
IN MEMORIAM

Búcsú a normalizációs
elv atyjától
(Bengt, Nirje – 1924-2006)

A fogyatékos/akadályozott emberek életében Európában és Észak-Ame-
rikában is a 20. század hatvanas éveitõl kezdve jelentõs, úgy is jellemezhetjük
sok tekintetben alapvetõ változások következtek be. A változások egyaránt
érintették az embereket támogató intézményeket, azok átalakítását sürgetve, a
fogyatékosokat védõ jogokat, és személyes életük minõségét.

A háttérben konok, következetesen harcoló szülõk, különféle tudomány-
területekrõl jött szakemberek, köztük gyógypedagógusok, valamint az õket
támogató jogászok, szociális munkások, politikusok álltak.

A változások elõkészítésében ilyen kezdeményezõ, kulcsszemélyiségként
ismertük meg a Svédországból jött világpolgárt, Bengt, Nirjét. 1968-as fellé-
pését az értelmi fogyatékosok érdekében világméretû figyelem és elismerés
kísérte. Hatása lehetett abban is (a dán Bank-Mikkelsennel együtt), hogy
1971-ben az ENSz határozatban ajánlotta a kormányoknak az értelmi fogya-
tékosok jogainak védelmét. Kevesen tudják, hogy nekünk, magyaroknak
külön köszönni valónk is van.

Most, hogy a múlt év tavaszán hosszas betegség után elköltözött az élõk
sorából, illõ közelebbrõl megismerkedni életével, tevékenységével. Neve is-
mert ugyan a magyar gyógypedagógiai szakirodalomban, mégis keveset tu-
dunk róla.

Ki volt Bengt, Nirje? 1924-ben született Svédországban, szülei kíván-
ságára jogot kezdett tanulni, de érdeklõdése hamar az irodalomtudományok és
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a szociális problémák tanulmányozásához vonzotta. Magát – késõbb – afféle
„öreg anarchistának” is jellemezte. Hosszabb idõt töltött Franciaországban és
az USA-ban, újságíróként dolgozott. 1956 végén szociális munkás volt egy
ausztriai magyar menekülttáborban, a svéd vöröskereszt, majd az Egyesült
Nemzetek alkalmazásában. Az itt szerzett tapasztalatok jelentõs hatással
voltak emberképére, megerõsítették az emberek jogaiért folytatott harcában.
Visszatérve Svédországba a cerebrál-parezises gyermeket segítõ Folke-
Bernadotte Alapítványnál dolgozott, eközben találkozott az érintetteknek
azzal a „belsõ kétségbeesésével”, amelyet már a menekülttábor „totális
intézeti” légkörében tapasztalt, és amely az egyén jogaiért vállalt
elkötelezettsége mellett életének másik vezetõ gondolatává vált. 1961-tõl
ügyvezetõje lett az értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnõttek szülõi
szervezetének (FUB, Svéd Életsegítõ Egyesület) és parlamenti megbízást is
kapott. Szükség is volt a kezdeményezéseire, mert Svédországban a hatvanas
években az értelmi fogyatékosok szociális helyzete „rendkívül nyomasztó és
hiányos volt,” ahogyan önmaga leírta. Ebbõl az idõbõl származik az a találó
megjegyzése, amely egész életén át elkísérte, sokszor idézte: „az értelmileg
akadályozott emberek sokkal többet szenvednek mások butaságától, mint
sajátjukétól.” A másoknak, a környezetnek ezzel a „butaságával” (az ebbõl
fakadó érzéketlenséggel, elhárítással, lebecsüléssel, elõítéletekkel) küzdeni  -
lett tevékenységének alaptörekvése.

Megfogalmazta a normalizációs elv néven ismert követelményeket, ame-
lyeket a fogyatékos emberek életkörülményeiben kell alkalmazni, és amelyek
a „normális” (az adott kultúra átlagos) életkörülményeknek kell, hogy
megfeleljenek. Ma már látjuk, hogy kevés szó/írás tudta csak olyan tartósan
befolyásolni a gyógypedagógiai és a szociális gondolkodást, mint tanulmá-
nyának egyszerû és tiszta, nyolc pontba foglalt megfogalmazása. Nemcsak a
gondozás, ellátás módszertani követelményei ezek a pontok, hanem ha-
marosan az egész fogyatékosságügy új filozófiai rendszerének alapelveivé
váltak.

Nirje azonban a hazai radikális intézmény-kritikáival szembeni ellenállás
miatt végül változásokra kényszerült. Az Egyesült Államokban elõadó körutat
tartott, majd Kanadában vállalt munkát. Kezdeményezéséhez kapcsolódott
Wolf, Wolfensberger is. 1978-ban tért vissza Svédországba, Uppsalában
gyógypedagógiai kutatóközpontot szervezett, 1983-ig az Uppsalai tartomány
szociális hivatalának vezetõje volt. Szerette a sportot, felkarolta a fogyaté-
kosok sportmozgalmait, még Kanadában támogatta a Paralympia mozgalmat,
és elõsegítette az elsõ Téli Paralympia megrendezését  Örnsköldsvik-ben,
hazájában.
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Magyarországon a normalizációs elv viszonylag korán, 1976-ban jelent
meg Lányiné dr. Engelmayer Ágnes egyik tanulmányában, a Göllesz Viktor
(szerkesztette): A gyógypedagógia alapproblémái kötetben. Majd Az imbe-
cillisek pedagógiája tankönyvben (Hatos, 1987), Wolfensberger  munkájával
együtt.

A kilencvenes években ismerkedhettek meg közvetlenül is Nirje írásaival
(két fordítás gyûjteményben, Hatos 1996, és Lányiné 1997). Az ÉFOÉSZ
külön kis kiadványban – melyet a világ sok nyelvére lefordítottak - 1998-ban
adta közre Burt, Perrin-nel közös tisztázó írását „A normalizációs elv és
félreértelmezései” címmel. Egy év múlva pedig a magyar országgyûlés hatá-
rozataként kiadott Országos Fogyatékosügyi Program alapelvei közt sorolják
fel a normalizáció elvét.

Nirje írásai egyszerûek, gyakorlatiasak, lényeglátóak, ezért ma is
érdeklõdésre, felhasználásra számot tartóak. A normalizációs elv huszonöt
éves fejlõdésérõl szóló 1994-es német tanulmány (mely Lányiné 1997-es
fordításgyûjteményében olvasható) ma is fontos gondolatokat közvetít, hiszen
messze vagyunk még attól, hogy minden követelménye valósággá vált volna. 

Nirjének jelenõs nemzetközi elismerésben volt része. Japán és svájci
egyetemek választották díszdoktorrá, hazájában viszont – ahogy a híradások
jelzik - lassú feledés fenyegeti. Nekünk, talán azért, mert a nehéz idõkben
segítette honfitársainkat, talán, mert gondolatai – ha nem is látványosan, de –
ott munkálnak megújító törekvéseinkben, emlékeznünk kell a huszadik
század e jelentõs, úgy is mondhatnánk tiszteletbeli „gyógypedagógusára”.

Dr. Hatos Gyula


