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TÁRSADALMI BEFOGADÁS ÉS KOhÉZIÓS 
POLITIKA – VÁROSI PERSPEKTÍVÁBÓL

kiRekesztés és váRosfejLesztés

A regionális politika közvetlenül igyekszik 
kezelni a gazdasági nehézségekkel küzdő városi 
területek problémáit. Az UrBAN közösségi 
kezdeményezés második szakaszában, az UrBAN 
II-ben olyan területeket választottak ki, amelyek 
sokféle társadalmi és gazdasági kihívással – 
köztük munkanélküliséggel (ami átlagosan 17 % 
az UrBAN II területein) és szegényes városi 
környezettel – küszködtek. 
Az URBAN II összesen 2,2 millió lakost érintve 70 programot 
támogatott a 15 tagú EU-ban. A kohéziós politika hozzájárulása 
754 millió euró volt, amelyet az érintett országok és régiók 
egészítettek ki az összesen 1,6 milliárd eurónyi összköltségvetés 
fedezéséhez.

Helyi fejlesztés és helyi partnerség 
Az URBAN II utólagos értékelésének egyik fontos megállapítása, 
hogy a projekt sikere nem mutatott összefüggést a megcélzott 
témával vagy a konkrét eszközzel. A sikeres projektek közös 
vonása a helyi vezetés és helyi érintettek bevonása volt, 
kiválasztásukra a szükségletek helyi felmérésével, a helyi 
érintettek vállalásaival került sor, és megvalósításuk is a helyi 
lakosok bevonásával történt. A sikertelen projekteket ezzel 
szemben általában felülről erőltették az emberekre anélkül,  
hogy a helyiek magukénak érezték volna azokat vagy részt vettek 
volna bennük.

A helyi partnerségek több mint 80 %-a befogadóként 
jellemezhető, és sokféle jellegű szereplőt vont be, például 
közösségi csoportokat, a magánszektort, munkaügyi hivatalokat, 
képzési szakembereket, fejlesztési ügynökségeket, bűnüldözési 
szerveket és egészségügyi szolgáltatókat. Az önkéntes ágazatból 
került ki a projektek vezetésének mintegy 10 %-a és  
a megvalósításban résztvevőknek még ennél is nagyobb része. 
Ennek közvetett előnyei voltak hosszú távon, a helyi partnerek 
körében későbbi projektekre való kapacitásépítés tekintetében. 

Az Európai Unió jelentős szerepet játszott a kapacitásépítés terén, 
nem utolsósorban a tapasztalatok kicserélésére létrehozott 
URBACT hálózaton keresztül.

tOVáBBI INFOrmácIóK: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/
evaluation/expost_reaction_en.htm

URBAN II – kihívások és megoldások
Minden program olyan városi területen valósult meg, amely 
súlyos gazdasági, társadalmi és fizikai problémákkal küzd. Bár 
mindegyiket egyedi helyi viszonyok jellemezték és ezen belül  
a kihívások széles skálán mozogtak, több program foglalkozott 
az ipari tevékenység megszüntetésével járó tünetekkel  
(üres telephelyek, magas fokú munkanélküliség, a vállalkozások 
lassú növekvése és kapcsolódó szociális problémák).

A programok integrált és holisztikus módon kívánták kezelni 
ezeket a kihívásokat. Mindazonáltal a programokat két fő 
csoportba lehet osztani: 

–  társadalmi és gazdasági megújítási csoport, amelybe 40 olyan 
program tartozott, amelyek a fenti témák egyikére vagy 
(általában) mindkettőre összpontosítottak és csak kisebb 
mértékben tartalmaztak fizikai infrastrukturális beruházásokat;

–  fizikai megújítási csoport, amelybe 30 olyan program tartozott, 
amelyek elsősorban erre a kérdésre összpontosítottak és csak 
kisebb mértékben tartalmaztak gazdasági vagy társadalmi 
megújítási projekteket. 

Fizikai megújítás – az URBAN II segítségével megfordították a 
városok lepusztulásának folyamatát, közlekedési csomópontokat 
és új közlekedési létesítményeket hoztak létre, új közösségi 
létesítményeket (múzeumokat, könyvtárakat és bölcsődéket) 
hoztak létre, valamint javították a közösségi terek színvonalát.  
E változások legtöbbje vonzóbbá tette az adott területet.

Gazdasági megújítás – a projektek előmozdították a vállalkozói 
kedvet és támogatták a vállalkozások létrehozását és növekedését, 
valamint ipari területek (kis léptékű) fejlesztését. Az emberek 
munkához jutásának támogatása az URBAN II intézkedéseinek 
másik fontos aspektusa volt.

társadalmi megújítás – a projektek számos módon hozzájárultak 
a bűnözés csökkentéséhez, az oktatás hatékonyságának 
javításához, a helyi emberek készségeinek fejlesztéséhez és 
hátrányos helyzetű csoportok (főleg fiatalok) támogatásához.

mIt SIKErÜLt ELÉrNI?

•  A 108 ezer képzésben részesült ember több mint fele 
sérülékeny csoportokhoz tartozott. A képzés révén sikerült 
leküzdeniük az írástudatlanságot, illetve tovább folytatni 
tanulmányaikat, hogy beléphessenek a munkaerőpiacra. 

•  A programok mintegy fele (a 15 esettanulmányból 8) ért el 
jelentős eredményeket a további vagy új szociális szolgál-
tatások és erőforrások biztosításával. Az URBAN II alapvető 
fontosságúnak bizonyult a jobb szociális szolgáltatások  
biztosítása terén (például a lakók számára információt,  
tanácsadást, útmutatást és egyéb támogatást nyújtó szoci-
ális központok építésével vagy felújításával).

•  247 közbiztonsági projekt a helyi bűnözés csökkentése érde-
kében. E projektek között találhatók polgárőrség, térfigyelő 
rendszerek, parkosítás és közvilágítás létesítése együttműkö-
désben a közösségi csoportokkal, valamint helyi őrjáratok 
szervezése. 

•  593 kezdeményezés közösségi kapacitások kiépítésére. Egy 
esetben (Burnley városa az Egyesült Királyságban) ennek hatá-
sára 134-en kapcsolódtak be a közösség ügyeinek intézésébe.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost_reaction_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost_reaction_en.htm
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A társadalmi kirekesztés több fontos demográfiai csoport életét 
és lehetőségeit befolyásoló kulcsfontosságú tényező volt  
a legtöbb URBAN II programterületen. Nők, fiatalok és idősek, 
etnikai kisebbségekhez tartozók, valamint menedékkérők és 
menekültek mindannyian tapasztalták a társadalmi kirekesztés 
és hátrányok valamely formáját. 

Eszköz a kirekesztés elleni harcban
Az utólagos értékelésben kiemelték, hogy a legtöbb URBAN 
program támogatta a munkanélküliséggel és a munkalehetőségek 
hiányával foglalkozó projekteket. Mivel a legtöbb célterületen 
magas volt a munkanélküliség, ezt az elsődleges problémát 
igyekeztek közvetlenül kezelni a képzést, munkaerő-fejlesztést, 
oktatást és készségjavítást célzó projektek révén. 

A programok csaknem fele nyújtott támogatást a bűnözés 
problémáit kezelő projekteknek, melyek között nagy számban 
voltak jelen a kábítószer-használattal és az antiszociális 
viselkedéssel kapcsolatos projektek is.

A programok mintegy egyharmadában megtalálhatók voltak 
kapacitásépítésre és az önkéntes és közösségi ágazat megerő-
sítésére irányuló projektek. A projektek támogatásával ezek  
a szervezetek növekedtek és fejlődtek, stabilabbá és fenntart-
hatóbbá váltak, hogy hatékonyan támogathassák a továbbiak-
ban a helyi közösségeket.

Több projekt célzott meg konkrét csoportokat a hátrányos 
helyzetű közösségekben. A legfontosabb csoportok közé 
tartoztak a nők, etnikai kisebbségek és (kisebb mértékben)  
a fiatalok. Úgy tűnt tehát, hogy a projektek a célközösségekben 
legnehezebben elérhető csoportokra helyezik a hangsúlyt.
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hOGYAN műKöDIK A GYAKOrLAtBAN – DOrtmUND PÉLDáJA 

A legfőbb kihívásnak a magas munkanélküliség (különösen  
a fiatalok és migránsok között), a szegénység és a kirekesztés 
veszélye, az alacsony iskolázottsági szintek, az egyensúlyát 
vesztett gazdaság, az átlag alatti életkörülmények és a szegé-
nységet sugalló külső kép voltak. A megcélzott területen nagy 
volt a lakosság mobilitásának aránya, azaz a sikeresebb lakók 
elköltöztek és helyükre hátrányosabb helyzetű csoportok  
költöztek be.

A legtöbb erőforrást a vállalkozásösztönzésre és munkahely-
teremtésre (42 %), valamint a fizikai és környezeti intézkedé-
sekre (33 %) fordították, míg a társadalmi befogadásra 15 % 
jutott. A főbb prioritások közé tartozott a munkahelyek terem-
tése és megőrzése, a városi környezet és lakhatási lehetőségek 
javítása, új üzleti, lakás- és kulturális célú létesítmények fejlesz-
tése, valamint a társadalmi kohézió előmozdítása.

A program szilárd logikai szerkezettel bírt, melyben szoros  
volt a kapcsolat a kiinduló elemzésben feltárt problémák és  
a kidolgozott stratégia között. A programterület erősségeit és 
gyengeségeit meghatározó tanulmányt kiegészítette a helyi 
partnerekkel és lakosokkal folytatott intenzív konzultáció, 
amely biztosította, hogy a program megfelelően tükrözze  
a helyi szükségleteket és feltételeket.


