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Providenta – Gondviselés – Fürsorge Egyesület (Románia, Kolozsvár)

diszkrimináció-mentességre törekvések
kolozsváron*

VIZI ILDIKó
„Rendkivül kevés amit tenni tudunk  de 

azért több telik tölünk, mint hinnénk”
(Caretti nyomán)

Az alkotmány kimondja, hogy “Romániában mindenki számára biztosítottak  az
alapvető emberi jogok, bármiféle megkülönböztetés  (faj, szín, nem, nyelv, vallás,
politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagy egyéb
helyzet szerinti különbség nélkül”. Ugyanakkor az alkotmány kitér a különböző
okok miatt fejlődésükben akadályozott személyekre is, akik másságuk ellenére is
hasonló jogokat élveznek. Romániában a törvények tiltják a diszkrimináció min -
den fajtáját és formáját, ugyanakkor büntetendő minden olyan megnyilvánulás,
amely sérti a jogegyenlőséget és hátrányos színben tüntet fel bármilyen másságot. 

Sajnálatos azonban az, hogy a gyakorlatban már nem ilyen tisztán vetődnek
fel a diszkrimináció-mentesség különböző formái és a törvényadta jogegyenlőség
nem érvényesül. Így a fogyatékossággal élő személyek nagyon sok esetben hát rá -
nyos helyzetben vannak, életvitelük megnehezített. A peremre szorulás megszün -
tetése érdekében a gyakorlatban jobbító intézkedésekre és konkrét lépésekre van
szükség az oktatás, a lakásügy, az egészségügyi ellátás, a munkavállalás, a közle -
kedés stb. területén.

Jelenleg Romániában még nem beszélhetünk diszkrimináció-mentességről.
En nek legfőbb oka a törvények be nem tartása, vagy a törvények nyújtotta jogok
kormányrendeletek általi megváltoztatása, az odafigyelés hiánya, a gyakori szó -
sze gések stb. Ugyanakkor a nehéz gazdasági helyzet, a szegénység is meghatá -
rozó tényező. A diszkrimináció-mentesség megvalósulásához jó anyagi háttér, fej-
lett szociális háló is szükséges, s így a esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölhetőek
lennének. 

A különböző szociálpszichológiai kutatások azt bizonyítják, hogy a disz kri mi -
náció-mentesség azokban az országokban nyert igazán polgárjogot, amelyekben
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megfelelő törvények, rendeletek formájában öltöttek testet az elképzelések, a
gyakorlatban való megvalósítás pedig ott a legmegnyugtatóbb, ahol ezekhez az
anyagi fedezetet is megteremtették. Amennyiben a törvény létezik, de a végrehaj-
tás, az alkalmazás anyagi feltételei hiányoznak, erősen megkér döjelez hető a disz-
krimináció-mentességi szándék hatékonysága, hiszen a befogadás formális voltá-
nak a veszélye áll fenn. A kutatási eredményekből az is kiderül, hogy a diszkri-
mináció mértéke a fogyatékossággal élő személyekkel szemben a különbözö típu-
sú fogyatékok esetében különböző. Az elutasítás, a hárítás mértéke annál
nagyobb, minél észrevehetőbbek, feltűnőbbek a fogyatékosség külső jegyei.
Szintén a különböző típusú fogyaték függvénye, hogy a sérült személlyel szem -
beni attitüd milyen kognitiv tartalmakat és emocionális töltéseket foglal magában. 

A 90-es évektől kezdődően, az elutasítás okát vizsgálva a fogyatékossággal élő
személyekkel szemben, főképpen az információ és tapasztalat hiányát tekintették
a sérült emberrel szembeni negatív vélekedések táptalajának. Szükség van tehát a
társadalmat sokoldalúan tájékoztatni a fogyatékosság mibenlétéről, hogy a kör-
nyezet, amelyben élnek természetesebb és toleránsabb alkalmazkodási feltéte leket
jelentsen. A fogyatékkal élő személyeknek természetesen vannak korláto -
zottságaik, de a döntő mégis az, hogy ezek az akadályozottságok az ő emberi
létüknek csak egy faktorát jelentik, az akadályok nem alkotják az életük lényegét.
A fogyatékossággal élő ember nem különleges ember, hanem elsősorban egy
olyan ember, mint mindenki más, néhány különlegességgel. A tökéletesség nem
az ő lényege, hanem minden embernek egy vonása. A tökéletlenség nem elkülö-
níti a fogyatékos embereket az épektől, hanem összeköti őket. 

Az ENSz az Unesco szerint az egyének közötti differenciák megléte termé -
szetes. A személyorientált, az egyéni különbségeket tiszteletben tartó társadalmak
a fogyatékkal élő személyek perspektívájának javítása érdekében nem a tüneteket
hangsúlyozzák, hanem a képességek fejleszthetőségére összpontosítanak. A spe-
ciális szükségletű személyekkel való foglalkozás végső célja pedig bármely élet-
korú személy esetében a szocializáció elősegítése. 

A 90-es évektől kezdődően Románia igyekszik figyelembe venni az ENSz azon
dokumentumait, amellyel az akadályozott és ép gyermekek együttnevelé sének,
valamint az akadályozott és ép felnőttek együtt dolgozásának alternativáját
hangsúlyozzák. Az Unesco 1993-ban végzett felmérései szerint Romániában a spe-
ciális oktatásban részesülő gyermekek aránya az iskolaköteles populációt tekintve
1,4 % volt. Különösen feltűnőnek számított azoknak a tanulóknak az aránya, akik
bentlakásos speciális iskolában illetve speciális szakiskolában ta nultak. Ugyancsak
kirívó volt az általános iskola speciális osztályaiban tanuló akadályozott
gyermekeknek az alacsony részaránya, ami 0,08 % volt. A felmérés szerint az
intézeti körülmények között élő gyermekek óriási száma főleg a sérült gyermekek
esetében volt tapasztalható. Egyértelmű volt a kontraszt a romániai helyzet és a
nemzetközi gyakorlat és politika között, amely megpróbálta nemcsak a normális
életet megközelítő feltételeknek a biztosítását a különböző speciális intézetekben,
hanem egyúttal a diszkrimináció-mentesség gyakorlati megvalósítá sát is megkezdte.
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Az Unicef felmérése alapján, az 1993-as évben, Romániában az 1000 lakosra jutó
intézményben élő gyermekek száma 3,9 volt, amelynek alapján Románia az utolsó
helyet foglalta el Európában. Így hát nagyon sürgős változta tá sokra volt szükség, s
az elkövetkező években lassan ugyan, de megkezdődött a nem zetközi normákhoz
való felzárkózás folyamatának kezdete. Alapvető válto zást az új Tanügyi Törvény
megszavazása jelentett 1995 júniusában, amelyben a VI. Fejezet 41-es cikkelyének
2-es alpontja rögzíti a speciális nevelési szükségletű gyermekek integrációjának for -
máit: speciális csoportok, osztályok létrehozása általános iskolákban, illetve iskola
előtti vagy általános oktatásügyi egységekben, beleértve a kisebbségi nyelveken taní-
tó oktatási egységeket is. Így már több éve vannak Kolozsváron is magyar nyelvű
speciális osztályok, például I-VIII osztály a Báthory István Liceum keretén belül,
valamint speciális csoport a kolozsvári unitárius óvodában. Ugyanakkor Erdély más
városaiban is létesültek hasonló osztályok illetve csoportok az általános iskolák és
óvodák keretén belül. Megjegyzendő, hogy a jelzett létesítmények nagy többsége
egyházi, illetve civil, alapítványi fennhatóság alatt működik és nagyon kis mértékben
vagy egyáltalán nem részesül a 34/1998-as törvény által előírt állami támogatásból. 

Az európai jogharmonizációhoz való igazodás szellemében lépett érvénybe az
Oktatásügyi Minisztérium 3634/2000.04.14 számú  törvénye, amely a speciális
ok ta tás modernizálását szolgáló országos szintű program „Akadályozott gyerme -
kek közösségbe történő rehabilitációja és integrációja” címmel. A program alap -
vetően három irányba próbál hatást gyakorolni: 
– az oktatási esélyegyenlőségek biztosítása valamennyi iskoláskorú gyermek

számára, függetlenül a tanulási, fejlődési, részvételi lehetőségektől;
– az általános iskolák felkészítése az akadályozott gyermekek befogadását ille -

tő en, kezdve az alapmenedzsertől a szülőkig;
– a megfelelő pszichikai, intellektuális, fizikai stb. fejlődést biztosító feltételek

meg teremtése: szakszerű gyógypedagógiai ellátás biztosítása, családi támo ga -
tás, szociális szakszolgáltatások biztosítása a gyermeknek és a családnak. Ezen
országos szintű terv céljai között szerepel a speciális oktatási rendszer mind
szer kezeti, mind tartalmi szempontból való bővítése: iskolaközi logo pédiai
köz pontok, inkluzív iskolák/osztályok, pszichodiagnosztikai, iskolai tanácsadó
és pályaorientácíós, iskolapszichológusi, gyógypedagógiai kabinetek, köz pon -
tok. Ugyancsak megfogalmazódik az intézeti körülmények javítása, illetve az
intézetekben élő gyermekek számának csökkentése. Mindezek megva lósí tása
nem csak a jog szintjén szükséges, hanem a megfelelő szemlélet kiala kítá sát is
jelenti a társadalom részéről. Ezért az utóbbi három évben több felmérést és
attitüd vizsgálatot végeztek az általános iskolák tanítói, tanárai és a főiskolás
leendő pedagógusok körében. Az eredmények azt mutatják, hogy nem az integ -
rációt utasítják el, nem a fogyatékossággal élő gyermek befogadása ellen van a
megkérdezettek nagy többsége. Ugyanakkor a válaszokból a félelem és a
bizonytalanság olvasható ki. Ennek oka a tájékozatlanság, az információhiány
az együttneveléssel kapcsolatban. 
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A fogyatékossággal élő személyek iskolai integrációján kívül egyre jobban előtérbe
kerül a társadalmi-szakmai jellegű integráció is, a munkahelyi (nyitott és védett) fel-
nőtt életbe történő (speciális támogatással vagy anélkül) illetve munkaközösségbe
történő integráció. Ezt a célt tűzte maga elé a kolozsvári Providenta-Gondviselés-
Fürsorge Egyesület, amikor 1997-ben létrehozta a fejlődésükben akadályozott fiata -
lok családias légkörű munkaterápiás foglalkoztatóját, amelyben két védett munka-
műhelyben 12 sérült dolgozik szakember támogatásával.

A munkaterápiás foglalkozások eredményei évről-évre biztatóbbak. Nagyon
sok kiállításon és vásáron vesznek részt sérültjeink az általuk készített munkákkal.
Ma már a szövőműhelyben és a perzsacsomozó műhelyben készült termékeket
egyre jobban tudjuk értékesíteni is. Most már állandó jelleggel bedolgoznak fiatal-
jaink egy kolozsvári üzlet részére. A kolozsvári Munkaügyi és Népjóléti Hivatal,
ez év májusában beindította az integrációs normál-munkaprogramot a kü lön böző
munkahelyeken. Ebben a programban az ép fiatalok mellett a fogya té kos sággal élő
fiatalok is részt vesznek. Ez év június 6-án első ízben rendezett a Ko lozs Megyei
Munkaerő Hivatal állásbörzét fogyatékkal élő személyek részére, ami nagy érdek-
lődést váltott ki a védett munkaműhelyekben dolgozó sérültek körében.

Az integrációs normál-munkaprogram bevezetése a különböző munka helye -
ken, valamint állásbörze megszervezése olyan pozitív intézkedések, amelyek
megakadályozzák azt, hogy a sérült személyek a társadalom láthatatlan tagjai
maradjanak és elősegítik az aktív részvételüket a munkaerő-piacon.

Az esélyegyenlőség biztosítása, a diszkrimináció-mentesség gondolata huma -
nisz tikus alapértékek elfogadását jelenti és feltételezi, hogy újra gondoljuk a
fogyatékossággal élő személyekről kialakított hagyományos képünket. A tanulás
átér tékelése is szükséges. Az emberi tanulás nemcsak társadalmilag hasznos isme -
retek elsajátítása, hanem interakciókban megtapasztalt biztonság és kölcsönösség,
az elfogadás és az elfogadottság élményének megtanulása, a sokféle ember, sok-
féle módon történő együttélésének tanulása. Így hát elengedhetetlen a fogya -
tékossággal élők megbélyegzésével, diszkriminációjával szemben az integráció, a
normalizáció vagy egyszerűen a befogadás, ami visszahat a közösségre, építve
azt. Ennek nevelő értéke felbecsülhetetlen, hiszen a mindennapi együttélésben
alakul ki a sérült emberhez fűződő toleráns, elfogadó viszonyulás. 
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