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VÉGLEGES ANYAG
RAN Polarizációkezelési Kézikönyv
Összefoglaló
Előítéletből elkövetett bűncselekmények, növekvő intolerancia,
idegengyűlölet, zárt ideológiák és közösségek, a szélsőbal és a
szélsőjobb által elkövetett utcai erőszak – mind a polarizáció
megnyilvánulási formái, amelyek veszélyt jelentenek Európa
alapvető értékeire.
2017. július 6-án Amszterdamban összegyűltek Európa RANszakemberei, hogy felhívják a figyelmet saját régiójuk polarizációval
kapcsolatos problémáira, és keressék ezek megértésének
lehetőségét. Mindenekelőtt lépéseket sürgettek – egy módszert,
hogy mit lehet tenni a helyzet kezelése érdekében.
A szakértők e nagy csoportja a különböző munkacsoportok fontos
szempontjait visszaadva kidolgozta a Polarizációkezelési Kézikönyv
tervezetét. A szövegbe belevették a polarizálódás mechanizmusát
leíró Bart Brandsma-modellt, illetve a különböző ágazatok számára
gyakorlati útmutatást nyújtó fejezeteket.

Az anyag írói Steven Lenos, Wessel Haanstra, Marjolein Keltjens és
Maarten van de Donk, RAN Kiválósági Központ.
Az anyag a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül
egyeznek meg a RAN Kiválósági Központ, az Európai Bizottság, más
intézmények vagy a RAN-munkacsoportok tagjainak véleményével.
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A polarizáció, a RAN és a szakértők bemutatása
Az amszterdami tematikus rendezvény (2017. július 6.) azzal kezdődött, hogy a RAN-szakértők egy csoportja vészjósló
és aggasztó képet festett egy olyan Európáról, amelyben egyre jobban felüti a fejét a polarizálódás. Északtól délig, és
kelettől nyugatig érezhető a polarizálódás. A RAN szakértői közössége egyre jobban aggódik a társadalom különböző
csoportjai közötti polarizáció miatt. A megszorítás és a gazdasági reform nagyon sok bizonytalanságot és haragot
idézett elő egész Európában. Egyes szereplők ezt a bizonytalanságot arra használják fel, hogy a „mi és ők” nézet
alapján támogatókat mozgósítsanak, ez pedig növekvő feszültséget eredményez. A menekült- és migránsválság is
gerjeszti a polarizálódást, csakúgy, mint a legutóbbi terrortámadások és -események.
Ezek a támadások aztán a gyűlöletből elkövetett, hol kisebb, hol súlyosabb cselekmények számának növekedését
eredményezték. A polarizálódás a radikalizálódás táptalaja.
Már több RAN-ülés és anyag is foglalkozott a polarizálódással, ezek mind a 2017. évi menetrendbe illeszkedtek, ami
most egy kézzel fogható eszköz, a RAN Polarizációkezelési Kézikönyv megírásában és közreadásában csúcsosodik ki. A
Kézikönyv számba veszi a következőket:

•

RAN PREVENT, „Hogyan előzzük meg egy konfliktus után a későbbi erőszakot a területen”, Zágráb (2012.
november 19-20.);

•
•
•

RAN POL „Sikeres és hatékony közösségi kapcsolatok”, Oslo (2016. április 6-7.)1;

•

„A megelőzési szakpolitikák előtt álló feladatok megoldása egyre növekvő társadalmi polarizálódás esetén”
című vitaanyag, (2016. november)33;

•
•

Észak-írországi tanulmányút (2017. április 24-25.);

•

„A közösség ellenálló képességének erősítése”, RAN YF&C4, London (2017. június 29-30.);

A menekültekkel és a polarizációval foglalkozó tematikus rendezvény (2016. április 14.) 2;
Négyrészes tagállami munkaértekezlet a polarizációról és a migráns- és menekültválságról (2016. május 11.,
12., 13. és szeptember 16.);

„A polarizációs kézikönyvön folyó munka”, RAN EDU és POL együttes stockholmi ülés (2017. május 10-11.);

1

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol/docs/ran_pol_ex_post_paper_oslo_en.pdf
2
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/ranpapers/docs/ran_ex
_post_paper_the_refugee_and_migrant_crisis_en.pdf
3
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/ranpapers/docs/tackling_challenges_prevention_policies_in_increasingly_pola
rised_society_112016_en.pdf
4
A YFC az ifjúsággal, a családokkal és a közösségekkel együttműködő szakértőkből álló munkacsoport
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•

„A polarizálódás és a radikalizálódás megelőzésének multi- vagy keresztkulturális módszerei”, RAN H&SC5ülés, 2017. július 4-56.

Ezeket a tevékenységeket foglalta össze a júliusi tematikus rendezvény, amelyen közzétették a Polarizációs Kézikönyv
tervezetének előzetes anyagát. Különösen sokszor tárgyalta a polarizálódás témáját a RAN POL és a RAN EDU, ami a
tematikus rendezvényen elmélyült szekcióülésekhez vezetett, ahol a munkacsoportok vezetői és a munkatársak
tovább emelhették a kézikönyvben a saját fejezetük színvonalát.

Polarizáció: miről is van itt szó?
A polarizáció a „mi” és az „ők” azonosság feltételezésére épülő gondolkodásmódnak tekinthető. A polarizáció
folyamatában a meghatározó és működő nézet lényege a másokról vélelmezett (és sokszor eltúlzott) különbségek és a
leegyszerűsített gondolkodás. Nem foglalkoznak a „mi” és az „ők” közös vonásaival. A polarizáció ezért a más
csoportokkal szembeni negatív gondolatokban és hozzáállásban nyilvánul meg, ami növekvő ellenségeskedést és
szegregációt eredményezhet. Végül ez olyan helyzetekhez vezethet, amelyekben az intolerancia gyűlöletbeszédbe,
sőt, akár előítéletből elkövetett bűncselekményekbe billen át. Ilyen környezetben egyes csoportok (részei) vagy
egyének az erőszakos szélsőségesség és a terrorizmus irányába radikalizálódhatnak. A szélsőséges ideológia sokkal
sikeresebben tud híveket szerezni magának, ha vannak olyan fogékony csoportok, amelyek úgy gondolják, hogy sértik
vagy akár fenyegetik a csoportjukat és az identitásukat.
A közelmúltban J.M. Berger közzétette az ICCT számára készített „Szélsőséges identitásépítés: Hogyan alakítja és
határozza meg az egyre erősödő legitimációs igény a saját csoport és a másik csoport működését” 7 című kutatási
anyagát. Berger meghatározza az „identitásépítési létra” fogalmát.

5

A H&SC az egészségügyi és szociális ellátási munkacsoport
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/whatwedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-h-andsc/docs/ran_hsc_multi_cross_cultural_approaches_dublin_04-05_07_2017_en.pdf
7
https://icct.nl/publication/extremist-construction-of-identity-how-escalating-demands-for-legitimacy-shapeanddefine-in-group-and-out-group-dynamics/
6
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1. ábra: Szélsőségessé váló identitási csoportok (Berger, 2017)

Berger ugyan nem használja a polarizálódás szót, az ábra tetején zajló folyamat egyértelműen a polarizálódásra
emlékeztet, és az identitásépítési létra első fokait jelenti. Az identitási csoportok szélsőséges csoportokká történő
átalakulását előidéző folyamatok vizsgálata után Berger az alábbi megállapításokra jut:

•

Az identitási mozgalmak egy (földrajzi, vallási, etnikai vagy egyéb prima facie hasonlóságok alapján
szerveződő) kollektív csoport legitimációjának megteremtésére irányulnak;
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•

A mozgalmak akkor válnak szélsőségessé, amikor a saját csoport legitimitásigénye olyan méreteket ölt, hogy
már csak egy másik csoport kárára lehet kielégíteni.

A polarizáció és az erőszakos szélsőségesség felé tolódó radikalizálódás folyamatában összefonódnak, akár még
viszonosak is ezek a fejlemények, vagyis a másik csoport saját csoportnak tekinti magát. A kiváltó események a
tömegtájékoztatási csatornák és a közösségi média által katalizált és támogatott polarizáció felgyorsulását idézhetik
elő. Az álhírek, az események alakítása és az úgynevezett információs buborékok kikényszerítik a polarizáció
folyamatát, másfelől pedig azt a képzetet, hogy a másik csoport valójában saját csoport a követők szempontjából. A
többieket határozzák meg aztán másik csoportként.

Polarizálódás – radikalizálódás
A Radikalizálódást Tudatosító Hálózat nem azonos a Polarizálódást Tudatosító Hálózattal. Az erőszakos
szélsőségességhez és terrorizmushoz vezető radikalizálódás megelőzésével foglalkozó szakemberek számára nem a
polarizáció a fő kérdés, a RAN szakértői közössége azonban aggódik. A radikalizálódás megelőzésére törekszünk, a
polarizálódás megelőzésével és csökkentésével pedig megteremtjük annak feltételeit, amelyek elősegítik, hogy az
egyének ne vonzódjanak az intoleráns „mi és ők” ideológiákhoz.
Ezenkívül polarizálódott helyzetben, amikor gyűlöletbeszédet, illetve erőszakra utaló nyelvezetet alkalmaznak, megvan
annak kockázata, hogy magányos szereplők vagy kisebb csoportok az erőszakhoz fordulnak. Ezt láttuk nemrég: az
Egyesült Királyságban egy illető megölte Jo Cox képviselőnőt; az USA-ban republikánus politikusokat lőttek le; egy
holland mecset és menekültügyi létesítmények ellen pedig „terrorista szándékú” tűzbombatámadást követtek el. Ilyen
támadások történnek Európa legdélebbi részeitől a legészakabbikig. Látjuk, hogy a polarizálódás nyugattól keletig
ellenségességhez, kirekesztéshez és erőszakhoz vezet. Az erős, gyűlölködő „mi és ők” érzésekben bővelkedő
polarizálódó Európa egy olyan mocsár, amelyben jól boldogulnak a szélsőséges verbuválók, és ahol az erőszakot
választják az önradikalizálódók.
Rá kell világítani a polarizálódás és a radikalizálódás közötti különbségekre és összefüggésekre. A RAN értelmezésében
a radikalizálódás azt a folyamatot jelenti, amely során szélsőséges politikai, társadalmi vagy vallási nézeteket és
törekvéseket kezd vallani az egyén, ami miatt aztán elutasítja a sokszínűséget, a toleranciát és a választás szabadságát,
illetve törvényesíti a jogállamiság megsértését és a vagyon és az emberek elleni erőszak alkalmazását. Ez a folyamat
terrorista bűncselekményekben csúcsosodhat ki, amelyek „meghatározásuk szerint a lakosság «komoly
megfélemlítésének szándékával» elkövetett cselekmények, „indokolatlanul arra kényszerítik a kormányt vagy egy
nemzetközi szervezetet, hogy valamilyen cselekményt végrehajtsanak vagy mellőzzenek”, vagy „súlyosan
destabilizálják vagy megsemmisítik egy ország vagy egy nemzetközi szervezet alapvető politikai, alkotmányos,
gazdasági vagy társadalmi struktúráit”.8
Berger érdekesen határozza meg a radikalizálódás fogalmát, ami a polarizációról folyó vitán kívül is hasznos lehet:

8

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/571320/EPRS_ATA(2015)571320_EN.pdf
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A radikalizálódás az a folyamat, amikor egyre negatívabb nézeteket vallanak egy
másik csoportról, és a másik csoporttal szemben egyre durvább jogos
intézkedéseket alkalmaznak.
Ahogy „A megelőzési szakpolitikák előtt álló feladatok megoldása egyre növekvő társadalmi polarizálódás esetén”
című RAN-vitaanyag fogalmaz: „A polarizáció nem feltétlenül vezet radikalizálódáshoz, a radikalizálódásnak pedig nem
kell növekvő polarizálódást eredményeznie. A válasz az embereket a szélsőséges propagandának és toborzásnak
kiszolgáltató tényezők fogalmában rejlik.” A RAN írt a tényezők kaleidoszkópjáról. 9 A polarizálódási folyamat hatása
felerősít számos olyan pszichológiai és társadalmi tényezőt, amelyek kiszolgáltatottá teszik az embereket.

9

RAN-vitaanyag: Az erőszakos szélsőségesség kiváltó okai, Magnus Ranstorp
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Egy erősen megosztott közösség, ahol a csoportok között ellenségesség van, és erős a „mi és ők” gondolkodás, ideális
talaj a radikális ideológiák verbuválói és radikalizálói számára, akik kihasználják a félelemérzetet, a bizalmatlanságot és
az „ők” elutasítását.

A polarizáció megértése és kezelése – Bart Brandsma
Az EDU és a POL stockholmi együttes ülésén a résztvevők megtárgyalták Bart Brandsma polarizációkezelési
modelljét10. Rövid bemutatásáért tekintse meg ezt a négyperces videót:
https://www.youtube.com/watch?v=5R3gzMONDUI
A Bart Brandsma által leírt polarizációs modellt korábbi
üléseken is bemutatták már, például a közösségekkel foglalkozó
RAN POL-ülésen11, továbbá a menekültválsággal és a
megelőzési szakpolitikák előtt álló feladatokkal foglalkozó
tematikus rendezvényen. Több országban is egyre népszerűbb a
modell, amelyet a holland rendőrség, de például Belgiumban az
antwerpeni Royal Athenaeum is alkalmaz, az az iskola,
amelynek a RAN EDU társelnöke, Karin Heremans az igazgatója.
Annak érdekében, hogy a RAN szakértői közössége többet
olvashasson a Brandsma-modellről, a RAN Kiválósági
Központ lefordította angolra a könyv egy részletes
bemutatását, amely letölthető innen: https://www.polarisatie.nl/eng-home/. Itt most összefoglaljuk a
könyvben ismertetett módszert.
Brandsma állítása szerint a polarizálódás három szabályra és öt szerepre épül:

Három szabály:

1. A polarizálódás identitásokra és csoportokra épülő gondolkodásmód, „mi és-ők” gondolkodás. A polarizáció a
cselekményszövés, egy eseményt vagy konfliktust felhasználó történet.

2. A polarizációhoz táplálékra van szükség; abból él, hogy ítéletekkel párosított identitásokról beszél. A polarizáció
meghal, ha nincs kommunikáció, ha nem fektetnek bele energiát.

3. A polarizáció érzésekről és érzelmekről szól. Tényekkel és számokkal nem kezelhető a polarizáció.
Az öt szerep

1. A saját magukat a két ellentétes pólusra helyező uszítók a polarizáció megteremtésére törekednek, ők a
pólusokról cselekvő felbujtók. Azt állítják, hogy a teljes igazság birtokában vannak, és inkább „adás módban”
vannak, mint ”vétel módban”. Nem akarnak valódi párbeszédet.

10

Bart Brandsma https://www.polarisatie.nl/eng-home-1/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-wedo/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pol/docs/ran_pol_ex_post_paper_oslo_en.pdf
11
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2. A követők választottak maguknak egy oldalt, és elmozdultak az uszítók irányába; így bontakozik ki a polarizáció.
3. A középmezőny, az árnyaltak nem választottak maguknak oldalt, és nem vesznek részt a polarizációban. Ők
lehetnek semlegesek, megfélemlítettek vagy közömbösek. Őket veszik célba az uszítók, a polarizációs játék sikere
vagy bukása a középmezőnyben dől el.

4. A hídépítő megpróbál békét és mérsékletet hozni azzal, hogy mindkét szemben álló pólust megszólítja. Ezzel
megerősíti a két pólus létezését, ennek eredményeként pedig akár még gerjesztheti is a polarizálódást.

5. A bűnbakokat hibáztatják vagy támadják, ők lehetnek a „középmezőny” még nem polarizálódott tagjai vagy a
hídépítők.

Négy gyökeres változtatás:

1. Változtass célközönséget. az uszítók a másik uszítóban látják az ellenséget, de a középmezőnyt veszik célba, ahol az
események zajlanak. A polarizáció megszüntetéséhez ezért a középmezőnyt kell megcélozni.

2. Változtass témát. tartsd távol magad az uszító által választott identitásképtől, és kezdeményezz párbeszédet a
középmezőny tagjaival a közös problémákról és érdeklődési körről.

3. Változtass pozíciót. ne a felek felett cselekedj, hanem közeledj a középmezőnyhöz.
4. Változtass hangnemet: nem az a kérdés, hogy a tények feketék vagy fehérek. Használj közvetítő nyelvezetet,
törekedj a középmezőny különböző tagjaival való érintkezésre és kapcsolattartásra.
Polarizáció – konfliktus
Brandsma a polarizáció és a konfliktus közötti
különbségtétel fontosságát hangsúlyozza.
A polarizáció az identitások mesterséges megteremtése. A
konfliktushoz incidensre, tettesekre és áldozatokra van
szükség. Valamit tönkre tettek vagy elloptak, vagy
emberek sebesültek meg. Az emberek közvetlenül
érintettek, és valamiért küzdenek. Ők a
problémafelelősök.

A

A polarizáció azokról az emberekről szól, akiket az
identitásra vonatkozó szűk látókörű üzenetekkel céloznak
meg, és oldalválasztásra sürgetnek. Az uszítók őket próbálják meg rávenni a polarizálódásra. Nem egyértelmű a
probléma, illetve a problémafelelősség fogalmi meghatározása. Minden muszlim részese a konfliktusnak, ha sor kerül
egy támadásra, amelyet magára vállal az ISIS? Vagy egyes szereplők megpróbálják bevonni az embereket a „feketefehér identitásképbe”? Amikor konfliktusra kerül sor, a békeközvetítés és a béketeremtés régi hagyományára
támaszkodhatunk. A polarizáció azonban máshogy működik. Hasznosak a konfliktuskezelés ismerős elemei, mint a
békéltető nyelvezet és a békéltető magatartás, a polarizálódás azonban más módszereket is igényel. Itt jön képbe a
fent említett három szabály, öt szerep és négy gyökeres változtatás.
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RAN Polarizációkezelési Kézikönyv gyakorlati szakemberek számára
Brandsma leírja, hogy milyen mentesítő feladatokat tölthetnek be az egyes szereplők. A tanárok, rendőrök,
iskolaigazgatók és szociális munkások hivatása és erkölcse azt diktálja, hogy a további polarizálódást meg kell
akadályozni. A nagyobb településeken és városokban a polgármesternek is van ilyen megelőző feladata, bár a
szavazatokért folyó küzdelemben a politikusok a választók mozgósítása érdekében gerjesztik és ki is használják a
polarizálódást. A fent említett szereplők közül mindegyiknek vezető szerepet kell betöltenie. Fennáll azonban annak
kockázata, hogy eközben akaratlanul is tovább gerjesztik a polarizációt. Ha az üzeneteik és a tetteik a kettészakadást –
a fekete-fehér „mi és ők” képzetet – szítják, akkor a végén még az uszítókat segíthetik. Azzal is gerjeszthetik a
polarizálódást például, hogy a semleges hídépítő szerepét alakítva párbeszédet kezdeményeznek a polarizáló uszítók
között. Azzal, hogy fellépnek az uszítók terepén és játékában, még láthatóbbá teszik, hogy létezik a két megteremtett
pólus.
A polarizálódás nem olyan, mint az időjárás. A szereplők képesek arra, hogy változtassanak. A RAN éppen ezért
terjeszti elő ezt a kézikönyvet, mint egy kézzel fogható eszközt, amely a cselekvésre – és a helyes cselekvésre irányítja a
figyelmet.
A kézikönyv hat tematikus fejezetre épül

•
•
•
•
•
•

Kommunikáció
Helyi önkormányzat
Rendőrség
Oktatás
Közösségek, családok és ifjúság
Büntetés-végrehajtás és pártfogó felügyelet

Minden fejezet ágazatspecifikus beavatkozásokra és intézkedésekre hívja fel a figyelmet, van azonban néhány
gyakorlati elv, amelyek mindenki számára érdekesek lehetnek.
Gyakorlati iránymutatások mindenki számára
Ne tegyünk rosszat, ismerjük meg a polarizáció működését
Akármi is legyen a foglalkozásunk, érdemes befektetni abba, hogy a polarizálódás egyedi természetének
megismerésével gondoskodjunk arról, hogy a cselekedeteink és az üzeneteink akaratlanul is ne a polarizálódást és az
uszítókat szolgálják. Éppen ezért érdemes tanfolyamokat szervezni a szabályokról, a szerepekről és a gyökeres
változtatásokról.
Utólag már ne csodálkozzunk. Készüljünk fel!
Törekedjünk olyan képességek – vagy eljárások – kialakítására, amelyekkel észrevehetjük a potenciálisan
problematikus polarizáció első jeleit, és reagálni tudunk rájuk. Belső értékelések, a partnerek vagy az adatok
ellenőrzésével törekedjünk a polarizáció felismerésére még abban a szakaszban, amikor könnyen kezelhető.
A polarizáció kezeléséhez több intézmény együttműködésére van szükség
Mivel a polarizáció egy társadalmi folyamat, a társadalom számos szereplője pozitív és negatív irányban is
befolyásolhatja azt, a polarizáció kezeléséhez ezért több intézmény együttműködésére van szükség. Az információk és
az intézkedések összehangolásába minden érintett szereplőt be kell vonni – különösen akkor, ha a polarizáció aggasztó
méreteket ölt.
Radikalizálódást Tudatosító Hálózat
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Óvjuk meg a helyzet szempontjából érdekes háttérrel rendelkező kiszolgáltatott szakembereket
A polarizáció létrejöttével kapcsolatos háttérrel rendelkező kollégák a többieknek is segíthetnek megérteni az ebből a
szempontból érdekes érzelmeket, szereplőket és tényezőket. Fennáll azonban a veszélye annak, hogy a pozíciójukra
vonatkozó kérdésekkel, akár vádakkal is szembesülnek. Emiatt kiszolgáltatottá válhatnak. Ilyen helyzetekben célszerű
eltávolítani a látómezőből ezeket a kollégákat.

Radikalizálódást Tudatosító Hálózat

10

Végleges anyag
RAN POLARIZÁCIÓKEZELÉSI KÉZIKÖNYV
Tematikus rendezvény – 2017. július 6., Amszterdam (NL)

Kommunikáció és polarizációkezelés
Miért érdekes a kommunikáció a polarizáció szempontjából?
A polarizáció csakis a kommunikációról szól. Ha nincs kommunikáció, nincs polarizáció, ezért a polarizációs erők
közepén ténykedő szereplőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy hogyan kommunikálnak, vagy milyen képet festenek
róluk a tömegtájékoztatásban és a közösségi médiában.
Ebben a fejezetben három szemponttal foglalkozunk:
• A stratégiai kommunikáció hét lépése

•

A középmezőnyt erősítő és az ellenálló képességet növelő kampányok • Tömegtájékoztatás,
sajtó- és médiaszervezetek

Hogyan ismerhetjük meg a polarizációt, és hogyan alkalmazzuk a stratégiai kommunikációt
A következő hét gyakorlati lépést a visszatérő külföldi harcosokkal és a családjaikkal kapcsolatos válaszlépésekről szóló
RAN Kézkönyvben ismertetett lépésekből vettük át. 12
Milyen legyen a polarizáció kezelését célzó stratégiai kommunikáció

1. A közösségek, a média és a tágabb értelemben vett érdekeltek hangulatát kutatva és megismerve világosan
határozzuk meg a helyi polarizáció helyzetét. Kik a két oldal uszítói és követői? Kik vannak a középmezőnyben?
Kik a hídépítők? Hogyan alakítják a polarizálódást az uszítók? Ezenkívül arról is gondoskodni kell hogy a
kommunikációs stratégia összhangban legyen más kommunikációs stratégiákkal. Valószínű, hogy a polarizáció
más kommunikációt is érinteni fog, és ezek is hatással lehetnek rá. Mi a célja a stratégiánknak?
2. Legyünk tisztában azzal, hogy kikhez szeretnénk szólni, hogyan kell hozzájuk világosan úgy szólni, hogy meg is
értsék. Kik azok a hiteles hangok, akikre hallgat a célközönség? Milyen üzeneteket kell közvetíteni, és hogyan
fogja fogadni ezeket a célközönség? Alkalmazzunk békéltető hozzáállást és nyelvezetet, amikor lehet.

3. Legyünk kreatívak a kampányokban, és működjünk együtt másokkal, különösen a kormányzattal (a helyi
intézményközi munkacsoportban), a közösséggel és más NGO-partnerekkel, illetve a hivatalok (kommunikáció,
tervezés, média stb.), adott esetben pedig a közösségimédia-társaságok támogatása mellett. Meg lehet
határozni, hogy kik a potenciális kreatív partnerek?
4. Kik a közösség hangjai és partnerei, akikkel együttműködhetünk? Meg tudnak osztani olyan történeteket,
amelyek segítik a témaváltoztatást, a közönség, illetve a „hangnem” megváltoztatását? A tények
bemutatásához világos, rövid kampányokra van szükség, de szükség lesz nagyobb kampányokra is, amelyek a
kérdés által várhatóan kiváltott érzelmekkel foglalkoznak. Törekedjünk békéltető nyelvezet a – békeközvetítést
támogató nyelvezet – alkalmazására úgy, hogy együttérzést tanúsítunk, és bizalmat viszünk a folyamatba. Nem
szabad, hogy a nyelvezet szítsa a polarizációt.

5. Az, hogy a különböző közönségek hogyan vonhatók be, attól függ, hogy kikről van szó, a tömegtájékoztatás
viszont nem a leghatékonyabb, még csak nem is a legmegbízhatóbb. Lehet, hogy a közösségi partnerek a
közösségi média alkalmazásával elérhetik azokat, akiket a legjobban „foglalkoztat” a kérdés. Belülről jövő lesz,
vagy fizetett hirdetésekkel is meg kell támogatni a közösségimédia-platformokon keresztül? Helyi közösségi
rendezvények is segítik majd a kérdés bemutatását? Az első kutatásoknak és elemzéseknek már választ kellett
adniuk ezekre a kérdésekre.

12

„Visszatérő külföldi harcosokkal kapcsolatos válaszlépések: Külföldi terrorista harcosok és családjaik” című RAN
Kézikönyv, 2017. július https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/ran_br_a4_m10_en.pdf
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6. A kommunikációra adott válaszokat kövessük figyelmesen. Ez az elsődleges visszajelzés, amely többször is
felhasználható a munka támogatásához és ennek megfelelő kiigazításához. A válaszok felhasználhatók a
tevékenység általános sikerének értékeléséhez, és a hiányosságokat is megismerhetjük belőlük.

7. Számoljunk be, illetve beszéljük meg a kommunikációs munkát és a sikereket a többi érdekelttel. Ez a munka
támogatja a jövőbeli megelőző jellegű kommunikáció és szakpolitika kidolgozását. Gondoskodni kell az
eredmények közzétételéről, a sikerre építve pedig további kommunikációs terveket kell bevezetni.
Hogyan erősíthetik a kampányok a középmezőnyt és az ellenálló képesség megteremtését?
A polarizáció úgy kezdődik, hogy az uszítók egymással veszekednek, valójában azonban mindkét pólus a középmezőnyt
veszi célba. Az uszítók arra törekednek, hogy kövessék őket az emberek, akik erősítik a mozgalmukat. Nincs
polarizáció, ha a közép nem csatlakozik valamelyik oldalhoz. Ez egyben a legfontosabb jó tanács is kommunikációs
kampányok számára: noha csábító az uszítókkal foglalkozni, a középmezőnynek kell lennie a célcsoportnak. Ezek a
személyek közömbösen viszonyulhatnak a polarizáció kérdéséhez, lehetnek azonban árnyaltak vagy kételkedők is. A
kampányoknak biztosítaniuk kell a középmezőnyt arról, hogy a kételkedés lehet erény is, részletekkel kell szolgálniuk,
illetve hangsúlyozniuk kell az összetettséget, ahol lehet.
Hogyan építsük fel a kampányt

•
•

Határozzuk meg a célközönséget, akiket középmezőnynek tekinthetünk.
Alkalmazzuk a négy gyökeres változtatást: pozíció-, téma-, közönség- és hangnemváltoztatás. Próbáljuk
meg így megszólítani és megnyerni őket.

•

Állapítsuk meg, hogy mi érdekli a célközönségünket, és kezeljük ennek megfelelően őket. Van, amikor
egy érzelmi üzenet nagyobb hatást fejt ki, mint a tények és a számok.13

•

Legyünk életszerűek, és alakítsuk úgy a kampányt, hogy részkampányok létrehozásával szólítjuk meg a
konkrét célközönséget.

•

A kampány során legyünk tisztában azzal, hogy az uszítók és a követők is figyelik. Közvetítő nyelvezet
alkalmazásával csökkenthetjük annak kockázatát, hogy az uszítók polarizáláshoz használják fel az
üzeneteinket.

•
•

Figyelemfelkeltő és összekapcsoló nézeteket építhetünk az együttérzésre, a befogadásra.
Berger csoportidentitási elmélete szerint a polarizációs csoportidentitás legitimitásának
megkérdőjelezését célul tűző kampányok később odavezethetnek, hogy a polarizáló csoport több
energiát fektet létjogosultságának és szükségességének – és még polarizáltabb álláspontjának –
alátámasztásába.

Fentről le vagy lentről fel?

13

•

Valakinek magához kell ragadnia a kezdeményezést. A helyi vagy a központi kormányzat rendelkezik a
hálózattal és gyakran egyéb erőforrásokkal is ahhoz, hogy elindítsa a szükséges kampányt.

•

Ugyanakkor nem autentikusabbnak, hihetőbbnek és elfogadhatóbbnak tekinthetők a társadalmi
szervezetek vagy nem kormányzati szervezetek által bonyolított kampányok? A kormányzatok
kezdeményezhetik, akár még segíthetik vagy támogathatják is a nem kormányzati szervezetek által
bonyolított kampányokat.

Jonathan Haidt: „The Righteous Mind”, 2013
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Gyakorlati tapasztalatok
Merj szürke lenni, Hollandia
A Merj szürke lenni (DTBG) a „szürke” középmezőny elismertetését szorgalmazza olyan kérdésekben,
amelyeket sokszor hibásan „fekete-fehérnek” tekintenek. A kezdeményezés a szélsőségesebb hangok által
túl gyakran elnyomott középutas gondolkodású nagy többség különböző nézeteit és hangját szeretné
népszerűsíteni.
A DTBG célja az, hogy felhívja a figyelmet főleg online csatornákon keresztül, különböző video- és fotokampányok
alkalmazásával, online cikkek írásával és terjesztésével, illetve azzal, hogy platformot biztosít mindenki számára,
akinek van egy elmesélhető „szürke” története. A szervezet lényegét jelentő online tevékenységeken kívül a
kampány rendszeresen szervez helyi vitákat, és bekapcsolódik a helyi rendezvényekbe; A DBTG tevékenyen
dolgozik egy (oktatási) műhelysorozat kialakításán.

Tömegtájékoztatás és médiaszervezetek
Annak ellenére, hogy léteznek visszhangkamrák és információs buborékok, amelyekből információkat és megerősítést
szerezhetnek az egyének, a tömegtájékoztatási szervezetek még mindig befolyásolják a nyilvános vitát és a
véleményformálást. Az újságírókról és a hírsajtóról kialakult az a kép, hogy a tények alapján bemutatják a híreket, és
semlegesek. Ugyanakkor „a szerkesztőknek, tudósítóknak, segédszerkesztőknek és fotoriportereknek fel kell
ismerniük, hogy közvetlenül az emberek isszák meg a levét, ha valamit elrontanak. Valahogy mindig a
kiszolgáltatottaknak árt az ilyen témákban trehány módon végzett kontármunka.” 1415 Ez volt az oka, hogy az Ír
Újságírói Szövetség társszerzőinek tollából megjelent egy feszültségekkel, aggodalommal és félelemmel teli témával, a
menekültekről szóló tudósításokkal kapcsolatos útmutató.
Hogyan működjünk együtt a sajtóval és az újságírókkal

•

Hívjuk fel a figyelmet és ismertessük meg jobban a polarizáció működését az újságírók, a szerkesztők
és ezek szervezeteinek körében.

•

Kérjük fel a főszerkesztőket vagy újságírókat képviselő szervezeteket, hogy konkrét fejlemények
esetén gondolkodjanak el, milyen szerepet játszanak a polarizációban.

•

Szolgáltassunk tényszerű információkat a médiának és a közvéleménynek. A tények segíthetik
eloszlatni az uszítók által előadott hiedelmeket és hamis információkat.

Gyakorlati tapasztalatok
Magatartási kódex: menekültekről szóló tudósítások, Írország
Az Ír Nemzeti Újságírói Szövetség (NUJ) „Menekültekről szóló tudósítások. Újságírók útmutatója
újságíróknak.”, című útmutatója az UNHCR és az Ír Menekültügyi Tanács együttműködésével készült.
A normák javítására törekedve nem a vitát szeretnénk elnyomni, hanem inkább azt szeretnénk biztosítani,
hogy mindannyian tisztességes és becsületes újságírás révén tegyünk eleget a kötelességünknek. Jóllehet
széles körben tisztában vagyunk a pontos tudósítás jelentőségével, vannak olyan kollégáink, akik továbbra is
hiedelmeket és téves információkat írnak le vagy közvetítenek a menekültekről és a menedékkérőkről.
14

https://www.nuj.org.uk/documents/reporting-on-refugees-nuj-ireland-and-unhcr/nuj-ireland-unhcrbookletreporting-on-refugees.pdf
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A pontatlan terminológia és magyarázat növelte a zavart, ez pedig előítéleteket szül.
Ez minden esetben a következőket jelenti: ellenőrizzük és összevetjük az információkat, tisztában vagyunk a
források szavahihetőségével, odafigyelünk az alkalmazott nyelvezetre és arra, hogy milyen összefüggésben
tálaljuk az információkat.
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Helyi önkormányzatok és polarizációkezelés
Miért érdekes a polarizáció a helyi önkormányzatok szempontjából?
Az utcákban, a környéken, a kis- és nagyvárosokban különböző identitású és lojalitású emberek élnek egymás mellett
nap mint nap. A helyi vagy a regionális önkormányzatok befolyással vannak a békés egymás mellett élés feltételeire,
illetve a polarizációs tényezőkkel szembeni ellenálló képességre. A polarizáció gyengíti a társadalom szövetét, és
erodálja az ellenálló képességet. A helyi/regionális önkormányzat fontos szerepet játszik a polarizációs tényezők
csökkentésében – azzal, hogy foglalkozik velük, és erősíti a társadalmi kohézió építését. A polgármestert például igen
gyakran tekintik ideális hídépítőnek, aki lehet is az. A polgármester (és munkatársai) azonban a polarizációhoz hozzá is
járulhat vagy a polarizáció része is lehet. Néhány országban és politikai felállásban sajnos a polgármesterek valójában
a radikalizálódást támogatják, vagy akár maguk is uszítók.
A helyi és regionális önkormányzatok összekötő kapocsként is működhetnek az állampolgárok és a központi
kormányzat között az országos szintű polarizációs és társadalmi kihívások megoldásánál.
A helyi önkormányzatok három megoldandó feladatával foglalkozunk:
1. legyenek felkészültek; lássák a közelgő problémát és készítsék elő a régióban vagy az országban bekövetkező
támadás utáni napra vonatkozó intézkedéseket;
2. közösség, identitás és irányítás;
3. nehéz döntések, a polarizáció kiváltó okai
Légy felkészült
A helyi önkormányzatok jó helyzetben vannak, és fel is vannak szerelve ahhoz, hogy kezeljék a polarizációt. Sok
szemük és fülük van ahhoz, hogy érzékeljék a közösségen belüli hangulatváltozás jeleit, a forrósodó légkört és a
növekvő feszültségeket és ellenségeskedéseket. A helyi vagy regionális önkormányzatok által alkalmazott személyek, a
helyi politikusok és ezek számos (civil társadalmi) partnere és kapcsolata felismerheti a növekvő polarizációt.
Hogyan növeljük a tudatosságot és a polarizációkezelési képességet

•

Fel kell hívni a figyelmet a polarizációs folyamatra és arra, hogy befolyásolni és kezelni is lehet a
polarizációt.

•

A helyi közösségekben az uszítókkal, követőkkel és a középmezőnnyel foglalkozó kulcsembereket ki
kell képezni, hogy megismerjék a polarizálódás és a konfliktus működését.

•

A régió szervezeteinek összefogásával létre kell hozni egy polarizációs hálózatot. Össze kell ülni, és a
működés, illetve az egyes szervezetek polarizációkezelésben játszott szerepének elemzése céljából
meg kell vizsgálni egy műhelygyakorlat szervezésének lehetőségét.
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Hogyan állítsunk fel egy megfigyelő és polarizációkezelő rendszert. Mit keressünk, és hogyan ismerjük fel a
polarizáció jeleit.

•

A megfigyelő rendszer felállításában kiváló partner lehet a helyi rendőrség. A megfigyelés
végrehajtható a rendőrség és az önkormányzat adatainak felhasználásával vagy viselkedési módok
kutatásával. A svédországi Rinkeby-ben egy közlekedésilámpa-rendszert alkalmaznak a feszültségi
szintek jelzéséhez.

•

Ki kell építeni a társadalmi kohézió és feszültségek saját megfigyelő rendszerét. o A helyi/regionális
önkormányzatok vagy olyan partnerek, mint a közösségi munkások, szociális munkások és
lakásszövetségek – ha kell (a helyi közösségben a feszültség várható növekedése miatt) – felmérést
végezhetnek, amelyben azt értékelik, hogy hogyan vélekednek a biztonságról, a hovatartozásról és a
legnagyobb problémákról, illetve más csoportokhoz fűződő viszonyról, valamint hogyan vélekednek
és mit gondolnak ezen más csoportokról.
o A lakásszövetségek és a helyi rendőrség adatokat tud szolgáltatni a felvett panaszokról és
incidensekről.
o Jelentéseket kell készíteni a diszkriminatív és előítéletből elkövetett bűncselekményekről.
Ezek lehetnek a rendőrséghez benyújtott hivatalos panaszok, sokszor azonban egy NGO
vagy egy semleges partner megközelíthetőbbnek tűnik a megkülönböztetést vagy
előítéletből elkövetett bűncselekményt bejelenteni kívánó kirekesztett csoportok számára.
o Figyelni kell a közösségi médiát, és keresni kell a polarizáció online megnyilvánulásait. Ezt
gyakran a rendőrség végzi, de megtehetik az önkormányzatok is. Számít az online közeg,
ezért az önkormányzatoknak éppen úgy tudniuk kell, hogy mi történik ott, mint a „való”
világban.

•

Gondoskodni kell arról, hogy a megfigyelés olyan nemzeti vagy nemzetközi rendezvényekhez
kapcsolódjon, amelyek befolyásolhatják a helyi közösségeket.

•

A helyi/regionális kormányzat felkérheti az állampolgárokból, szülőkből álló csoportokat és más
szervezeteket, hogy tervezzék meg saját „társadalmi barométerüket”, amely méri a társadalmi
kohézió történéseit és a feszültségeket. Szerintük mik a növekvő vagy csökkenő polarizáció jelei?
Ezzel elkötelezettség, akár még felelősségvállalás is teremthető a középmezőny egyénei és
csoportjai között.

Hogyan építsünk szövetségesekből és kulcsemberekből álló hálózatot

•

A hálózat magjának a helyi/regionális önkormányzat kulcsembereiből kell állnia. Ők működtetik a
saját helyi hálózatukat, amelyet bevisznek majd a nagyobb hálózatba.

•

Őket saját megbízható kapcsolattartóik veszik körbe, akik lehetnek a helyi közösségen belüli kisebb
közösségek hivatalos és nem hivatalos vezetői, például egy helyi boltos, egy anya, aki ismer sok más
anyát vagy egy ifjúságsegítő. Más hivatalos vezetők, például egy közösség szóvivője is lehet köztük.

•

A kisebb közösségek ezen nem hivatalos vezetői lehetnek információforrások, de ugyanúgy
partnerek lehetnek abban is, amikor a polarizáció kezelésének helyes módszerét kell biztosítani.

Hogyan készüljünk fel a támadás napja után a polarizációra, és hogyan alakítsuk ki az ellenálló képességet
• Szervezés. Legyenek előkészítve az eljárások, a szolgálati utak, a válságkezelési tájékoztatók arra az esetre,
ha szükség lesz rájuk.
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•

Kapcsolattartás. „Eső után köpönyeg”, legyünk felkészültek. Az incidens után a legtöbb segítséget
azok az emberek és szervezetek tudják nyújtani, akikkel és amelyekkel a békés egymás mellett élés
iránti felelősségérzetük alapján egész évben és a megfigyelésben is kapcsolatban vagyunk.

•

Szolgálat. Gondoskodni kell a helyi/regionális közösségen belül egy olyan hálózatról, amely el tud
jutni mindazokhoz, akiknek segítségre, információkra és útmutatásra lehet szüksége. Idetartoznak az
iskolák, ifjúságsegítők, szociális munkások, lakásszövetségek, hitközösségek és egyéb csoportok és
szervezetek e-mail címét tartalmazó listák. Ezeket a csatornákat fel lehet használni arra, hogy
naponta frissített gyakorlati információkkal lássák el azokat, akiknek támogatásra van szüksége,
illetve gyakorlati tippeket szolgáltat a tanárok és mások számára is arra vonatkozóan, hogy mit
tegyenek és hogyan kommunikáljanak.

Közösség, identitás és irányítás
A polarizáció a „mi és ők” identitásról szóló hamis, rosszindulatú történetekkel vívott küzdelem. Nem arról szól, hogy
az emberekben mi a közös, hanem arról, hogy milyen dolgok különböztetik meg „őket”, ez pedig gondot vagy akár
fenyegetést is jelent. Megosztottság.
Hogyan építsük ki a „közöst”, a közösségek középmezőnyét
A helyi önkormányzatoknak három lehetősége van, hogy megteremtsék az egészséges középmezőny feltételeit,
ahol az egyének, illetve a hivatalos és nem hivatalos csoportok is élhetnek.

•

Szakpolitika. Befogadó politikai döntéshozatali folyamatok, sokszínű és befogadó szakpolitikák és
szolgálatok, amelyek előmozdítják az aktív polgári szerepvállalást és a civil részvételt.

•

Struktúra. Az egész közösséggel és a kisebb közösségekkel is együtt kell dolgozni. Ne csak a már létező,
hivatalos szervezetekkel és ezek elnökeivel és szóvivőivel működjünk együtt – ők identitási szempontból
működhetnek, és saját érdekeik lehetnek.

•

Kultúra és identitás. A polgári büszkeségre, illetve a közös identitásra és állampolgárságra kell építeni.
Közös az emberek múltja, kultúrája és identitása? A közös identitás vagy érzés belülről jön, amelyet nem
lehet szabályozni vagy irányítani. A közös identitásról folyó vita előmozdítása érdekében azonban egy
helyi közösség és annak kormányzata programot vagy kampányt kezdeményezhet. Egy ilyen jellegű
kampánynak/programnak hívogatónak, inspirálónak és befogadónak kell lennie.

A polgármester és az irányítás

•

A polgármester hídépítő szerepét irányítani kell. Őt gyakran semlegesként, minden felek felett
állóként, állítólagos hídépítőként írják le. Nem segíti a középmezőny erősítését, ha ezt a
kommunikációban tények alapján és kötelező jelleggel teszik. Minden fél felett álló pozíciójában,
illetve azért, mert mindkét pólussal foglalkozik, fennáll annak veszélye, hogy valamennyi fél bírálni
fogja a polgármestert. Ha a fellépésüket a polarizáló uszítókra irányítják, fennáll annak veszélye, hogy
a polarizálódás terepére lépnek, és a polarizálódást gerjesztik. Polarizált helyzetekben a semleges
hídépítő sokszor végzi bűnbakként.

•

A polgármesternek minden érintett közösség és csoport számára elfogadhatónak kell lennie.
Tekinthetik őt semlegesnek, de a legeredményesebb az, ha minden állampolgár polgármestereként
tekint rá. Az a lényeg, hogy az állampolgárok körében a középmezőny álláspontjából kiindulva
közvetítő stílust kell alkalmazni a magatartásban és a kommunikációban.
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Nehéz döntések és a polarizáció kiváltó okai
A polarizáció egy alattomos folyamat, amelyben az emberek a közösség csoportjainak megosztása érdekében
kijátsszák az identitáskártyát. Gyakran van valamilyen kiváltó ok, mondjuk a migránsok számára építendő menedékre,
szociális bérlakásokra vonatkozó szakpolitikai döntés megtárgyalása vagy egy támadáshoz hasonló esemény. A
polarizáció uszítói arra törekednek, hogy tőkét kovácsoljanak ezekből a kiváltó okokból. Legyen szó a menedékkérők
vagy menekültek elhelyezésére vonatkozó politikai döntésről, egy mecset építésének engedélyezéséről vagy más
kényes témára vonatkozó döntésről, ezt a döntést fel lehet használni a polarizáció fellobbantására vagy szítására.
Kulcsfontosságú a politikai döntéshozatali folyamat tervezésének, végrehajtásának és kommunikálásának módja.
Hogyan enyhíthetjük a súlyos dokumentációkkal és döntésekkel járó polarizáció kockázatát

•

Biztosítani kell a döntéshozatali folyamat, illetve a megszorítások és a korlátozások átláthatóságát.
Köteles az önkormányzat megépíteni a vitatott létesítményt, és csak az lehet a vita tárgya, hogy hogyan
építsék meg?

•

Mérjük fel a dinamikát. Helyi forrása van az aggályoknak, haragnak és félelemnek, vagy a helyi/regionális
közösségen kívüli erők szítják a feszültségeket?

•

Legyünk befogadók, amennyire csak lehet. A dühös és aggódó polgárokkal akkor is törődni kell, ha
agresszív vagy igen közvetlen módon fejezik ki az érzéseiket, mert csak erősödni fognak ezek, ha
figyelmen kívül hagyjuk őket.

Hogyan előzzük meg párbeszéddel a polarizáció szítását
Jó tanácsok helyi/regionális rendezvényekről és témákról tartott közmeghallatások és párbeszédek esetén:

•

A nagy csarnokokban rendezett, mindenki előtt nyitva álló hatalmas nyilvános rendezvényekkel
vigyázzunk, és ne ültessük asztal mögé a „fontos embereket”. Az uszítók a középmezőny
megszólítására használhatják fel ezt a szintet. Jobb, ha sok kisebb asztal van, és személyesen
üdvözöljük az érkező embereket. Ha lehet, kisebb körben foglalkozzunk velük.

•

Tisztában kell lenni azzal, hogy az üléseken/vitákon megjelenő emberek főleg azok, akik már érintettek,
és nem valószínű, hogy könnyen megváltozik a véleményük. Próbáljunk olyan embereket rávenni, hogy
vegyenek részt, akik nem folytak még bele a vitába/nem hallatták a hangjukat, különösen akkor, ha a
polarizációt okozó vagy esetlegesen okozó kérdés/rendezvény őket is ugyanúgy érintheti.

•

Ne hagyjuk figyelmen kívül az online uszítókat, gyűlöletkeltőket és egyéb hangoskodókat. Kérjük fel
például a polgármestert, a helyi rendőrség egyik rendőrét vagy valamelyik szociális munkást, hogy
bejelentés nélkül a lakásán keresse fel ezeket a személyeket. Ehhez csak a csengőt kell megnyomni, és
egy beszélgetést kell kérni. Az emberek meg fognak lepődni, megértik, hogy névtelenül nem lehet
hangoskodni, és még azt is érezhetik, hogy meghallgatják őket.

Tapasztalatszerzésre alkalmas gyakorlatok
Gyakorlati tapasztalatok
A társadalmi elégedetlenség figyelése a svédországi Rinkeby-ben
Rinkeby környéke társadalmi elégedetlenséggel szembesült. Annak érdekében, hogy kézben tartsák a
helyzetet, az önkormányzat és a rendőrség kiépített egy megfigyelő rendszert, amely naponta szolgáltat
adatokat a társadalmi elégedetlenség helyzetéről.
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A közlekedési lámpa hasonlatát használják: ma zöld, sárga vagy vörös jelzés van. További információkat lásd
a helyi önkormányzatokról szóló fejezetben.
Gyakorlati tapasztalatok
Közösségi szemináriumok, Finnország
Finnországban helyi szintű közösségi szemináriumokat szerveznek. A szemináriumokon különböző állami
szektorok (bűnüldözés, szociális szolgálatok stb.), kiszolgáltatott csoportokkal végzett munkára szakosodott és
a helyi megelőzési munkában tapasztalattal rendelkező NGO-k, vallási közösségek és közösségre épülő
szervezetek különböző helyi szereplői gyűlnek össze. Ez az állampolgárok szintjén megnyitja a feléjük és a
bizalmukhoz vezető utat. A szemináriumok bizalomépítő és közös alkotó platformot jelentenek a helyi
megelőzési gyakorlatok és kezdeményezések számára. Egy-egy szeminárium után a helyi hatóságok megkapják
a több intézmény képviselőből álló helyi munkacsoport támogatását és a cselekvési tervet. A közös alkotás célja
az, hogy előmozdítsa minden fél számára azt az átlátható, befogadó és részvételi folyamatot, amely megelőzi
például a muszlim közösségek megbélyegzését és „megtalálását”. Ez a stratégiai kommunikáció szempontjából
is fontos, mivel a radikalizálódás, az erőszakos szélsőségesség és a visszatérő külföldi terrorista harcosok
témája körüli polarizáció az erőszakos szélsőség, mint jelenség egy szűk és félrevezető képét tükrözi csak.

Rendőrség és polarizációkezelés
Miért érdekes a polarizáció a rendőrség szempontjából?
Óriási jelentősége van a polarizációnak a rendőrség szempontjából, nemcsak azért, mert közrendbontáshoz vagy
előítéletből elkövetett bűncselekményekhez vezethet, hanem azért is, mert a fenyegetésekkel, igazságtalansággal,
vélelmezett kettős mércével és biztonsági kockázatokkal kapcsolatban a polarizáló üzenetekkel uszítók gyakran
mutogatnak az „Ők” csoportra. Itt jön képbe az állam és a rendőrség. Kulcsfontosságú a rendfenntartás mindenki
számára, a mindenkit szolgáló és védő rendőrség, a jogállamiság fenntartása – és az is, hogy ennek látszatja is legyen.
Mondhatjuk, hogy a bűnözés megfékezésének, a közösségek semleges, szakszerű módon történő védelmének
biztosítása „látható hozzájárulás” a polarizáció kezeléséhez. A „láthatatlan hozzájárulást” a helyi rendtartók adják, akik
helyi és sokszor személyes szinten dolgozva közvetítik a befogadást, együttérzést tanúsítanak és kapcsolatokat és
hálózatot építenek. Ez az első védelmi vonal a polarizációval szemben. Ugyanakkor a rendőrségnek meg kell értenie,
hogy az intézkedései és a kommunikációja a polarizáció fontos katalizátora lehet. Intézkedésein keresztül a rendőrség
akaratlanul is szíthatja a polarizációt a társadalmi csoportok között vagy a csoportok és a rendőrség vagy egyéb
hatóságok között.
Miközben a rendőrség rendszerint utólag, az eseményekre válaszolva
cselekszik, a polarizáció kezelésének lényege a megelőzés és az előrelátás a
bűnelkövetés előtti szakaszban. A polarizáció egy olyan társadalmi
folyamatként írható le, amely előítéletből elkövetett bűncselekményekben és
más incidensekben nyilvánul meg. A rendőrségnek ezért meg kell értenie a
jelenségeket, és az elemek összerakásával rá kell jönnie, hogy mikor történik
potenciális polarizáció. Platón barlangjához hasonlóan: nem a falra vetülő
árnyék a fontos, hanem a dolgok, amelyek az árnyékokat vetik.
A polarizációval kapcsolatban a rendőrség számára a megfelelő intézkedéseknek három csoportja van:

•

a társadalom csoportjai között kialakuló polarizáció megakadályozása;

Radikalizálódást Tudatosító Hálózat

19

Végleges anyag
RAN POLARIZÁCIÓKEZELÉSI KÉZIKÖNYV
Tematikus rendezvény – 2017. július 6., Amszterdam (NL)

•
•

tudnia kell, hogy egy kiváltó súlyos esemény után keletkező polarizáció és konfliktus esetén hogyan lépjen fel;
fellépés a rendőrségen belüli polarizáció esetén.

Mit tehet a rendőrség a társadalmi csoportok közötti polarizáció fokozódásának megelőzése érdekében?
Hogyan készüljünk fel, nehogy utólag lepődjünk meg a polarizáción
•

•
•

•

•

•

•
•

Látni kell a közelgő polarizációt, például a helyi vagy a nemzeti közösség feszültségének figyelésével.
Segítség lehet ebben egy olyan központ, amely a helyi szereplőkből álló hálózattól kapott adatok alapján
végez felméréseket. Mi jár az emberek fejében? Oda kell figyelni a viselkedési mód és a felfogás
változásaira. Ki kell ezt egészíteni adatokkal, közösségimédia-figyeléssel és a helyi, nemzeti és globális
fejlemények értékelésével, amelyek befolyásolhatják a polarizáció helyi megnyilvánulását.
Holisztikus megközelítést kell alkalmazni, amelynek része a közösségi hírek proaktív gyűjtése.
Konfliktus és polarizáció szempontjából értékelni kell a helyzetet. A kettő összefonódik, a konfliktushoz
szükséges megközelítés azonban más, mint ami a polarizációhoz szükséges. Törekedni kell az uszítók, a
követők, a középmezőnyben található egyének és csoportok azonosítására.
Dolgozni kell a feszültségek és a gócpontok korai felderítésén. Figyelni kell a csoportokon belüli vagy
közötti feszültséget, figyelni kell a különböző identitási csoportok közötti súrlódásokat.
A helyi rendőrségnek az önkormányzatokkal és az NGO-kkal együttműködve észlelnie kell a potenciális
polarizációra utaló baljós előjeleket, és foglalkoznia kell velük. Ezek előítéletből elkövetett
bűncselekményekkel vagy szomszédok közötti vitákkal függhetnek össze.
Hivatalok közötti megközelítést kell alkalmazni világos szolgálati utak és folyamatok mellett, bevonva a
partnerhivatalokat, például a helyi hatóságot – legyen egyértelműség az elsőbbség tekintetében
(nyomozásnál a rendőrség, közösségi kohéziónál a helyi hatóság), és az intézkedések egyeztetése és
nyomon követése érdekében a közösségi feszültség legfrissebb értékelése alapján rendszeres
értekezleteket kell összehívni.
Tudatosságuk erősítése és annak érdekében, hogy tisztában legyenek a felkészültségükkel, a polarizáció
fokozódásával kapcsolatos műhelygyakorlatot kell szervezni a terület legfontosabb érdekeltjeinek
részvételével.
Különböző szintű, például környéki, városi, régiós vagy országos párbeszédet kell kezdeményezni
(nemzetbiztonsági tanács). Be kell fektetni a meghallgatásba: mi jár az emberek fejében?
Legyen médiastratégia – kulcsfontosságú az eljárások átláthatósága és a rendőrség „semleges” helyzete.
Gyors válaszidőre van szükség – fontos a közösségimédia-stratégia –, el kell oszlatni a hiedelmeket, és le
kell zárni azokat a területeket, ahol terjedhetnek az álhírek.
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Hogyan kezeljük a különböző szereplőket és a polarizáció hatásait

•

A rendőrségnek sokat kell dolgoznia azért, hogy megbízhatónak és semlegesnek tekintsék annak
érdekében, hogy a pálya bírójaként a hivataloktól és az állampolgároktól is felhatalmazást kaphasson. A
semlegesség mellett nagyon fontos a rokonszenvesség, a segítőkészség és a védelembiztosítás. Segítséget
jelenthet, ha úgy tekintik, hogy van a nyitottságra vonatkozó érvényes politikája, és érzékeny az
előítéletből elkövetett bűncselekményekre.

•

A rendőrségnek fenntartható és hosszú távú hálót kell kiépítenie a konkrét gócpontok és a kapcsolódó
kérdések köré. Ugyanakkor kapcsolatot kell kialakítania a konkrét csoportokkal és a konkrét
városokban/területeken. Többszempontú hálózatot kell kiépíteni.

•

Kutatni kell, fel kell térképezni, és meg kell keresni a konkrét érdekelteket. A különböző szerepekhez
különböző módon kell viszonyulni:

o

Körültekintően kell irányítani a rendőrségi hálózatban a potenciális hídépítőket a munka
súlypontjainak áthelyezésével, hogy ne váljanak bűnbakká és ellentétes hatást kiváltóvá.

o

Nem szabad elfelejteni, hogy az uszítókkal folytatott nyilvános párbeszéd kiváló támogatás
lehet az uszítók számára, ha rosszul időzítik és rossz környezetben valósul meg.

o

•
•

Meg kell határozni a rossz szándékú (a feszültségeket növelő, a polarizációt szító, az erőszakot
támogató stb.) uszítókra és az aktív és látható követőkre vonatkozó „uszításkezelési” stratégiát.
Kutatni kell mindkét csoportot, és el kell különíteni az egyéneket, ha lehet. Partvonalra kell
tenni, semlegesíteni kell, ellensúlyozni kell őket, és nem szabad hitelt adni a szavaiknak. o A
középmezőny érdekeltjeivel kell foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy konkrét kérdéssel/kérdésekkel
és/vagy problémákkal kapcsolatban meg kell célozni a befolyásos érdekelteket – a többfelé is
hűséges állampolgárokat, akik pozitív módon tudnak közreműködni. Az ő szavuk hiteles, ezért a
rendőrségnek szövetség kialakítására kell törekednie velük. Foglalkozni kell az egyes
közösségeken belüli nem hivatalos vezetőkkel és egyénekkel. Ezek nagyon fontos információkiegészítések lehetnek a hivatalos szóvivők reakcióin túl. Meg kell vizsgálni az üzenet
súlypontjának áthelyezését a középmezőnyre – mik a csendes többség kérdései és a problémái,
illetve hogyan lehet ezeket felhasználni a téma vagy a hangnem megváltoztatására?
Működő és előrelátó médiastratégiára van szükség – alapvető itt a közösségi média –, fontos a
hiedelmek eloszlatásához, illetve azon területek lezárásához, ahol terjedhetnek az álhírek.
A sajtókommünikékben a pólusok támadása helyett a rendőrség részéről a nyomozással kapcsolatban
tett pozitív intézkedéseket, illetve ezeknek a közösségre gyakorolt hatását kell kiemelni.

Hogyan reagáljunk a polarizáció által előidézett közrendbontásra vagy bűnözésre
A válaszlépések hasonlítanak a rendhelyreállításnál vagy a bűnügyi nyomozások végzésénél és a válságkezelésnél
alkalmazottakhoz. Bár lehet, hogy konfliktusról és bűnözésről van szó, az alkalmazott módszer befolyásolja a
polarizációt. Nagyon fontos az emberek biztonságának megőrzése, a bizalom helyreállítása és a jogállamiság
támogatása.
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Mit kell tenni, ha a polarizáció súlyos incidenssé fajul
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Kezelni kell a válságot és védekezni kell – azonnali lépéssel helyre kell állítani a rendet, megnyugtatást
kell adni, és meg kell előzni a további bűncselekményeket.
Világos szolgálati utakat és folyamatokat kell megállapítani, bevonva a partnerhivatalokat, például a helyi
hatóságot – legyen egyértelműség az elsőbbség tekintetében (nyomozásnál a rendőrség, közösségi
kohéziónál az önkormányzat), és az intézkedések egyeztetése és nyomon követése érdekében a közösségi
feszültség összefoglalása és a legfrissebb kockázatértékelés alapján rendszeres értekezleteket kell
összehívni. Ezzel még a válság kialakulása előtt kell foglalkozni.
Rögzíteni kell a bizonyítékokat – bűnügyi helyszínelés, a koronatanúk azonosítása, a vallomások
begyűjtése, a gyanúsítottak azonosítása, a gyanú megalapozása –, a rendőrségbe vetett hit fenntartása
és az áldozat(ok) gondozásának biztosítása érdekében meg kell tenni a szokásos rendőrségi/nyomozati
válaszlépéseket.
A közösségi feszültség figyelése – kockázatértékelés céljából. A feszültségekről alkotott pontos kép
biztosítása érdekében fontos itt a közösségi média figyelése, hogy a rendőrség ne csak egyszerűen az
állandó közösségi kapcsolattartókkal foglalkozzon, akiknek egyik vagy másik oldalhoz érdeke fűződhet.
Holisztikus megközelítést kell alkalmazni, ideértve a közösség hírek proaktív gyűjtését.
Válság idején sokat meg lehet tudni a radikalizálódás határán lévő csoportok és egyének szoros nyomon
követéséből.
A további kiváltó okok előrejelzése érdekében fel kell deríteni az esemény hátterét, ideértve a konkrét
kiváltó okot.
Legyen egy proaktív kommunikációs stratégia. Szerepeljen benne a keretrendszer, a hangnem és az
üzenet, és nagyon oda kell figyelni az incidensekkel és a problémákkal kapcsolatban a saját
nyelvezetünkre és szavainkra (sztereotípiák, elfogultság). Legyen saját történetünk, mielőtt a média kreál
egyet helyettünk.
A módszerben, még inkább pedig a kommunikációban tartózkodni kell a polarizáció szításától, gondolni
kell a négy gyökeres változtatásra.
Békéltető üzeneteket kell közvetíteni, dicsérve mindkét oldal szereplőnek jó tetteit, együttérzést kell
tanúsítani. Ezzel befektetünk a középmezőny csoportjaiba.
Meg kell vizsgálni az erőforrások legjobb felhasználási lehetőségeit: az a legjobb, ha az érintett közösségek
örökségével rendelkező tisztségviselőkre támaszkodunk, vagy kerülni kell ezt azon az alapon, hogy a
rendőrség pártosságával kapcsolatos érzéseket fog gerjeszteni? Óvatosnak kell itt lenni, a válaszlépést
pedig az adott eset körülményeitől függően kell megválasztani.

Rendőrségen belüli, kollégák közötti polarizáció
A rendőrök egyenruhát viselnek. Az egyenruha azonban emberi lényeket takar, akiknek olykor erős érzelmei vannak,
amelyeket a napi munka során a tisztek által tapasztalt dolgok gerjesztenek. Sajnos, nem ismeretlen, hogy a saját
személyes, intoleráns vagy polarizáló nézeteiknek hangot is adnak a rendőrök. Az egyenruhás rendőrök világának
része számos, akár faji vagy szexuális tartalmú tréfa.
A polarizációval szembeni, illetve a helyi terület polarizációkezelésében hatékony szerepet játszó rendőrség javát
szolgáló első védelmi vonalat jelenti a szakszerű rendőri szervezet. A rendőrségnek semlegesen kell cselekednie, és
annak úgy is kell érződnie. Mindenkit szolgálnia és védenie kell.
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Gyakorlati tapasztalatok
Mit tehet egy csapatvezető, amikor a csapatában polarizációval szembesül? (Hollandia)

Bart Brandsma polarizációkezelési módszere szerint a csapatvezetőknek egy háromlépcsős módszert kell
követniük, amikor polarizáció történik a csapatban:
1. A kollégákat felkérik, hogy mondják el a véleményüket. Ez a megismerésről, és nem a megbeszélésről
szól. Nincs erkölcsi ítélet. A résztvevők nem moralizálhatnak, és nem is ítélkezhetnek, hanem inkább
kérdezniük kell a kollégáktól. A kérdések feltevése erősen középre húzza az embereket, míg az
ítéletnyilvánítás kifelé tolja az embereket a pólusok irányába.

2. A rendőrség szakmai szerepéről folyó alapvető és általános vitában világossá kell tenni: „itt nem
személyes véleményekről, bal vagy jobb oldalról van szó. Semlegesek vagyunk, ezért minden
állampolgárt egyformán kell kezelnünk, és mindenkinek biztonságot és védelmet kell nyújtanunk.”
Meg kell kérdezni a kollégáktól, hogy milyen magatartásra van szükség a szakszerűség
követelményének eléréséhez.

3. A 2. lépés eredményeinek elfogadása után a kollégákat felkérik – utolsó lépésként –, hogy ezeket a
megosztott és elfogadott normákat ültessék át a saját konkrét helyzetükbe: mit jelent ez a saját
városukban vagy településükön? Mi folyik ott? Hogyan kell megközelíteni a különböző szereplőket?
Hollandiában a polarizáció Brandsma-féle megismeréséből és kezeléséből kidolgoztak a rendőrség
számára egy képzési módszert.

Hogyan alakíthatunk ki egy szakszerű és egészséges rendőrségi kultúrát, amely képes ellenállni a
polarizációnak
Bár a Polarizációkezelési Kézikönyv is bemutatja, a szakmai kultúra valójában „kötelező” minden rendőrség
számára, amely egy mindenkit védő és szolgáló hivatásos szervezetként kíván fellépni. A polarizáció még egy
ok arra, hogy odafigyeljünk a következőkre:
•
•
•

Irányítás, amely alapvető a rendőrség szervezetén belül a szakmai normák, az alapvető értékek és a
tisztesség meghatározásában. A vezetőket ki kell képezni a polarizációból.
A sztereotípiákkal és az előítéletekkel oktatási környezetben kell foglalkozni.
A polarizáló magatartás első jeleivel foglalkozni kell. Tartsunk magánbeszélgetést – kerüljük, hogy
nyilvános teret engedjünk az uszítók véleményének és üzeneteinek. Menjünk el járőrözni a rendőrrel,
és jelöljük ki a határokat.
Mesterség. Munkahelyi képzést kell tartani, és párbeszédet kell folytatni a csapaton belül. Hogyan
kezeljük az erkölcsi dilemmákat? Hogyan lehet a legjobban kezelni az egyén identitása és a
semleges rendőrség feladatai közötti súrlódásokat? Ez egyáltalán nem könnyű, olykor igen
bonyolult. Ezekhez a kérdésekhez párbeszéd szükséges.
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Gyakorlati tapasztalatok
A polarizáció rendőrségi kezelése, Hollandia
2015 nyarán, a menekültválság közepén, elterjedt a közösségi médiában az intolerancia, az előítélet és a
gyűlöletbeszéd. Az alkalmazott nyelvezet többségét sértőnek lehetett vélni, de legalább is szította az
intoleranciát és a polarizációt. Az esetek többségében meg lehetett állapítani a hangoskodók kilétét, ezért a
helyi rendőrség felkereste a lakásukon ezeket az egyéneket – nem azért, hogy nyomozást vagy más jogi
lépéseket kezdeményezzenek, hanem azért, hogy tudassák az egyénekkel, nem helyes a billentyűzet mögé
rejtőzni, és másokat megfélemlíteni és sértegetni. Számít az online közeg. Ugyanezt a módszert alkalmazták
egyes városok polgármesterei. Gouda polgármestere például bekopogtatott mintegy 10 dühös és aggódó
polgár ajtaján, és kellemesen elbeszélgetett velük. Ezzel lecsillapította a kedélyeket.

Gyakorlati tapasztalatok
Nemzeti Közösségi Feszültségkezelő Csoport (NCCT, Egyesült Királyság)
Az Egyesült Királyságban az NCTT a nemzeti rendőrség egyik szolgálata, amely a közösségi feszültségek
változásainak figyeléséhez, értékeléséhez és a megfelelő válaszlépések támogatásához használja fel az egyes
rendőrségek által hetente szolgáltatott adatokat. A közösségi feszültségeket helyileg értékelik a négy forrásból
származó információk vizsgálatával: 1) rendőrségi hírszerzés 2) közösségi részvétel 3) nyílt források (hírmédia,
blogok, tudományos anyagok stb.) 4) közösségi média (azonnali válaszok)
Az értékelések egy nemzeti dokumentumot eredményeznek, amelyet megküldenek minden rendőrségnek és
illetékes kormányhivatalnak. A jelentések egy háromszintű EEP-értékelést biztosítanak:

-

Experienced (tapasztalt): mit gondolnak a közösségek?
Evidenced (bizonyított): mi történt vagy történik?
Potential (potenciális): mi történhet vagy várhatóan mi fog történni?
Minden területen kijelölnek egy-egy központi kapcsolattartót, hogy készítse el a helyi közösség feszültségi
összefoglalóját, gondoskodjon a tevékenység fontossági sorrendjének megállapításáról, illetve arra bíztassa a
rendőrséget és a partnereket, hogy vigyék fel a folyamatba a megfelelő adatokat.
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Oktatás és polarizációkezelés
Miért érdekes a polarizáció az oktatás szempontjából?
Az iskolák gyakran szembesülnek a polarizációval. Amíg a tanárok az osztályban találkoznak polarizált helyzetekkel,
vagy az udvaron látják azt, hogy a diákok csoportokra oszlanak, az iskolaigazgatóknak a tanáriban és a tágabb
értelemben vett iskolai közösségben kell foglalkozniuk a polarizációval. De mikor válik már túlságosan polarizálttá a
helyzet? Baj az, ha a diákok külön csoportokban álldogálnak az udvaron? Nem a fejlődés része a felnőtté válás útján az
identitással és a szubkultúrával való játék, akár a provokáció? Meg aztán nem arra szeretnénk tanítani a fiataljainkat,
hogy hallassák a hangjukat – még ha szélsőséges nézeteket vallanak is –, hogy nyíltan beszéljenek az őket érdeklő
témákról? Hol kell meghúznunk a határt? Mikor válik az iskolaigazgató „egyszerű” iskolavezető helyett túlságosan
polgármesterré vagy rendőrré?
Ez a fejezet az osztálytermi, iskolai és környezeti szintű polarizációt ismerteti, és iránymutatásokat ad mindegyikre
vonatkozóan, hogy hogyan kell kezelni a polarizációt.
Hogyan kezeljük az iskolai szintű polarizációt
A tanároknak fel kell készülniük a polarizáció kezelésére. Ők azok, akik minden nap találkoznak a diákokkal, és akik
elsőként szembesülnek a diákok polarizáló kijelentéseivel. Ezenkívül nekik van először lehetőségük megakadályozni,
hogy nagyobb probléma legyen egy kis incidensből.
A tanárok azonban olyan polarizációval is szembesülnek, amelyet egyesek észre sem vesznek, mivel csendben történik.
Ahogy a „RAN EDU képzési programokkal kapcsolatos útmutató” című anyag is leírja, a tanároknak bizonyos alapvető
készségekre van szükségük annak biztosítása érdekében, hogy felkészültek és ellenállóak legyenek. Ezek közé tartoznak
a következők: legyenek tisztában a saját terveikkel, értékeikkel, erősségeikkel és korlátaikkal; legyenek interaktív
képességeik, illetve legyenek képesek az osztályban megvitatni a valós életből vett problémákat.
Ahogy az „Ellentmondásos témák oktatása”15 is leírja, a tanárok különböző szerepeket tölthetnek be az osztályban,
ilyen például egy semleges elnök, az ördög ügyvédje vagy egy szövetséges. A növekvő polarizációra tekintettel
különösen fontos, hogy a tanárok megfelelő szerepet válasszanak maguknak, és jó környezetet teremtsenek a
párbeszédhez, hogy minden diák biztonságban és kényelemben érezze magát. A tanároknak minden diákot meg kell
hallgatniuk, és hagyniuk kell, hogy megosszák az érzelmeiket.
Hogyan teremthetnek megfelelő környezetet a tanárok, hogy megakadályozzák vagy kezeljék a polarizációt?

•

Meg kell teremteni az osztályban a közös értékeket, és ezekre kell építeni. Nem kell, hogy minden diák
ugyanazokat az értékeket vallja, de segít, ha vannak bizonyos közös értékek, mint például az
egyenlőség. Ezek az értékek azt is tükrözik, hogy milyen mini közösség az osztály.

•

Világos szabályokat kell meghatározni. Ha valaki beszél, a többieknek hallgatniuk kell, és fordítva.
Ehhez levezetési készségekre van szükség a tanár részéről.

•

Tanárként együttérzést kell tanúsítani, nem pedig folyamatosan arra törekedni, hogy „megnyerjük” a
diákokat az éveinkkel. Meg kell próbálni rájönni, hogy a diákok miért mondják azt, amit mondanak, mi
van a kijelentéseik mögött.

15

Az „Ellentmondásos témák oktatása” hivatkozása:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806948b6
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•

Érzékenynek kell lenni a konfliktusokra, és fel kell készülni ezek kezelésére. Biztonságos teret kell
ehhez biztosítani. Az érzékeny témák megvitatásához idő kell, ezért nem szabad megpróbálni öt
percbe belesűríteni őket. Okos dolog lehet rendszeres vitákat szervezni az osztályban.

•

Minden osztályban legyen valaki, aki a polarizációs kérdésekért felelős. Ennek a diáknak az osztályt
kell képviselnie, és beszélnie kell a tanárral, ha problémák merülnek fel, hogy együtt találjanak ki
megoldásokat.

•

Az órákon tevékenyen kell alkalmazni az iskolai szabályokat és a közös értékeket, különösen nehéz
helyzetekben.

•

A polarizáció osztályban történő megbeszéléséhez a Bart Brandsma-modellt kell alkalmazni. Ennek
könnyített változatára is szükség lehet, különösen akkor, ha fiatalabb diákokról van szó. Ez a modell a
tanár és a diákok számára is biztosítja azt a nyelvezetet, amely szükséges a polarizáció
megvitatásához, illetve észrevételéhez, amikor megtörténik.

•

Tanárként tantárgyat kell tanítani, ezért ez a fő téma az órán. Sosem szabad azonban megfeledkezni a
diákokhoz fűződő kapcsolatról, és arról, hogy időnként kell egy kis „lazítás”.

•

A Tony Blair Globális Változás Intézet a párbeszédre vonatkozó néhány érdekes tanáccsal szolgált:
http://tonyblairfaithfoundation.org/sites/default/files/Essentials-of-Dialogue_0.pdf

Hogyan ismerjük fel tanárként a polarizációt
•

Ha a diákok nem hallgatják meg egymást, vagy nem akarnak fizikailag egymás mellett ülni, akkor jó
lehet egy őszinte beszélgetés, mivel lehet, hogy polarizációról van szó.

Hogyan előzzük meg az iskolai szintű polarizációt
Azon túl, hogy az osztályban folyik, az iskola szintjén vagy akár az iskolai testület tagjai között vagy a tanáriban is
megtörténhet a polarizáció. A polarizáció megakadályozása érdekében fontos, hogy a középmezőnybe történjenek
befektetések, illetve a befogadást és ne a kirekesztést erősítsük. Az iskolai testületnek csapatként is szorosan együtt
kell működnie, ugyanazokat a szabályokat és iskolai erkölcsi normákat követve.
Hogyan előzzük meg az iskolai szintű polarizációt

•

Iskolaigazgatóként a középmezőnybe kell befektetni. Az iskolai kultúrába és erkölcsi normákba úgy
lehet befektetni például, hogy erre képezzük a testületet. Az iskolai testület minden tagja és diákja
számára egyértelműnek kell lenniük az iskola értékeinek.

•
•

Iskolaigazgatóként mindenki számára világossá kell tenni az iskolai szabályokat.
Ébernek kell lenni! Szét kell nézni a tanáriban: a tanárok mindig külön ülnek bizonyos csoportokban?
Jó ötlet, ha megbeszéljük velük ezt a megfigyelést. Egy semleges megfigyelőt is lehet hívni.

•
•
•

Esettanulmányok felhasználásával meg kell tárgyalni a polarizáció különböző szintjeit a csapattal.
Konfliktuskezelési készségeket, illetve demokratikus értékeket kell tanítani minden diáknak.
Ügyelni kell, hogy rendszeresen dolgozzunk a csapatépítésen, például csapatépítési kezdeményezések
bevezetésével. Ez biztosítja a csapaton belüli erős köteléket, és segíti a közös célok meghatározását.
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Hogyan lehet a legjobban együttműködni a szülőkkel a polarizáció megakadályozása érdekében

•

Ügyelni kell arra, hogy a szülők megismerjék az iskola értékeit és erkölcsi normáit, ahová a gyerekük
jár. Iskolaigazgatóként megbeszélheti ezeket a szülőkkel, amikor beíratják a gyermeküket. Az említett
értékek megerősítésére (tudatosítására) kihasználhatja az olyan lehetőségeket, mint a szülői
értekezletek.

•

A szülők a középmezőny lényeges csoportja. Az iskolák együttműködhetnek velük a közös érdekek
mentén, biztosítva őket arról, hogy az iskola egy biztonságos és lelkesítő közösséget ad, ahol
tanulhatnak a gyerekeik: „Hogyan tudunk mi, iskola és szülők, közösen hozzájárulni ehhez?”

•

Az uszító szerepét betöltő szülőket a gyökeres változtatások alkalmazásával irányítani kell. Az első
dolog: ne adjunk nekik teret, ahol a polarizációs játékot játszhatják.
Zárt, személyes és kevésbé nyilvános környezetben kell foglalkozni velük úgy, hogy nem adunk nekik
nyilvános teret a polarizáláshoz.

Hogyan lehet megelőzni az iskolai polarizációt, miközben továbbra is a helyi közösség része vagyunk
Jóllehet az iskola maga is egy közösség, de nem egy sziget. Az iskoláknak kapcsolata van a partnerekkel, a környezettel
és a tágabb értelemben vett közösséggel. Még pedagógiai előnye is van annak, ha az iskolai tevékenységeket az iskolai
kapuin kívül viszik – ez biztosítja, hogy a való világ számára is érdekesek legyenek, ahol a diákok otthona és környezete
található.
A problémás polarizáció kezelésénél lehet, hogy az iskoláknak a környezettel is meg kell birkózniuk, illetve kezelniük
kell azt, különösen, ha polarizált, és ezért érintik az iskolát (légkör). Ahhoz, hogy a polarizációra az iskolai kapuin belül
és kívül is felkészüljenek, az iskoláknak proaktív módon bizalmi kapcsolatot kell kialakítaniuk a partnereikkel. Ennek
lehetőség szerint békeidőben kell történnie, mielőtt a polarizáció jelentkezik.
Fel kell készülni a váratlan nehéz időkre. Lehet, hogy az iskoláknak meg kell találniuk a „megfelelő” partnereket, és arra
kell ösztönözni őket, hogy befektessenek a kapcsolatba. Lehet, hogy nehéz megtalálni a megfelelő hangnemet a
szülőkkel, tágabb értelemben pedig a közösséggel folyó kommunikációban. Egyfelől ugyan az iskolák szembesülnek
ezekkel a nehézségekkel, és nem tudják megváltoztatni a társadalmat, másfelől viszont tudnak változtatni azon, ahogy
a közösséget kezelik, illetve tudatosíthatják, hogy hogyan kell kezelni a polarizációt.
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Mi a legjobb munkamódszer többintézményes környezetben

•
•

„Eső után köpönyeg”: legyünk felkészültek!
Építeni kell a meglévő kapcsolatokra és több intézményből álló hálózatra, és meg kell keresni például a
lakásügyi hivatalokat, a sportklubokat, az ifjúságsegítőket, az önkormányzatot és a rendőrséget. Egy
olyan partnerként kell bemutatni az iskolát, amely a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy törődjön a
fiatalokkal és a szüleikkel.

•

Egy kitalált, de nem elképzelhetetlen történettel esetvizsgálati műhelyfoglalkozást kell tartani. Meg
kell vizsgálni, hogy az emberek el tudják-e érni a terület többi érintett szereplőjét.

•

Létre kell hozni egy különböző szakterületek, például a helyi hatóságok, a családügyi csoportok és a
rendőrség képviselőiből álló intézményközi munkacsoportot. Ez elősegíti, hogy az emberek különböző
szemszögekből láthassák a dolgokat. Egy közös célon kívül ennek a csoportnak ki kell dolgoznia a
közös terminológiát. A megfelelő szavak használata és a hangnemváltoztatás különösen fontos akkor,
amikor higgadtságra van szükség.

•
•

Arra kell ösztönözni a különböző partnereket, hogy lépjenek be a munkacsoportba.
Fel kell kutatni, és ki kell választani a megfelelő személyeket és képviselőket, például azokat a
szakembereket, akik már a RAN tagjai.

•
•

A „meggyőzők” és az „összekötők” megtalálására kell koncentrálni.

•
•

Közös érdeklődésre számot tartó témákról folytatott kötetlen beszélgetésekkel kapcsolatokat kell
teremteni.
Meg kell mutatni, hogy a munkacsoport nincs elszakadva a valóságtól, és meg kell teremteni a
sürgősség érzetét.
Ne felejtsük el: nem mindenkit kell bevonni, legyen a csoport minél kisebb.

Hogyan használjuk a közösségi médiát
•

A külvilággal való kommunikáció lehetőségeként használni kell a közösségi médiát, és mindenképpen
a még nem polarizált középmezőnyt kell célközönségnek tekinteni. Egy Twitter-fiók más értelmezést
adhat az iskolát befolyásoló eseményeknek. Egy Facebook-fiókot az iskolai értékeket közvetítő, illetve
online közösséget építő platformként lehet használni.

Hogyan kell kommunikálni a többi iskolával
•

Az azonos területen lévő iskolák között testvériskolai projekteket kell létrehozni, aminek részét
képezhetik közös iskolai projektek és diákcsere-programok. Ezek a projektek lehetőséget biztosítanak
az iskolák számára, hogy hozzájáruljanak a társadalmi kohézióhoz, és enyhítsék az iskola számos
területén megnyilvánuló szegregációt. Az ilyen kezdeményezések azt is erősíthetik, hogy a diákok
értékeljék a kulturális és társadalmi sokszínűséget.
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Gyakorlati tapasztalatok
Az iskolai és osztály szintű polarizáció kezelése, Belgium
Az antwerpeni Royal Athenaeum a polarizáció különböző csúcsosodásaival szembesült, amelyek befolyásolták
az iskolai légkört. A megoldás érdekében a közép(mezőnyre) helyezték át a hangsúlyt. Egyéb kezdeményezések
mellett az iskola létrehozta a közös értékek alapvető gyűjteményét, alkalmazza a kultúrák és vallások közötti
párbeszédet, és az aktív polgári szerepvállalásra koncentrál.
A törökországi sikertelen puccskísérlet után új formában erősödött fel a polarizáció: a Gülent támogatók, illetve
az Erdogant támogatók között. Az iskola úgy döntött ezért, hogy befektet a tanárok polarizáció
megszüntetésével kapcsolatos képzésébe, és történelemből bevezetett egy új kiemelt területet, ideértve a Török
Birodalom történetével foglalkozó iskolai külön napot. A tanárok egy 10 főből/kulcsszereplőből álló csoportja
egy alaposabb, a Bart Brandsma-modellre épülő kétnapos képzési programban is részt vett. Az osztály szintjén
hangsúlyozták, hogy minden tanárnak meg kell ismernie a modellt, és azt is, hogy a polarizációval félelem
nélkül kell foglalkozni. Az ilyen jellegű kérdések kezeléséhez nem kell sok speciális tudás, a modell alkalmazása
és a megfelelő kommunikációs készségek segítséget jelentenek a tanároknak.

Gyakorlati tapasztalatok
A polarizáció kezelése ellentmondásos témák tanításával, egy gyakorlati útmutató
A polarizáció megelőzése érdekében a tanároknak képesnek kell lenniük ellentmondásos témákat kezelni
az osztályban. Az „Ellentmondásos témák tanítása” útmutató gyakorlati eszközt és tudást ad a
tanároknak. Eligazítást ad a tanároknak például az osztályban az ellentmondásos témák bemutatási
lehetőségeire, az ellentmondásos témák tanítási módszereire, illetve arra vonatkozóan, hogy hogyan
reagáljanak, és hogyan értékeljék a vitákat. Azt is bemutatja az útmutató, hogy az alapvető,
leglényegesebb készségekbe történő befektetések hogyan eredményezhetnek szakmai hatékonyságot és
felkészült tanárokat.

Gyakorlati tapasztalatok
A polarizáció kezelése a rendőrséggel együttműködve, Svédország
A rinkeby-i iskola Stockholm városának egyik legszegényebb részén található egy olyan környéken, amely
különböző kulturális háttérrel rendelkező emberek otthona. A terület számos nehézséggel küzdött, és
társadalmi elégedetlenségéről ismert. Az iskola, a rendőrség és az önkormányzat szorosan együttműködik e
nehézségek megoldása érdekében. Egy közlekedésilámpa-rendszer használatával naponta tájékoztatják
egymást a környék feszültségi szintjéről: zöld, sárga vagy vörös ma a helyzet?
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Ifjúság, család és kommunikáció, illetve polarizációkezelés
Miért érdekes a polarizáció a közösségek, a fiatalok és azok szempontjából, akik velük dolgoznak?
A „mi és ők” polarizáció növeli a szegregációt, az intoleranciát, az ellenségességet, végeredményben pedig az
előítéletből és szélsőségességből elkövetett bűncselekményeket is a társadalmi csoportok között, a közösségek között.
A középmezőny, akik közé a polarizációval nem érintettek tartoznak, olyan közösségek halmaza, amelyek részben
fedik egymást. Ők sokrétű identitással és lojalitással rendelkező emberek.
A közösségek a polarizáció potenciális célcsoportjai vagy akár potenciális áldozatai is, de ellenálló erejükkel és ellenálló
képességükkel ugyanúgy lehetnek a változás segítői is. A közösségeknek, fiatalok és szakemberek csoportjainak
lehetőségük van arra, hogy felkészítsék és támogassák a közösségeket és a fiatalokat.
Négy különböző csoporttal foglalkozunk, mindegyikben vannak nehézségek és lehetőségek:
1. Közösségek és hitközösségek;
2. Anyák, apák és más potenciális középmezőnybeli „oszlopok”;
3. Ifjúság

4. A közösségekkel és az ifjúsággal dolgozó szakemberek.
A közösségek és a hitközösségek szerepe
A kormányzatoknak és a hatóságoknak mindent meg kell tenniük ugyan a polarizáció, a szélsőségesség és a
radikalizálódás megelőzése érdekében, közösségi részvétel nélkül nem lehet hatékonyan kezelni ezeket az ügyeket.
Könnyebben terjed a szélsőségesség és a polarizáció, ha maguk a közösségek nem utasítják el azokat, akik másokat
szeretnének radikalizálni. Egyes közösségekben alapvetően hiányzik a kormányzatba, a rendőrségbe és a hatóságokba
vetett hit és bizalom. Ilyen körülmények között nehéz kialakítani a sikeres megközelítéshez szükséges együttműködést
és társulást. A polarizáció és a radikalizálódás megelőzési módszereinek kulcstényezője a közösség bevonásába és a
közösség felkészítésébe történő befektetés. A kulcskérdés az, hogy hogyan lehet ezt hatékonyan elérni.
A közösség hatékony bevonásának megvalósításához és a közösség ellenálló képességének kialakításához számos
nehézséget le kell küzdeni16: lehet, hogy a közösségekben nincs biztonságos tér a párbeszéd kialakításához; a
megbélyegzéstől vagy a rendőrségtől és a médiaszerepléstől való félelem tapasztalható; esetleg nem érzik azt, hogy a
helyi hatóságok elismerik őket; nem férnek hozzá megbízható információkhoz, illetve nem bíznak a hatóságokban. Azt
is fontos felismerni, hogy a közösségek sokszínűek, a közösségi határok pedig képlékenyek.
Ezeket a nehézségeket le lehet azonban küzdeni. A közösségeken belül és azok között a polarizációval szembeni
ellenálló képesség kiépítéséhez akciócsoportok, közösségi szervezetek és közösségi párbeszéd projektek révén a
közösség szószólóira és tehetségeire kell támaszkodni. Fontos ezért folyamatosan oktatni a közösségeket és erősíteni
a polarizáló és szélsőséges nézetek elleni védekezésüket. Lényeges továbbá felhatalmazni a közösség vezetőit, hogy
hangot adhassanak a középmezőny problémáinak. A közösségek és a közösségi vezetők nyitottabbak lesznek a
polarizáció későbbi fázisaiban a párbeszédre, ha már megteremtettük velük a kapcsolatot. Egy megbízható kapcsolat
kiépítéséhez idő és munka kell.

16

RAN YF&C: „A polarizációval és a radikalizálódással szembeni ellenálló képesség erősítése”, UTÓLAGOS ANYAG,
London, 2017. június 29-30.
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Hogyan alakítsunk ki ellenállóképes szervezeteket, a középmezőny megerősítése

•

A közösségekben és azok között az elkötelezettség kialakításához nagyon fontos a meghallgatás. A
hosszú távú kapcsolatok jelentik a kulcsot. Sokkal hatékonyabbak a hosszú távra, nem pedig csak egy
esemény miatt létrejött kapcsolatok.

•

Keresni kell a kapcsolatot a közösség igazi vezetőivel, és ebbe kell fektetni. Nem mindig a szokásos
gyanúsítottak, például az egyházi vezetők vagy az imámok azok a személyek, akikkel azonosul a
közösség.

•

Kapcsolatban kell lenni a hivatalos és kevésbé hivatalos szervezetekkel és kisebb közösségekkel. Fel
kell ismerni a közösségeken belüli sokszínűséget, és meg kell találni az alapvető értékeket.

•

Együttérzéssel és békéltető hozzáállással kell viszonyulni a szervezetekhez. A megosztó témák helyett
azokra a dolgokra kell koncentrálni, amelyek foglalkoztatják őket.

•

Ha egy bizonyos közösséget nem lehet elérni, helyzetet vagy témát kell váltani. Például: lehet, hogy
egy migránsközösség nem azonosul az állammal, de lehet, hogy azonosul a környékkel. Ugyanazok az
emberek különböző közösségekhez tartoznak, előnyt kell ebből kovácsolni.

Gyakorlati tapasztalatok
Átalakító vitakörök, Írország
Vezetett vitakörökben, különböző hátterű emberek (például félkatonai szervezetek volt tagjai vagy politikai
erőszakban való érintettség miatt kockázatot jelentő fiatalok) teret kapnak, hogy elmondják a történeteiket.
Úgy érkeznek, hogy nem bíznak egymásban, de a kezdeményezésen és a hely biztonságán keresztül arra
kapnak ösztönzést, hogy bízzanak a folyamatban.
A párbeszéd folyamata arra ösztönzi őket, hogy egy alapos meghallgatás keretében önkritikusan emlékezzenek
vissza személyes és közösségi múltjukra. Mik az okai az elköteleződésüknek, és milyen hatással voltak ez a saját
életükre és azokéra, akiket érintett?
Gyakorlati tapasztalatok
Közösségi párbeszédek, Finnország
Finchurchaid közösségi párbeszédeket szervez, hogy erősítése a városok, hatóságok és közösségek
együttműködését a PVE (az erőszakos szélsőségesség megelőzése), az integráció és a családtámogatás
területén. Egy részvételi folyamat keretében arra hívják fel a rendőrséget, a szociális és ifjúsági szolgálatokat,
az oktatási és egészségügyi ágazatot, a vallási közösségeket és az NGO-kat, hogy akadályozzák meg a
megbélyegzést, és előzzék meg bizonyos csoportok „megcélzását”.
Az anyák, az apák és más potenciális középmezőnybeli „oszlopok” szerepe
A szülőket érdekli a környezet, ahol a gyerekeik élnek. Bár lehet, hogy az emberek sok dologban nem értenek egyet,
közös bennük az, hogy biztonságos és békés környezetet szeretnének saját maguknak és a gyerekeiknek. Ugyanez
vonatkozik a boltosokra, a sportklubokra és másokra, akik biztonságos és békés környezetet szeretnének. Közönséget
változtatva, magunkat a középmezőnybe helyezve és a szülők és a környék ebben érdekelt többi tagját megszólítva
letudható a polarizációs játék.
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Hogyan viszonyuljunk az anyákhoz és az apákhoz

•

Kezeljük őket olyan lakosként és szülőként, akik a területen élnek, és akik a legjobbat szeretnék a
gyerekeiknek.

•

Amikor identitással kapcsolatos polarizálódásra uszítanak, ezekre a közös érdekekre, például a család
fenntartására lehet hivatkozni (ez a „témaváltoztatás” a gyökeres változtatások között).

•

Tudatosítsuk a szülőkben az erősségeiket és a képességeiket, azt, hogy milyen pozitív hatást
gyakorol(hat)nak a saját családjukon és a tágabb értelemben vett közösségen belül, illetve hogyan
használhatják ki a legjobban ezt a lehetőséget. Ez meghatározó az önbecsülés kiépítésében és a szülők
cselekvésre való felkészítésében.

•

Támogatni kell a szülőket saját cselekedeteikben, és nem arra kell törekedni, hogy tereljük vagy
irányítsuk a kezdeményezéseiket. Érzékenynek kell lenni, és békéltető hozzáállást és magatartást kell
tanúsítani.

•

Maradjunk a kis méretnél, és ne féljünk attól, ha etnikai vagy egyébként homogén csoportokkal kell
dolgozni, amennyiben ez elősegíti a középmezőny csoportjaival való kapcsolattartást. Elegendő, ha
békében élünk egymás mellett.

Gyakorlati tapasztalatok
Anyák iskolája, Ausztria
Az anyák iskolája modell egy úttörő, családközpontú megelőzési program, amelynek az a célja, hogy leküzdje a
fiatalok körében a radikalizálódás növekvő veszélyét. A modell az aggódó és érintett anyákat fogja össze, hogy
egyéni képességeik és érzelmi műveltségük erősítésével reagálni és kezelni tudják azt a problémát, hogy
gyermekeik szélsőséges hatásoknak vannak kitéve. A gyermekeikhez fűződő érzelmi kötődésük miatt az anyák
jó helyzetben vannak ahhoz, hogy visszavegyék a verbuválók legfontosabb eszközeit – időt áldoznak,
meghallgatnak, megszerzik a bizalmat, együtt éreznek és érzelmi támaszt nyújtanak. Az anyáknak strukturális
és érzelmi támogatásra van szükségük ahhoz, hogy a kamaszkor nehézségei során ismét közeli kapcsolatba
kerülhessenek gyermekükkel.

Törődés a fiatalokkal
A fiatalok különösen kiszolgáltatottak a polarizációnak, mivel a polarizáció az identitásra épülő gondolkodásmód. A
felnövés azt jelenti, hogy kísérletezünk az identitásokkal, és szubkultúrákat és ellenkultúrákat fejlesztünk ki. Normális,
sőt, szükséges is, hogy a kamaszok provokatívak legyenek, feszegessék a határaikat és makacsok legyenek. Nagy
jelentősége van ezért annak, hogy biztonságos helyeket teremtsünk a fiatalok számára, ahol tesztelhetik a
véleményüket, nyílt vitákat folytathatnak, és megismerhetnek más szubkultúrákat. Az oktatási programokkal együtt a
biztonságos helyek a legnagyobb segítséget adják majd a fiataloknak, hogy kritikusan gondolkodjanak, ami végül is a
legjobb védekezés a polarizáció és a szélsőségesség ellen.

Radikalizálódást Tudatosító Hálózat

32

Végleges anyag
RAN POLARIZÁCIÓKEZELÉSI KÉZIKÖNYV
Tematikus rendezvény – 2017. július 6., Amszterdam (NL)

Hogyan foglalkozzunk a fiatalokkal

•

Az ifjúságsegítőknek szóló tankönyvben az egyik legrégibb fogás az, hogy lehetőségeket
teremtenek a szubkultúrák számára, hogy más szubkultúrák tagjaival találkozzanak. Ez csak a
polarizáció megelőzési szakaszában hasznos.

•

Fel kell ismerni az ifjúság tényleges szerepvállalására való felkészítés jelentőségét: a fiatalokat
feladat elé kell állítani, hogy alakítsák ki saját hangjukat, találják ki, hogy mit szeretnének, és
fejtsék ki a nézeteiket, véleményüket és érdeklődési körüket.

•

A fiatalokkal dolgozóknak ismerniük kell a napi realitást; alaposan ismerniük kell a kamaszok
világát általában, ideértve az online hálózatokat, különösen pedig az aktuális igényeiket és
érdeklődési körüket.

•

Oda kell figyelni arra, hogy kit vonunk be. Biztos, hogy ezek a fiatalok kiszolgáltatottak? Ők a
csendes közép? Ők azok, akik így vagy úgy motiváltak és elkötelezettek?

•

Az elfogadás alapú megközelítés a kulcs. Az embereket olyannak kell elfogadni, amilyenek.
Kétségbe vonhatjuk azt, amit mond vagy amit tesz a személy, de őt magát nem.

Hogyan kezeljük egy fiatalokból álló csoportban a polarizálódást és az uszítókat

•

Az ifjúság bevonásával kapcsolatos módszerek hatékonysága a rendelkezésre álló humán erőforrások
minőségétől függ. Legyenek akár hivatásos ifjúságsegítők, önkéntesek, szakmai felkészítők vagy egyéb
szereplők, képesnek kell lenniük kapcsolatot tartani a fiatalokkal, megismerni a sérelmeiket és az
igényeiket, és képesnek kell lenniük ösztönözni a változást (bármilyen kicsi is legyen), ha úgy tűnik,
hogy egy fiatal megindult lefelé a romlás útján. Ennek biztosításában segítséget jelent a hitelesség és a
belső motiváció, továbbá a képzés és a felkészítés.

•
•

Kezdjük el korán a munkát a fiatalokkal.
Amikor polarizálódó környezetben van dolgunk fiatalokkal, alkalmazzuk a négy gyökeres változtatást:
1. Pozíció
2. Téma

3. Közönség
4. Hangnem

A közösségekkel és az ifjúsággal dolgozó szakemberek
Az állampolgári csoportok támogatásával és felkészítésével foglalkozó szociális munkások nagyon értékesek lehetnek a
közösségépítésben. Európában a szociális munkát hivatásos vagy önkéntes alapon lehet végezni. A szakmai normák és
a rendelkezésre álló erőforrások tagállamonként – minőségi és számszaki értelemben is – jelentős mértékben
változóak. Az állampolgárokkal érintkező szociális munkások számára segítséget jelenthet az Albert Dzur által
lefektetett demokratikus szakmaiság(17). Ő megfogalmazza azt, hogy a szociális munkásoktól elvárhatjuk, hogy:
kiálljanak a gyengékért és az elesettekért, támogassák a befogadást és ösztönözzék a pluralizmust (érdekeket és
véleményeket).

17

Demokratikus szakmaiság: Az állampolgárok részvétele és a szakmai etika, identitás és gyakorlat újjáépítése.
University Park, PA: Penn State University Press, 2008.
Radikalizálódást Tudatosító Hálózat

33

Végleges anyag
RAN POLARIZÁCIÓKEZELÉSI KÉZIKÖNYV
Tematikus rendezvény – 2017. július 6., Amszterdam (NL)

Hogyan támogassuk a közösségeket és a fiatalokat

•

Ahhoz, hogy eredményesek legyenek, a szakembereknek tisztában kell lenniük a polarizációval és azzal,
hogy milyen dinamika mozgatja a polarizációt.

•

A szakembereknek képesnek kell lenniük békéltető nyelvezet és hozzáállás alkalmazására, hogy
megnyerjék a középmezőny csoportjait.

•

A szakembereket ki kell képezni a négy gyökeres változtatás alkalmazására, hogy kezelni tudjanak
bármilyen polarizálódást, amellyel szembesülnek.

•

A szakembereknek tudniuk kell, hogy saját pozíciójuk, személyes hátterük és élettapasztalatuk olyan
elfogultságot teremthet, ami polarizált környezetekben befolyásolhatja a cselekedeteiket és a
hozzáállásukat.

•

Az ifjúsági és közösségi munkásoknak tisztában kell lenniük az állampolgárokra, a kultúrára és különösen
a polarizációs kérdésekre vonatkozó helyi szakpolitikával és kommunikációs stratégiával.

•

Az ifjúsági és közösségi munkásokat nem lehet megafonként használni a helyi szakpolitika terjesztéséhez.
Az ő szerepük az, hogy a csoportjaikat képessé tegyék arra, hogy kifejezzék az érdekeiket és véleményüket
oly módon, hogy megteremtsék a bármilyen kérdés kezeléséhez szükséges feltételeket, miközben
továbbra is a középmezőnyben maradnak.

•

Legyünk tisztában a nyelvi akadályokkal. A fiatalok más típusú kommunikációra fogékonyak, mint ami a
felnőtteknél eredményes.

•
•

Óvatosan válasszunk témákat. Olykor jobb, ha nem mindjárt a „rossz témával” foglalkozunk.
Ne becsüljük alá, de ne is becsüljük túl az online hálózatok és kommunikáció szerepét. Vigyázzunk a
kommunikációs buborékokra.

•

Mindig ellenőrizzük, hogy vannak-e mások, akik nem vesznek részt aktívan, de akiknek mégis van
befolyásuk a fiatalokra és a vitára is.

Gyakorlati tapasztalatok
Maradj ember, Hollandia
A Maradj ember célja az, hogy erősítse a társadalmi kohéziót, és leküzdje a migránsok és menekültek
érkezésével, lakhatásával és integrációjával kapcsolatos polarizációt. A Maradj ember kutatást végez azzal a
céllal, hogy megismerje a migráns- és menekültkérdéssel kapcsolatos különböző nézeteket, dilemmákat és
megoldásokat, és arra törekszik, hogy erősítse a kölcsönös megértést és kapcsolatokat a különböző közösségek
és csoportok között. Bart Brandsma modelljét felhasználva a szervezet képzi is a szakembereket és a
szervezeteket, hogy jobban megértsék a polarizáció működését, és képesek legyenek annak megfelelően
cselekedni. A Maradj ember létrehozott öt figurát (sztereotípiák), hogy segítsen a döntéshozóknak megérteni,
hogyan vélekednek a különböző csoportok bizonyos dilemmákról és szakpolitikákról.
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Büntetés-végrehajtás és pártfogó felügyelet, illetve polarizációkezelés
Miért érdekes a polarizáció a büntetés-végrehajtás és a pártfogó felügyelet szempontjából?
A büntetés-végrehajtás és a pártfogó felügyelet a büntető igazságszolgáltatási rendszer fontos része. A legitimitás
megőrzése érdekében a büntető igazságszolgáltatási rendszernek igazságosan és arányosan kell kezelnie az egyéni
szabadság korlátozását. A fogvatartott egyénnek, a pártfogoltnak, a családjuknak és a közösségnek ugyanúgy
tiszteletet, igazságosságot, tárgyilagosságot és egyenlőséget kell tapasztalnia, amikor ezekkel az intézményekkel és
képviselőikkel találkozik.
A szabadságvesztés azzal jár, hogy meglazul vagy akár meg is szakad az egyén korábban meglévő kapcsolata az
ismeretségi körével. A fogvatartottak új kapcsolatokat keresnek, legyenek ezek átmenetiek (időtöltés a büntetés ideje
alatt) vagy tartósak. A valahova tartozás igénye csoportdinamikát eredményez, akár pozitív (barátságok, egymás
támogatása, közös részvétel tevékenységekben) vagy negatív (illegális tevékenységek, státusz, bűnbakkeresés)
kötődés érdekében. A börtöntársadalom állapota abból a szempontból jelentős, hogy a csoportok hogyan
viszonyulnak egymáshoz. Ha a fogvatartottak úgy érzik, hogy biztonságban vannak, és tisztelik őket, akkor kisebb lesz a
versengés a csoportok között, csakúgy, mint a túlélés eszközeként a kötődés iránti igény.
A hagyományos csoportdinamikák és a társadalmi, büntetés-végrehajtási intézeten kívüli fejlemények között lehet
átfedés, ami vagy sarkallja, vagy lassítja a folyamatokat. A gondolat, hogy egy társadalom másik csoportjához tartozok,
legitimálhatja/megerősítheti a jelenlegi struktúrák létezését, vagy rávilágíthat arra, hogy új csoportokra van szükség.
Összetűzések jöhetnek ezután. A legutóbbi európai és külföldi támadások után néhány büntetés-végrehajtási
intézményben például meglehetősen heves vitákat tapasztaltak a fogvatartottak között. A társadalmi feszültséget vagy
a kirekesztettség érzetét csoportok is felhasználhatják saját bűncselekményeik magyarázatához.
A fogvatartottak szempontjából a büntetés-végrehajtási intézet sokszor nem biztonságos. A személyi állományban
sem bíznak, egymásban pedig egyáltalán nem. Fontos a személyi állomány és a fogvatartottak közötti bizalom, vagy
legalább a bizalom kiszámítható korlátozások mellett. A büntetés-végrehajtási intézmény vezetése, de még inkább
személyi állománya nagyon fontos, amikor arról van szó, hogy működő börtöntársadalmat kell biztosítani, és
biztonságos környezetet kell garantálni. Ez többet jelent, mint egyszerűen figyelni a fogvatartottak magatartását és
egymás közötti (csoportos) mintázatát. A büntetés-végrehajtási intézmény személyi állománya dönti el, hogy mi
történjen a létesítményben, őket olyan csoportnak tekintik, amellyel szembe kell szállni. Ez az ellenségeskedés nőni
fog, ha egy csoport úgy érzi, hogy a tagjaival rosszabbul bánnak, mint a többiekkel.
A személyi állományt azonban nem szabad homogén csoportnak tekinteni. Az egymással szöges ellentétben lévő
politikai vélemények szerepet játszhatnak, amikor a kölcsönös bizalomról van szó, amely előfeltétele annak, hogy a
büntetés-végrehajtási intézmény személyzete elláthassa a feladatait.
Miközben a büntetés-végrehajtási intézmény zárt környezetében a csoportfolyamat fontos, amikor a polarizáció
kérdésével kell foglalkozni, a pártfogó felügyeleti munka szempontjából a társadalom általános légköre a fontos. A
társadalomba való visszailleszkedés és a társadalomba visszavezető út megtalálása nehezebb, amikor az értékek
tekintetében nincs meg a közös alap. A kiszolgáltatott helyzetben lévő, világos kapaszkodókat kereső emberek
számára vonzóak lehetnek a polarizációban megtalálható biztos támaszok.
Amikor polarizáció játszódik a társadalomban, káros lehet azok számára, akik a szabadulás után éppen
visszailleszkednének a társadalomba. A volt fogvatartottakkal szembeni tolerancia és megengedő magatartás (vélt)
Radikalizálódást Tudatosító Hálózat

35

Végleges anyag
RAN POLARIZÁCIÓKEZELÉSI KÉZIKÖNYV
Tematikus rendezvény – 2017. július 6., Amszterdam (NL)

szintje alacsonyabb lesz, különösen, ha valakiről egyértelműen radikális/szélsőséges kép alakult ki, vagy úgy érzi, hogy
egy olyan csoportba tartozik, amelyet a többiek nem fogadnak el. A kulcskérdés itt a következő: van-e valójában bármi
esélyem arra, hogy új életet kezdjek? Ez a büntetés-végrehajtási és a pártfogó felügyeleti munka szempontjából is
gondot jelent.
Büntetés-végrehajtási és pártfogó felügyeleti környezetben az intézkedések három csoportját lehet használni a
polarizáció kezeléséhez:
• a börtöntársadalom csoportjai között kialakuló polarizáció megelőzése;

•

a személyi állomány felvilágosítása;

•

a társadalmi elutasítás szintjén a kiszolgáltatott helyzetben lévő volt fogvatartottak csoportjainak
befogadásával kapcsolatos munka.

Hogyan előzzük meg börtönkörnyezetben a csoportok közötti polarizációt
A börtönkörnyezet fizikai környezetből, értékekből, kapcsolatokból, szabályokból és elvekből áll, amelyek
a börtön napi működését jelentik. Ezek a tények alakítják a börtönbeli tapasztalatot, és lehetőségeket
biztosíthatnak, hogy csökkentsék a szabadságvesztés alatti radikalizálódás és polarizálódó gondolatok
kockázatát, illetve szabadulás után a visszaeső bűnelkövetés kockázatát. A túlzsúfoltság, a létszámhiány
vagy a személyi állomány és a fogvatartottak közötti rossz viszony a bizonytalanság és a biztonsághiány
érzetét növeli, ezért olyan környezetet teremt, amely növeli a kiszolgáltatottságot.
Mit tehet a büntetés-végrehajtás személyi állománya?

•

A biztonságos környezeten és annak megőrzésén kell dolgozni. Ez az általános, megszokott
rend típusú megközelítés minden más polarizációval kapcsolatos intézkedés előfeltétele.

•

Oda kell figyelni a rendszeren belül a csoportfolyamatokra. Mely csoportok rendelkeznek erős
identitással? Mely csoportok között érezhető feszültség? Mennyire jelentenek veszélyt a
csoportok a büntetés-végrehajtási intézmény személyi állományára is?

A személyi állomány polarizációval kapcsolatos felvilágosítása
A polarizáció megköveteli, hogy ismerjük a jelenséget és azt, hogy hogyan „színezheti” a magatartás és
az intézkedések felmérését/megismerését. Végeredményben a polarizáció folyamatait nem az erősíti
vagy gyengíti, hogy valamit milyennek szánunk, hanem az, hogy milyennek érzik. Az egyik nagy probléma
az, hogy a büntetés-végrehajtási és pártfogó felügyeleti rendszerek az egész Unióban olyan személyi
állománnyal rendelkeznek, amely merőben különbözik azoktól az emberektől, akikért dolgoznak, ha a
kultúráról, a háttérről stb. van szó. Nem ritka, hogy a személyi állomány meglehetősen monokulturális.
Ennek potenciális következménye az, hogy nincs egy mögöttes mechanizmus, amely tudatná a
rendszerrel, hogy hogyan vélekednek az intézkedésekről, illetve mit gondol a csoport a többiekről.
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Végleges anyag
RAN POLARIZÁCIÓKEZELÉSI KÉZIKÖNYV
Tematikus rendezvény – 2017. július 6., Amszterdam (NL)

Mit tehet a büntetés-végrehajtás és a pártfogó felügyelet személyi állománya?

•

Olyan légkört kell teremteni, amelyben a személyi állomány megbeszélheti egymással, a
fogvatartottakkal vagy a pártfogoltakkal szemben tanúsított nem megfelelő magatartást.

•

Vigyázni kell a saját véleményre és arra, hogy hogyan befolyásolhatják azt a markáns
vélemények. Megjegyzés: olykor nem biztos, hogy a saját gondolatok összhangban vannak a
hivatásos szereppel.

•

A megjegyzéseink maradjanak a kereteken belül, amelyeket a többi fogvatartott és a civil
társadalom a feladatainkra tekintettel elvár tőlünk.

•

Megjegyezzük, hogy alacsony kötődés/elfogadás idején a viccesnek szánt megjegyzéseket is
sértőnek érezhetik.
Meg kell tanulni különbséget tenni a szokásos, a polarizált és a szélsőséges magatartás
között.
Beszélgessünk egymással, ha a büntetés-végrehajtási intézmény személyi
állományának tagjai között a polarizáció jelei mutatkoznak.

•
•
•

Azonnal jelenteni kell a kollégák nem megfelelő magatartását, amely biztonsági
kockázatot jelenthet.

•

Legyünk szigorúak a személyi állomány mindenféle diszkriminatív megjegyzéseivel szemben.

•

Tartsunk képzést a radikalizálódás és a polarizáció témájában, ideértve azt is, hogy mi a
közös a (szub)kultúrákban és ideológiákban.

•

Keressük a személyi állományban a sokszínűséget, hogy jobban megismerhessük a
fogvatartottak és a pártfogoltak sokszínű kultúráját, vallását és hátterét.

Hogyan dolgozzunk a büntetés-végrehajtásból szabadult, kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportokkal szembeni
társadalmi elutasításon
A közvéleményben nem szokatlanok a szélsőséges múlttal rendelkező egyének társadalmi
visszailleszkedésével kapcsolatos negatív érzések. Ennek oka részben a jogos félelem, hogy
visszaesésre/bűnismétlésre kerülhet sor, egyeseknél pedig a szélsőséges cselekményekkel összefüggő
poszttraumás rendellenesség. Vannak azonban olyan polarizált előítélettel rendelkezők is, akik nem hiszik
el, hogy az emberek képesek megváltozni. Végül egyes emberek kellemetlenül érzik magukat, ha egy volt
terrorista a szomszédjuk vagy az alkalmazottjuk.
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Végleges anyag
RAN POLARIZÁCIÓKEZELÉSI KÉZIKÖNYV
Tematikus rendezvény – 2017. július 6., Amszterdam (NL)

Mit tehet a büntetés-végrehajtási és a pártfogó felügyeleti rendszer?

•

Minél korábban meg kell kezdeni a társadalomba való visszailleszkedéssel kapcsolatos
munkát, már a börtönbüntetés elején bevonva ebbe a büntetés-végrehajtást és pártfogó
felügyeletet (ha börtönbüntetésről van szó).

•

A társadalomba való visszailleszkedés folyamatába be kell vonni a családokat és a jó
barátokat, mivel gyakran ők azok a biztos pontok, amelyekre az egyének támaszkodni
tudnak a börtönben töltött idejük alatt és a szabadulás után.

•

Megfelelő kockázatértékelő eszközöket kell használni, és világosan kell beszélni a
kockázatvállalásról annak biztosítása érdekében, hogy egy incidens után reagálni tudjunk a
kritikára. Ezzel azt is mutatjuk, hogy nem felelőtlenül cselekszünk.

•
•

Kísérjük szoros figyelemmel a kiszolgáltatott helyzetben lévő pártfogoltakat.
Legyenek jó kapcsolataink az illetékes partnerekkel annak érdekében, hogy a társadalom,
illetve az érintett egyén számára is garantáljuk a biztonságot.

•

Hozzunk létre szakcsoportokat és beavatkozási lehetőségeket, amelyek e nehéz célcsoport
társadalomba való visszaillesztésén dolgoznak. Fontos az intézmények közötti munka, a
készségek és a tapasztalatok, illetve az információk megosztása. Ne a nulláról induljunk,
hanem tanuljunk hasonló kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok intézkedéseiből és
szervezeteiből.

•

Az önkormányzatokkal, a szociális szolgálatokkal, az NGO-kkal és más illetékes
szervezetekkel együttműködve óvjuk az ügyfeleket és a környezetüket.
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