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ANTONÍN STANĚK 

Az asszimiláció, mint szükséges feltétel 
a szociális összefogásban 

A Cseh Köztársaság egyre jobban integrálódik az európai demokratikus társadalmi 
struktúrákba. Ezzel egy időben az Európai Unió nyomása alá is kerül, mivel meg 
kell felelnie a Koppenhágai kritériumoknak. 

A nemzetközi szimpózium témája az akkulturáció folyamata (szociális és kultu-
rális változások), asszimiláció és integráció – tehát olyan témák, melyek szorosan 
összefüggenek a multikulturalizmussal, és a modern társadalom számára különböző 
szempontok miatt fontosak. Mind a három folyamat feltételezi és kiegészíti egymást. 
E folyamatok különböző kultúrák találkozásakor jönnek létre. Az egyesülő és fejlő-
dő Európa egyre sűrűbben válik olyan menekültek százainak céljává, akik gazdasá-
gilag vagy szociálisan instabil régiókból és a harmadik világból jönnek hozzánk. 
Európa területén így egyre sűrűbben találkoznak olyan különböző kulturális háttérrel 
rendelkező emberek, akik megtanulják, hogyan éljenek együtt. Mindez magával 
hozott – a múltban és a jelenben is hoz – különböző társadalmi és szociális konflik-
tusokat, feszültségeket. A különböző kultúrákból származó emberek találkozására a 
válasz a multikulturalizmus, melyet azonban nem érthetünk/ értelmezhetünk úgy, 
mint valamilyen egységes ideológiát, mely azt mondja ki, hogy emigráljatok és ott, 
ahova érkeztek követeljétek a kultúrátokhoz való jogot, stabilságát( biztosítását), 
melyhez jogotok van. 

A multikulturalizmusnak sok politikai megjelenési formája van, de mindig arról 
kell szólnia, hogy érzéssel, diszkrimináció nélkül tartsuk egyensúlyban a színes 
kultúridentitást a politikai egységgel. Nagyon veszélyes azt feltételezni, hogy azok, 
akik a többségi társadalomban akarnak élni, nyíltan vállalnák az asszimilációt. Az 
asszimiláció egy társadalmi folyamat, mely által egy társadalmi csoport – általában 
kisebbségben lévő csoport -, migráció vagy más változás során kapcsolatba kerül és 
részévé válik egy másik domináns csoportnak.1 A Diderot Enciklopédiában a követ-
kezőket olvashatjuk: „Az asszimiláció a teljes alkalmazkodás folyamata, melyben a 
szociális partner minden eddigi értékét és viselkedési mintáját feladja, és újakat vesz 
fel és azokkal teljes mértékig azonosul. Az asszimiláció a társadalmi környezet 
homogenizációjához vezet.” Az asszimiláció tehát egy lehetséges megoldás. A mo-
dern multikulturalizmus szellemében mindig úgy kell eljárni, hogy azok útjába, akik 
meg akarják tartani saját identitásukat, életvitelüket nem gördítünk adminisztratív 
akadályokat és a későbbiekben sem tesszük lehetetlenné számukra a többségi társa-
dalomba való beilleszkedést. Az asszimiláció lehetősége teljesen más, mint az asz-
szimilációs kényszer. Ezen a területen a cseh társadalomnak is több tapasztalata van. 
Még mindig érezzük az 1958/74-es számú – a vándoréletet folytató társadalmi cso-
portok állandó letelepedéséről szóló – törvénnyel kikényszerített, az állam által irá-

                                                        
1 (Großes soziologisches Wörterbuch 1996) 
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nyított roma-asszimiláció következményeit. Ez a törvény teljesen Sztálin nacionalis-
ta politikájának jegyében született. Gondolni kell arra is, hogy a kisebbségek között 
azok mellett, akik hajlanak az asszimilációra, olyan emberek is vannak, akik meg 
akarják tartani saját identitásukat és életvitelüket. A kényszerített asszimiláció erő-
szakos. Ennek következménye nem lehet más, mint dezorientáció, a kisebbségi cso-
port tagjainak állandó veszélyérzete. A dezorientáció és a fenyegetettség érzése 
ahhoz vezethetnek, hogy lesznek emberek, akik olyan védekező pozíciót vesznek fel, 
mely átlendülhet támadásba is. Innen már csak egy lépés az erőszak és a bosszú. 

A kilencvenes évek óta az interkulturális oktatásban új szelek fújnak, melynek 
alapja az inklúzió módszere, az integrációs folyamathoz való aktív csatlakozás, 
amellett, hogy belsőleg megtartjuk másságunkat. A hangsúly azon van, hogy a felek 
kölcsönösen tolerálják egymás másságát, mindenkit bevonnak, aki integrálódni akar, 
de azokat is bevonják, akik azokat veszik fel, akik integrálódni akarnak (lásd vgl. 
Skopalová, Hrachovcová 2004). Cél, hogy tudatosuljanak bennünk a különbségek és 
azok elfogadása, mint új teljes értékű létezési forma. (lásd Dopita 2002). A különbö-
zőséget nem potenciális konfliktusforrásként kell érteni, azonban úgy, mint egyéni 
és kölcsönös gazdagodást. A megkezdett út tehát így elhagyja az asszimiláció kon-
cepcióját, és megteremti a feltételeket a közös adaptációhoz. Az eredmény így nem a 
kultúra kioltása lesz mint ahogy az asszimiláció esetében az – hanem a kisebbségi 
kultúra közeledése a többségi kultúrához. A kisebbségi kultúra képviselőinek nem 
kell feladniuk értékeiket és világnézetüket, csak alkalmazkodniuk kell a megválto-
zott körülményekhez. Az adaptáció tehát – ahogy a Diderot enciklopédiában olvas-
hatjuk – egy olyan folyamat, melyben egy csoport (etnikum) alkalmazkodik a meg-
változott körülményekhez, anélkül (az asszimilációval ellentétben) hogy változna 
természetük, életformájuk (kultúra, szociális kapcsolatok, nyelv). Mindenki érdeke –  
többségi és a kisebbségi csoporté is –, hogy az adaptációs folyamat kölcsönös le-
gyen, hiszen így mindenki nyer valamit, mindenki hozzájárul az emberiség szellemi 
gazdagságához. 
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