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Tolerancia, pluralizmus és
társadalmi kohézió
Válaszok a 21. századi európai
kihívásokra

MI AZ ACCEPT PLURALISM?
Az ACCEPT PLURALISM projekt arra keresi a választ, hogy mit jelent az etnikai, faji, és vallási
sokszínűség iránti tolerancia az európai társadalmakban és egyúttal segít a döntéshozóknak
kulcskérdések azonosításában.
A projekt a következő kérdésköröket vizsgálja:
– Milyen típusú toleranciák léteznek a mindennapok gyakorlatában az Európai Unió 14
tagállamában és egy tagjelölt országában?
– Mit jelent a tolerancia? Milyen összefüggések tapasztalhatók a multikulturalizmus, a liberalizmus,
a pluralizmus és a nemzeti örökség között?
– Milyen típusú konfliktusok származnak az európai társadalmakban az etnikai és vallási
sokszínűségből? Milyen nézeteket és viselkedésformákat tolerálnak és miket nem?
– Milyen intézkedéseket alkalmaznak a különböző intézmények képviselői
konfliktushelyzetben? Mennyire eredményesek ezek az intézkedések?
– Milyen fajta közpolitikákat és gyakorlatokat kell kialakítani az európai társadalmaknak ahhoz,
hogy jobban tiszteljék a kulturális sokféleséget?
A fenti kérdésekre adott válaszokból kiindulva a projekt javaslatokat fogalmaz meg az európai és
nemzeti döntéshozók, civil szervezetek, és kisebbségi csoportok számára.

A PROJEKT KONCEPTUÁLIS KERETEI, MŰKÖDÉSE
Európában az utóbbi időben egyre fokozottabban jelentkeznek a többség és az etnikai, vallási – főként
a marginalizált iszlám – kisebbségi csoportok közötti feszültségek. Vannak országok, ahol inkább a
bevándorló csoportok, míg máshol inkább a nemzeti és etnikai kisebbségek integrációja problematikus.
A projekt ebben a geopolitikai helyzetben keresi a választ arra, hogy vajon elfogadóbbá (toleránsabbá)
vagy elutasítóbbá váltak-e az európai társadalmak az elmúlt 20 évben.
A projekt keretében megvalósuló kutatás a liberális és az egalitáriánus tolerancia között különbséget
tévő értelmezések konceptuális keretét alkalmazza. A tolerancia liberális megközelítése a be nem
avatkozás elvét hangsúlyozza, eszerint az egyén cselekedeteit és életmódját akkor is tiszteletben
tartjuk, ha azzal a társadalom nagy része nem ért egyet. A tolerancia egalitárius megközelítése szerint
ugyanakkor bizonyos közpolitikai lépésekkel, intézményi eljárásokkal érhető el elsősorban a negatív
sztereotípiák visszaszorulása, egyidejűleg a közszféra közegének befogadóbbá válása, amelyben
a különböző identitások pozitív értelmezésben jelenhetnek meg. A projekt egyik célja a témához
kapcsolódó korábbi empirikus kutatások és elméleti irodalom kritikai áttekintése. Ezen kívül, saját
empirikus kutatás is készül két közpolitikai területen:
– Oktatás (nyelvhasználat, diákok öltözködése és viselkedése; tananyagok tartalmi kérdései például a
történelem oktatásában; az oktatási rendszer struktúrája)
– Politika (kisebbségi csoportok speciális reprezentációja; liberális és illiberális kisebbségi követelések;
transznacionális politikai részvétel)
Az ACCEPT PLURALISM projekt európai országok széles körét fedi le:
– Nyugat-európai országok, melyek régóta fogadnak és integrálnak bevándorlókat:
Dánia, Franciaország, Németország, Hollandia, Svédország, Nagy-Britannia
– Európai országok, amelyek az utóbbi 1-2 évtizedben fogadnak bevándorlókat: Görögország,
Olaszország, Spanyolország, Ciprus és Írország.
– Az EU-hoz a közelmúltban csatlakozott kelet-közép-európai országok: Magyarország, Bulgária,
Románia, Lengyelország, valamint Törökország, mint társult állam. Ezeket az országokat a
bevándorlással szemben elsősorban a kivándorlás jellemzi, azonban többségükben jelentős, régóta
ottélő nemzetiségi csoport él.

Az ACCEPT PLURALISM projekt konzorciumában 15 egyetem és kutatóközpont, illetve 3 nonprofit
szervezet vesz részt a különböző EU-s országokból és Törökországból.
Az egyes országok kutatócsoportjai az oktatás és a politika területéről két-két nemzeti és európai
szempontból egyaránt kulcsfontosságú témát vizsgálnak meg, amelyek jól példázzák a tolerancia
értelmezésének és gyakorlatának különböző módjait.
A kutatás során egyéneket, csoportokat és különféle szokásokat vizsgálunk:
– Olyan egyéneket, csoportokat és szokásokat, amelyek toleranciára tartanak igényt, de a
többségi társadalmak normáival nehezen összeegyeztethetőek;
– Olyan egyéneket, csoportokat és szokásokat, amelyekkel az adott társadalom többsége nem
ért egyet, de mégis tolerálja;
– Olyan egyéneket, csoportokat és szokásokat, amelyeket a tolerancián túl vitathatatlanul
tisztelet és elismerés illet.
Minden egyes országban megvizsgáljuk:
– Kit és mikor, milyen esetekben nem tolerálnak/ tolerálnak / tisztelnek.
– Milyen érveket, magyarázatokat használnak a különféle társadalmi szereplők, hogy az adott
kisebbségi csoportokat/ egyéneket és a rájuk jellemző szokásokat ne tolerálja/ tolerálja/
tisztelje a társadalom.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK ÉS CÉLCSOPORTOK
A kutatási eredményekre támaszkodva az ACCEPT PLURALISM a következő anyagokat készíti el:
Döntéshozóknak és a civil társadalom képviselőinek:
– A tolerancia és az etnikai, faji és vallási sokszínűség fogalmainak korszerű elemzését,
bemutatva az idevágó közpolitikákat és gyakorlatokat az EU 14 tagállamában.
– Egy „Tolerancia Indexet”, amely kvalitatív és kvantitatív mutatók segítségével mérhetővé teszi a
kulturális sokféleség elfogadását egyes országokban.
Tanároknak és önkormányzatoknak:
– Kézikönyvet a tolerancia és a kulturális sokféleség eszméiről Európában. A könyvet
középiskolások, illetve helyi és országos döntéshozók használhatják az (in)toleranciával és a
kulturális sokféleséggel kapcsolatos kérdések megvitatására és a problémák megoldására.
Egyetemi oktatóknak és kutatóknak:
– Tanulmánykötetet (és szakmai elemző cikkeket) a legújabb elméleti és empirikus kutatásokról a
tolerancia, pluralizmus és kulturális sokféleség megértéséhez a 21. századi Európában.

TOVÁBBI ELŐNYÖK AZ EURÓPAI DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA
A projekt számos európai országot vizsgál, és összekapcsol két olyan közpolitikai és kutatási kérdéskört,
amelyeket eddig külön kezeltek: az „őshonos” kisebbségek és a bevándorlók ügyét.
Bár a kutatás alulról építkezik, azaz nem határozza meg előre a tolerancia (és az integráció) fogalmának
pontos vizsgálati keretét, a projekt fontosnak tartja, hogy olyan régiókban és országokban kutasson,
ahol a kisebbségek szerepe, a történelmi hagyományok és a migrációs tapasztalatok nagyon eltérőek.
További szempont volt, hogy az EU-csatlakozás időpontja és az országok súlya az Unión belül különböző
legyen.
A kutatás során kialakított Tolerancia Index-szel összehasonlíthatóvá válnak a különböző országok
közpolitikái, és az indexhez viszonyítva lehet majd a társadalmi változásokat toleránsként vagy
intoleránsként értelmezni, illetve az index szolgálhat alapul a pluralizmust és a társadalmi kohéziót
erősítő intézkedések kidolgozásához.

