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SZÉKELYFÖLDI CIVIL FÓRUM 

Erdélyben ébredező-félben van a magyar civil szféra. Míg 
1997-ben csak 24 szervezet volt bejegyezve, 1998-ban már 408-
rdl tudunk, míg jelenleg mintegy 1000-1100-ra tehető a szá
muk 

A civil terület magára találását persze nemcsak a szerveze
tek számbeli növekedése jelzi. Létrejött az első szakmai- és ér-
dekszóvetség, az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány, 
mely a civil társadalom fejlesztését, hatékonyságának és ered
ményességének növelését tekinti küldetésének. Az alapítvány 
2000 júniusában Civil Fórum címmel önálló lapot indított útjá
ra. Az erdélyi magyar civil szervezetek 1993 és 1998 között hét 
alkalommal vitatták meg Illyefalván gondjaikat, s keresték rá
juk a megoldást. 1999-ben több szervezet összefogásával való
sult meg a „Civilszféra az ezredfordulón: lehetőségek, kihívások" 
című konferencia, majd ennek sikerén felbuzdulva 2000-ben 
„A civil szfém szerepe a közösségfejlesztésben" című tanácskozás. 

A sorba logikusan illeszkedik a székelyudvarhelyi Humán 
Reform Alapítvány által 2000. július 7-8-án Szóvátafürdőn meg
szervezett Székelyföldi Civil Fórum - 2000- találkozó. A Fórum -
szervezőinek szándéka szerint - a tusnádfürdői Székelyföld 2000 
konferenciához kívánt kapcsolódni, hasznosítva annak ered
ményeit. A találkozó témája a közösségfejlesztés volt. Alcíme is 
tükrözte annak tartalmát: A közösségfejlesztés szerepe a civil tár' 
sadalom fenntartható fejlesztésében. A Fórumnak egyébként ket
tős célja volt. Egyrészt megismertetni és népszerűsíteni a közös-
ségfejlesztést, mint eszközt; másrészt elősegíteni a széles partnerség 
alapján történő együttműködést. 

A kétnapos tanácskozáson közel száz érdekelt vett részt. A 
szervezőknek a szakterület legjobb romániai és magyarországi 
előadóit, szakembereit sikerült meghívniuk. A legtöbb előadás 
- a dolog természetéből adódóan - párbeszédes formában zaj
lott. A beszélgetések és viták természetesen a szünetekben, az 
étkezések alatt, és a program után éjszakába nyúlóan is folyta
tódtak. 

Az egyik résztvevő, Kiss János a Szovátai Bernady Közmű
velődési Egylet titkára, a Szovátai Polgármesteri Hivatal mun
katársa volt. A fórumról - többek között - ezt mondta: „A civil 
szféra és a közösség fejlesztését én eddig infrastrukturális fejlesz
tésként képzeltem el. Most már az emberekkel való foglalkozást 
tekintem fontosnak, mert úgy gondolom, hogy az ilyen munka 
eredményeképp, sokkal könnyebb lesz a tárgyi fejlesztés is. A 
találkozó elsősorban azáltal segítette munkámat, hogy a jelent
kező problémákat most már az itt szerzett ismeretanyag fényé
ben fogom látni. Bizonyára újfajta dolgokat fogunk majd kez
deményezni ezután, mind a civil, mind az önkormányzati szfé
rában." 

Tamás Kinga, a Civil Fórum szerkesztője számára a közös
ségfejlesztés, mint fogalom korábban szinte teljességgel isme
retlen volt. Ez a fórum végre tisztázta ezt a kérdést. „Itt az álta
lam végzett munkához kaptam segítséget. Ötleteket, hogy mely 
területek fontosak a civil társadalom számára, hogy hogyan te
remtsünk nyilvánosságot a civil szervezetek által végzett mun
kának. Fontos, hogy itt véleményt tudtak cserélni az emberek, 
hogy a szabad időben el lehetett menni tovább beszélgetni. De 
a legfontosabb maga a kapcsolatteremtés volt." 

A tanácskozáson román szakemberek is részt vettek. Moni-
ka Gorán, a Romániai Közösségfejlesztők Egyesületének projekt
koordinátora: „Azért jöttem el, hogy minél többet megtudjak a 

hozzánk hasonló munkát végző szakemberek tapasztalatairól, 
hogy tanulhassak tőlük, s ezáltal jobban tudjam végezni a mun
kámat. Nagyszerű emberekkel ismerkedtem meg, akikkel mind
járt az első találkozáskor jót tudtam beszélgetni. Kicseréltük ta
pasztalatainkat, jó ötleteket kaptam tőlük. Bízom abban, hogy 
velük hosszú távú együttműködés alapjait fektettük le, s ennek 
eredménye a jobban végzett munka lesz." 

Somai József, az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapít
vány elnöke: „Az előadások tisztázták, hogy a civil szférának mi 
a szerepe a közösségfejlesztésben. Fontos, hogy a résztvevők 
most már el tudják helyezni önmagukat a társadalomban. Tud
ják, hogy mit is vállaltak fel. Ez a fórum nem egyszerűen ta
nácskozás volt. Képzés is, amelyen a résztvevők sokat tanulhat
tak a közösségfejlesztésről. 

Hasonló fórumot szerveztek már korábban Nagyváradon és 
Gyergyóban. A térségi tanácskozások nagyon fontosak. Ezek a 
helyi problémákat tudják feltárni. Egyben információval is 
szolgálnak, hogy mik az általános gondok, mi a tendencia. Ezzel 
segítik az országos konferenciák megszervezését." 

Ballá Zoltán, a Humán Reform Alapítvány elnöke, főszervező: 
„A. jelen fórum egy fél éves folyamat, a Polgári újjászületés Szé
kely-földön project egyik állomása, mely a Westminster Foun
dation for Democracy támogatásával valósul meg. Az első fela
dat az volt, hogy meg kellett találni azokat a szakembereket, 
akik Székelyföldön egyáltalán szoba jöhetnek, mint közösség
fejlesztők. A következő lépés az, hogy lehetőséget teremtsünk 
nekik, hogy intenzív képzésen elsajátíthassák a közösségfejlesz
tés legfontosabb tudnivalóit. Közelítünk a cél eléréséhez. Most 
már egységesek vagyunk az alapfogalmak értelmezésében, ugya
nazt értjük például közösségfejlesztés alatt. Sok kérdés megfo
galmazódott. Működik a partnerség. A jelen fórum legfonto
sabb eredménye talán nem is a megszerzett tudás, hanem a 
szemlélet formálása. Bízom benne, hogy elsősorban ezen a te
rületen sikerült eredményt elérni." 

A civil társadalom új utakat keres Erdélyben. Munkájukhoz 
kérik, elvárják az anyaországi civil szféra segítségét. 
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