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Az esélyegyenlõség értelmezési kerete
Az esélyegyenlõséghez köthetõ szakmai diskurzus egyik problémája, hogy a kapcsolódó és napi szinten
is használt fogalmak tartalma nem kellõen tisztázott, így félreértésre ad lehetõséget. Az eltérések hátterében többek között az áll, hogy különbözõek a megközelítések: értelmezhetjük a fogalmakat például jogi, szociológiai, társadalompolitikai vagy pedagógiai szempontból. De az eltérõ politikai berendezkedés
és világlátás is másféle megvilágításba helyezi az esélyegyenlõség fogalomkörét, fókuszait, tartalmát. A
következõkben kísérletet teszünk az esélyegyenlõség témakörének legfontosabb fogalmait egzakt módon definiálni és általánosan elfogadott szemléleti keretbe helyezni azzal a céllal, hogy kialakítsuk a
„közös nyelvet”. Ez a közös nyelv jelenti a szemléleti és fogalmi keretét e kötet késõbbiekben tárgyalt
részeinek, valamint a mélyebb összefüggések feltárásának.

Esélyegyenlõség
A demokráciákban az egyenlõség követelmény, mely nélkül nem beszélhetünk jogállamról. Jogi szempontból tehát elmondható, hogy az egyenlõség egy olyan elv, amelynek az alkotmányban és minden jogszabályban fontos helye van. Ez egyben garancia arra, hogy a jogállami demokráciákban az alapvetõ jogok, valamint az emberi méltóság mindenki számára megkülönböztetés nélkül biztosítva legyen. Az
egyenlõ jogok garantálása tehát egyenlõ jogi státuszt teremt mindenki számára, mégis alapvetõ eltérések
lehetnek a jogi státusz és a tényleges társadalmi helyzet között. A valódi társadalmi egyenlõség tehát csak
azzal biztosítható, ha maga a jog is figyelembe veszi a fennálló egyenlõtlenséget, és az eltéréseket az
egyenlõtlenségükre való tekintettel kezeli. Egy jogi forma vagy cselekedet akkor tekinthetõ önkényesnek,
ha az egyenlõ helyzetben lévõket egyenlõtlenül, vagy az egyenlõtlen helyzetûeket ugyanúgy kezeli. A
jogegyenlõség kialakítása során különbözõ szempontok szerint tekinthetünk valakit egy adott helyzetben
egyenlõnek vagy egyenlõtlennek. Láthatóan az emberek közötti legnagyobb egyenlõtlenség társadalmiszociális területen mutatkozik, ami a társadalmi javakhoz való hozzáférés egyenlõtlenségét, illetve a társadalmi javakhoz vezetõ utakon jelentkezõ egyenlõtlenségeket jelenti. Ennek hátterében olyan okok állnak, mint a tõketulajdonlási különbségek (beleértve a szimbolikus – kulturális, kapcsolati és szociális –
tõkét is), illetve okként jelenik meg az eltérõ társadalmi megítélés a nemi és a faji-etnikai csoportok között, illetve a különbözõ fogyatékos személyekre vonatkozóan. Természetesen a demokratikus állam rendelkezik eszközökkel a társadalmi egyenlõtlenségek leépítésére, mellyel biztosíthatók az alapvetõ gazdasági, szociális és kulturálisjogok. Tudni kell azt is, hogy az egyenlõség társadalmi szinten történõ megteremtése kettõsséget eredményez a szabadság szempontjából. Egyrészt szükségessé teszi a beavatkozást a
szabadságba, mivel a korlátlan szabadság lehetetlenné teszi az egyenlõséget, másrészt azonban társadalmi egyenlõségrõl csak akkor beszélhetünk, ha a szabadság is megvalósul. Ebbõl adódóan az adott társadalomnak és jogrendnek kell biztosítania mindenki számára az emberi méltóság védelmét és érvényesülését, valamint az egyén számára személyisége szabad kibontakoztatását.

Esélyegyenlõség – méltányosság
A jogi értelmezésébõl látható, hogy az esélyegyenlõség biztosítása kétféle megközelítést tesz szükségessé. Ezek e megközelítések a szakpolitikákban fogalmi szinten is megjelennek: különbséget teszünk az
esélyegyenlõség (equality) és az egyenlõ esélyek (equity) biztosítása között. E szerint az esélyegyenlõség (equality) elsõsorban az egyenlõ hozzáférés azonos módon való biztosítását, más szóval az egyenlõ
bánásmódot jelenti. Az egyenlõ bánásmóddal lehet megelõzni, hogy emberek és csoportok kirekesztõd-
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jenek a társadalomban fellelhetõ lehetõségekhez való hozzáférésbõl. Vagyis az esélyegyenlõség (equality) azt a demokratikus társadalmi minimumot biztosítja, mely során nem kerülhet senki hátrányba vélt
vagy valós egyéni adottságai, vagy valamilyen csoporthoz tartozása miatt. Ennek biztosítását célozza
Magyarországon az egyenlõ bánásmódról szóló törvény, mely jogi garancia a kirekesztést eredményezõ
– direkt vagy látens módon megjelenõ – intézkedések, cselekedetek, mechanizmusok megelõzésére,
megakadályozására. Az esélyegyenlõség tehát azt jelenti, hogy a különbözõ személyeknek és csoportoknak lehetõsége van másokkal közös térben és másokkal azonos módon és arányban hozzáférni információkhoz, tevékenységekhez, szolgáltatásokhoz, eszközökhöz stb.
Az egyenlõ esélyek (equity) biztosítása mindezen túlmutat. Azt mondja ki, hogy a hátrányt okozó
különbségtétel kizárása szükséges, de nem elégséges feltétel a valódi esélyegyenlõség létrejöttéhez. Az
elégséges feltételek kialakítása során figyelembe kell venni a társadalomban megmutatkozó különbségeket, és olyan intézkedéseket, cselekvéseket kell alkalmazni, amelyek társadalmi szinten és eszközökkel támogatottan teremtik meg mindenki számára a hozzáférést. Vagyis a társadalomban tenni kell azért,
hogy az egyenlõtlen helyzetben lévõknek is valóban lehetõsége legyen a felkínált javakból részesülni.
Az egyenlõ esélyek (equity) megnevezés nem kellõen különül el az esélyegyenlõség (equality) fogalmától, így az „equity” magyar megfelelõjeként a „méltányosság” került be a hazai diskurzusba. A méltányosság fogalmába soroljuk tehát mindazokat az egyenlõtlenség ellensúlyozása érdekében megvalósuló
tevékenységeket, melyek valódi hozzáférést eredményeznek a különbözõ szempontból egyenlõtlen helyzetben lévõ személyek és csoportok számára.

Esélyegyenlõség – inklúzió
Az esélyegyenlõség és egyenlõ esélyek (méltányosság) fogalomköre abból indul ki, hogy vannak egyenlõtlen helyzetben lévõ személyek és csoportok a társadalomban. Az erre vonatkozó összes intézkedés és
cselekedet arra irányul, hogy felismerje az egyéni vagy csoportszinten jelentkezõ hátrányokat és megpróbálja ellensúlyozni. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha maga a társadalom befogadóvá
(inkluzívvá) válik. A befogadás (inklúzió) a társadalom egészének oldaláról tekint az egyenlõtlenségi
rendszerre egy olyan szemléleti keretet kialakítva, amelyben a társadalmi kizárási, kizáródási kényszerek megszûnnek.
A társadalmi inklúzió (social inclusion) a hazai és nemzetközi tudományos és szakpolitikai diskurzusban egyre elterjedtebb fogalom, mely komplex megközelítése és korszerû szemléletmódja révén egyre inkább kiegészíti, felváltja az esélyegyenlõség fogalomkörét. A fogalombõvülés kiindulópontja az
esélyegyenlõséget célzó tartalmi beavatkozás, mely integráció (beilleszkedés) néven terjedt el az elmúlt
évtizedekben. A nemzetközi szakirodalmat vizsgálva azt látjuk, hogy az integráció egy olyan folyamat,
mely során az addig kirekesztett személyeket vagy csoportokat be kell fogadni egy nagyobb csoportba
(például a társadalomba). Ebben az értelemben az integrációnak az a szemlélete, hogy az embereknek
két típusa van: a valamilyen „hiányossággal” rendelkezõ és az anélkül élõ. A „hiányossággal élõ” csoport befogadása az integráció. Az inklúzió ezzel szemben azt a felfogást osztja, hogy ez a két csoport
ilyen módon nem létezik.
A legfontosabb különbség a két fogalom között tehát, hogy az integráció csoportokba oszt, az inklúzió viszont heterogén csoportról beszél, ahol az együttélés, együtt érvényesülés kap hangsúlyt.
Az együttélés az inklúzió esetén kölcsönös befogadást jelent, az együtt érvényesülés pedig az egyénekben megjelenõ sokféleségre történõ hatékony és eredményes reagálást. Az inklúzió értelmezése tehát egyszerre folyamat és cél, melyben a különbözõség vitathatatlan tény. Ez a különbözõség pedig univerzális, kulturális vagy egy adott kontextus által meghatározott tényezõktõl függ. Az inklúzió a változó társadalommal foglalkozik oly módon, hogy az miként alkalmazkodik a különbözõségekhez, és
milyen módon harcol a diszkrimináció ellen. Az inklúzió eléréséhez kettõs megközelítés szükséges: a
kizáró korlátok felszámolása érdekében a társadalomra és a kirekesztett személyekre egyidejûleg figyelmet kell fordítani. Az inklúzív szemlélet a különbözõség elismerését az alapvetõ emberi jogokat szem
elõtt tartva teszi. Így az inkluzív társadalom tevõlegesen biztosítja, hogy minden embernek meglegyenek az anyagi és egyéb lehetõségei arra, hogy teljes mértékben részt vehessenek a gazdasági, szociális
és politikai életben.
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Az esélyegyenlõség és méltányosság fogalomkörébõl kiindulva jutottunk el egy olyan szemléleti kerethez, melyet összefoglalóan inklúziónak (befogadás) nevezünk. Az inklúzió – befogadás – egy olyan
tudatosan mûködtetett társadalmi hatásrendszer, amely képes az egyének és csoportok számára a kirekesztést, kirekesztõdést meggátolni és a valódi értelemben vett hozzáférést biztosítani a társadalmi lehetõségekhez, javakhoz. Az inklúzió a közösségeknek kategorizálásától mentes nézetén alapul, ahol a kölcsönös befogadás egy soha be nem fejezõdõ folyamat.

Összegzés
Az elõzõekben röviden próbáltuk a hazai és a nemzetközi tudományos és szakmai diskurzusban használt esélyegyenlõséghez köthetõ fogalmakat meghatározni, valamint a mögöttük meghúzódó szemléletet és tartalmat tisztázni. Egyértelmûen látható, hogy az esélyegyenlõség, mint alapvetõ emberi jog egy
olyan deklarált cél, mely akkor valósul meg, ha az egyenlõ bánásmód mellett a méltányosság is biztosított. Mindez pedig akkor lehet sikeres, ha általánossá válik az inklúzió szemlélete, amikor is a mindennapok részévé válik az állandó közösségi cselekvés, s ennek eredményeképpen a társadalomban tapasztalható kizárási kényszerek eltûnnek.
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