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

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

Láthatatlan falak árnyékában 
Antiszegregáció Pécsett 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ábra: A vágóhídkörnyéki és a két gyároárosi szegregátum 

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

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

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

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

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

1. táblázat: Az egyes szegregátumokjellemzése kiilönbözó indikátorok szerint 

Indikátorok 

Felsőfokú 
Alacsony 

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

liségi cita tottak aránya zatú lakások ak aránya 
ek aránya 

aránya 

Pécsbányai O% 27,60% 32,70% 55% 22% 

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

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

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

Gyárváros déli O% 43% -8% ' 65% 34% 

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

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

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

Összegzés 

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

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

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

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

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

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

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

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