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A konferencia 
 
Siófok adott otthont a Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatósága által a 
diszkriminációmentesség jegyében szervezett nemzetközi konferenciának. Szerencsés volt a 
helyszínválasztás, és a szeszélyes április is kegyes volt a résztvevőkhöz. 
 A konferencia a rendészet területén meglévő képzési tapasztalatok összegyűjtésével, 
elemzésével, majd ezek mentén új képzési módszerek kialakításával kívánta segíteni a 
társadalmi kirekesztés elleni célkitűzéseket, a diszkrimináció elleni küzdelmet. A szervezők 
kiemelt jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy a rendészet és az igazgatás szereplői 
megismerkedhessenek és azonosulhassanak a diszkriminációmentes intézkedés normáival, és 
felkészüljenek azok következetes alkalmazására. Ezért a konferencia résztvevői a rendészeti 
képzéssel, azon belül is a diszkriminációmentes intézkedés témakörével, továbbá közösségi 
rendőrségi modellekkel foglalkozó külföldi és hazai pedagógusok, szakértők, bűnmegelőzési 
szakemberek, igazgatási és rendészeti vezetők voltak. Bár a program nem koncentrált 
kiemelten egyik etnikai, vallási vagy társadalmi-szociális kisebbségre sem, a színvonalas 
előadók egy harmadának előadásában kapott főszerepet a cigányság. A konferencia és a 
továbbképzés célul tűzte ki, hogy a hátrányos megkülönböztetés elkerülésének igénye minden 
helyzetben és minden érintettel szemben egyformán érvényesüljön. A tervezett programnak 
megfelelően az első napon áttekintettük néhány olyan európai ország gyakorlatát, ahol 
jelentős lélekszámú etnikai vagy vallási kisebbség él. A következő napon hazánk illetve egy 
szomszédos ország tapasztalatait vizsgáltuk meg. A konferenciát követően gyakorlati 
továbbképzésre került sor. Ez a megoldás sajnos nem gyakori, de a szervezőket dicséri, hogy 
a konferenciákra természetszerűleg jellemző elméleti síkot az előadások és a módszertani 
tréning szintézisével valódi, gyakorlati dimenzióvá formálták. De erről később. 
 
A konferencia előadásai 
 
A konferenciát megnyitó levezető elnök – a BM Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet 
igazgatója – Csepeli György örökérvényű gondolataival nyitott, mely szerint a társadalom és a 
hatalom közötti bizalom létrejöttének feltétele a jogállami normák és az azoknak megfelelő 
követési magatartás. Csak ekkor beszélhetünk jogilag és morálisan természetes jogállamról. E 
gondolatok előre vetítették a konferencia szellemiségét. A hátrányos megkülönböztetés 
alapvetően társadalmi probléma. Gyökere mélyen a társadalomban rejlik. Ezért a szervezők 
nagyon helyesen nem rendészeti optikájú téma előadásával indítottak.  
 A BM Civilkapcsolati és Esélyegyenlőségi Főosztály vezetője alapvetően a magyarországi 
cigányság történetéről készített összefoglalót. Megtudhattuk, hogy a magát cigánynak valló 
népesség lélekszáma hazánkban több, mint az összes nemzeti kisebbség együtt. A korábbi 
népességszámlálási adatokat is alapul véve, a becslések alapján ma 520 000–650 000 fő közé 
tehető a cigány lakosság. Ezzel az adattal Európában a három millió fő roma etnikumot 
számláló 38 országból a negyedik helyen állunk. A sorban Románia, Bulgária és 
Spanyolország előz meg bennünket. Megdöbbentő volt szembesülni azzal, hogy a történelem 
milyen károsan képes befolyásolni a másság megítélését. Korábbi társadalmi rendszerünk 
egyes kormányzati intézkedései ellehetetlenítették a cigányság életterét, beilleszkedését. 
Néhány kiragadott példa: a) 1916. BM rendelet a kóbor cigányok gyermekeinek állami 
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gyermekmenhelyeken való elhelyezéséről; b) 1928. BM rendelet a cigány razziákról; c) annak 
ellenére, hogy 1945-ben a hivatalos diszkriminációt megszüntették, 1954-től az 1960-as 
évekig az általánosan alkalmazott bordó színű személyazonosító igazolvány helyett a cigány 
lakosság számára külön fekete fedőlapú igazolványt adtak; d) 1972-ben az Egységes 
Rendőrségi és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika bevezetésekor jelenik meg a cigánybűnözés 
mint kategória. Ami most következik, az talán a fenti előadás csúcspontja volt. Az is 
meglehet, hogy a kétnapos előadássorozat leglényegesebb mondanivalója. A bűnözés ugyanis 
azon rétegek problémájából fakad, akikhez a többség tartozik. A társadalom perifériáján élő 
emberekről van szó. Nem tipikusan cigány vagy színes bőrű probléma. Nem attól lesz valaki 
bűnöző, hogy milyen etnikumba vagy kisebbségbe születik.  
 A fenti gondolatokat tovább fűzve a Hátrányos Helyzetű és Roma Gyermekek 
Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztos az oktatás területén jelentkező diszkriminációs 
kérdésekről és az egyenlő esélyek megteremtésének lehetőségeiről értekezett. Megtudhattuk, 
hogy a hátrányos helyzetűek elkülönítése miért erősödik, hogy továbbtanulásuk útja majdnem 
kizárólag a szakképzés felé vezet, sőt jellemzően a piacképtelen szakképzést nyújtó 
szakiskolákba. Az okok közt fellelhető a társadalmi különbségek növekedése, a társadalmi 
előítéletek, a lakóhelyi szegregáció erősödése, de a pedagógiai kultúra egyes jellemzői és a 
korszerűtlen, egyirányú kommunikációra épülő oktatás is szerepet játszik Eredményként 
könyvelhető el például az országos Oktatási Integrációs Hálózat felállítása, számos korábban 
szegregáló intézmény megszüntetése vagy átalakítása, az Antidiszkriminációs Jelzőrendszer 
kiépítése vagy az „Utolsó padból…” program elindítása. Ez utóbbi célja, hogy az 
indokolatlanul enyhe értelmi fogyatékosnak minősített hátrányos helyzetű gyermekek iskolai 
szegregációját csökkentse, hosszú távon megszüntesse. Ennek egyik eszköze, hogy a 
fogyatékosnak minősített tanulók után a normál tantervű oktatásba visszahelyezés esetén 
kiemelt normatíva jár. E bevezető előadások után a rendészeti intézkedés került a fókuszba. 
 Az Egyesült Királyság Londoni Városi Rendőrségének ún. sokszínűségi koordinátora és 
trénere számolt be a publikumnak több mint évtizedes tapasztalatairól a „faji kapcsolatok”, 
„közösségi és faji kapcsolatok”, „egyenlő esélyek” és a „sokszínűség” témáiban a 
rendőrségnél folytatott képzésről. Az alábbiakban előadásának nagy részét – véleményünk 
szerint kiemelt jelentősége miatt – szinte szó szerint idézzük. Azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy szolgáljon tanulságul minden diszkriminációval foglalkozó szakember számára. A fenti 
képzések változó elnevezése a programok szükségességét hirdető indítékokat vagy 
kényszerítő erőket jelzik. Előadását azzal kezdte, hogy leszögezte, az Egyesült Királyságban a 
„sokféleséggel” foglalkozó rendőri képzés nem hozta meg a várt eredményt. Bevallása szerint 
az oktatás hiányosságai annak következtében léptek fel, hogy nem gondolkodtak el azon, 
hogy valójában mi okozza a rendszert átszövő diszkriminációt. Megkövette hallgatóságát és 
cinizmussal vádolta magát. Pedig véleményem szerint példamutató módon, kritikusan és 
őszintén számolt be egy nemzetközi plénum előtt hazájának egy projektjéről. Tette ezt azért, 
hogy tanulhassunk hibáikból! A várt eredmény azért nem következett be, mert nem végeztek 
alkalmas elemzést – a képzéseket megelőzően – arra vonatkozóan, hogy a faji, vallási, a 
szexualitás és a fogyatékosság szerinti megkülönböztetés miként jelenhetnek meg. Különösen 
vonakodva ismerték el az ezeket információval tápláló hatalom alakulását, vagyis hogy a 
domináns csoport hatalmának célja az, hogy saját értékeit és gyakorlatait teremtse újra, saját 
feltételei szerint. Elmondta, cinizmusának oka, hogy a képzések alatt igen kevés szó esett 
annak az elnyomásnak és hátránynak az okairól, amely hatást gyakorol a kisebbségi csoportok 
tagjainak életére.  
 Az Egyesült Királyságban a „sokszínűségről” szóló képzés történelmileg indokolva a 
„faji” kérdésekre koncentrált. A korábbi gyarmatokról érkező bevándorlók következtében 
mindig is volt egyfajta „faji kapcsolatokkal” foglalkozó képzés, melyet gyakran a városi 
zavargások indokoltak, például a londoni Notting Hillen lakó fehérek lázadásai 1958-ban az 
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ún. „színes bőrűek” bevándorlása ellen. Érdekes megjegyezni, hogy a diszkriminációról szóló 
törvényekben, a megnevezésekben faji „kapcsolatok”, illetve a nemek és fogyatékosság 
alapján történő „megkülönböztetés” szerepel. Úgy tűnik, hogy ezek azokat a különféle 
platformokat jelentik, amelyek ellen a diszkriminációellenes kampányokat indították. A faji 
diszkriminációról szóló törvények a bevándorlás és a „másság” körüli félelmeket tükrözték, 
míg a nemek alapján történő megkülönböztetésről szóló törvények az egyenlő munkáért 
fizetendő egyenlő bérről szóltak. A fogyatékosság esetében szintén a foglalkoztatáshoz való 
hozzáférésre összpontosítottak. Kritikaként fogalmazta meg, hogy a legújabb angol 
törvények, amelyek tiltják a vallás és a szexualitás alapján történő diszkriminációt, meg sem 
említik a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, hanem csakis a foglalkoztatásról szólnak. 
További alapvető eltérés a fogyatékosság alapján történő megkülönböztetésről szóló törvény 
és más törvények között, hogy előbbi pozitív diszkrimináció, sőt a pozitív bánásmód nemcsak 
lehetséges és megengedhető, hanem kötelező. Ugyanakkor a nemi és faji törvények nem 
tartalmazzák annak elismerését, hogy egyik vagy másik csoport hátrányos helyzete 
valószínűbb.  
 Mivel a faji megkülönböztetést nem a rendszerszerű diszkrimináció problémájaként, 
hanem inkább „kapcsolati” kérdésként tekintették, ezért az ebből eredő képzés is a „kulturális 
tájékozottságról” szólt. Alaptételként fogadták el, hogy más kultúrák egyre jobb megismerése 
csökkenti az előítéletet, és így a diszkriminációt is. Tapasztalatuk szerint nemhogy 
csökkentette volna, hanem az ilyen fajta képzés egyenesen erősítette is, mivel a színes 
bőrűeket „más”-ként kezelte. Annak is megvan a kockázata, hogy az emberek kulturálisan, 
etnikailag és a nemzetállam által szabott kategóriákban ragadnak, amelyeket szükségszerűen 
homogénnek tekintenek. Így elkerülhetetlenül „mi” kategóriát alkotnak mindenki mással 
szemben, akiket kulturálisan, etnikailag vagy nemzetiség szerint „más”-nak bélyegeztek. 
Közszereplők nyilatkozatai is hátrányosan hathatnak, amikor az életmódok és a hagyományok 
összeférhetetlenségéről beszélnek. Az ilyen beszéd honosítja meg a többség előítéleteit. 
Például ha a cigányokról szólva valaki kijelenti, hogy a társadalom jelentős része kedvezőtlen 
tapasztalatokkal rendelkezik a cigányok munkahajlandóságáról vagy a közösségi normák 
betartásáról, majd úgy folytatja, hogy szerintem nem elfogadható – remélem, hogy a cigányok 
is egyetértenek ezzel –, hogy a roma családok számára a gyermekek után kapott támogatás 
legyen az egyetlen megélhetési forrás, és ezen csak az segíthet, ha a szülők elkezdenek 
dolgozni. Továbbá káros az etnikai kisebbségek számára is, ha a családok tömegesen 
munkanélküli létre alapozzák vagy kényszerülnek alapozni életüket. Ezekkel a kijelentésekkel 
a romákról egy sornyi „józan ésszel belátható” negatív megfigyelés bekerül a beszédbe, majd 
csoportokkal hozzák összefüggésbe. Tulajdonképpen a „mást” kollektívan emlékeztetik, hogy 
tartsa tiszteletben a többség toleranciaküszöbét. A fentieket kiegyensúlyozandó, beszélnek a 
jól szervezett helyi közösségekről és arról a belső szolidaritásról, amely nagyon erős a roma 
társadalmon belül. Aztán azzal fordulnak a cigányokhoz, hogy határolják el magukat a köztük 
élő bűnözőktől. Előadónk szerint ez vezet oda, hogy a devianciát, bűnözést, a jóléti 
intézmények kifacsarását, amely aligha hiányzik a domináns kultúrából, mind a kisebbség 
nyakába varrják, mintha ők lennének minden aszociális tett letéteményesei. Ez sokkal 
alattomosabb, mint a nyílt fajgyűlölők szólamai; ez egy új forma, amelyet talán 
„differencialista rasszizmusnak” nevezhetnénk, és amely azzal szilárdítja a kizárás folyamatát, 
hogy az áldozatot megvádolja. Egy birminghami vizsgálóbíró, amikor megnyitotta a 
nyomozást az Astonban megölt két fiatal nő ügyében, azt mondta Birmingham fekete 
lakosainak, hogy „az önök közösségének alkalmazkodnia kellene a mi meggyőződésünkhöz 
abban, hogy minden állampolgár kötelessége a rendőrséggel való együttműködés”. Egyetlen 
mondatban sikerült tolmácsolnia a közösség fekete és fehér részre való szétválasztásának 
érzetét, hogy az elképzelt homogén fekete közösség más értékeket vall, mint az elképzelt 
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fehér közösség; és hogy a fekete közösség értékei fenyegetést jelentenek a „civilizált” fehér 
közösségre.  
 A különböző szempontú megkülönböztetéseknek az összeférhetetlenség elképzelésével 
való alátámasztása különösen megnehezítette a sokszínűségi oktató feladatát. A fő kérdés 
innentől nem az egyenlőtlenség volt. A célt is csupán arra redukálta, hogy „jöjjünk ki jobban 
egymással”. Olyan elképzelés is megjelent 1999 után, hogy ha az állományt kiképzik az 
előítélet jellegének megértésére, akkor attól egyéni előítéleteik is mérséklődnek, és a 
diszkrimináció eltűnik, vagy legalábbis alábbhagy. Az attitűdök és a magatartás közötti 
összefüggés azonban legjobb esetben is gyenge. Széles körben elfogadott, hogy az előítéletes 
attitűdök kevés jelentőséggel bírnak a diszkriminatív magatartás vagy diszkriminatív 
társadalmi rendszerek magyarázatához. Az időt hasznosabban lehet eltölteni a diszkrimináció 
társadalmi és intézményes formáinak kifejtésével és megértésével. A fenti háttérrel arra 
ösztönözték az oktatókat, hogy a rasszizmus elleni küzdelem abban áll, hogy vegyék rá az 
embereket az egymás közti jobb kapcsolatra, mintha valamikor a múltban mindenki jóban lett 
volna egymással, és most csak vissza kellene állítani a jó viszonyt. Úgy tűnt, a probléma 
megoldható, ha valamennyien, feketék és fehérek együttműködnek. A sokszínűségről szóló 
oktatásba minden hátrányos helyzetű csoportot bevontak, így fokozottan fel is tárták egyes 
történeti modelljeik szépséghibáit. Például nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy feketéket 
vigyenek az osztályterembe, akik beszámoltak a tapasztalataikról. A reakciók hasonlóak 
voltak, mint például „milyen hasznos, még nemigen találkoztam feketével, ez segít 
megértenem az álláspontjukat, így kevésbé leszek előítéletes”. Feltételezve, hogy a nők által 
megélt diszkrimináció szerkezetében hasonló, mint amit más kisebbségek tapasztalnak, az 
ilyen választ adóknak feltehető-e a kérdés, hogy vajon találkoztak-e már nővel?  
 Milyen diszkriminációs modellt használjunk tehát, hogy számítson a kisebbségek 
tapasztalatai szempontjából? A fogyatékkal élők különféle társadalmi és kulturális 
azonossággal rendelkeznek, különböző közösségekhez tartozó nők, férfiak és gyermekek. Sok 
olyat élnek át, mint a diszkrimináció más elnyomó formáit tapasztalók. Gondoljuk végig saját 
lakásunkat; be tudna jönni oda egy tolószékes és meg tudná közelíteni a lakás minden részét? 
Valószínűleg nem. Úgy vettük vagy béreltük talán, hogy arra gondoltunk: „Ó nagyszerű – 
mozgássérültek nem tudnak bejönni”? Szinte biztosan nem. Tehát nem mozgássérülteknek 
tervezett házakban élünk, és azok nagyon is megfelelnek nekünk. Mindamellett, ha tolószékes 
személy érkezne hozzánk, igyekeznénk segíteni neki a bejutásban? Természetesen igen. 
Lehetséges végiggondolni mindazokat a nyilvános helyeket, amelyeket „nagy, nem 
mozgássérülteknek épült házként” használunk? Gondoljunk végig élethelyzeteket, melyeket 
nap mint nap megélünk, sőt teljesülésüket el is várjuk: az utazás szabadságát (a 
mozgólépcsőre való rálépést is), az étteremben étkezést (az étlap olvasását is), a 
munkavállalás képességét (bejutást az irodába, a berendezések használatát stb.); hogy ne 
kezeljenek minket idiótaként vagy másodrangú állampolgárként, és így tovább. Nem kétséges, 
hogy előnyeink származnak abból, hogy nem mozgássérültek vagyunk a „nagy, nem 
mozgássérülteknek épült házban”. Azt kell még megértenünk, hogy ennek a „háznak” a 
szerkezete teszi mozgássérülté az embereket – és nem a bennük meglévő különbségek. Ha 
elfogadtuk ezt, és felismerjük, hogy tehetünk azért, hogy ez a „ház” akadálymentesebb 
legyen, akár fizikailag, akár hozzáállás szempontjából, akkor aktívan enyhítjük az elnyomást. 
Tehát élünk egy nagy, nem mozgássérülteknek épült házban, és minden nap tudtunkon kívül 
is előnyünk származik belőle – nem azért, mert el akarnánk nyomni a mozgássérülteket, 
hanem, mert nagyon gyakran a mozgássérültek nem szerepelnek a gondolkodásunkban. 
 Lehetséges, hogy sok olyan „nagy ház” van, amelyet anélkül használunk, hogy 
felismernénk, mennyire megfelelnek nekünk, miközben kirekesztünk másokat? Van nagy 
fehér ház, nagy férfiház, amelyet a 25 és 45 év közöttiek javára építettek és terveztek, van 
heteroszexuális ház, valójában egy olyan nagy ház, amely nagyon jól megfelel a rendőrség 
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állományának? Ha sikerül rávennünk az embereket, hogy belássák, az elnyomás és a 
diszkrimináció nem pusztán nyílt bigottságból ered, és hogy mindnyájan képesek vagyunk 
tenni valamit, akármilyen keveset is, hogy segítsünk másoknak bejutni akármelyik „nagy 
házba”, akkor képesek leszünk igazi változást előmozdítani. Antidiszkriminációs gyakorlatot 
támogató hozzáállásra kell törekednünk, ahol az emberek így beszélnek: „én ki tudom találni 
magam, hogy mit tegyek – és azt teszem.” Ennek érdekében a képzésen részt vevőknek 
érteniük kell a rendszert átszövő diszkrimináció jellegét, majd a környezetvédők szavaival 
élve, globális gondolkodás után a lokális cselekvés mellett kell dönteniük. Ha az emberek 
megértik, hogy milyen előnyük származik abból, hogy fehérek, férfiak, heteroszexuálisak, 
középosztálybeliek, rendőrök, 25 és 45 év közöttiek, vagy a lista bármely elemét vagy azok 
tetszőleges kombinációját elmondhatják magukról, akkor ideje eldönteniük, mit tesznek saját 
fennhatóságukon belül, hogy ezeket az előnyöket annyi elnyomott személlyel osszák meg, 
ahánnyal csak lehet. 
 Következő előadónk a Holland Rendőr Akadémia képviseletében a „Rendőrség és a 
sokféleség” elnevezésű holland projekt friss eredményeiről számolt be. A sokszínűség 
globálisan van jelen éltünkben, különösen egy olyan multikulturális társadalomban, mint 
Hollandia. A probléma esetenként igen komoly súlyú volt, mint történt az egy időben a 
marokkói szurkolókkal is. A konfliktus odáig fajult, hogy katonai erő bevonására is sor került. 
Megoldást ez sem jelentett, sőt a legtöbb probléma ekkor vagy ebből keletkezett. Ezt 
követően támadt egy ötletük: milyen hatást váltana ki, ha a fiatal marokkói szurkolók szüleit, 
rokonait külön meghívnák a mérkőzésre? A marokkói szurkolók rendbontásai megszűntek. A 
projekt elemei: 1. kutatások, új ismeretek kidolgozása; 2. a rendőrképzés korszerűsítése; 3. 
beiskolázások, a sokféleség megjelenítése a rendőrségen. Megvizsgálták az alap- és 
továbbképzésben rejlő lehetőségeket, új tananyagot dolgoztak ki, majd bevezették a 
sokszínűségről szóló szakismereteket. A következő általános kérdésekre kerestek választ: 
Milyen szinten épül be a „sokféleség”? Érvényesül-e kulturális előítélet? A sokszínűség 
általános vonatkozásaiból új tananyagot állítottak össze. 2003-ban új képzési anyagot 
dolgoztak ki a fogva tartottakkal való bánásmódra, a rendezvények lebonyolítására és a közúti 
balesetek kezelésére. 2004-től bevezették a sokszínűségre vonatkozó szakismereteket. Célja a 
sokféleség iránti tudatosság és érzékenység kialakítása. Külön érdekes eleme a képzési 
rendszernek, hogy oktatóképző programot is kidolgoztak, melyben a sokszínűséget 
reprezentáló kollégák is oktatják az oktatókat. A projekt sikere – melyet sugárzott magából 
előadónk is – a „jó és boldog rendőrség”. 
 A következőkben az osztrák csendőrség emberjogi szakértője tartott rövid tájékoztatót. 
Megerősítette, amit mi is vallunk, hogy a rendőri munka minden eleme kapcsolatban áll az 
emberi jogokkal. Alapvetően nem jogi képzést folytatnak, céljuk az elgondolkodtatás, a 
tudatosítás a témában. (Megjegyezzük, hogy az angol és holland kollégák is hasonló 
álláspontra jutottak.) A mai multikulturális társadalmakban ez különösen fontos. Az 
oktatáson, mely fél éven át tart, rendőri vezetők vesznek részt. Az oktatók civil szervezetek. A 
módszer figyelemreméltó: úgynevezett „Tandemezés” képzést folytatnak. Ennek lényege, 
hogy a résztvevők mindegyike egymástól tanul, párban dolgoznak, megismerik egymás 
munkáját, így partneri kapcsolatokat alakítanak ki. A „hallgatók” később multiplikátori 
funkciót látnak el saját szervezetükben. 
 Egy minden tekintetben igen érdekes, színes egyéniség folytatta az előadások sorát, a 
Kelet-angliai Roma Közösség elnöke, a Roma Parlament tagja. Megjelenésével, 
méltóságteljes, nyugodt modorával és életkorával is kiemelkedett a konferencia vendégei 
közül. Mint aki jelenleg is cigány közösségben él, annak aktív tagja, élményszámba menő 
beszámolót tartott az egyesült-királyságbeli roma közösségek mindennapjairól, szokásairól, a 
lakókocsikkal városról városra költöző cigány kolóniák életéről. Megosztotta velünk 
gyakorlati tapasztalatait a romákat érő diszkriminatív jelenségekről és a diszkriminációmentes 
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intézkedés lehetőségeiről. Érdeklődéssel hallgattuk, hogy az életet másképp elképzelő és a 
közösségből kilépő, kiszakadó romák milyen konfliktusokkal néznek szembe, ugyanis a roma 
közösségek kirekesztik maguk közül őket. 
 A Londoni Sokszínűségi Központ szakértőjétől a szexus alapú diszkriminációról 
hallhattunk értékes gondolatokat. A sokszínűség napjainkban globális méreteket öltött. A 
diszkriminációnak ma már nemcsak faji, vallási, nemi, kulturális vagy a képességek 
különbözőségéből eredő összetevői lehetnek. Komolyan számolnunk kell a nemi 
vonzódásból, a szexualitásból származó mássággal is. Vajon hány nemmel rendelkezünk? 
Csak kettővel? Ma már nem feltétlenül. Még ha jogilag ez jelenleg nem megoldott is, 
tudomásul kell vennünk, hogy összetett szexuális alapú társadalomban élünk. Példaként 
szolgálnak erre a némely államban lezajlott vagy most zajló folyamatok az azonos neműek 
házasságkötésével, gyermekvállalásával kapcsolatban (Belgium, Hollandia, Kanada, 
Spanyolország). E folyamatokban igen jelentős tényező lehet a végkifejletben egy nemzet 
domináns vallási hagyománya, az ebből fakadó tolerancia képessége vagy éppen annak 
hiánya. Ha visszagondolunk a közelmúltra, a magyar média és a magyar bíróságok is 
foglalkoztak hasonló kérdésekkel. El kell fogadnunk, hogy napjaink viszonylag új keletű 
jelensége, a szexualitásból eredő „másság” olyan alakító tényező, melyben a leszbikusok, 
homoszexuálisok, biszexuálisok, transzszexuálisok és az interszexuálisok helyet keresnek és 
követelnek maguknak. 
 Bár következő előadópárosunk magyar volt – az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság 
Bűnmegelőzési Osztály vezetője és a BM Bűnmegelőzési Akadémia osztályvezetője – 
külföldi tapasztalatokkal folytatták a sort „A kisebbség kezelése Kanadában” címmel. A 
Kanadai Királyi Lovasrendőrség a kisebbségi közösségeket fokozottan szolgáló, új típusú 
közösségi rendőrséggé formálódott az elmúlt tizenöt év alatt. A rendőrség évszázados 
kapcsolatot épített ki a kisebbségekkel, több mint 190 megállapodást kötöttek az „Első 
Nemzet”-tel (őslakosok). Mégis a cigány migránsok megjelenése, az indiánoknál állandósuló 
kockázati tényezők (drog, alkohol), az indián fiatalok körében kiemelkedően nagy arányban 
előforduló öngyilkosságok szemléletváltásra ösztönözték a kanadai kollégákat. A korábbi 
szemlélet felderítés-orientált volt. A rendőrség a társadalomtól elkülönülten működött, és az 
őslakosok ellenségként kezelték. Az új modell elemei: a közösségi rendőrség filozófiájának 
megteremtése, az együttműködés színtereinek újragondolása, speciális programok kialakítása 
a kisebbségek felé, valamint a rendőri képzés teljes reformja. A projektet az „ügyfelek, 
elemzés, partnerség, reagálás és kiértékelés” angol megfelelőinek kezdőbetűiből összerakva, 
CAPRA modellnek nevezték el. A közösségi modell alapja a megfelelő szemlélet kialakítása 
a rendőrökben. Már nemcsak a bűncselekmény és az adott veszély számít. A jelentkező 
problémákat kiterjedten kell vizsgálni és kezelni, a közösség érintettségét a fókuszba állítva. 
Ezért a képzés reformjaként úgynevezett „probléma alapú” oktatást vezettek be, a 30 fős 
csoportokat 6 fős kiscsoportokra bontva, interaktív módszerrel oktatva őket. A modell 
közösségi elemeiként kisebbségi szolgálati egységeket hoztak létre, felmérve a 
közösségekben működő rendőrségi kapacitások lehetőségeit. A kisebbségekhez tartozók 
toborzására külön stratégiát, a felvételit nem teljesítők számára külön felzárkóztató programot 
dolgoztak ki. Lehetővé tették számukra, hogy a nyári időszakban 17 héten át rendőrök mellett 
szolgálatot láthassanak el, természetesen fegyver nélkül. Továbbá programot állítottak össze a 
kulturális érzékenység növelésére a rendőrségen belül. Kölcsönös kommunikációval 
igyekeznek a kisebbségi közösségekkel tudatosítani a közös célt, valamint a 
közgondolkodásra és a közvéleményt formáló erőkre is megkísérelnek befolyással lenni 
szövetségi, provinciális és területi szinten egyaránt. A Kanadai Királyi Lovasrendőrség 
reményei szerint a közösségi modell hatására biztonságosabb környezetben élő és 
egészségesebb kisebbségi közösségek jönnek létre. 
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 Hazai előadót hallhatunk ismét – a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ 
(BM NOK) megbízott igazgatóját – a „Lélektaktikai” képzésről. A hallottaknak látszólag 
semmi közük nem volt a diszkriminációhoz. A taktikai felkészítés célja a rendészeti 
intézkedések biztonságos és hatékony végrehajtása, természetesen a jogszerűség szem előtt 
tartásával. Meg kell ugyanakkor jegyeznünk, hogy a taktikai ismereteknek az is része, hogyan 
előzzük meg a lehetséges konfliktusokat, hogyan kezeljünk egy diszkriminatív tényezőt is 
magában hordozó szituációt. A biztonság – talán nem túlzás – mint a legfontosabb szempont, 
nem ismeri a diszkrimináció fogalmát. A helyzetben lévő veszélyforrásoktól függően dől el, 
hogy milyen technikát, mekkora erőt és melyik taktikát alkalmazzuk. A biztonság ugyanis 
nem diszkriminál, nem különböztet meg sem bőrszín, sem vallás, sem más jellemző alapján. 
Mindenkit egyformán emberként kezel. Kivéve akkor, ha rossz a felkészítés. Az előadónk 
által bemutatott példában a hosszú, sötét ballonkabátot viselő személyt szinte kivétel nélkül 
támadóként azonosították a rendőrök. A sötét ballonkabátot helyettesíthetjük bármely 
diszkriminációs jellemzővel (bőrszín stb.) Itt kapcsolódik a „lélektaktika” a 
diszkriminációhoz. A jó taktikai képzés felkészít a biztonságos és jogszerű, valamint az 
előítéletektől és diszkriminációtól mentes intézkedésre. Különösen fontos ez egy olyan 
intézmény számára, mint a BM NOK, ahol békefenntartó missziókra, illetve nemzetközi 
rendészeti feladatokra készítik fel a magyar rendészeti szervek tagjait. 
 Hiába beszélünk a diszkrimináció elméletéről, ha az mindennapjainkban a hatályos jog 
keretei közt valósul meg – ha megvalósul – még akkor is, ha az szerintünk morális kérdés, és 
tény, hogy minden ember egyenlő. A magyar előadók sorában a Pécsi Tudományegyetem 
Munkajogi Tanszékének docense következett a „Diszkrimináció tilalma a jogban” c. 
előadásával. A magyar jogszabályi háttér megfelelően kidolgozott, a megvalósítása sajnos 
nem zökkenőmentes (gondoljunk csak a közelmúlt híreire, pl. a mozgáskorlátozottak 
középületek fenntartói ellen indított pereire). A diszkrimináció megvalósulásának talán két 
legkézzelfoghatóbb területe a munka és az oktatás világa. Az elhangzottak alapján hazánk jó 
úton halad afelé, hogy az egyenlő bánásmód követelménye az életviszonyok széles terén 
megvalósuljon. 
 Ismét külföldi kolléga osztotta meg velünk tapasztalatait, mégpedig Ukrajnából. Ukrajna, 
mint esetlegesen az Európai Unió tagjai sorába pályázó ország, elkötelezett a demokratikus 
jogállamiság normái, így a diszkrimináció tilalmának érvényesítése mellett is. Ukrajnában 
száz nemzeti kisebbség él. Olyan táptalaja ez a hátrányos megkülönböztetésnek, hogy 
jogalkalmazó legyen a talpán, aki ilyen jellegű panaszokkal munkája során nem találkozik. 
Természetes kíváncsisággal vártuk hát a jelentkező problémákat és megoldásukat, azonban az 
végig váratott magára. Ugyanis az ukrán kolléga beszámolója szerint nincs diszkriminációs 
gondjuk, de felkészültek rá. 
 Hazai előadóink sorát egy olyan oktató folyatatta, aki munkája során nagy hangsúlyt 
fektet a diszkriminációmentes intézkedés oktatására. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola 
intézkedés-módszertan oktatójaként lehetősége nyílt az angliai képzési modellek és 
programok tanulmányozására. Ennek tapasztalatait foglalta össze, de magyar optikán 
keresztül, hiszen a brit sokszínűségi modellről már őszintén és kritikusan hallhattunk a kiváló 
angol kolléga tolmácsolásában, akire előadónk is többször hivatkozott és visszautalt. 
Meglátása szerint a kisebbségek társadalmi kirekesztettségének megakadályozásával 
kapcsolatos feladataink nagyon hasonlóak, függetlenül attól, hogy az adott országban a 
másságot mi testesíti meg (fogyatékosság, vallás, nemzetiség stb.). A képzéseken nagy 
hangsúlyt kap a kisebbségi csoportok kulturális, vallási szokásainak, történelmének 
tanulmányozása. Ennek egyik útja, hogy a képzésbe bevonják a kisebbségek képviselőit. Az 
érintett személyek szemszögéből vizsgálják a társadalmat és a rendőrség szervezetét, 
működését, próbálják feltárni a probléma összetevőit. Csak ezek után lehet rátérni egy 
esetleges fennálló konfliktus kezelésére. A rendőröknek tisztában kell lenniük az érintettek 
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felé irányuló társadalmi, illetve szervezeti diszkrimináció nyílt vagy burkolt formáival, az 
intézkedő magatartásának a kisebbségi csoportra gyakorolt hatásával. A rendőrökkel meg kell 
ismertetni azokat a tevékenységi, megnyilvánulási formákat, amelyek megvalósítják a 
diszkriminatív intézkedéseket, továbbá azok elkerülésének lehetőségeit. Támpontot kell adni 
az intézkedő rendőrök számára, hogyan viselkedjenek bizonyos helyzetekben, és hogyan 
reagáljanak, ha diszkriminációval vádolják intézkedésüket. El kell sajátítaniuk az ilyen jellegű 
konfliktusok kezelésének lehetőségeit. A konfliktuskezelés lépései tömören a következőkben 
foglalhatók össze: a) meghallgatni, b) együtt érezni, c) kérdezni, d) átfogalmazni, e) 
összefoglalni.  
 A folyatásban – talán méltán mondhatjuk – egy magyarországi sikerprogram születéséről 
és eredményeiről hallhattunk előadást a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztályának vezetője jóvoltából. A helyi bűnmegelőzési stratégia, a „Nógrád 
Biztonságáért” (továbbiakban: NB) program részeként jött létre a Rendőr–Roma 
Együttműködési Program Nógrád megyében. Az NB program lényege a következőkben 
fogalmazható meg. A közbiztonság javítása olyan komplex feladatot jelent, mely az állami, 
társadalmi, civil szervezetek, önkormányzatok, egyházközösségek, a média és az 
állampolgárok összehangolt, célirányos tevékenysége alapján biztosítható. A program 
eredményessége attól függ, hogy a megvalósításban részt vevők mennyire érzik 
felelősségüket. Az NB program céljai közt zömében a bűncselekményekkel, a bűnözéssel 
összefüggő célkitűzéseket találunk, de megjelenik a „kisebbségek társadalomba történő 
integrációjának elősegítése” is. Utóbbi kifejezést célszerű összevetni az angol sokszínűségi 
oktató előadásában elhangzottakkal. A rendőr–roma párbeszédet, együtt gondolkodást, közös 
cselekvést indokolták az etnikai viszonyok (a megye lakosságának 30 %-a cigány 
származásúnak vallja magát), a vélt és valós sérelmek, a kölcsönös előítéletesség stb. Az 
együttműködés célja többek között az előítéletesség csökkentése, az egyenlő elbánás elvének 
biztosítása, konfliktusok megelőzése és szakszerű kezelése, a másik fél jobb megismerése. A 
feladatok tömkelegéből néhányat kiemelve kíséreljük meg bemutatni a program 
összetettségét. A kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és párbeszéd formái a rendőr–roma nyílt 
napok, lakossági fórumok, önkormányzati napok, kiállítások, gyermektáborok, kulturális és 
sportrendezvények stb. Az együttműködés szervezeti formáinak kialakítása során létrejöttek a 
megyei és helyi kisebbségvédelmi munkacsoportok, összekötők (rendőr és roma részről 
egyaránt), éves munkatervek, többoldalú együttműködési megállapodások. Az oktatás, képzés 
elősegítése többféle célközönség számára megvalósult: a romák, a különböző szintű rendőri 
vezetők, a végrehajtói állomány (közrendvédelmi, bűnügyi) és az összekötők irányába 
egyaránt. Az alkalmas roma fiatalok rendőri pályára orientálása és segítése is helyet kapott a 
feladatok sorában. A megvalósításra toborzók, előkészítők, pályázatok, ösztöndíjak stb. 
formájában került sor. A pénzügyi forrásokat részben hazai (saját költségvetés, OBmT, BMK, 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal), részben külföldi (Holland Nagykövetség, Kanadai 
Nagykövetség, USA Luisvile Egyetem, PHARE) segítséggel biztosították. Az NB program 
számos eredményt hozott. Például a kisebbségekkel azóta is folyamatos a párbeszéd 
fenntartása. Csökkentek a rendőrök intézkedéseit diszkriminatív jelzővel illető panaszok. 
Láthatóan javult a felek együttműködési készsége és csökkent előítéletességük. Több hazai és 
nemzetközi szervezettel alakítottak ki hosszabb távon is gyümölcsöző kapcsolatot. A program 
más megyék számára is útmutatást, mintát jelenthet. A továbblépés lehetőségei közt 
megtalálhatjuk a szervezeti, finanszírozási feltételek biztosítását; a modern oktatási 
módszerek bevezetését; a konkrét problémára konkrét cselekvések kidolgozását és nem 
utolsósorban a folyamatos kapcsolattartás feltételeinek megteremtését. Ez a program is kiváló 
példát szolgáltatott arra, hogy a diszkriminációs problémák kezelése csak akkor lehet 
eredményes, ha az érintettek, érdekeltek bevonásával, közösen kialakított cselekvéssel valósul 
meg. Mint látni fogjuk, e gondolat következő témánkban is karakteresen jelen van. 
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 A záró előadásban egy olyan projektet ismerhettünk meg, mely akár a jelenlegi 
konferencia és módszertani tréning előzményének is tekinthető. A „Romológia és 
rendvédelem az oktatásban és a kistérségek működésében” című PHARE képzési programot a 
BM Oktatási Főigazgatóság osztályvezetője mutatta be. A rendészeti dolgozók és az igazgatás 
más szereplői is a többségi társadalom részét képezik, tehát érintettek annak előítéleteiben. 
Mindennapos kihívás megfelelni annak a demokratikus alapkövetelménynek, hogy 
intézkedéseik mentesek legyenek a megkülönböztetés minden formájától. Az intézményi 
diszkrimináció (ami általában rejtett és többnyire számos „szakmai” érvvel megtámogatott 
döntés) fokozottan veszélyes a demokratikus elvek érvényesülésére. Közismert példa Terry 
Black örökbefogadási ügye, de ilyen típusú jelenség a rendezetlen családi jogállású gyermek 
és a képzelt apa története is. Ezek után a kérdés, melyre a választ a képzési program adta, az 
alábbi volt: Hogyan tudjuk segíteni a rendőrt és a közszféra egyéb dolgozóit abban, hogy 
munkájuk során előítéletektől mentesen viszonyuljanak ügyfeleikhez? Hogyan tudjuk méltó 
rangjára emelni a diszkriminációtól mentes eljárás igényét? A képzési program hozzájárult a 
csoportok közötti megismeréshez („többségi” és kisebbségi önkormányzatok, rendészeti 
dolgozók), továbbá olyan civil technikák elsajátításához, amelyek segítik az együttműködést, 
a konfliktuskezelést és az előítéletek lebontását. A képzés összetett céljai a következőkben 
foglalhatóak össze. A konfliktusok kezelésének eszköztára a lehető legkisebb mértékben és 
csak indokolt esetben essen egybe a rendészet eszköztárával. De ugyanilyen jelentőséggel bírt 
az a szándék is, hogy kialakuljon a rendészeti képzés számára egy esetlegesen később 
akkreditálandó romológiai tanterv. A program elsődleges célja pedig egy moduláris 
rendszerű, tréning jellegű képzési mintaprogram kidolgozása volt. A program a következő 
modulokból állt: 1. oktatásmódszertan, 2. önismereti és csoportépítési tréning, 3. 
konfliktuskezelési tréning, 4. együttműködési tréning, 5. EU-elvárások és hazai jogi 
szabályozás, 6. romológia, 7. a rendvédelmi szervek helye, szerepe, feladatai, munkájuk jogi 
háttere, 8. jövőválasztás (együttműködési és konfliktuskezelési stratégiák helyi szintű 
kidolgozása) Laurence L. Lipitt módszere alapján. Az egyik képzési csoport rendészeti 
dolgozókból, míg mások a kistérségek küldötteiből álltak. A csoportokban roma és nem roma 
származású résztvevők egyaránt előfordultak. A résztvevők ugyanabból a kistérségből 
érkeztek, így a közösen kialakított jövőképet, cselekvési tervet módjuk van megvalósítani 
saját lakóhelyükre visszatérve. Egyértelmű eredmény, hogy a tréninget követően a hivatali-
hatalmi attitűd toleránsabbá vált, és a kistérségek szakembereinek (rendőrök és a közszféra 
egyéb szereplői) eltérő attitűdjei közeledtek egymáshoz. Vagyis a program tényleges igényre 
reagált, változásokat indukált a résztvevők attitűdjeiben, megértésre és együttműködésre 
késztette őket. Ugyanakkor a vezetés elkötelezettsége nélkül a kívánt eredmény nem 
következik be. Ha a képzési programban csak olyanok vesznek részt, akiknek nincs 
befolyásuk a kistérséget, a települést érintő stratégiai döntésekre, akkor a program 
valószínűleg nem hasznosul. A képzésbe tehát döntéshozókat is be kell vonni, illetve 
olyanokat, akik részesei a döntéshozatalnak. A rendészeti csoport kifejezetten jelezte, hogy a 
vezetésből minél több személynek részt kell vennie ilyen programokon, ha kézzelfogható 
eredményeket akarunk. A szakember szerint a tapasztalatok fényében kijelenthetjük, hogy 
minden szervezetben megvan a kommunikáció és az együttműködés igénye. Azonban 
hiányoznak a szervezeti kommunikációs ismeretek, a készség a közös munka 
kezdeményezésére, a konkrét vezetői döntések arra, hogy a szervezetek minél jobban 
megismerjék egymás működését, mozgásterét, megoldási lehetőségeit.  
 Részletekbe nem bocsátkozva, de talán kellő mélységben láttatva a kétnapos 
előadássorozat tartalmát, megkíséreltük bemutatni a hazai és nemzetközi törekvéseket az 
egyenlő bánásmód megteremtésére a rendészet háza táján. Természetesen szellemiségében 
sem lehet teljes egészében visszaadni azt a légkört, melyben mind a magyarországi, mind a 
külföldi kollégák aktív, közös elhivatottságról tanúbizonyságot tevő grémiuma 
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manifesztálódott. Az biztos, hogy a résztvevők új ismeretekkel, ötletekkel, szakmai 
kapcsolatokkal gazdagodva térhettek vissza munkahelyükre egy sikeres konferencia után, 
megújult erővel folytatva a sokszor Don Quijote-i harcot a diszkrimináció ellenében. Az itt 
maradók, a konferencia kis „magja”, az oktatásban is részt vevő gyakorlati szakemberek az 
elméletet összekapcsolva a gyakorlattal tréningen folytatták a megkezdett ismeretek 
gyarapítását. A továbbiakban erről számolunk be. 
 
 
 
A tanári továbbképzés 
 
Mivel a konferenciához szervesen kapcsolódó háromnapos, szintén nemzetközi tanári 
továbbképzés résztvevőinek mindegyike figyelemmel kísérte a kétnapos konferenciát, már 
biztosítva volt számukra egy bizonyos ráhangolódás a tréning témájára, amely ugyancsak a 
diszkriminációmentes rendészeti intézkedés volt. A szervezők elsődleges célkitűzése az volt, 
hogy a háromnapos intenzív szakmai tréning keretében elkészüljön egy a pedagógiai 
programokba és a mentorképzésbe beépíthető formában összeállított módszertani csomag, 
amely a jövőben a tanintézetek egységes diszkriminációmentes oktatási és intézkedési 
felkészítésének alapját jelentheti. A másodlagos, de nem kevésbé fontos cél természetesen – 
ahogy az az ilyen tréningektől elvárható –, hogy a jelenlévők további szakmai munkája egy 
fajta multiplikációs hatás útján garantálja az itt megerősített, illetve kialakított közös 
szemléletmód továbbadását és fenntarthatóságát. Elöljáróban mindjárt le kell szögeznünk, 
hogy amellett, hogy mindkét cél megvalósulni látszik, más hozadéka is volt az 
összejövetelnek. De haladjunk sorjában. 
  
A résztvevőkről 
 
A többséget a középfokú rendészeti oktatásban dolgozó oktató kollégák alkották: a miskolci 
rendészeti szakközépiskolából heten, a körmendiből hárman, a budapestiből ketten érkeztek, a 
szegediből egy fő. A Csopaki Továbbképző és Módszertani Központból két, a Rendőrtiszti 
Főiskoláról egy oktató volt a csoport tagja. A három angol, illetve az egy ukrán vendégen 
kívül még egy kolléga vett részt a munkában, aki a BM Általános Személyügyi Osztályán 
dolgozik.  
 A résztvevők személyi összetétele már önmagában is több szempontból rendkívül fontos 
és érdekes. Érdemes tehát ezzel a ténnyel is foglalkoznunk, mert egy sor lényeges 
következmény adódik belőle. Azok az intézmények, amelyeket a részvevők képviseltek, 
sokfélék. Az egy személyügyes kollégát leszámítva mindannyian az oktatás területén 
dolgoznak, s nemcsak a képzések szintje, időtartama, de az oktatott tantárgyak is elétérést 
mutatnak. Ez a tény időnként nehezítette a közös munkát, másfelől viszont azt is biztosította, 
hogy az egyes képzési szintek között oly régen áhított átjárás – ha csak részben s egyelőre az 
információcsere szintjén is, de – megvalósulhasson. Ezért volt külön öröm e beszámoló egyik 
szerzője számára, hogy ott lehetett a csoportban, s végre közvetlen ismereteket szerezhetett a 
tanár kollégáknak a többi oktatási színtéren folyó munkájáról, s viszont: talán szolgálhatott 
újdonsággal saját szakterületéről a többieknek is. Ez is egy azok közül a hatások közül, 
amelyeket a tréning hozadékaként tarthatunk számon.  
 Más megoszlás is mutatkozott a csoporttagok között. Az oktatásban dolgozók közül 
néhányan pedagógus végzettségűek, mások pedig nem, illetve némelyek hivatásos 
állományúak, mások pedig civilek. Anélkül, hogy e két jellemzőt a körülöttük 
Magyarországon sajnos ismert és megszokott (ellen)érzések kereszttüzébe állítanánk, valamit  
mindenképpen meg kell jegyeznünk. Úgy érezzük, hogy a tréning valamennyi résztvevője 
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számára egyaránt tanulságos volt éppen ezeknek a kettősségeknek a mentén ránézni egy-egy 
helyzetre, a felvetődő kérdésekre és az azokra adható és adott válaszlehetőségekre. Úgy 
véljük, mindkét „fél” adott és kapott: időnként ki-kilépve a számára éppen e státuszai által 
szinte előírt gondolkodási sémákból, alkalma nyílt a problémákat, az elemzendő helyzeteket a 
másik „kameraállásából” is megnézni. S hisszük: épp ez a „betekintés” a másik 
szükségképpen másmilyen világába vitte előbbre a közös munkát, s vitte közelebb egymáshoz 
az egyébként sokszor egymással szemben is ok nélkül előítéletes kollégákat. Tekintettel a 
tréning alapvető célkitűzésére, miszerint egy előítélet- és diszkriminációmentes, vagyis egy 
valamelyest élhetőbb, jobb rendészeti közeg megalapozása a cél, meggyőződésünk, hogy a 
jelenlévőknek e téren is sikerült megtenniük az első biztató lépéseket.  
 A következő, bizonyos szempontból lényeges különbség – lévén, hogy a tréning 
nemzetközi volt –, hogy a társaság java része a magyar rendészeti oktatási területet képviselte, 
míg a négy külföldi (három angol és egy ukrán) résztvevő értelemszerűen saját országáét. 
Talán a tréning másik legérdekesebb tanulsága éppen ebből a tényből adódott. Természetesen 
leszámítva a nyelvi és kulturális különbségeket és bizonyos értelemben az ezekből származó 
„átjárási” nehézségeket, a legtöbbet épp ezáltal tanulhattunk. (Itt szeretnénk ezúton is 
kifejezni a legnagyobb elismerésünket az öt napon át közreműködő két kitűnő tolmácsnak. 
Amilyen készségesen, fáradhatatlanul, professzionális felkészültséggel, igényes, magas szintű 
nyelvtudással és nyelvhasználattal, empatikusan és kedvesen közvetítettek a magyar és angol 
nyelv között, az lenyűgöző és példaszerű volt.)  
 Az az egyszerű kérdés, hogy miképpen jelenik meg a diszkrimináció, az előítéletes 
magatartás három ennyire eltérő múltú és berendezkedésű társadalomban, illetve 
rendészetükben, már önmagában is egy sor érdekes választ kínál. S e különbözőségek a 
feladatok megoldásai során bizony meg is mutatkoztak. Az ukrán kolléga, miközben nagyon 
együttműködő, aktív és készséges volt, tulajdonképpen azt a benyomást keltette, mintha 
országában e jelenségekkel nem is volnának különösebb problémák, mintha nem is létezne 
diszkrimináció. Megnyilatkozásai (vagy inkább kinyilatkoztatásai) nyomán időnként iróniával 
vegyes irigység uralkodott el a csoport többi tagján, hogy ha Ukrajnában ilyen jól állnak a 
diszkriminációmentes intézkedések terén, akkor a következő továbbképzést talán náluk 
kellene tartani. Anélkül, hogy az általunk kevéssé ismert Ukrajna és annak rendészete éles 
kritikáját adnánk, amire e helyütt sem mód, sem igény nincsen, meg kell jegyeznünk: azért 
némi egészséges kétkedéssel fogadtuk a szomszédos országot képviselő kolléga kijelentéseit. 
 Az angol vendégek egyike a Londoni Városi Rendőrség ún. sokszínűségi koordinátora és 
trénere. Évtizedeken keresztül maga is rendőrként dolgozott Angliában, így nagyon sok 
értékes gyakorlati tapasztalatáról is be tudott számolni. Kikezdhetetlen szakmai felkészültsége 
mellett talán legjobban azzal a markáns véleményformálási és kritikai attitűddel lehetne őt 
jellemezni, amellyel három napon át dolgozott. Másikuk a Londoni Sokszínűségi Központ 
projektfelelőse és trénere kitartó optimizmusával, csendes, de ugyanakkor határozott 
meggyőző erejével tett ránk mély benyomást. Az angol vendégek közül azonban számunkra 
minden bizonnyal a legérdekesebb a Kelet-angliai Roma Közösség elnöke volt. 
Mindenekelőtt sok évtizedes tapasztalatát, megnyerő nyugodtságát és derűjét emelhetjük ki, 
amiből mindannyian sokat tanulhattunk. Hiteles beszámolói a romák kulturális szokásairól, 
mentalitásáról olyan ismeretekkel gazdagítottak bennünket, amelyeket szintén a tréning 
alapvető értékei között tartunk számon. Reméljük, hogy mindhármukkal lesz még alkalmunk 
találkozni és együttműködni. 
 
A munkamódszerekről 
 
A háromnapos munka tulajdonképpen a klasszikusnak nevezett tréningmódszerekre épült. 
Ilyenkor közvetlenül az a cél, hogy a jelenlévőkből az együttlét idejére hatékony csoport 
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formálódjon. Közvetve pedig természetesen az, hogy a csoportmunka révén megélt élmények 
beépüljenek a személyiségbe, s azokat a csoporttagok megőrizzék, és tovább vigyék saját 
életükbe, hétköznapjaikba és természetesen munkájukba. Az ehhez vezető út a 
személyiségfejlesztés, mégpedig különböző játékos, élményszerűen megélhető 
helyzetgyakorlatokon keresztül. Az ún. általános csoportépítő gyakorlatokon túl itt elsősorban 
olyan feladatokat kaptunk, amelyek a csoporttagok munkájának megfelelő kompetenciákat 
célozták meg. Vagyis a gyakorlatok közvetve azt a célt szolgálták, hogy általuk a tréning 
üzenete (a diszkriminációmentesség mint szemlélet), illetve az összejövetel tárgya (a 
diszkriminációmentes rendőri intézkedés módszertanának kidolgozása) minél pontosabban 
kirajzolódjon a jelenlévőkben, és azt tanárként is tudják majd érvényesíteni. 
 A csoporttagok megismerkedésére a trénerek a páros bemutatkozást választották. Ennek 
lényege, hogy párokra bontva a csoporttagok egymásnak elmondják, mit hallanának szívesen 
önmagukról bemutatkozásképpen. Ez 5-6 percig tart, majd párosával kiülve a csoport elé, a 
párok tagjai bemutatják egymást, mégpedig egyes szám első személyben, mintegy 
belehelyezkedve a másik bőrébe. Már ez a gyakorlat több mindenre ad alkalmat. Részben 
bemelegítésként, összehangolásként szolgál, az esetleges kezdeti nehézségek, feszültségek 
oldására való. Másrészt természetesen elvégzi a szükséges bemutatkozást, de azt nem a 
szokásos unalmas módon, hanem érdekesebben. Már itt szükséges dolgoztatni a memóriánkat, 
hiszen a másik adatait meg kell jegyeznünk. S mindjárt egy kis empátia-edzésre is van 
alkalom, hiszen az éppen bemutatott személy mögött állva annak helyzetébe kell beleképzelni 
magunkat. Majd fordul a helyzet, vagyis nekünk kell „tűrni”, hogy a másik minket 
bemutasson. Mód van a figyelem, a koncentráció gyakorlására is, amely szintén általános 
célja a tréning jellegű foglalkozásoknak. A bemutatkozásnak ez a formája, túl azon, hogy 
nagyon élvezetes, mindjárt lehetőséget ad az egyéni különbségek kifejezésének, a stílusbéli 
eltéréseknek is, ami azonnal megmutatkozik abból, ahogyan a feladatot a párok megoldják. 
Máris összehasonlíthatjuk a sematikus, sablonszerű, egymást öntudatlanul is másoló 
eljárásokat és a nem konform, humoros, bátrabb magatartásokat.  
 A tréning három napja meglehetősen megerőltetőnek bizonyult. Fizikailag is fárasztó volt 
a munka, mert reggel kilenctől este hatig, fél hétig-hétig dolgoztunk. Ám az együttlét sokkal 
inkább mondható megerőltetőnek intellektuálisan, sőt időnként érzelmileg is. A rengeteg új, s 
nem ritkán töménynek is minősíthető élmény néhány résztvevőnek bizony szokatlan volt. 
Valóban nem könnyű egész nap, sőt, napokon át koncentráltan, összeszedetten, figyelmesen, 
igényesen „használni” az embernek az egész lényét. Azaz: tudatosan, együttműködően, 
toleránsan közlekedni embertársai között, és ráadásul lehetőleg hatékonyan, jól, 
eredményesen teljesíteni meghatározott feladatokat. Ez történt ugyanis a három nap alatt. Aki 
ehhez nincs hozzászokva, annak mindez megerőltetőnek tűnt. De vajon nem az-e a cél, hogy 
egy olyan szakma művelése során, amelyben mások tanítása, oktatása a feladat, az ember 
ilyen módon, azaz maximális tudatossággal és felelősséggel járjon el? Vagyis mindenképpen 
a három nap hozadéka lehet az is, hogy ki-ki felmérheti a saját teljesítőképességét ebből a 
szempontból. És nagyon fontos, hogy ezt mindenki maga teszi meg, ha megteszi, hiszen ez 
neki fontos. Sem a tréningvezetők minket, sem a résztvevők egymást ilyen szempontból nem 
értékelték. 
 A foglalkozások szakmai jellege elsősorban a kapott feladatok, eljátszandó szituációk, 
megoldandó problémahelyzetek tematikájában domborodott ki. Vagyis mindvégig olyan 
kérdések mentén folytak a szakmai megbeszélések, amelyek közvetlenül a 
diszkriminációmentességhez, illetve az ennek szellemében folytatandó és folytatható rendőri 
munkához kapcsolódtak. Illusztrációként megemlítünk néhány ilyen feladatot. Párokban 
kellett például egy-egy olyan szituációt eljátszani, amelyben az egyik fél rendőr, a másik 
pedig az intézkedés alá vont személy, aki valamilyen szempontból a másságot képviseli. A 
feladat a kommunikációs stílusok megfigyelése és elemzése volt. Máskor csoportmunkában 
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egy megtörtént intézkedést kellett feldolgozni és elemezni, kimutatni az elkövetett hibákat, s 
megoldási módokat javasolni, természetesen a diszkriminációmentesség jegyében. Végül 
szintén csoportmunkában a rendészeti szakközépiskolákban oktatott tantárgycsoportoknak 
megfelelően egy módszertani ajánlást kellett kidolgozni, figyelemmel az alábbi 
szempontokra: a modul célja; a rendelkezésre álló időkeret; a modul intézményi és 
intézményen kívüli kapcsolódási pontjai; az oktatás formája, kerete; a tananyag tartalma; a 
fejlesztendő képességek; a tanulásszervezés kérdései; módszertani fogások; a szükséges 
eszközök; az értékelés szempontjai.  
 Úgy véljük, hogy a legérdekesebb tanulságokat azok a tréninggyakorlatok hozták, 
amelyek a részvevők saját – nem ritkán egymással szemben is meglévő és működő – 
sztereotípiáira, előítéleteire derítettek fényt. Hogy egy-egy helyzetet, problémát ki hogyan 
látott, hogyan oldott meg, ki kivel működött együtt, ki kivel értett egyet, ki kivel és hogyan 
vitatkozott, az közvetve mind erről árulkodott. Közvetlenül pedig mindez akkor juthatott és 
jutott is kifejezésre, amikor a csoport zárásaként mindenkinek el kellett mondania a többiek 
előtt, hogy mit visz magával, s mit hagy (vagy legalábbis szeretne hagyni) a háta mögött a 
tréning végeztével. A legtöbben a saját előítéleteinket, merev meggyőződéseinket „tettük le” 
(vagy szeretnénk letenni), illetve a nyitottságot, az új információkat és benyomásokat jelöltük 
meg kapott és megtartandó értékként.  
 
A tréningvezetőkről és az elvégzett munkáról 
 
Mint a fentiekből kiderül, a háromnapos intenzív munka a résztvevők mindegyikének alapos 
fizikai, szellemi és lelki kihívást jelentett. Ám a legnehezebb dolguk természetesen mindig a 
trénereknek van. Minden elismerésünk az övék, hiszen amellett, hogy mindvégig 
fegyelmezett mederben tartották a szakmai munkát, emberileg is nagyon sokat adtak a 
csoportnak. A két csoportvezető, valamint segédjük messzemenően bizonyították 
alkalmasságukat egy ilyen nehéz és nem minden veszély nélküli feladatra. Milyen veszélyre 
gondolunk? Tekintettel arra, hogy hazánkban a rendészeti oktatás – nem csak s nem is 
elsősorban anyagi okokból – még mindig elég sok kívánnivalót hagy maga után, az arról való 
véleményalkotás és a szélesebb szakmai nyilvánosság elé való kiállás nem éppen hálás dolog. 
Márpedig egy ilyen konferencián és továbbképzésen bármilyen kritikai vélemény 
megfogalmazása ilyennek számít. Miközben egyre több tenni akaró és tudó szakember 
dolgozik a rendészeti oktatásban, a munkájukat érintő változásokról a legritkább esetben 
kérdezik meg őket közvetlenül. Mivel az elmúlt évek gyakorlata általában ez volt, nehezen 
merték (mertük) elhinni, hogy ezúttal talán más a helyzet. A BM Oktatási Főigazgatósága 
most éppen azon dolgozik, hogy ez a gyakorlat alapvetően megváltozzon, s erre bizonyíték 
mindenekelőtt ez a konferencia és tréning is. Nagyon érdekes momentuma volt a háromnapos 
munkának, amikor az utolsó napon arra kértek minket a trénerek, hogy csoportmunkában 
immár konkrét módszertani ajánlásokat fogalmazzunk meg. A feladatot eleinte általános 
értetlenség fogadta, majd a hiábavalóság érzése kerített hatalmába mindannyiunkat. Nem kis 
empátiára volt szükségük a csoportvezetőknek, hogy elfogadtassák velünk, hogy érdemes 
elvégezni a feladatot, még akkor is, ha most úgy tűnik, csupán „álmodozás” az egész. Végül 
az elkészült javaslatok összefoglalása után derült ki egy alapvető információ. Hiába tudtuk az 
első pillanattól kezdve, hogy trénereink az Oktatási Főigazgatóság munkatársai. Az a három 
nap alatt szándéktalanul „jótékony homályban” maradt, hogy ők azok, akiket azzal bíztak 
meg, hogy e továbbképzésen megbeszélt javaslatokat aztán magasabb szintre is előterjesszék. 
S így, utólag, bizony mindenképpen azt kell mondanunk, hogy nagyon jó, hogy ezt a 
résztvevők nem tudták előre. Akkor ugyanis valószínűleg nem működött volna az az 
őszinteség és nyíltság, amellyel a csoport háromnapos munkája leginkább jellemezhető. 
Ennek az információnak a hiányában mindenki megfogalmazhatta kétségeit, fenntartásait, 
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esetenként ellenérzéseit, előítéleteit a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. Amikor a csoport 
zárására került sor, szinte mindenkiben egy csapásra múlt el, de legalábbis jelentősen 
csökkent a hiábavalóság addig meg-megnyilatkozó érzése. Túl azon, amit ki-ki személyes 
élményén keresztül részben önmagáról, részben a kollégákról szerzett ismeretként a 
csoportmunkából magával vihet, valamennyiünkben erősödött az az érzés is, hogy talán így 
együtt valóban sikerült valami értékeset alkotnunk, aminek ezúttal valóságos foganatja lesz. 
Kíváncsian várjuk azt az összefoglaló anyagot, amelyet ígéretük szerint a történtekről a 
tréning vezetői készítenek. 
 
A tréning néhány közvetett eredményéről 
 
A remélt távlati reformok mellett azonban a továbbképzésnek máris vannak közelebbi, kézzel 
fogható eredményei. Mindenképpen ilyenként számolhatunk be arról az együttműködésről, 
amely e sorok szerzői között éppen születőben van. Egyikőnk rendőrként intézkedés-
módszertant, másikunk társadalomtudósként kommunikációs ismereteket oktat a Rendőrtiszti 
Főiskolán.  A 2005/2006-os tanév első félévében közös speciális kollégiumot fogunk indítani, 
melynek témája a családon belüli erőszak és annak szakszerű rendőri intézkedés-módszertani 
kezelési lehetőségei. Természetes módon kapnak helyet a szemináriumokon e téma kapcsán a 
diszkriminációmentes intézkedés kérdései. Ehhez nem csupán e közös tanulmány a 
kezdőlépés, de az a néhány hete zajló kölcsönös óralátogatás is, amely alkalmat ad számunkra 
arra, hogy egymás tanítási szokásait is megismerjük, ily módon kialakítva a közös 
szeminárium tematikáját és technikai részleteit. 
 Egy másik együttműködés is kialakulóban van, amely ráadásul intézményi falakat is átlép. 
A szintén kölcsönös óralátogatások közben a Csopaki Továbbképző és Módszertani Központ 
egyik oktatójával közösen már elkészítettünk egy esettanulmányt. Ez volt az egyik 
szemléltető feladata annak a kétnapos tanári továbbképzési tréningnek, amelynek keretében a 
diszkriminációmentes intézkedés lehetőségeivel ismertettük meg a részvevőket. A tréning 
résztvevői azok az oktatók voltak, akik a csopaki továbbképző intézetben tanuló gyakorló 
rendőrjárőröket, járőrvezetőket, illetve körzeti megbízottakat tanítják. A kétnapos tréning után 
immár annak sikeréről is beszámolhatunk.  
 A siófoki konferenciáról és tréningről szóló beszámolónk célja nem csupán az volt, hogy 
hírt adjunk egy igen színvonalas tudományos közéleti eseményről. Sokkal inkább az, hogy 
felhívjuk a figyelmet az ott tárgyalt témákra, azok fontosságára, aktualitására, s mindenkit – 
részvevőket és távolmaradókat is – arra biztassunk, hogy keressék a diszkriminációmentes 
intézkedés oktatásával foglalkozó kiadványokat, rendezvényeket, s természetesen a téma iránt 
elkötelezett kollégákat. 


