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Kutatás előzményei 
 

Életünk során számos a többség előtt fel nem fedett, fel nem ismert vagy éppen 
elfojtott megkülönböztetéssel találkozunk. A nemi hovatartozás, az etnicitás, a nem, a vallás, 
a fogyatékosság, vagy akár a kor miatt vannak olyan személyek, akik a társadalmi többségből 
kiszorulnak. Ezt a kirekesztettséget, megkülönböztetést nem ők választják, ez egy külső 
kényszer azok számára, akik a testükkel megjelölt kisebbséghez tartoznak (Neményi, 1999).  
Ralf Dahrendorf a társadalmi kirekesztésre alapvetően politikai és érdekképviseleti 
problémaként tekint. Véleménye szerint a kirekesztettség a politikai részvétel és a saját 
érdekek érvényesítésének hiányát jelenti. Ezt a hiányt több tényezőre vezeti vissza. Egyrészt a 
kirekesztettek nem képesek közös célt megfogalmazni, ami mellett kiállnának, másrészt nem 
képesek a célt lefordítani tettekre, azaz stratégiai célokat és feladatokat megfogalmazni. 
Harmadrészt pedig nem rendelkeznek azokkal az erőforrásokkal, amelyek szükségesek 
lennének az érdekérvényesítésükhöz (Dahrendorf, 2004). Sen a kirekesztettséget egyfajta 
demokratikus deficitként, szabadsághiányként értelmezi. Véleménye szerint a szabadság nem 
csak a negatív szabadságot jelenti, azaz „mindent szabad, ami nem tilos”, hanem a pozitív 
keretet, azaz lehetőségeket, képességeket, szabad választásokat stb., amelyek tulajdonképpen 
egy demokratikus és jóléti társadalom alappillérei (Sen, 1992). A kirekesztettségnek fontos 
ismérve maga a határvonal pl.: a „mi” és az „ők”, a „cigányok” és a „gádzsók” között. A 
társadalmi kategóriák/csoportok tekintetében az a döntő, hogy milyen eszközök, jogi és 
bürokratikus rendszerek húzzák meg a határvonalat, amelyek mentén kialakulnak az 
esélyegyenlőtlenségek. 

A társadalmi csoportot alapvetően nem a közös tulajdonságoknak kellene 
meghatározni, hanem inkább egyfajta identitástudat. Ezzel szemben azonban a csoportok 
határozzák meg az egyéneket. Egy ember elhagyhat egy csoportot, vagy csatlakozhat új 
csoporthoz és akár egyszerre több csoporthoz is tartozhat. A fiatalból idős lehet, a beteg 
emberből egészséges a heteroszexuálisból leszbikus stb. Sőt, egy ember egyszerre több 
csoporthoz is tartozhat. Ezért mondja Scott, hogy a hangsúlyt a többféle identitásra kellene 
helyezni (Scott, 1988).  Scott amellett érvel, hogy a különbözőséget kell hangsúlyozni, de 
figyelemmel kell lenni arra, hogy ne legyen az egyenlőséggel párba állítva. Wajcman azt 
mondja, hogy nem az a lényeg, hogy különbözőek vagyunk, hanem az, hogy ez a különbség 
képezi a hatalom és az erőforrások egyenlőtlen eloszlásának alapját (Wajcman, 2007:44). 

Iris Marion Young öt kategóriát határozott meg az elnyomás tekintetében: 
kizsákmányolás, marginalizáció, hatalomnélküliség, kulturális imperializmus és erőszak. 
Véleménye szerint mind az öt kategória okozhat elosztási igazságtalanságokat, de mindegyik 
túl is mutathat ezen, azaz kapcsolódhatnak hozzájuk az igazságosság elosztáson túli kérdések 
is (Young, 1990). Feltehető tehát az a kérdés, hogy egy társadalom lehet-e egyáltalán 
igazságos. John Rawls szerint akkor beszélhetünk egyenlő esélyekről, ha minden személynek 
egyenlő joga van a másokéval összeegyeztethető legkiterjedtebb alapvető szabadságra, illetve 
a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeknek úgy kell alakulniuk, hogy okkal várhassuk, 
hogy mindenki számára előnyösek, s ugyanakkor olyan pozíciókhoz és hivatalokhoz 
kötődjenek, amelyek mindenki előtt nyitva állnak. Rawls azt állítja, hogy az igazságosság 
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négy szinten tematizálódhat egy társadalomban: az igazságosságról szóló alaptételekben, az 
alkotmányban, a törvényekben és a törvényeknek az államigazgatás által való 
alkalmazásában. (Rawls, 1997). Iris Marion Young az igazságosság meghatározásánál a 
következőket hangsúlyozza „az igazságosság tágabb értelemben nem csak az elosztásra, 
hanem azokra az intézményi állapotokra is vonatkozik, amelyek az egyéni képességek és 
kollektív kommunikáció, valamint együttműködés fejlődéséhez és gyakorlásához 
szükségesek” (Young, 1990:11). A társadalmi igazságosság nem a különbségek 
felszámolására kell, hogy törekedjen, hanem olyan intézmények működtetésére, amelyek 
elnyomás nélkül teszik lehetővé a csoportkülönbségek újratermelését. 

A disszertáció írása során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy tud-e és ha igen, 
hogyan jelenik meg az interszekcionalitás1 a hazai stratégiai dokumentumokban és mi ennek 
az oka. A döntéshozók, stratégiaalkotók hogyan képesek a különböző egyenlőtlenségi 
dimenziókat kezelni az esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás szempontjából mérföldkőnek 
számító anyagokban. 

A társadalmi nem és az etnicitás mellett természetesen számos egyéb más dimenziót is 
lehetne vizsgálni, azonban engem elsősorban az foglalkoztatott, hogy van-e kapcsolat a 
társadalmi nem és etnicitás között a hazai stratégiákban, és ha igen, akkor azok milyen 
minőségűek. 

A kutatási témámat három dolog indokolta. Egyrészt a testükkel megjelölt csoportok 
(nők, roma nők, romák) helyzetének vizsgálata. Másrészt az intézményi állapotok, 
mechanizmusok elemzése a nők, roma nők és romák szempontjából. Harmadrészt pedig az 
eddigi szakmai tapasztalatom. 

Módszertan 
 

  A disszertációban a vizsgált, feldolgozott időszak nagyjából másfél évtized (2000-
2014). Az időintervallum választásomat több tényező is indokolja. Egyrészt a hazai 
közpolitikában, ebben az időben kezdett az esélyegyenlőség kérdésköre kibontakozni, 
másrészt lezajlott az EU-s források egy csonka (2004-2006) és egy teljes időszakra (2007-
2013) vonatkozó tervezése. Másrészt Magyarországon ezt a másfél évtizedet lehet az 
esélyegyenlőség szempontjából konfliktusokkal és mozgásokkal teli időszaknak tekinteni.  

A kutatási módszertanom dokumentumelemzés, azon belül is ágazati területek 
összehasonlítása (társadalmi nem, roma, fejlesztéspolitika). Mivel a dokumentumelemzés 
csak az explicit módon megjelenő tartalmak vizsgálatára vállalkozik, a kutatásom tekintetében 

                                                           
1 Az interszekcionalitásra, mint egy módszerre vagy látásmódra tekintek, amely segítségével, alkalmazásával 
tulajdonképpen a többszörös, halmozott diszkrimináció vizsgálata valósulhat meg. Véleményem szerint a 
vizsgált egyenlőtlenségi faktorok (pl.: nem, életkor, etnicitás stb.) nem csak metszik egymást, illetve nem csak 
összeadódnak, hanem hatnak is egymásra. A keresztezés, metszés csak szimbolikus, hiszen a különböző 
kulturális, gazdasági stb. tényezők akarva akaratlanul hatnak egymásra, befolyásolják egymást. Ez az 
„összhatás” mutatkozik meg például a roma nők esetében, hiszen nem csak a külvilágból (pl.: nem roma férfiak, 
nem roma nők stb.), hanem a saját kultúrájukból is adódhat, eredhet a többszörös elnyomás. 
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ez a módszer nem volt teljes körűen megfelelő az ok-okozati összefüggések feltárására, így 
félig strukturált egyéni interjúkkal, továbbá szakértői megfigyeléssel egészítem ki a 
vizsgálódásomat. 

Két alapkérdést fogalmazok meg, amelyek megválaszolásával kívánom megérteni a 
vizsgált folyamatot:  

1. Kérdés: Tud-e és ha igen, hogyan jelenik meg az interszekcionalitás a hazai 
stratégiai dokumentumokban és mi ennek az oka? 
 

2. Kérdés: A döntéshozók, stratégiaalkotók hogyan képesek a különböző 
egyenlőtlenségi dimenziókat kezelni az esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás 
szempontjából mérföldkőnek számító anyagokban? 

 
A stratégiai dokumentumelemzés során ágazati területeket - jelen esetben gender, 

roma és fejlesztéspolitika – hasonlítok össze. Az elemzésemben tehát a „hogyan” kérdésre 
koncentrálok, problémának és feszültségnek pedig magát az esélyegyenlőtlenséget tartom. A 
keretelemzésemben az etnicitás és gender, mint egyenlőtlenségi faktorok összefonódásának 
hiányát vizsgálom meg. 

A kutatásom két részből áll. Elsőként az általam kiválasztott nyolc dokumentumot 
(Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program Stratégiája 
és Intézkedési Terve, Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Stratégia, Humán 
Erőforrás Operatív Program, Társadalmi Megújulás Operatív Program, Gazdaságfejlesztési 
Operatív Program, Gazdaság és Versenyképesség Operatív Program) elemezem abból a 
célból, hogy kiderítsem, hol jelenik meg, és hol nem jelenik meg az interszekcionalitás, 
mindezt a rendszer-központú modell segítségével teszem. A második kutatási szakaszban 
pedig arra vagyok kiváncsi, hogy mi az oka annak, hogy az intreszekcionalitás jelenléte a 
hazai politikai környezetben, illetve a stratégiákban igen ritka. Az okokat a használat 
modelljének alkalmazásával kívánom kideríteni.  

E két elemzési fázis segítségével tehát lehetőségem nyílik az aktuális helyzetre 
vonatkozó magyarázatok megtalálására. Továbbá érthetővé válik, hogy a romák, a roma nők 
és a nők aktuális társadalmi helyzetén hogyan és mivel lehetne/kellene változtatni.   

Az interszekcionalitás kialakulásához számos fogalom fűződik pl.: igazságosság, 
igazságtalan beillesztés, pozitív és negatív szabadság. Az interszekcionalitásnak nincs 
egységesen meghatározott definíciója, több elnevezését is használjuk pl.: dominancia mátrixa, 
komplex egyenlőtlenség stb. Az interszekcionalitást nem lehet szociológiai fogalomnak 
tekinteni és nyitott koncepcióként érdemes rá tekinteni. 

Az Európai Unióban az interszekcionalitás az uniós politika konszenzus eredménye. 
Az Unióban egyértelműen új tendencia figyelhető meg, miszerint a társadalmi nemekről a 
hangsúly áthelyeződik a halmozott diszkriminációra. 
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Az Unió célja, hogy egységes intézkedések szülessenek a diszkrimináció ellen, 
ugyanis az egyenlőtlenségi területeket szabályozás tekintetében külön kezelik. Az 
esélyegyenlőségi jogszabályok, intézmények, policyk integrálásával hatékonyabb a küzdelem 
a többszörös diszkrimináció ellen. Johanna Kantola (Kantola, 2009) szerint az 
interszekcionalitás alkalmazásával jóval érthetőbbé válhat a marginalizáció és a 
kirekesztődés. 

Rendszer-központú modell 

Az interszekcionalitás elméletei közül a rendszer-központú modellt alkalmazom, mely 
szerint magukat a társadalmi intézményeket kell vizsgálni, elemezni, mivel azok „komplex” 
egyenlőtlenségeket termelnek. A stratégiákban és egyéb releváns dokumentumokban a nemek 
megkülönböztetésével, a faj/etnicitás kérdésének nem megfelelő kezelésével tulajdonképpen 
szisztematikusan és dinamikusan konstruálja a diszkriminációt. A rendszer-központú modell 
szerint minden apró változtatásnak hatása lehet az egész rendszerre, ezért a teljes rendszer 
megértése és teljes körű elemzése szükséges. Éppen ezért a stratégiák, akciótervek elemzésén 
túl megvizsgálom a stratégiaalkotás folyamatát, szereplőit, azaz a hazai közpolitika releváns 
színtereit és aktorait.   

A „használat” modell 

Az Európai Unió a forrásaival/támogatásaival a változás generátorává válhat a nemzeti 
közpolitikai szereplők számára. Különösen fontossá vált, hogy megértsük, milyen hajtóerők 
állnak az egyes stratégiák hátterében és lássuk azt, hogy az aktorok nem passzív szereplői, 
hanem aktív résztvevői a folyamatoknak. Tisztázni szükséges, hogy az egyéni tevékenységek 
hogyan kapcsolódnak egymáshoz, hogyan befolyásolják az intézményi változásokat, hiszen 
mind EU szinten, mind pedig nemzeti szinten a szereplők alakítják ki, formálják a 
játékszabályokat. Szükséges megérteni a változásokat, amelyek akár sokrétű interakciók 
eredményei is lehetnek. A két szerző „Európa használatát” úgy definiálja, mint azt a 
társadalmi gyakorlatot, amely úgy tekint az EU-ra, mint a lehetőségek tárházára, legyenek 
azok akár intézményiek, ideológiaiak, politikaiak vagy éppen szervezetiek. 

„Európa használata” a politikai folyamatok motorja – állítja Woll és Jacquot (2010). 
Az „Európai Unió rendszerének használata” elemzéséhez azonban szükséges megértenünk 
egy új teoretikus modellt. A „használat” fogalma kihangsúlyozza, hogy a szereplők hogyan 
alkalmazzák, interpretálják, vagy éppen ignorálják az európai dinamikát. Az ő hozzáállásuk, 
szakértelmük, elköteleződésük ezért központi jelentőségű abban, hogy a nemzeti politikai 
rendszer reagál-e a nemzetek feletti politikákra (vice versa) és ha igen, azt hogyan teszi. Az 
EU szempontjából három különböző metszetet különböztetünk meg, ezek a használat, az 
erőforrás és a kényszer. Azaz az EU egyrészt a lehetőségek tárháza, másrészt komoly 
forrásokkal rendelkezik, harmadrészt, ha nem is erőteljesen, de kényszerítő hatással bír. A 
források és a kényszerek szükséges feltételek, de nem elegendő tényezők a stratégiai keretek 
meghatározása tekintetében. A legoptimálisabb helyzet az, ha mind a három elem egy időben 
van jelen. 
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Funkcionalitás alapján a „használatnak” három típusát különíthetjük el: kognitív 
használat, stratégiai használat és legitimáló használat. A kognitív, megismerő, észlelésen 
alapuló használat a politikai témák, összefüggések megismerése és megmagyarázása, amelyet 
olyan szinten kell művelnünk, hogy ez a tudás akár a meggyőzés mechanizmusává válhasson. 
A stratégiai használat az a törekvés, hogy tisztán és egyértelműen definiáljuk a célokat, hiszen 
ez is szükséges ahhoz, hogy befolyásolni lehessen a döntéshozatalt. Az aktorok döntik el, 
hogy mekkora teret adnak, biztosítanak, használnak a „manőverezésre”, milyen koalíciókat és 
együttműködéseket építenek ki. A legitimáló használatról akkor beszélhetünk, amikor a 
politikai döntéseket kommunikálni és igazolni szükséges. Ekkor általában a szereplők az EU 
imidzsét használják arra, hogy a saját törekvéseinek hangot adjanak pl.: az EU kritériumai, az 
EU elvárásai, hogy az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség elve nemzeti szinten is 
megjelenjenek a döntéshozatalban stb. Ezeket általában az aktorok úgy és akkor használják, 
amikor a saját döntéseiket szeretnék igazolni. 

A három típus a közpolitika klasszikus ciklusai esetében elkülönülhet, de ez egyáltalán 
nem szükségszerű. A kognitív használatkor tulajdonképpen a kereteket határozzuk meg és 
alkalmazzuk azokat. A stratégiai használatkor magáról a döntéshozatalról és egyéb 
közpolitikai folyamatokról beszélünk. A legitimáló, igazoló használatkor a tevékenységeinket, 
a döntéseinket igazoljuk, illetve a közvéleményt tájékoztatjuk. A három használat mögött 
három motiváció rejlik. A hatás logikája az maga a megismerés; a pozíció logikája, hogy a 
szereplők megpróbálnak úgy helyezkedni, hogy a legjobb pozícióba kerüljenek; az igazolás 
logikája esetében a szereplők megpróbálják megszerezni a többi aktor támogatását. Fontos 
leszögeznünk azt, hogy a három használat nem minden esetben határolódik el élesen 
egymástól. A szereplők, azaz a közigazgatásban dolgozók vagy akár a civil szervezetek 
képviselői átléphetik a határvonalakat például aszerint, hogy milyen célt közvetítenek vagy 
éppen milyen ellenállással találják szemben magukat. 

A „használat” elmélet segítségével azt vizsgálom a kutatásomban, hogy azoknak az 
aktív aktoroknak, akik meggyőznek, mozgósítanak, vagy éppen pozícionálnak, milyen 
szerepük van az interszekcionalitás megvalósításában. 

Eredmények 
 

Az eredmények megfogalmazása előtt fontosnak tartom kiemelni a különbségeket a 
hazai és az uniós szemléletmódban. Az Európai Unióban az equal opportunity alapkérdései a 
társadalmi cselekvés, az aktivitás hangsúlyozása és a részvétel korlátozottságainak és 
akadályozottságainak a megszüntetése. Ez a látásmód egyértelműen az aktivitásra fókuszál. 
Ezzel szemben Magyarországon a kimeneti egyenlőség hangsúlyozása a fontos, azaz főként a 
múltban okozott károkért szükséges kompenzálni az egyéneket. A társadalomnak a feladata, 
hogy enyhítse a problémákat pl.: politikai döntésekkel, intézkedésekkel, jogszabályokkal. 

A kutatásom során a használat-modell alkalmazásával a következő eredményekre 
jutottam, a „keresztút”, azaz az Uniós szemléletmód és a „halmozódás”, azaz a hazai 
szemléletmód összehasonlítása alapján. 
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Kognitív használat esetében a keresztút megközelítés a cselekvések, részvétel 
korlátozásait elemzi, míg a halmozódás a kimeneti hátrányok halmozódását elemzi. 

 
Stratégiai használatkor a keresztút szemléletkor az aktivizálás, részvételek elősegítése 

a fő cél. Erre kiváló példa a nyitott koordináció (OMC), amelyre egyben az interszekcionalitás 
egyik speciális eszközeként is tekinthetünk. A halmozódásnál a kutatás során az derült ki, 
hogy a hátrányok összeadódnak, tehát ebből az következne, hogy a stratégiák kiegyenlítő 
hatásai is összeadódnak. Az interszekcionalitás ahazai közpolitikában és dkumentumokban 
egyáltalán nincs alkalmazva. 

 
Legitimáló használatkor a keresztút esetében találkozunk interszekcionalitással, így 

szükséges a legitimáció. A halmozódásnál mivel nem alkalmazzuk az interszekcionaltást, így 
ebben az esetben nincs szükség legitimációra. 

 
Ahogyan fentebb is jeleztem az interszekcionalitás egy megfoghatatlan fogalom, egy 

nyitott koncepció, több értelmezése és használata is létezik. Ezért jogos a kérdés a kutatásom 
befejezése után, hogy ebben az esetben egyáltalán hiányolható-e az interszekcionalitás 
módszere a hazai közpolitikában. Az egyértelmű a számomra, hogy a sérülékeny csoportok 
helyzetének vizsgálata elengedhetetlen. Ebben az esetben pedig a cselekvéseket korlátozó 
tényezőket nemcsak egyesével, hanem egymásra hatásukban, interszekcionalitásukban is 
szükséges vizsgálni. A kutatás során egyértelművé vált számomra, hogy a hazai 
dokumentumokban az interszekcionalitás egyáltalán nem kap hangsúlyt. Bár 
kezdeményezések vannak, ezek azonban egyelőre nem olyan erősek, hogy eredményesek 
lehessenek. Elkötelezett döntéshozók, tisztségviselők és szakértők bevonása nélkül ez a 
folyamat nem fog felgyorsulni. Az már egy másik kérdés, hogy mennyire érünk rá? 
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