
„Az új társadalom feladata, hogy

elõsegítse az új ember létrejöttét, aki

karakterszerkezetében a következõ

vonásokkal rendelkezik:

– …biztonságérzet, azonosságtudat

és önbizalom…

– …képzelõtehetségünk fejlesztése,

nemcsak az elviselhetetlen dolgok

elõli menekülés érdekében, hanem a

valós lehetõségek elõvételezéseként,

ami az elviselhetetlen körülmények

megszûntetése… 

– …a szabadság…,

esély arra, hogy önmagunk

legyünk…”1

A halmozottan hátrányos helyzet-

ben lévõket súlyosan megosztja etni-

kai hovatartozásuk. Ebbõl fakad,

hogy számba vettük, mik a hasonló-

ságok és különbözõségek egy-egy

térségben, a más-más népcsoporthoz

tartozók életmódjában, vágyaiban, és

az ebbõl valósággá szelídített (leegy-

szerûsített) mindennapokban. A kü-

lönbözõ térségek, régiók lakói – min-

den egyediségüktõl függetlenül – abban

nagyon is hasonlítanak egymásra,

hogy az elmúlt évtizedek társadalmi,

gazdasági változásai gyökeresen át-

alakították az életüket. Világosan lát-

nunk kell, hogy döntõen negatív ér-

telemben módosult az egyes emberek

életmódja, életminõsége, munkafel-

tételei, csökkentek kitörési esélyei.

Amikor az okokat keressük, megkü-

lönböztetett figyelemmel kell kezel-

nünk a markánsan jelentkezõ önazo-

nossági problémákat.

A 2008. évi tematikus szám szer-

kesztésében három nézõpontot érvé-

nyesítettünk. Az egyik Erikson2

(2003) vélekedése az önazonosság-

ról, ahol „a társas világban való érint-

kezés során keletkezõ tudatos és

nem-tudatos élmények életkoronként

és társadalmi környezetként változó

bonyolult integrációja, amit a sze-

mély számára a saját élettörténete je-

lenít meg, és fog egységbe”,

„[…], amit a folytonosság, a bizton-

ság, vagy az integrálás jellemez külö-

nösen.” (László,3 2005:16)

A másik Bruneré4 (1996), aki a fej-

lõdést a kultúra betetõzéseként értel-

mezi („a kultúra az evolúció utolsó

trükkje”).

A harmadik az idõ és az elbeszélés

kapcsolata.

Alapállásunk posztmodern: az iden-

titás társadalmilag felépített és egy-

szerre tölti be az adott csoporttal való

azonosulás és elkülönülés funkcióját

a hozzá – önkéntesen vagy kénysze-

rûségbõl – csatolt jelentések és szim-

bólumok révén. Tehát valamely cso-

porthoz való tartozás (a tagság) kate-

gorizációs folyamat következménye

(Csepeli,5 2000:1). Ebben a kulcs-

kérdés az, hogy kik alakítják a kate-

gorizációs folyamatokat és az alkal-

mazott kategóriákat kikre (és kikre

nem) alkalmazzák, valamint tartalmi-

lag a kategóriákat mire vonatkoztat-

ják. Elvben a kategorizációs folya-

matnak egyszerre vannak külsõ és

belsõ tényezõi. Egyrészt egy adott

csoport maga alakítja ki környezeté-

vel szembeni határait, és nevezheti

meg a csoporttagság feltételeit, mi-

közben számol a környezetbõl, más

csoportoktól jövõ hatásokkal is. Más-
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részt, ha egy csoport egy másikkal

szemben alárendelt helyzetben van,

akkor kényszerûségbõl kénytelen el-

fogadni a domináns csoport által ki-

alakított határokat és a csoporttagság

elõírt feltételeit (Schaefer,6 1998). Az

etnikai (csoport)tagság elsõsorban

megnevezés kérdése (Csepeli,7 2000).

Az „õk” és „mi” elnevezés nem csupán

megjelöli a másik csoportot, hanem el

is helyezi azt egy hierarchikus rendszer-

ben értékkülönbséget generálva.

Az itt közzétett írásokkal az a cé-

lunk, hogy csökkentsük az egyének

és a csoportok közötti különbségeket,

elõítéleteket.
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