük el magunkat. A diszkontinuitásokat nagyon komolyan kell vennünk, mivel a történelemhez fűződő kapcsolatunk és a történelemre
vonatkozó felfogásunk tisztázása közben határozzuk
meg azt az utat, mely a történelmi valóság megértéséhez, értelmezéséhez vezet. Ennek a kérdésnek a
vizsgálatánál nem kevesebb forog kockán, mint annak tisztázása, hogy mit képvisel a szociális munka nem szimbolikusan, hanem gyakorlati szempontból,
a módszerei révén. Miközben történetünkkel kapcsolatban állást foglalunk, lerakjuk az alapokat a jelenkori szociális munka területen alkalmazható módszertani kereteink tisztázásához, melyek a társadalomban tapasztalható „történelem vége” jelenséggel
meglepő összefüggést mutatnak.
Amit javasolni szeretnék, az az, hogy jelenlegi szakmai hitelességünk bázisát ne csupán azon képességünk adja, hogy tudományos megalapozottsággal
számolunk be arról, amivel jelenleg foglalkozunk,
meg arról, hogy e tevékenység sikeressége a „bizonyítékokkal alátámasztott gyakorlat” értelmében
mennyire valószínű; ezeken felül szükségünk van arra a képességre is, hogy ezt a vállalást és ezt a kötelezettséget / felelősséget olyan történelmi távlatba
és gyakorlatba helyezzük, melyet aztán tudunk értelmezni, érvekkel megtámogatni és igazolni. Úgy értem: a professzionális szociális munka soha nem
korlátozódhat szociális tervezői-mérnöki feladatra
akkor, ha a szakma saját megbízatását, küldetését a
modern társadalmakban komolyan veszi. Ezt a mandátumot úgy tekintem, mint szakmánk részvételét a
szociális szolidaritás megteremtésében és szervezésében, olyan korszerű körülmények között, ahol a
szociális kötelékek, kötelezettségek, jogok és felelősségek sohasem „adottak” csak úgy egyszerűen,

és nem is magától értetődőek (akkor a feladatunk
csak ezek „javítgatása” lenne), hanem a helyzet az,
hogy ezek érdekében állandóan tárgyalni, küzdeni
kell, és folyton legalizálni kell őket. A modern társadalmakban az emberek a koherens egészhez nem
„illeszkednek”, nem alkalmazkodnak automatikusan, csupán csak a vérségi kötelékek vagy rögzült
kulturális elkötelezettségek okán, hanem autonómiájuk és emberi méltóságuk sokoldalú, rugalmas identitásból fakad. Ezekért a kötődésekért (jellegüknél fogva) meg kell küzdeni, es ahol a kötelékek komolyan szétdarabolódtak, vagy fennáll a veszélye
annak, hogy megsemmisülnek, a szociális munka a
társadalom peremvidékén folytatja ezeket a küzdelmeket. Visszatáncolhatunk a felelősség elől, átruházhatjuk azt másokra, kétségbeeshetünk a feladat
valódi összetettségen, és szakmát válthatunk, azonban végső soron valakinek és valamilyen szociális
intézménynek el kell végeznie ezt a munkát, máskülönben a következmények a társadalomra nézve lesújtóak lesznek. Ezen a ponton már több forog kockán, mint szakmai identitásunk és tekintélyünk.
A történelemformálás ebben az értelemben gyakorlatilag nem azt jelenti, hogy egyszerűen csak tanulmányozzuk: toleráns, kitartó szaktársaink hogyan
végezték szociális munkájukat, és hogyan folytatják
ugyanazt, amit eddig tettek. Az ilyen gyakorlat is
csak azt jelentené, hogy megszökünk a küldetésünk
elől, ahelyett, hogy módszereinket és szakismeretünket történelmi felelősségtudattal és érzékenységgel fejlesztenénk és gyakorolnánk. Most pedig megpróbálom körülírni, meghatározni, mi is a „történelemformálás” jelentése abban a kettős értelemben,
hogy egyrészt magunkat helyezzük történelmi összefüggésbe, másrészt pedig szociális intervenciónkat
történelmi dimenzióval egészítjük ki. „Történelmet
formálni” annyit jelent, mint leküzdeni a mássággal
kapcsolatos akadályokat, megérteni a másikat, mint
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tőlünk különböző, más élettörténettel bíró személyt,
és lényegi, belső készségeinket, szakismereteinket
„írásfejtő, szövegmagyarázó mélységű” értelmező
képességekként gyakorolni a szociális munkában.
Fukuyamanak a történelem végéről szóló tézise hátterében burkolt univerzalista program húzódik meg,
mely arra törekszik, hogy az „ideológia végét” úgy írja
le, mint a liberális demokrácia nyugati modellje ellen
ható erők hanyatlását. Ez az ideológiai másságra vonatkozó olyan felfogás, mely a különbözőséget egy
bizonyos mértékig megengedi, azonban erősen formális értelmű keretek közé helyezi azt, állítván, hogy
a nyugati demokráciák jobban funkcionálnak, ennélfogva előbb vagy utóbb ezek logikája válik uralkodóvá. Ennél a liberális demokrácia-modellnél, amelyben mindenki elsősorban saját maga marad önmaga
vállalásában, semmilyen határozott alternatíva nem
engedélyezett; a különbözőségek csupán csak „variációk egy témára”, melyet következésképpen már
nem szükséges többé megkérdőjelezni. Ez a gazdasági élet területén a kereslet és kínálat váltakozásainak absztrakt piaci helyszíneként működik - és feltehetőleg a társadalom egészében is, ahol „a különbségek kiegyensúlyozzák, kiegyenlítik egymást”. Amennyiben a társadalmi integráció hatásait érinti, ez
a tézis erősen megkérdőjelezhető.
Ezt a konferenciát és megemlékezést Hegel országában tartjuk, akinek történelemfilozófiája nemcsak a
filozófia fejlődésére volt világszerte hatással, hanem
történelmi változásokat is eredményezett ezen az országon belül - nem utolsó sorban azért, mert Marx
materialista értelmezéssel látta el azt. A totalitarizmus két formáját -, melyek közül az egyik Németországban, a hitleri nácizmus idején, a másik pedig a
sztálinista kommunizmusban valósult meg -, a hegeli
történelemfelfogás bizonyos értelmezéseinek fényében úgy kell tekinteni, mint egy olyan, már létező ideológiának a megvalósulását, melynek jelentése a jö-

vőben majd egyértelmű lesz. Mindkét rendszer megpróbálta felszámolni az ellenzéket, mindkettő csak egyetlen igaznak tartott történelemverziót fogadott el.
Ha „a történelem vége” egy olyan különös gondolkodásmód győzelmét jelenti, mely kiküszöböli az ellenzéket, akkor a következmények számunkra ma valóban bizonytalanságra adnak okot. Ez éppen azt a
pontot jelenti, ahol sok gyakorló szociális munkás tapasztalja meg a tehetetlenség érzését, miután olyan
előre megszabott szociális intervenciós forgatókönyvekkel szembesült, melyekben a tulajdonképpeni ajánlási keretek nem hagynak számára a munkájához
semmilyen más alternatívát: tekintetbe kell venni a
gazdasági feltételeket, a menedzsment-kritériumok
mindenek felett valók, a hatékonyságra vonatkozó
célok abszolút fontosságúak, az ügymenetekhez szigorúan ragaszkodni kell, a kockázatokat ki kell küszöbölni. Ennek az ideológiai programnak a végén
nem a tökéletes társadalom, hanem a totalitárius
társadalom található.

fontos, hogy a bizonytalan létezésben a jelentőséget
és az értelmet a ránk folytonosan hátast gyakorló
múltból származtassuk. Mindhármat a fejlődés eszméje hatja át, az az elképzelés, hogy a múltbeli nagy
tettek garanciát jelentenek a jelen nagyszerűségére
és a jövő sikerére. Azonban mindegyik eszközként is
használja a múltat, arra, hogy a jelennek értelmet
adjon, saját magát valahonnan es valakitől származtassa, hogy biztonságérzetet, biztatást nyerjen - anélkül, hogy diszkontinuitások és váratlan folytonos fordulatok által hagyná magát felzaklatni, melyeket pedig a történelem áramlása is magával hoz. Más szóval, mindig is fennállt annak a veszélye, hogy az ilyen
rendszerekben nem vesznek tudomást a történelmi
másságról, azért, hogy szelektíven es meghatározott
terv alapján konstruáljanak identitásokat, hogy ne
kötelezzék el magukat a történelemmel, mint „a totálisan mással”, zavaróval, vagyis azokkal a dolgokkal,
melyeket nem akarunk látni… a történelemmel, úgymint… (itt sajnos az előadás hangfelvétele hibás)

A történetfilozófiában három olyan paradigma létezik, amelyekben a történelem társadalmi dominanciája hangsúlyozottan értelmet nyerhet, ezek: a folytonosság és totalitás paradigmája,a kollektivitás paradigmája és az életrajzi paradigma. Ezek mindegyike
annak a jelenkori vágynak felel meg, mely szerint

Ezeknek az uralkodó történelmi nézeteknek a szociális munkában a módszertani megközelítések között
is voltak megfelelői. A szociális intervenciós felfogásnak valójában létezett egy olyan vonala, mely természetesnek vette a szabályozási normák meglétét, s
megpróbálta a klienseket olyan viselkedési formák-

Alapelv

Történelem

Veszély

A folytonosság és
totalitás paradigmája

A múlt objektíven létezik,
és e történelem minden termékének teret ad.

Totalitarizmus,
determinizmus

A kollektivitás
paradigmája

Az a múlt, mely kollektív kulturális emlékezet terméke,
ahol az emberek a kontinuitás megteremtésében való
részvételük által válnak tagjaivá ennek a történelemnek.

A felelősség
delegálása

Az életrajzi
paradigma

Az emberek, akik felelősek azért, hogy a történelmi
referencia-pontok és kontinuitások összefüggésében,
az emlékeknek a jelenre vonatkozó hasznossága szerint
helyezzék el saját magukat.

Tehertöbblet,
választási
fetisizmus
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hoz igazítani, melyeket megkérdőjelezés nélkül korrektnek es jótékony hatásúnak tartottak. Olyan normákról van szó, melyek egyértelműen egybeestek a
nemzeti jellegzetességeket hordozó viselkedési normákkal, s amelyekről úgy vélekedtek, hogy univerzális érvényűek, pedig feltehetőleg egy elit réteg normái voltak: gazdaságossági standardok, tisztaságrendesség és józanság, mértékletesség - hogy olyan
viktoriánus korabeli kifejezésekkel éljek, amelyek ezt
a felfogást tápláltak. Az univerzalitás szolgálatának
tartalmával ez a fajta szociális munka könnyedén
nyert fölvételt nagyon különös nacionalista mozgalmakba - anélkül, hogy ez tudatosult volna -, még azon a ponton, ahol az ehhez kapcsolódó igényeket
tudományos elméletek és okozati összefüggések támasztottak alá. Ez a lineáris történelem-felfogás és identitás teljes erővel tör elő a bevándorlókra vonatkozó minden integrációs stratégiában, melyek célja a
kulturális alkalmazkodási feltételek megalapozása a
tartózkodási engedélyek megadásához kapcsolódó-

an. Ez a feltételekhez való hozzáigazítás mint központi integrációs eszköz, mind történelmi, mind identitás-értelmezési szempontból helytelen.
A szociális munkában hagyományosan uralkodó másik felfogás ennek a fajta szakmai tevékenységnek a
kulturálisan tradícionális jellegét hangsúlyozta, nem
csupán abban az értelemben, hogy „ez az, amit mindig ezen a módon csináltunk, egészen a kezdetektől”, hanem olyan szempontból is, hogy a múltbéli esetekből iparkodik okulni, a tanulás legfontosabb
forrásának tekintve ezeket. A szociálismunkás-képzés ennek a hagyománynak a jegyében valamiféle
kultúra-átvételi folyamattá vált, csaknem intuitív befogadássá azoknak a körébe, akik úgy érezték, hogy
amit csinálnak, azt jól csinálják, még különösebb
magyarázat vagy értelmezés nélkül is.
A harmadik, életrajzinak nevezett paradigma a szociális munka gyakorlatában egy olyan hagyománynak
felel meg, mely a kliensekkel kapcsolatban az autonómiát helyezi előtérbe, az önmegvalósítást és a
megvalósítást mint az életük fölött gyakorolható
kontroll elérésének eszközeit. Valószínűleg ez a legmodernebb felfogás, amelynek értelmében az embereket arra ösztönzik, hogy életkörülményeiket saját
ellenőrzésük alatt tartsak, es „kezdjenek magukkal
valamit”. Azonban e mögött a modell mögött is a szabályosság természetesnek vett víziója rejlik, a „modern ember” verziója, aki a tradicionális kötelékektől
bizonyos távolságban helyezkedik el, és ezáltal mesterként építi fel saját magát - ha nem is a történelem
tanítómestereként, de legalább saját sorsa kovácsaként (és ez a modell tényleg létrejött).
Ha ezek a történelmet kezelő paradigmák és ezzel
párhuzamosan a szociális munkát kezelő módszerek
válságba jutnak, ha a történelmi folytonosságnak ezek a rendszerei már végigfutották a pályájukat és
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kimerültnek tűnnek, az talán nem is olyan nagy katasztrófa. Sőt, ez alkalmat teremtene nekünk arra,
hogy megálljunk, és elgondolkodjunk azon: vajon a
történelemmel való találkozásnak ezen útjai egyáltalán megfeleltek-e a poszt-tradicionális, modern társadalmakban uralkodó feltételeknek és azoknak a
feladatoknak, melyekkel ezek a társadalmak szembenéznek.
Vitatkozhatunk azon, hogy a három paradigma valójában nem a történelem iránti tényleges elkötelezettség felvállalásának elkerülését jelenti-e, nem
valamiféle trükkel van-e dolgunk, mely egyrészt elkendőzi, milyen szörnyű dolog is elhagyni az „adott”
kontinuitások biztosítékát - azt a helyet, ahol csekély
jelentőségű személyes és jelentős politikai események egyaránt a történelmi folytonosság mélyrétegeibe ágyazódtak -, ugyanakkor azonban pótszerként,
kontrollált, manipuláló módon hívja segítségül ezeket a biztosítékokat. A legjobb példa erre a történelem végzetes kimenetelű felhasználása a nemzeti
szocializmusban, ahol a múltat tökéletesen az akkori totalitárius rezsim hatalmi érdekeinek megfelelően konstruálták meg. Azt lehet mondani, hogy a szociális munka hasonló nehézségekkel küzdött a történelemmel való elkötelezettségét illetően - ebben a
tekintetben mindig is arra tendált, hogy a szabályszerűséget „felülről”, az ipari társadalmak osztályszerveződésén átszűrve építse föl. Saját magáról
alkotott képe és szakmaként való értelmezése szerint az alábbi két pólus között ingadozott: egyrészt
megpróbált „elszökni” a történelem elől, megpróbálta megszakítani a saját professzionális kezdeteivel
való folytonosságot, kitépni azokat a gyökereket,
melyekkel a társadalmak világához kötődött - ahol a
szegénységre és szükségre adott spontán válaszok,
a szociális mozgalmak, valamint vallási és humanitárius indítékok formálták ki a szociális szakma és
tudomány kezdeteit -, másrészt kitartóan ragaszkodott ezekhez a gyökerekhez, például túlnyomórészt
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női szakmaként megmaradva, a személyes kapcsolatokat értékelve, értékalapú felfogásban.
Szociális szakmánk történetében három kísérlet
történt a történelemmel való szakításra - három modernizációs hullám a szociális munka módszertanának fejlesztése területén.
Az első az önkéntes, józan és ésszerű gyakorlaton alapuló szeretetszolgálati munka korszakából való átmenet a módszeresen végzett szociális intervenció
korszakába, mely szervezett jótékonysági tevékenység formájában, racionális, diagnosztikus, metodikus keretek között zajlik. Ezt a Charity Organisation
Society (Szeretetszolgálatot Szervező Egyesület)
képviseli az angol nyelvű országokban, az Elberfeld
Rendszer pedig az európai kontinensen, ennek különféle más változataival együtt.
A modernizáció ebben az esetben a céltudatos működést, a szisztematikus szociálismunkás-képzést,
valamint a nemzeti egység és integráció modelljében való szerepvállalást jelentette - mely modell
szerint elsőrendű fontosságú a szakmában az egyértelmű viselkedési normák alkalmazása. A szociális
munka felszabadította magát a jótékonykodás, a hagyományos kötelezettségek és a vallási hovatartozás kényszerei alól, hogy időtlen érvényű, racionális
foglalkozássá váljon.
Az újabb hullám a második világháború végén jelent
meg, és valójában egybeesett az IFSW (International
Federation of Social Workers = Szociális Munkások
Nemzetközi Szövetsége - a Szerk.) megalapításának
időszakával. A fasizmus és a háború következtében
széthullott társadalmak újraépítésére irányuló nemzetközi erőfeszítések három egymáshoz kapcsolódó
stratégiára koncentrálódtak: gazdasági segítségnyújtás, politikai átnevelés a demokrácia irányába
és szociális integráció a szociális biztonsági háló

megteremtése révén, anyagi és személyes szinten is,
szolgáltatás-központú szociálpolitika segítségével. A
szociális munka alapvető fontosságú szerephez jutott, a fejlesztéseknek olyan szakmai arculatot kölcsönözve, mely által nemcsak azok hitelessége kapott hangsúlyt, hanem egyúttal a szociálpolitikai intézkedések és az egyéni ellátotti igények összehangolását is szolgálták. Utólagos bölcsességgel már
kimondható: az volt a probléma, hogy a professzionális szaktudás egy olyan ábrázoló leíró jellegű stratégia keretében „vette át a hatalmat”, mely jobban
ismeri a kliensek igényeit, mint azok saját magukat.
Ez a szociális intervenciós lépések objektívvé tételéhez vezetett, amelyek így az „általános kliens” ellátását célozták, anélkül, hogy a konkrét egyéneket,
az egyének problémáinak változatait és azok valódi
megoldásainak részleteit kellőképpen figyelembe
vették volna. A megszaporodott szociális ellátásokat,
valamint az ezekhez fűződő metódusokat „hivatali
professzionalizmus” fogta egységbe, mely „színvak”
módra működött, azért, hogy az embereket ne diszkriminálják megjelenésük vagy nemük alapján.
A szociális munka módszerei figyelmen kívül hagyták
az identitás, és ennélfogva a személyes történet kérdéseit.
A harmadik hullám jelenleg éri el a legtöbb, kiépített
szociális ellátási struktúrával rendelkező országot. A
„jóléti állam válságát” követő időszak a szociális
munkásokat a neoliberális szociálpolitika hatáskörébe vonja be, amelynek célja, hogy piaci jellegű feltételeket teremtsen az állami ellátási területeken, és a
szolgáltatásokat költséghatékonysági normák szerint
szervezze meg. Miközben azt állíthatjuk, hogy ebben
a jelenleg is zajló időszakban az identitás kérdésének (individualizmus formájában) nagy jelentőseget
tulajdonítanak, és hogy a menedzseri stratégiák az
embereket gyakran merő individualizmusukra korlátozzák, másfelől ebből a felfogásból hiányzik az e-

gyén folyton hirdetett funkcionalitása. Olyan szintjelző alapkritériumok megállapításáról van szó, melyeknek megfelelően a kliensek jelenleg normák szerinti
(standardizált) ellátásokban részesülnek, és az anyagi források olyan feltételek és előírások szerint kerülnek szétosztásra, melyekbe a szociális munkásoknak gyakran semmilyen beleszólásuk nincsen. Ebben az aktuális összefüggésben jelentőséggel bír az,
hogy a szociális problémákat „kockázatokként” újradefiniálják, valamiféle olyan kalkulálható dolgokként,
melyekre mennyiségi mutatók alkalmazhatóak, és
valójában az ellátások minőségéről való túlzott gondoskodást is nagy részben mennyiségi értelemben
fejezik ki. A szociális munka menedzseri paradigmája, - melyet ismét erőteljesen ajánlanak a szociális
munka számára, hogy ezáltal a hatékonytalanságáról
szóló híreszteléseket eloszlassák, s melyet a társadalmi működés és változás természetével kapcsolatos újító pozitivista elképzelések árasztanak el -,
most menekülési utat kínál azok közül a komplex,

17

Külföldi „Best of” - HÁLÓ
bonyolult körülmények közül, melyekben az emberek
szociális problémáikkal szembesülnek, és azok elől
az ellentmondások elől, amelyek szövevényében a
szociális intervenció elkerülhetetlenül „összezavarodik”. A menedzserszemlélet valójában elfogadta a
globális arányokat, és a vezető szervezetek számára
nem csupán eszköznek, hanem olyan univerzális értéknek számít, mely az általa képviselt racionalitáshoz nem enged semmilyen más alternatívat hozzákapcsolódni.
A modernizációs hullámok közös jellemzője, hogy a
szociális munka mindhárom időszakban lendületet
kapott társadalmi státusza és a társadalomban elfoglalt rangja tekintetében. Ezt úgy érte el, hogy az
emberi társadalom világának folyamatai által meghatározott működéstől a rendszerrel és annak hatékonysági és racionalitási kritériumaival való szorosabb, közvetlenebb elrendezés felé mozdult el. A szakmának ezért minden egyes fázisban azt az árat
kellett fizetnie, hogy az elkötelezettség vállalásának
képessége csökkent az emberek identitásaival kapcsolatosan - itt nem az egyéni identitásokról van szó,
melyeket az eseti munka modellje minden módszertani váltás ellenére folyamatosan és töretlenül biztosít, hanem a kollektív, sokrétű, komplex identitásokról.
A kollektív identitások problematikája és szerveződésük elkerülhetetlenül veti fel a kultúra kérdését, és
számomra a kultúra gyakorlati orientáltságú, történelmi értelmezése a szociális munkára vonatkozó
legnehezebb kérdéseket jelenti. Azonban a kollektív
kulturális identitások problémáival konfrontálódva a
szociális munka egy alapvető követelménnyel találja
szemben magát: meg kell fejtenie annak a titkát, hogyan alakul ki a szolidaritás.
A kulturális kérdések és a történelmi kérdések a
poszt-tradicionális társadalmakban összetett, bonyolult összefüggésben állnak egymással - az egyének
mindkettő szintjén egyformán azt tapasztalják, hogy
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olyan erők veszik körül és uralják őket, melyek elsöprő erejűek, mindent meghatározóak. Senki nem találhat föl egyénileg hagyományt, nyelvet, kultúrát, mivel a szokások, hagyományok, szerepek, nyelvek mélyen az emberi társadalom világában gyökereznek,
és összetartozást parancsolnak.
Ugyanakkor pedig a történelem zajlik és a hagyományok változnak, az egyének és csoportok pozíciót
vesznek föl, állást foglalnak ezekkel kapcsolatban,
módosítják és hozzáigazítják azokat aktuális prioritásaikhoz. Ebben a folyamatban semmi nem logikus
vagy átlátható, és mégis, a transzformációk a kulturális hagyományok stabilitásának fontos elemét képezik, sokkal inkább, mint ezeknek a hagyományoknak „múzeumi vitrinbe” helyezése. Az átalakítások
pedig a tradíciók és identitások hordozóinak, továbbvivőinek szolidaritását eredményezik, azokét, akik
képesek érezni és kifejezni azt, hogy saját identitásaik kialakításában aktív szerepet játszanak, s hogy érdekeltek ebben a folyamatban és eredményében. A
kulturális identitás nem valamiféle „kövület”, hanem
állandó mozgás, szintek, időszakok és különbségek
övezetei között. A kultúra történelem nélkül mozdulatlan „állóvíz”, és minden olyan hangsúly, amelyet
az utóbbi időkben az identitásra és kulturális érzékenységre helyeztünk, rossz helyre került akkor, ha
azt nem vizsgáltuk és nem gyakoroltuk történelmi
összefüggésben. Ez a folytonosság és a változás dialektikus folyamatának tekintetbe vételét és megértését jelenti, mely valószínűleg a „felnövekvés” lelki folyamatának szociális ekvivalense. Ismét olyan ponthoz érkeztünk, ahol a szociális munka gyakorlata
közvetlenül megkülönböztetett önértelmezésünkhöz
kapcsolódik, és abból hasznot merít.
Mi ezt itt Európában nagyon drámai módon figyelhettük meg, több mint 16 éven keresztül. A poszt-kommunista országok kapcsán az a vélekedés dominált,
hogy ott a szociális munka merő újdonság, és hogy

ezek az országok és szociális ellátásaik mindenestől
a más országokból érkező képzési és gyakorlati modellek „behozatalától” függenek. Releváns gyakorlati
modellekre vonatkozó döntő impulzusok csak akkor
gerjesztődtek, amikor ezek az országok felfedezték
és továbbfejlesztették saját szociálismunka-történetüket - igaz ugyan, hogy a nemzeti és nemzetközi
szakértők és modellek csereprogramjainak segítségével. Ez megakadályozta, hogy a szociális munka uniformizált modellje jöjjön létre, viszont erősítette a
folytonosság és az autonómia érzetét, valamint az
ebben részt vevők felelősségét.
Ez a történet azokból az újabb keletű fejlesztésekből
leszűrt második leckéhez kapcsolódik, melynek szintén nagy gyakorlati jelentősége van. A történelmet
nem a nagy nevek, a vezérek és hősök alakítják, amint azt gyakran ábrázolják korszerűtlen iskolai modellekben. A történelem mindig egy sor különféle
szereplő közös produkciója, némelyikük ismert, némelyikük teljesen ismeretlen. A történelem olyan esemény, amelyben részt lehet venni, amit meg lehet
egymással osztani, de végső soron nem lehet kontrol
alatt tartani. Szakmai feladatunk, hogy erre a lényeges kérdésre elég figyelmet fordítsunk. Igen, mint a
szakma képviselői büszkék vagyunk arra, hogy vannak úttörőink, hogy voltak olyanok, főként nők, akik
a segítségnyújtást elismert szakmává tették - még
Nobel-díjas is van közöttük, Jane Addams. Azonban a
szociális munka minden más szakmával ellentétben
- kivéve talán a gyermekgondozást -, szociális mozgalomként fejlődött, ahol a ”hivatalos történet” mindig
csupán az emberek és eredmények kiválasztott töredék részéről szól. Újra csak azt mondhatom, hogy a
saját történelmünk műhelyébe való bepillantásnak
hatalmas gyakorlati jelentősége van. Ahhoz, hogy
mindazzal a szakértelemmel és tudással, mely rendelkezésünkre áll, befolyásolhassunk egy szükséghelyzetet, megoldjunk egy válságot, együtt kell mű-
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ködnünk, közös erőfeszítésre van szükség, a különféle
szálak „összeszövésére”, mely művelethez semmiféle
pontos minta vagy garancia nem létezik. A szociális
munka sikere nagyrészt attól a képességtől függ, hogy
mennyire tudjuk összeötvözni ezt a nyitottságot a szigorúan meghatározott szakmai feladatokkal és felelősségekkel.
Végezetül még a történelmi szempontok közül a legfontosabbról szeretnék szólni. A történelem másságot teremt és ugyanakkor túllép a másságon, ha az nyitott erre. A történelem találkozást jelent azzal, ami számunkra
teljesen ismert, mivel ez részét képezi saját történetünknek, vagy mondhatjuk úgy, hogy én része vagyok egy általános történetnek - és ugyanakkor ez az, amitől igyekszem eltávolodni: „Ez történelem” - mondjuk önvédelemből, hogy megszabaduljunk a bűnök és kötelékek lelki
terheitől.
Ugyanakkor mélységes vágyat és valódi befogadó készséget érzünk arra, hogy megértsük azt a teljesen „másikat”, akkor, ha kapcsolatban maradunk vele, kommunikálunk vele, szétbontjuk, kifejtjük a köztünk és a másik
közötti összekötő szálakat, vagy ha egy érthetetlen esemény kapcsán együtt rendülünk meg és együtt hallgatunk. Ebben a helyzetben minden nap gyakoroljuk „szövegmagyarázó” értelmező készségeinket, igyekszünk
megérteni másokat és megértetni saját magunkat - egyedülálló egyéniségként megmaradva, és egyszersmind
abban a függőségi helyzetben, mely abból a vágyunkból
fakad, hogy másokhoz tartozzunk és hogy mások megosszák velünk gondjaikat és életüket.
A szociális munka gyakorlata mint történelemformálás
tehát azt jelenti, hogy ezeket az értelmező, „szövegmagyarázó” készségeinket állandóan, ismételgetve próbára
tesszük és alkalmazzuk, nem olyan technikaként, mely
minden problémát megold, hanem úgy, mint a kölcsönös megértés megteremtésének eszközét.
Azt a történelmi keretet eltávolítva, melyen belül az identitás és a kultúra területeivel elkötelezettséget válla-

ló szociális munka folyik, megszüntetnénk ennek a „szövegmagyarázó, írásfejtő mélységű” megértésnek a lehetőségét.
Ezzel a szociális munkát klinikai tevékenységgé tennénk, abban az értelemben, hogy azok az emberek, akik segítségben
részesülnek, tárgyakká válnak, és „személyes mivoltuk” lényeges részét veszítik el. Ezért van az, hogy a jelenlegi menedzsment-nyelvezet és hatékonyság-nyelvezet, a szabályok
és eljárások rögeszméje, a pozitivista bizonyíték-alapú gyakorlati modell fejlesztése és a kockázatcsökkentésre koncentrálás mind fenyegetést jelentenek a szociális munka lényegi
küldetésére, mely nem a szükség- és hiány-helyzetek javítását
jelenti, hanem azt, hogy az embereket figyelemmel kell kísérni, és megfelelő, szakértő módon kell nekik segíteni abban,
hogy életük nehézségeivel megbirkózzanak.
A szociális munka olyan jelenség, amelyről összefoglalóan
csak nehezen, sután, ugyanakkor sokrétűen lehet beszelni, s
amelynek gyakorlati formái zavarba ejtően sokfélék, identitáshatárai bizonytalanok és változóak. És mégis: nem csupán
különféle kultúrákon és országokon, de az időn átívelő kitartó
folytonosságot mutat fel számunkra. Amint ezen a konferencián a másságnak ezzel a két dimenziójával találkozunk, szembesülünk a megértés központi kérdéseivel. Jó alapunk van
arra, hogy azt reméljük, ez a mindenféle megosztottságon túllépő, egymás megértését célul tűző projekt sikerrel járt és
folytatódni fog. A továbbiakra nézve szeretném javasolni, hogy
az a megértés, melyet ennek a konferenciának a sokszínűségében gyakorolunk, közvetlenül kapcsolódjon hozzá ahhoz a
kapacitásunkhoz, aminek révén megértést érhetünk el azokban a különféle gyakorlati helyzetekben, melyekbe szakmai életünk során kerülünk.
Tehát engedjék meg, hogy ne csak ünnepeljük történelmünket, hanem gyakoroljuk azt, őrizzük meg, és küzdjünk az ellen, hogy korunkból a történelem „kivesszen”, hogy a történelem „véget érjen”, valamint küzdjünk az esszencialista, fundamentalista visszhangok által leegyszerűsített és megcsontosodott történelemszemlélet ellen, a globalizációs elbizonytalanodás ellen.
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