
„Agresszív lány”
„Éppen az irodámban voltam, amikor az egyik általam koordinált projektben dolgozó ifjúsági 
szakember bejött az irodámba. Egy workshop közepén volt a csoportjával.  Elmondta, hogy az 
alábbi rasszista megjegyzés miatt alakult ki konfliktus a csoportban: „A migránsok ide jönnek és 
mindent ellopnak, mind tolvajok”. A konfliktus miatt a csoport egy része kint volt a folyosón. 
Megkért, hogy foglalkozzak a kint lévőkkel, amíg ő a konfliktusban részt vevők között próbál 
közvetíteni. Amikor megérkeztem a csoporthoz, megkérdeztem tőlük, hogy hogyan éreznek a 
konfliktussal kapcsolatban.  Próbáltam személyes kapcsolatot, barátságos légkört teremteni velük, 
elmondtam, hogy nagyon fontos, hogy felismerjék a fájdalmat, amit a konfliktus okozott. Ekkor az 
egyik lány nevetni kezdett, és gúnyt űzött az esetből. Folyamatosan leszólta és kinevette a lányt aki 
a megjegyzést tette. Az idő alatt, amit együtt töltöttünk, ez a lány végig nevetett, és amikor 
elmondtam, hogy szerintem ez olyan hely, ahol mindenki kifejezheti magát, azt mondta: „micsoda 
hülyeség”! Mindez a Casal de Barri Besòs folyosóján történt.”

Casal de Barri Besòs, egy ifjúsági és közösségi ház Barcelonában, 2018



  

 

 

Közös a nemük és a nemzetiségük. 
Különböznek korban, szociális helyzetben (az 

elbeszélő a középosztályból, mig a másik 
személy egy alsóbb osztályból származik), 

vallásban (az elbeszélő vallástalan, míg a másik 
személy muszlim) és a közösségi központban 

elfoglalt helyzetükben.

AZ ELBESZÉLŐ ÉS A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY(EK) IDENTITÁSA

Egy 29 éves katalán nő. 
Koordinátorként dolgozik egy 
ifjúsági és közösségi házban  

Barcelonában.

HASONLÓSÁGOK ÉS 
KÜLÖNBSÉGEK

Egy 17 éves katalán nő, 
marokkói felmenőkkel. 

Résztvevő a központ 
projektjében.

Egy ifjúsági és közösségi ház folyosója, egy asztal körül 
ülnek. 

A csoport tagjai nem csak ezen a helyen találkoztak 
korábban.

Ifjúsági és közösségi ház ad helyszínt annak az ifjúsági 
projektnek, ami tinédzserek szervez programokat az 
iskolai év folyamán.
Az ifjúsági csoport tagjai már egy ideje ismerik 
egymást. Veszélyezteti őket a társadalmi kirekesztés, 
mivel mindannyian gazdasági nélkülözés által sújtott 
környéken élnek.

MÁSIK SZEMÉLY(EK)

A csoport tagjai bevándorló családból származnak 
(kivéve a lány, aki a megjegyzést tette és a fiú, 
akinek címezte).

AZ ELBESZÉLŐ

KONTEXTUS

is a single 32 years old algerian 
who's been in France from a 

year or two. This incident takes 
place at a party after a 

worshop in which the narrator 
is a trainer and the other 
person is a participant.

HELYSZÍN

Mindannyian egy iskolába járnak, így jól ismerik 
egymást. Ez befolyásolhatta a lány viselkedését, aki 
szembehelyezkedett az elbeszélővel. 

Az elbeszélő, aki ifjúsági szakember, majdnem egy éve 
dolgozik a központban, de a koordinációs feladatokon 
kívül nem érintkezett a csoport tagjaival. 

A JELENLÉVŐK KORÁBBI VISZONYA, 
ELŐZMÉNYEK

EGYÉB SZEREPLŐK

TÁGABB TÁRSADALMI KONTEXTUS



Az elbeszélő megpróbálta kezelni az ifjúsági csoportban felmerült konfliktust, 
miközben az egyik lány folyamatosan nevetett és gúnyos megjegyzéseket tett, 

mint például: „micsoda hülyeség”.

Az ifjúsági szakember szerepe a biztonságos 
közeg megteremtésében: az elbeszélő szerint az 
ifjúsági szakember felelőssége, hogy biztonságos 
közeget teremtsen, ahol a fiatalok szabadon 
beszélhetnek az érzéseikről, kifejezhetik 
önmagukat, és az, hogy segítsen megküzdeni az 
érzéseikkel és kezelni a konfliktusaikat.

Komoly viselkedés fájdalmas helyzetekben és 
biztonságos közeg: az elbeszélőnek van egy elképzelése a 
konfliktusok kezeléséről. Fontos számára, hogy nehéz 
helyzetekben nyugodt maradjon, és komoly légkört 
teremtsen, hogy a feltörő érzéseket kellő mértékben 
megbecsülhesse. Szerinte ez a fajta viselkedés lehetővé 
teszi, hogy mindenkit meghallgassunk, és hogy a konfliktus 
okozta sérüléseket tisztelettel, és kellő meggondoltsággal 
közelítsük meg. Komoly fenyegetést jelent az elbeszélő 
biztonságos környezetről alkotott képére az, ha valaki nem 
tiszteli az általa nyújtott nyugodt és biztonságos közeget.

A koordinátor szakmai szerepe: Az elbeszélő azt is megérti, hogy az ő felelőssége, hogy 
biztonságos közeget teremtsen önmaga és a kollégái számára.

Szabadság önmagunk megmutatására: az elbeszélő 
a lány viselkedését (nevetés, lekicsinylő megjegyzések 
közbeszúrása, stb.) egy kényes helyzettel szemben 
alkalmazott védekezési mechanizmusként értékeli. Az 
elbeszélő számára ennek az álarcnak a felvétele egy 
kényes helyzet elkerülésére, önmagunk 
megmutatására irányuló szabadság hiányából ered. 
Az elbeszélő szerint, ha ez a lány a nemtörődömség 
álarca mögé bújik, az abból ered, hogy nem kap kellő 
szabadságot, hogy megmutassa, hogy ki is ő 
valójában, és hogy miből ered a sebezhetősége. Az 
elbeszélő a szabadságot tekinti az élet egyik alapvető 
pillérének. Az elbeszélő jobban megérti a fiatal lány 
helyzetét ebben a szituációban, és együttérez vele a 
szabadságvágya miatt.

Az ifjúsági szakember szerepe a könnyen 
sebezhető fiatalok megvédésében: az elbeszélő 
úgy gondolja, hogy az ő felelőssége az, hogy a 
könnyen sebezhető fiatalok felismerjék a 
gyengeségeiket, és azokat a személyiségjegyeiket, 
amik sebezhetővé teszik őket – ebben az esetben 
kisebbségiként – és az ifjúsági szakembernek kell 
segítenie a fiatalokat, hogy szembenézzenek a 
gyengeségeikkel, és aktív polgárokként lépjenek 
fel a rasszizmus ellen. Ebben a helyzetben az 
elbeszélő nem tudja elérni a kívánt hatást, mivel a 
lányok nem tulajdonítanak elég nagy szerepet a 
konfliktusnak.

AZ ELBESZÉLŐ REFERENCIAKERETE 

NYOMÁS

BIZONYTALANSÁG

MEGBÁNTOTTSÁG



Az elbeszélő megpróbálta kezelni az ifjúsági csoportban felmerült konfliktust, 
miközben az egyik lány folyamatosan nevetett és gúnyos megjegyzéseket tett, mint 

például: „micsoda hülyeség”.

Különbségek a kommunikációs stílusokban: 
sokféle kommunikációs stílusban lehet beszélni a 
fájdalmas, érzékeny helyzetekről. Egy komoly, 
nyugodt, és/vagy csöndes környezet nem 
feltétlenül a legjobb, vagy az egyetlen hely, ahol 
elrendezhetünk egy konfliktust. Saját érzelmek titokban tartása: az embereknek akkor kell beszélniük az 

érzelmeikről, és arról, hogy miért lesznek sebezhetőek amikor ők akarják, és 
miért nem akkor, amikor mások elvárják tőlük.

Kölcsönösség: Ha valaki megsérti a csoportot 
ahonnan jövök, kimutathatom az iránta érzett 
dühömet. Kinevethetem, megjegyzéseket tehetek rá, 
kimutathatom az érzéseimet.

Biztonságos közegek és sebezhetőség: az 
embereknek szabadon el kéne tudniuk 
dönteni, hogy egy adott közeg elég 
biztonságos-e a számukra, hogy meg tudnak-
e nyílni benne, meg tudják-e mutatni a 
gyengeségeiket, és az érzelmeiket. Az 
emberek többé-kevésbé biztonságban tudják 
magukat érezni egy adott közegben, és el 
tudják dönteni az érzéseikre hagyatkozva, 
hogy megmutathatják-e a sebezhetőségeiket.

Bizalmatlanság a „fehér”, vagy 
„nem-bevándorló” ifjúsági 
szakemberek iránt: Egy olyan 
személy, aki nem bevándorló 
háttérből érkezik, nem megbízható 
forrás a rasszizmus témájában.

Az agresszió előfordul: a konfliktusok és az agresszió az életünk része, és attól hogy 
hosszasan elmélkedünk rajtuk, nem fognak eltűnni.

A SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY REFERENCIAKERETE



Ez a dokumentum az Erasmus+ program támogatásával, az IRIS projekt (Intimacy, Relationships and Interculturality in 
Youth Work) keretében jött létre 2018-ban.

Ez a dokumentum a Creative Commons licenc CC BY-NC-SA „Nevezd meg! Ne add el! Így add tovább!”  alatt áll.

Az IRIS projektet támogatta az Európai Bizottság Erasmus+ Programja. Az Európai Bizottság támogatása nem jelenti a 
Bizottság jóváhagyását, ez a dokumentum csak a szerzőinek a nézeteit képviseli, az Európai Bizottság semmilyen módon 
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