
Felnőttoktatás és a kisebbségi jogok az európai integráció dimenziójában… 

 81 

VÁRNAGY PÉTER 

Felnőttoktatás (-képzés) és kisebbségi jogok 
az európai integráció dimenziójában 

a roma népesség vonatkozásában 
Nézzük meg elméletileg, melyek azok a főbb kötelességek felnőtt roma polgártársa-
inkkal szemben – elsősorban felnőttoktatási tekintetben, – amelyek az emberi jogok-
ból fakadnak, főleg a Hágai Ajánlások tükrében. 

Tekintsük először az Európa Tanács oldaláról a kérdést, ugyanis ennek program-
jában van egy olyan akcióterv, amely a roma népesség sajátos oktatási igényeinek 
kidolgozását célozza meg. Érdekes, hogy az Európa Tanács koncepciójában új ter-
minusként jelentkezik az ún. oktatáshoz (esetünkben felnőttoktatáshoz) való jog 
feljogosítása. Mit takar ez a fogalom? – kérdezhetjük. Tömören: ez a jog lehetővé 
teszi az egyén számára, hogy életét irányítsa, illetve annak irányítását átvegye az 
államtól (lásd az élethosszig tartó tanulás koncepciójának erősödése az Európai 
Unióban). Bővebben: ez a jog felhatalmazza az egyént a döntések befolyásolására, 
az aktív részvételre és a demokratikus élet tökéletesítésére. Olyan jog, amely az 
egyént képességekkel ruházza fel, mivel az egyén társadalmi, gazdasági és politikai 
kompetenciái az ezen jog teljes körű érvényesítéséhez kapcsolódó feljogosító folya-
matokra támaszkodnak. Azonkívül ez a jog lehetővé teszi más emberi jogok elsajátí-
tását is, mint például a munkához való jog, az identitáshoz való jog és a megfelelő 
életszínvonalhoz való jog. Ily módon hozzájárul az emberi jogok összessége kohe-
renciájának és eredményességének megteremtéséhez.1 

A következőkben induljunk ki abból a generális koncepcióból, amelyet az Euró-
pa Tanács úgy fogalmaz meg – tegyük hozzá: implicite a felnőttoktatás számára, – 
hogy mindenkinek olyan oktatást kell biztosítani, amely személyi törekvéseinek és 
igényeinek megfelel. Véleményünk szerint ez a közelítés tökéletesen adekvát azzal a 
perszonalista (személyközpontú) andragógiai elmélettel, amely hazánk gyakorlatá-
ban – különös tekintettel a kisebbségeknél revelálódik napjainkban. Egyes nyugati 
szerzők a többféleségben megnyilvánuló egységet oktatási szempontból a sokféleség 
paradoxonának nevezik.2 

Jogi aspektusból vizsgálva a kérdést, így tehát az oktatáshoz való jog egyúttal a 
sokféleséghez való jogot is jelenti. Azaz a fogalom a személyiségfejlesztéshez és az 
identitáshoz való jogot, a különbözőséghez való jogot, a személyi választás jogát, 
valamint a személy igényeihez legjobban adaptálható bánásmód jogát takarja.3 

                                                        
1 Tóth Teréz: Az Európa-építés folyamata az Európa Tanács oktatási tevékenységének tükrében. Új 
Pedagógiai Szemle, 2004. 2. szám 87. oldal 
2 Coulby C. – Jones C.: Postmodernity and European Education Systems. Chester, 1995, Trentham 
Books 16. oldal 
3 Birzea, Cesar: Gyakorló demokrácia: oktatáspolitika az Európa Tanácsban. Európai Oktatási 
Miniszterek Állandó Konferenciája XXI. Athén, 2003. 
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Az oktatáspolitikusok a fentebb említett paradoxon feloldásához választhatnak 
különböző közelítéseket: esélyegyenlőségen alapuló látásmód, a társadalmi igazsá-
gosságra építkező közelítés és az emberi jogokból következő kötelességek figyelem-
be vétele.4 Tanulmányunk témakörét tekintve most csak az utóbbira koncentrálunk, 
tehát az emberi jogokból fakadó kötelességekre, alapvetően a kisebbségi felnőttokta-
tás tükrében: 
– A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve: megköveteli a hátrányos megkü-

lönböztetés minden nyílt, intézményesített vagy strukturális, valamint rejtett 
formáinak felszámolását. Azaz gondoskodni kell arról, hogy senki számára se 
legyen lehetetlen az oktatás igénybevétele csak azért, mert szegény, nőnemű, et-
nikai kisebbségből származik, földrajzilag kieső térségben él, tanulási vagy fizi-
kai nehézségekkel küzd. 

– A választás elve: az oktatási kínálat sokszínűségét jelenti (diverzitás), amelyben 
a különböző egyének, csoportok és közösségek megtalálhatják a nekik leginkább 
megfelelő környezetet, tantervet vagy képesítést. A diverzitás így tanulási lehe-
tőségekként jelenik meg, mely az emberi képességek sokféleségének pontos le-
képezését próbálja adni. 

– A pluralizmus elve: esetünkben a felnőtteknek az oktatás iránti érdeklődés fel-
keltését és az abban való részvételüknek ösztönzését jelenti a különféle faktorok 
kapcsolatteremtése révén. Ezek közé tartoznak az üzleti szektor, a magánszek-
tor, a média, helyi közösségek, önkéntes szervezetek, politikai testületek, mun-
kaügyi hivatalok, egészségügyi szolgáltatók és egyéb közintézmények. 
Néhány mondatban feltétlenül említést kell tennünk a felnőttoktatás módszerei-

nek interkulturális vonatkozásairól is:  
− Az egyik, amely a kisebbségek – adott esetben a roma etnikai közösségek ok-

tatására, felzárkóztatására, integrációjára adaptálható oktatási/képzési mód-
szerek közül talán a legjelentősebb, – az interkulturális oktatás kreatív jellegét 
hangsúlyozza, amely a különbségeket állítja a tanulás alapjának fókuszába. A 
már említett Birzea-előadás gondolatmenete e tekintetben a Bennett-féle 
differenciáció elmélet, valamint a Bourdieu-nek a kulturális tőkéről szóló ta-
nítása szerint írja le e módszert. Következésképpen feltételezi, hogy a szemé-
lyek rendszeresen találkoznak az eltérő kultúrákkal, ami természetesen köl-
csönösségen alapul, azaz a másik kultúra értékeinek megismerése során az 
interkulturalitás jegyében a sajátjukat is újra felfedezik. 

− A másik módszer az ún. ellentmondásokból és konfliktusokból történő tanulás 
módszere. Abból indulunk ki, hogy a sokféleségből természetesen eredhetnek 
kulturális konfliktusok, amelyeknek feloldásait erőszakmentesen kell végre-
hajtani. Pontosabban a megoldás jogi és politikai eszköze az emberi jogok 
kölcsönös korlátozása, vagyis az egyes személyek, a kulturális csoportok, kö-
zösségek jogai nem korlátozhatják másoknak a jogait. 

Látszólag talán arányaiban a kelleténél többet foglakoztunk az Európa Tanács 
vonatkozó dokumentumaival. Tettük ezt elsősorban azért, mivel az Európai Unió 
jelenlegi tagállamai – köztünk hazánk – egyúttal az Európa Tanácsnak is tagjai. 
Nyilvánvaló tehát, a kultúrától független, egyetemes érvényű értékek – emberi jo-

                                                        
4 Tóth Teréz: Az Európa-építés folyamata az Európa Tanács oktatási tevékenységének tükrében. Új 
Pedagógiai Szemle, 2004. 2. szám 89. oldal  
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gok, pluralista demokrácia és jogállam, a kulturális sokszínűség védelme, fenntartá-
sa és fejlődésnek előmozdítása – deklarálásából folyik, hogy az Európai Unió (fel-
nőtt-)oktatáspolitikai elveit, programjait és projektjeit hazánk felnőttoktatásában is 
megvalósítani törekedjünk. 

Szólnunk kell a már hivatkozott Hágai Ajánlásokról. Figyelemre méltó, hogy 
mindegyik EBESZ-tagállam kötelezettséget vállalt a szervezet állam- és kormányfői 
értekezleteinek záróokmányaiból, a szervezet testületei ajánlásainak, valamint embe-
ri jogi értekezleteinek dokumentumaiból eredő feladatok megvalósítására a nemzeti 
kisebbségekkel kapcsolatban is. Az összes EBESZ-államra az ENSZ emberi jogi – 
beleértve a kisebbségjogi – határozatai úgyszintén kötelezettségeket rónak, de az 
EBESZ-államok többségét az Európa Tanács normái is kötik. 

Hangsúlyozzuk, hogy számos dokumentum mellett a Hágai Ajánlások is a puha 
jog alapján a nem kötelező érvényű normákat foglalják magukba, amelyek az álla-
mokra inkább politikai és erkölcsi kötelezettségeket rónak, az egyezményektől elté-
rően, amelyek az ún. kemény (kötelező érvényű) normákat tartalmazzák. Az EBESZ-
ben azonban az ajánlások megvalósítását is figyelemmel kísérik – ebben az esetben a 
nemzeti kisebbségi főbiztos, – és jelentést készítenek az egyes államoknak a témával 
kapcsolatos viszonyulásáról és gyakorlatáról. 

Az összesen 21 pontból álló Ajánlások 8 alfejezetre tagolódnak. Ez a tagolás a 
gyakorlatban felmerülő oktatási problémák figyelembevételével készült. A kidolgo-
zás során megállapították, hogy valamennyi hatályos nemzetközi jogi dokumentum 
különböző mértékben deklarálja a kisebbségeknek azt a jogát, hogy anyanyelvük a 
kollektív identitás megőrzését szolgálja. Ez a jog mindenekelőtt az oktatás révén 
gyakorolható. A feladatokat meghatározó szakemberek szerint „a kisebbségi nyelvű 
oktatásra vonatkozó nemzetközi emberi jogi dokumentumok némileg homályosak és 
általánosak”. Tegyük hozzá, – sajnálatosan – hiányoznak a kellő utalások ezen okta-
tás fokozataira, – például felnőttoktatás, – továbbá azt sem definiálták, hogy az 
anyanyelvi oktatás milyen szintjét kell a kisebbségek számára biztosítani és milyen 
eszközökkel. 

További igen fontos mozzanat, az ajánlások által az EBESZ-államok arra kaptak 
bátorítást, hogy támogatólag közelítsék meg a kisebbségi jogokat, vagyis az emberi 
jogok területén vállalt kötelezettségek teljesítéséről tartott koppenhágai értekezleten 
(1990) – amelyet hivatalosan az EBEÉ II. emberi jogi konferenciája néven tartanak 
nyilván – elfogadott ún. Koppenhágai Okmány 31. pontja (IV. rész) szellemében. E 
pont a nemzeti kisebbségek számára teljes egyenlőséget biztosító különleges intéz-
kedések foganatosítására buzdítja az államokat. Ennek az okmánynak a 33. pontja 
ugyanebben az értelemben azt követeli, hogy az államok a területükön élő nemzeti 
kisebbségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitástudatát védjék, és teremtsék 
meg identitásuk előmozdításának feltételeit. 

Ki kell emelnünk a szakértők ama megjegyzését, hogy a kisebbségi nyelvi okta-
tásra – felnőttoktatásra is – vonatkozó nemzetközi dokumentumok szerint a kisebb-
ségeknek nemcsak az a joguk, hogy identitásukat az anyanyelv közege révén meg-
őrizzék, hanem az is, hogy integrálódjanak és részt vegyenek a szélesebb államkö-
zösségi társadalomban azáltal, hogy az állam, illetve a többségi társadalom nyelvét 
megtanulják. 

A fentiek alapján az EBESZ-tagállamok nemzeti kisebbségeinek többnyelvűvé 
válása úgy tekinthető, mint a nemzeti kisebbségek védelméhez és integrációjához 
kapcsolódó nemzetközi dokumentumok céljainak elérését szolgáló leghatékonyabb 
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eszköz. Az alap- és középfokú oktatásra vonatkozó ajánlások irányadóként szolgál-
nak a kisebbségi nyelvi nevelés politikájában és a rá vonatkozó programok fejleszté-
sében, azonban – sajnálatosan – itt sincs utalás a felnőttekre. Lényegében mindezek 
a megállapítások arra az alapelvre vezethetők vissza, mely szerint a többség és a 
kisebbség szellemi és kulturális fejlődése elkülönülten nem mehet végbe. 

Mindezek érdekében, – követve az Ajánlások javaslatait – felnőttoktatási tekin-
tetben három instrukciót nélkülözhetetlenül fontosnak tartunk: 
– Az államoknak olyan feltételeket kell teremteniük, hogy a nemzeti kisebbségek 

reprezentatív szervezetei hatékonyan tudjanak közreműködni a kisebbségi okta-
tással kapcsolatos politikának, programoknak fejlesztésében és végrehajtásában. 

– A nemzetközi joggal összhangban a nemzeti kisebbségekhez tartozó személye-
ket – ahogy másokat is – megilleti az a jog, hogy az adott ország jogrendjének 
megfelelően saját oktatási intézményeket hozzanak létre és tartsanak fenn. 

– Az egyes országok nem hátráltathatják ennek a jognak a gyakorlását azáltal, 
hogy az ilyen intézmények alapításának, fenntartásának szabályozása során meg-
terhelő és méltánytalan jogi, adminisztratív követelményeket támasztanak. 
Az ajánlások készítői végezetül kifejezték reményüket, hogy – mivel a kisebb-

ségek oktatási problémái napjainkban is kényes témának számítanak, és mivel „a 
különböző nemzetközi emberi jogi dokumentumokban lefektetett normák kissé ho-
mályosak és általános jellegűek” –, az ajánlás kidolgozása bizonyára elősegíti a 
kisebbségi oktatási jogok kérdésének jobb megértését és megközelítését. Ezért a 
Hágai Ajánlások nem kívánnak a téma minden részletére kitérni, inkább olyan álta-
lános keretként szolgálnak, amely segítheti az államokat a kisebbségi oktatáspolitika 
fejlesztésében. A kisebbségi oktatásügyben dolgozóknak pedig hasznos útmutatások 
és (nemzetközi jogi) hivatkozási alapok lehetnek.5  

 

 

                                                        
5 Bozóki Antal: Kisebbségi dosszié: Hágai Ajánlások. Családi Kör, Újvidék, 2001. ápr. 26. 18. sz. 


