
„Ajtókon kopogtatás”
„Az esemény egy integrációt segítő közösségi lakóház közösségi szobájában történt, amely hivatalosan az 
önkormányzathoz tartozik. Alapvetően olyan rendezvények megtartására használjuk, amelyek elősegítik a 
lakhatási projekt és a helyiek közötti integrációt. A ház Amszterdamnak egy olyan részén található, amely 
társadalmi szempontból rendkívül sokrétű, és ahol a gazdagabbak a szegényebbek közvetlen közelében 
élnek. A kollégám és én felelünk a közösségi szobának a használatáért. Az esemény azzal kezdődött, hogy 
a kollégámon keresztül kaptam egy e-mailt a lakhatási projekt vezetőjétől. (Ő a közösségépítésért felelős a 
projektben. Intézményi szempontból külön szervezetekhez tartozunk, de ugyanabban az épületben 
dolgozunk, hasonló célokért. Míg ő inkább a lakók között tevékenykedik, mi a lakhatási projekt és a helyiek 
között segítjük a kapcsolatépítést.) Az üzenete szerint megtudta, hogy valaki az épület minden lakójának 
ajtaján bekopogtatott. Azt feltételezte, hogy én voltam ez az ember. Nagyon felzaklatott, hogy azt gondolta 
rólam, hogy figyelmen kívül hagytam a lakók magánszférához való jogait. A kollégám azt válaszolta neki, 
hogy mi (a kollégám és én, mint közösségépítők) nem ilyen módszerrel dolgozunk, és hogy nem én voltam 
az, aki kopogtatott, hanem valaki más. Mikor a kollégám felolvasta az üzenetet, sírva fakadtam, és 
kimentem a közösségi szobából.”

Amszterdam, 2019. május



  

 

 

AZ ELBESZÉLŐ ÉS A KULTURÁLIS SOKKOT KIVÁLTÓ MÁSIK SZEMÉLY(EK) 
IDENTITÁSA

egy 32 éves algériai, aki már néhány éve Franciaországban él. Az esemény egy műhelymunka utáni 
partin történt, amelyen a narrátor trénerként, a másik személy pedig résztvevőként volt jelen.

35 éves holland férfi, aki 
közösségépítőként dolgozik. A 
lakhatási projektben ő felel a 
lakók közötti 
közösségépítésért.

A MÁSIK SZEMÉLY(EK)

50 éves holland nő. Párjával és 
gyerekeikkel él. Önkéntes 
közösségépítőként dolgozik. a 
lakhatási projektben, 
hivatalosan az önkormányzat 
közösségépítésért felelős 
munkatársa alá tartozik.

ELBESZÉLŐ

Az életkoruk, nemük és a helyzetben betöltött 
pozíciójuk különbözteti meg őket (a nő 
önkéntes, míg a férfi „hivatalos” döntéshozó.) A 
nemzetiségük és jogi státuszok köti össze őket. 

HASONLÓSÁGOK/KÜLÖNBSÉGEK
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egy 32 éves algériai, aki már 
néhány éve Franciaországban 

él. Az esemény egy 
műhelymunka utáni partin 
történt, amelyen a narrátor 
trénerként, a másik személy 

pedig résztvevőként volt jelen.

Az elbeszélő kollegája.

A kolléga felelős hivatalosan a közösségépítésért a 
környék lakói és az épület között. Hivatalosan ő az 
elbeszélő főnöke de gyakorlati szinten nincs 
hierarchia közöttük.

EGYÉB SZEREPLŐK

Az elbeszélő a közösségi szobában ült a kollégájával (aki 
hivatalosan a főneke is), mikor a kollégája megkapta a 
szóban forgó e-mailt.

Egy amszterdami közösségi lakóház, ami egy 
„különleges” épület, az a célja, hogy a fiatalokat 
közelebb hozza egymáshoz. Körülbelül 80 
menekültstátusszal rendelkező és 80 holland él együtt 
nagyjából egy évig. Mindenkinek megvan a saját kis 
lakása; minden menekültnek holland a szomszédja. Az 
épületben vannak közösségi helyek is, például a 
mosókonyha, közösségi terem, konyha stb.

HELYSZÍN

Hónapokkal korábban az elbeszélő valóban kopogtatott 
annak a két közösséget vezető embernek az ajtaján, így az 
emailt író férfién is, akik akkor még csak lakók voltak. Így 
mikor panasz érkezett a legutóbbi kopogtatásokra, rögtön 
az elbeszélőre gyanakodtak. 

A JELENLÉVŐK KORÁBBI VISZONYA, 
ELŐZMÉNYEK 

Más személyek (pl, a többi épületvezető) is tudnak arról, 
hogy valaki kopogtat az ajtókon. Elterjedt az a hír, hogy 
az elbeszélőt megvádolták az ajtón kopogtatással.  

A szociális munkások és a közösségépítők azzal a 
problémával szembesülnek, hogy bár az épület közösségi 
szobájában dolgoznak, nincs kapcsolatuk sok lakóval, 
nincs meg a telefonszámuk, e-mail címük. 
Ennek ellenére a vezetés szerint ahhoz, hogy a 
közösségépítők, szociális munkások, segítők, 
szolgáltatók, aktivisták beléphessenek a főépületbe, egy 
meghívás szükséges valamelyik lakótól. Tilos a lakókat 
közvetlen reklámmal, promócióval megkeresni, hogy 
ezáltal is védve legyen a magánszférájuk (még akkor is, ha 
az adott reklám segítségnyújtásról vagy holland 
nyelvórákról tájékoztat). 

TÁGABB TÁRSADALMI KONTEXTUS



SOKKOT KIVÁLTÓ SZEMÉLY REFERENCIAKERETE: „MEREL”

SZOMORÚ

DÜHÖS

IDEGESDÖBBENT

Egy közösségi lakóház épületvezetője (aki más szervezethez 
tartozik, így nincs közvetlen alá-fölérendeltségi viszonyban az 
elbeszélővel) megvádolja a közösségi építőként dolgozó nőt a 
főnökének címzett emailben azzal, hogy kopogtatott a lakók 

ajtaján.

Az segítségnyújtás, a megoldáskeresés és a praktikusság 
fontosabb, mint a szabályok követése:  „Emberekről van szó, nem 
számokról.” A személyes kapcsolat fontosabb számára, mint a 
szakmai. Feltételezi, hogy az épületvezető a szabályokat követte, 
mikor a kérdést az elbeszélő a főnökéhez intézte, nem pedig 
személyesen hozzá. Ez a fajta hierarchia nem bír jelentőséggel az 
elbeszélő számára, így feleslegesnek tartja ezt a kommunikációs 
stílust és nem gondolja, hogy ez a megfelelő módszer a felmerült 
problémák megoldására.

Személyes kommunikáció fontossága: 
Az elbeszélő nagyobb jelentőséget 
tulajdonít a szemtől szembeni 
kommunikációnak, mint a közösségi 
médiás beszélgetésnek vagy a hivatalos 
eljárásoknak.

Önkéntes munka elismerése: Az elbeszélő hisz abban, 
hogy fontos elismerni az elvégzett munkát, attól 
függetlenül, hogy ez fizetett vagy önkéntes alapon 
történt-e. Úgy érzi, hogy az épületvezető nem egyenes 
kommunikációja azt jelzi, hogy nem veszi őt komolyan, 
mint közösségépítőt, vagyis mint szakmabelit/kollégát.  

Magánélet tisztelete: Az elbeszélő felelősséget 
érez az egész épület iránt, így tiszteli a lakók 
biztonságát és magánéletét. Az egyik jele ennek 
az, hogy nem zavarja őket közvetlenül az 
otthonukban közösségépítéssel vagy más, 
közösséget érintő kérdésekkel.

A közösségépítés szakmai értéke: az elbeszélő 
szerint ez túlmutat a fizetésen. Különösen azért, 
mert ugyanazon a környéken lakik, ahol az épület is 
van, így ez egy életreszóló elfoglaltság számára. 
Ezért számára nagyobb az átjárás a szakmai és 
privát szerepek között, mint ahogy az egy 
hagyományos szakember-kliens szerepkörben 
vagy fizetett és önkéntes munka esetében 
megszokott volna.



Egy közösségi lakóház épületvezetője (aki más szervezethez 
tartozik, így nincs közvetlen munkaviszonyban az elbeszélővel) 

megvádolja a közösségi építőként dolgozó nőt a főnökének 
címzett emailben azzal, hogy kopogtatott a lakók ajtaján.

Magánélet tisztelete: Felelősséget érez az 
egész épület iránt, így tiszteli a lakók 
biztonságát és magánéletét. Az egyik jele 
ennek az, hogy nem zavarja őket közvetlenül az 
otthonukban közösségépítéssel vagy más, 
közösséget érintő kérdésekkel, illetve fellép a 
szabályokat megszegők ellen.

A szociális munkásnak távolságot kell tartani a 
menekültektől: A hivatalos kommunikációs 
módszereket előnybe helyezi az informálissal 
szemben. Eszerint ha a szociális munkás 
kommunikálni szeretne valamit a lakók felé, akkor 
ezt hivatalos levelek vagy poszterek, pamfletek, 
nyilvános bejelentések által teheti meg, nem 
pedig ajtón kopogtatással.

A MÁSIK SZEMÉLY REFERENCIAKERETE: „BRAM”

Hivatalos hierarchia és kommunikáció: A kommunikációjában  
előtérbe helyezi a hivatalos hierarchiát. Jobban szeret e-maileket 
vagy Whatsapp-üzeneteket írni a személyes kontaktusnál, és csak a 
felelős beosztású embereket keresi meg.

A fizetett munka fontosabb, mint az önkéntesség 
Nem tulajdonít nagy jelentőséget az önkéntes 
munkának, és úgy gondolhatja, hogy az önkéntesség 
„nem szakmai munka.” Több alkalommal is olyan 
megjegyzéseket tett, mint: „Nincs szükségünk 
önkéntesekre, elveszik tőlem a munkát.”  A 
megbeszéléseken többször is ignorálta az önkénteseket.



Ez a dokumentum a 2018-as IRIS - Intimitás, Barátság, Interkulturalitás az Ifjúsági Munkában  Erasmus+ projekt szellemi 
terméke.

Ez a termék a Creative Commons licenc CC BY-NC-SA “AttributionNonCommercial-ShareAlike” hatálya alá esik.
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