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Mindannyian sokféle csoport tagjai vagyunk. Ezek között van néhány kisebb, amelynek ismerjük a többi 
tagját: röplabdacsapatunk, osztálytársaink, baráti társaságunk stb. Néhány csoport annyira nagy, hogy 
esélyünk sincs valóban megismerni a többi tagot, mégis fel tudjuk fogni, vagy el tudjuk képzelni ezeket 
a csoportokat, amelyeket olyan címkékkel látunk el, mint „nők” vagy „franciák”. Kicsi vagy nagy, „valódi” 
vagy „képzelt”, de minden csoporttagság hatással van ránk: 

● Hatással van arra, hogyan határozzuk meg önmagunkat (a saját identitásunkat), és hogyan 
gondolkodunk, érzünk és viselkedünk. 

● Hogyan értünk meg, értékelünk és reagálunk másokra. 
● Hogyan értenek meg, értékelnek és reagálnak mások ránk. 

Ebben a részben azt vizsgáljuk meg négyféle szemszögből, hogy mit jelent interkulturális kontextusban 
csoporttagnak kenni. Először azt nézzük meg, mit is jelent igazából, ha valaki egy csoportnak a tagja. 
Másodszor feltérképezzük a kultúrák közötti különbségeket a csoportok vonatkozásában. Harmadszor 
megvizsgáljuk a csoportok közötti dinamikát: mi történik, ha különböző csoportokba tartozó emberek 
találkoznak. Végezetül a csoporttagság és a csoport identitás változásaival fogunk foglalkozni. 
Természetesen ezt a vizsgálatot az összegyűjtött eseteink segítségével fogjuk végezni. 
.  
 
 
 
Néhány csoportnak választás és tudatos cselekedet útján lettünk 
tagjai (például egy sportklubba való feliratkozás), míg más 
csoportokba csak úgy belekerültünk, mintha csak „beleszülettük” 
volna a fehér, francia vagy nő csoportokba. Ezeknek kevésbé 
tudatosan vagyunk tagjai, mivel a társadalmunktól kaptuk őket, 
amelyben élünk, s ezek amiatt nagyon érdekesek, mert 
befolyásuk enyhe és gyakran alig észlelhető. Ám nem egészen 
„születünk bele” egyik csoportba sem, inkább 
„beleszocializálódtunk” vagy „kulturálisan asszimilálódunk”. 
Függetlenül attól, hogy választjuk a csoportot vagy sem, megtanulunk tagjává válni, megismerjük az 
értékeit, normáit és viselkedés formáit. A „WhatsApp viccek” (ES) című eset egy példát arra, miként 
zajlik ez a tanulási folyamat. Egy ifjúsági tábor animátorainak a csoportidentitása egy WhatsApp csoport 
révén alakul ki, ahol folyamatosan kapcsolatban állnak egymással. A kötelék úgy alakul ki közöttük, 
hogy szexista vicceket küldenek egymásnak ebben a csoportban.   
 

 
„FEHÉR”? „FEKETE”? 

 
Kategorizálásnak nevezzük azt a tevékenységet, amely során saját magunkat vagy másokat 

egy csoport tagjaiként azonosítjuk be. A kutatók szerint az első automatikus kategorizálás a másodperc 
tört rész alatt megy végbe az életkor, etnikai hovatartozás és társadalmi nem alapján (Fiske 1998). A 
kategorizálás azt jelenti, hogy eltúlozzuk a csoportok közötti különbségeket a csoporton belüli 
különbségek rovására. A „Feketék” és a „Fehérek” kategóriák létrehozásához például fel kell áldoznunk 
a bézs és a barna összes árnyalatát. A „Hangosítás” (FR) című kritikus esetünkben az algériai 
fiatalember „egy csoportban” érezte magát az egyiptomi ifjúságsegítővel annak ellenére, hogy 
különböző volt a szerepük és munkaviszonyuk, stb.  

Mi a csoporttagság? 
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Az kultúrák közötti összehasonlító pszichológia egyik első felfedezése az volt, hogy egyes 
társadalmakban a csoportokhoz való tartozást magasabbra értékelik, mint másokban. Valóban meg 
tudunk különböztetni társadalmakat az individualizmus vagy a kollektivizmus (kölcsönös függőség) 
orientáltságuk  alapján. 
 
Individualizmus: egy olyan lazán kapcsolódó társadalmi keret előnyben részesítése, amelyben az 
egyénektől csak azt várják el, hogy magukról és közvetlen családjukról gondoskodjanak. Ellentéte 
a kollektivizmus: egy olyan szorosan kapcsolódó keret előnyben részesítését jelenti a társadalomban, 
amelyben az egyének elvárhatják, hogy rokonaik vagy egy belcsoport tagjai gondoskodjanak róluk 
megkérdőjelezhetetlen hűségért cserébe. A társadalom e dimenzióval kapcsolatos álláspontja 
tükröződik abban, hogy az emberek önképüket milyen mértékben definiálják az „én” vagy „mi” 
kifejezésekkel. (Hofstede 1998)  
  
Ez az individualizmus vagy kölcsönös függőség orientáltság nem pusztán egy elvont, elméleti fogalom, 
hanem befolyásolhatja a viselkedésünket és kulturális sokkot okozhat. Például az individualista szülők 
gyerekei általában külön ágyban és külön hálószobában alszanak. Egy másik példa található saját 
gyűjteményünkben is. A „McDonalds” (FR) című esetet egy ifjúságsegítő meséli el, aki 
összebarátkozott néhány szenegáli férfival. A fiatal szenegáli férfiak úgy gondolták, hogy az ifjúsági 
segítő tehetősebb náluk, ezért azt várták, hogy ő fizeti ki a belépőjüket a klubba; mivel ha valakinek 
van miből adnia, akkor az a normális, hogy megosztja azt a csoporttal. Viszont az ifjúsági segítő 
számára a magántulajdon, a személyes felelősség és az önrendelkezés fontosabb értékek.  
 
 
 
Függetlenül attól, hogy individualisták vagy kollektivisták vagyunk, mindenki számára fontos motívum 
tartozni valahova (Fiske). Ez azt jelenti, hogy gyakran a hozzánk hasonló emberek társaságát keressük 
pusztán azért, mert élvezzük a komfortzónát. Sőt arra is hajlamosak vagyunk, hogy időnként pozitívan 
különböztessük meg a saját csoportunkat, és hogy jobbnak tartsuk „magunkat” a „többieknél”. 
 

   
 
A negatív hozzáállás nem pusztán a másság, nemzetiség vagy vallás látható jellegzetességeinél 
merülnek fel, hanem alapvetően a megkülönböztetés bármely formájában. Az emberek úgy érzik, 
bizonyos csoportok szimbolikus fenyegetést jelenthetnek az erkölcsi érzékükre (például a „deviánsok”, 
akik eltérő szexuális beállítottsággal vagy családmodellel rendelkeznek, fenyegetik az ő általuk 
előnyben részesített szexuális magatartást vagy családmodellt). A negatív attitűdök és sztereotípiák1 
kialakítása védelmet nyújthat e szimbolikus fenyegetések ellen. Ennek megfelelően minden olyan 
címke, mint a szegény, munkanélküli vagy hajléktalan jelentős negatív sztereotípiákat és előítéleteket 
vonz. Ebből az figyelhető meg, hogy egy adott pillanatban a társadalmi osztály vagy a szegénység 
nagyobb kulturális távolságot eredményezhet, mint az eltérő nemzetiség, miközben más kontextusban 

 
1 A mellékletben megtalálhatók a különféle automatizmusok és torzítások meghatározása, mint például a sztereotípia, előítélet, rasszizmus, 

stb. 

Kultúrák közi különbségek a csoportok vonatkozásában 

Csoportok közötti dinamika: hogyan kezeljük a többi csoportot? 
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más címkék dominálnak jobban, lásd az interszekcionalitás fogalmát 
https://en.wikipedia.org/wiki/Intersectionality2. Az összegyűjtött eseteinkben találtunk példákat 
előítéletekre a szexuális beállítottság alapján („Az a fiú egy lány” (NL) vagy „Ragadozó a képzésen” 
(HU)) és a vallás alapján („Nem illünk össze” (HU), „A vallás fontos számomra” (HU) és „Félelem a 
radikalizálódástól” (ES)).  

 
 

 
Az ifjúsági munkások - akik ki vannak képezve, és fel vannak készítve interkulturális helyzetek 
kezelésére - tudják, hogy figyelembe kell venniük a kulturális különbségeket. Ez megvalósulhat 
tudatosság vagy a kulturális relativitás valamilyen formájának alkalmazása révén, amely segít nekik a 
decentrálásban3, felismerni, hogy egy adott viselkedés nem ugyanazt jelenti számukra, mint a csoport 
más tagjainak. Azonban az ilyesfajta relativizáció időnként konfliktusba kerülhet a saját és honfitársaik 
referenciaértékeivel, különösen akkor, ha a téma valamilyen érzékeny zónához tartozik. Ez történik „Az 
eritreai zenekar” (NL) című esetben is, amikor egy együttesnek megtiltják, hogy egy kulturális 
eseményen fellépjenek, mert a Facebook oldalukra kirakott tartalmat nem tartják helyénvalónak a 
holland kulturális környezetben. A konfliktus kettéosztja a szociális munkásokat is, akiknek egy része 
az eritreai zenekar oldalán áll, a másik a holland kollégáén, aki nem akarja, hogy fellépjenek. 
 A domináns csoport tagjai nem mindig vannak tisztában a hatalmi dinamikával, amely az ő 
malmukra hajtja a vizet, és zokon vehetik az ifjúsági munkások próbálkozásait az egyenlőség 
helyreállítására és a kisebbségi csoportok erősítésére. Ezt láthatjuk megvalósulni a „Te vagy a 
gyarmatosító” (HU) című esetben, amelyikben az egyik német résztvevő nem érti, miért akarja az 
ifjúsági munkás megadni a lehetőséget a palesztin csoportnak, hogy az kezdeményezzen és tanítson 
valamit a többieknek. 
 
 
 
A kisebbségek tagjai és a bevándorlók - akik hosszabb időt töltenek domináns csoportokon belül, amely 
nem a sajátjuk - belekerülnek egy adaptációs vagy akkulturációs4 folyamatba. Az egyik leggyakrabban 
idézett modellt, amely az akkulturációs stratégiákat írja le, Berrytől (1987) származik. Az alábbiakban 
bemutatjuk Berry modelljét5. 
 

   
Fontos a kapcsolattartás az eredeti társadalom 
tagjaival? 

 

   IGEN  NEM  

       

Fontos kapcsolatokat 
építeni a befogadó 
társadalom tagjaival? 

IGEN  INTEGRÁCIÓ  ASSZIMILÁCIÓ  

      

 
2

 Mélyebb ismeretek szerzése érdekében, lásd az interszekcionalitás fogalmát https://web.archive.org/web/20120223222021/ 

http://www.caen.iufm.fr/colloque_iartem/pdf/knudsen.pdf  
3

 Ha további ismereteket szeretnél szerezni a „decentrálásról”, és olyan feladatokat megismerni, amelyek a„decentrálás” elsajátítására 

összpontosítanak, olvasd el az eszköztárunkat (TOOLKIT)  https://intimacyacrosscultures.eu/cultural-diversity-in-intimacy-and-

relationships/# 
4

 Egyes szakirodalmakban az „akkulturáció” alatt a változások teljes sorát értik, amelyen az emberek egy másik kulturális csoporttal való 

hosszú távú kapcsolat révén keresztülmennek, míg mások a kulturális identitás megváltozására utalnak vele. Mi tágabb értelemben fogjuk 
használni, mivel ez jobban összeegyeztethető azzal a megfigyeléssel miszerint, az érzelmi reakciók, a viselkedésváltozás és az 

identitásváltozás szorosan összefüggenek.    
5

 Berry modelljének az 1980-as cikkében javasolt változatát adaptáljuk.  

A csoportidentitás változásai: adaptáció, akkulturáció 

Különbségek megértése, a hatalmi aszimmetriák kompenzálása 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intersectionality
https://intimacyacrosscultures.eu/cultural-diversity-in-intimacy-and-relationships/
https://intimacyacrosscultures.eu/cultural-diversity-in-intimacy-and-relationships/
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NEM  SZEPARÁCIÓ  MARGINALIZÁCIÓ  

 
A modell osztályozza a migránsok és a kisebbségiek akkulturációs stratégiáit a következő két kérdésre 
adott válaszuk alapján: „Fontos kapcsolatokat építeni az új társadalom tagjaival?” és „Fontos a 
kapcsolattartás az eredeti társadalom tagjaival?” E két kérdésből egy négy akkulturációs stratégiából 
álló mátrix bontakozik ki: integráció, szeparáció, asszimiláció és marginalizáció.  
 Vajon az emberek szabadon 
választhatják meg stratégiájukat? Az 
akkulturációs stratégia megválasztása 
nem feltétlenül tudatos, és nem is nagyon 
önálló. Berry modelljének (1997) újabb 
változatai azt mutatják, hogy a befogadó 
társadalom erőteljesen hat a kisebbségi 
tagok számára elérhető stratégiákra. 
Például a franciaországi hagyományok az 
asszimilációt részesítik előnyben 
megkönnyítve a francia nyelv és kulturális 
kódrendszer elsajátítását, ám az „eredeti 
kultúra” ápolására nem fektetnek 
hangsúlyt. Az asszimilációs stratégiára 
való hajlam megjelenik a nemzeti 
programokban és a migránsok számára elérhető támogatásokban, valamint a hivatalos álláspontban. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden francia állampolgár vagy akár ifjúságsegítő betartja ezt. 
Valójában a „Ramadán” (FR) című esetben pontosan látható a súrlódás, amely abból fakad, hogy az 
integráció reprezentációja különbözik a két ifjúsági segítő számára. 
 A szakirodalomban meglehetősen nagy egyetértés van abban, hogy a négy stratégia közül az 
integráció kell, hogy a „nyertes” legyen. Ám a helyzet valójában nem ilyen fekete-fehér. Nyilvánvalóan 
a marginalizáció a legkevésbé kívánatos. Az eredeti kultúrától és a befogadó kultúrától való távolságból 
fakadóan hátrányos megkülönböztetést és a szociális kapcsolatok elvesztését vonja maga után, és 
gyakran összefüggésbe hozzák pszichoszomatikus és alkalmazkodási zavarokkal (Berry, 1997). A 
szeparáció az eredeti társadalmi kulturális csoportba való visszavonulást jelenti a más csoportok 
tagjaival fennálló kapcsolatok rovására. Ennek a stratégiának egyértelműen vannak rövid távú előnyei: 
a biztonsági zóna az új környezetben szükséges puffert adja meg. Ám hosszú távon ez akadályozza 
az új környezet megismerését és az ahhoz való funkcionális alkalmazkodást. Ezt a stratégiát a 
neurózissal, a szorongással, a pszichoticizmussal, a szív- és érrendszeri problémákkal, valamint a 
drog- és alkoholfüggőséggel hozzák összefüggésbe (Schmitz, 1992). Asszimiláció akkor történik, 
amikor az egyének elutasítják kisebbségi kultúrájukat, és elfogadják a domináns vagy befogadó kultúra 
normáit. Az asszimilálódó emberek keresik a mindennapos interakciót a domináns kultúra tagjaival, és 
arra törekednek, hogy elfogadott tagjaivá váljanak ennek a külső csoportnak. Az asszimilációt többek 
között az immunrendszer gyengülésével is társítják (Schmitz 1992), és gyakran számolnak be arról, 
hogy magasabb szintű akkulturáció stresszt és elégedetlenséget okoz (például LaFromboise 1993: 
397). Az integráció bikulturalizmushoz vezet, és gyakran szinonimájaként is használják. Abban az 
esetben, ha az egyén mindkét kultúrával pozitív módon azonosítja magát. Ha az integráció korrelál 
mind a változás és a fejlődés érzetével, és nagyobb elégedettséget eredményez a mobilitási 
tapasztalatok terén (MOMAP 2013), akkor az nem egy egyszerű stratégia, amint azt a „Két tűz között” 
(NL) című eset is szemlélteti. A Hollandiában élő szíriai ifjúsági munkás lojalitási válságon megy 
keresztül, amikor el kell rendeznie egy konfliktust az ifjúsági szállásközpontban egy holland és szíriai 
lakó között. Mindketten lojalitást várnak tőle, ám egyszerre nem lehet hűséges mindkettőjükhöz. 
Továbbá ugyanez a konfliktus jelenik meg a korábban már említett „Szexi ruha” (NL) című esetben, 
ahol a holland főszereplőnek szembe kell néznie a saját kettős identitásával; két különböző kulturális 
közösséghez is tartozik. A férje muszlim, tehát amikor a férje családjával van, akkor az iszlám családi 
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értékeket követi. Az órán, ahol az eset játszódik, a két kultúra kerül konfliktusba, a főszereplő pedig 
lefagy, mert nem tud lojális lenni mindkettőhöz.  
 Camilleri identitásstratégiákkal kapcsolatos kutatása (1998) mélyebbre megy; a feszültség 
különféle típusait mutatja be, amelyek akkor keletkeznek, ha az eredeti és a célkultúra értékrendszerei, 
normái és gyakorlatai ellenkezőek. Gyakran kódváltást használnak, amikor a két értékrendszer között 
konfliktus van. Például „A pasid” (NL) című esetben láthatjuk, hogy a 
szíriai főszereplő nagyon nyitottá válik homoszexuális identitásával 
kapcsolatban a holland kollégák között, miközben titkolja a szíriaiak elől, 
akik számára ez tabu lehet.   
 Berry kétdimenziós modelljét kissé kibővítve jobban fel tudtuk 
mérni az akkulturációs folyamatok teljes bonyolultságát. Az embereket 
nem lehet egyetlen nemzeti identitásra redukálni. Egyidejűleg sokféle 
csoportnak tagjai, ami olyan identitások kaleidoszkópját eredményezi, 
amelyek közül mindegyik változhat és átalakulhat a másokkal folytatott 
hosszú távú interakció során (például milyen módon vagyunk 
férfiak/nők/ifjúsági munkások/fiatalok vagy idősek, stb.). 
 Ugyanezen sokféleség az optimizmus üzenetét is magában 
hordozza: bárkivel is találkozzunk valószínű, hogy a sok csoporton belül 
van néhány identitás, amelyik a miénkhez hasonló. Továbbá ha 
képesek vagyunk túllépni a megkülönböztetés kézenfekvő dimenzióin, és egymás rideg 
beskatulyázásán, akkor akár sikerülhet közös alapra építkeznünk.  
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Eset lista 
 

Cím Ország 

Homofób NL 

Két tűz között NL 

Meztelenül FR 

Ragadozó a képzésen HU 

Félelem a radikalizálódástól ES 

Ramadán FR 

A vallás fontos számomra HU 

Ne fizess! HU 

Hangosítás FR 

Agresszív lány ES 

A pasid NL 

Az eritreai zenekar NL 

Nem illünk össze HU 

WhatsApp viccek ES 

Te vagy a gyarmatosító HU 

 
 

MELLÉKLETEK 
 
Sztereotípiák: a saját ötleteink, asszociációink és elvárásaink vonatkoztatása egy csoportra vagy a 
csoport egy adott tagjára. A csoporttagság alapján következtetéseket lehet levonni az egyénekről, 
amelyek pozitívak vagy negatívak is lehetnek. A sztereotípiák egyfajta sémák vagy naiv elméletek, 
amelyek által könnyebb megbirkózni a világ összetettségével (Fiske, 2010).  
 
Előítélet: amikor egy egyénnel szembeni érzelmi reakciónk kizárólag az adott személy 
társadalmi/kulturális csoportja iránti érzéseinken alapul. Egy egyén előítéletesen viselkedik, amikor 
érzelmileg reagál egy másik egyénre vagy egyének csoportjára az egyénről vagy csoportról alkotott 
előzetes elképzelések alapján (Fiske, 2010).  
 
Rasszizmus: csoportok közötti reakció egy formája (ideértve a gondolatokat, érzéseket és viselkedést 
is), amelyben szisztematikusan előnyhöz jut a saját csoport és/vagy hátrányos helyzetbe kerül a másik 
csoport faji különbségek alapján (Dovidio et al, 2013). A rasszista gyakorlatok alapjául szolgáló 
ideológia tartalmazza azt a gondolatot, hogy az embereket külön csoportokra lehet osztani, amelyek 
társadalmi viselkedésükben, készségeikben vagy képességeikben különböznek egymástól, és ezek a 
különbségek a genetikára vezethetők vissza (örökletes tulajdonságok). Ezen különbségek alapján a 
csoportokat alsóbbrendűként vagy felsőbbrendűként lehet besorolni.  
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Diszkrimináció: A diszkrimináció az egyenlő jogok megtagadása, amely előítéleteken és 
sztereotípiákon alapul (Fiske, 2010). A diszkrimináció az előítéletektől és a sztereotípiáktól abban 
különbözik, hogy nem hiedelem, hanem inkább a hiedelmek alkalmazása (Fiske, 2010), a jogok és a 
kiváltságok egyenlőtlen elosztása.  
 
Etnocentrizmus: etimológiai szempontból „a mieinkre való összpontosítás” elsősorban egy kognitív 
folyamat, amely arra utal, hogy képtelenek vagyunk felismerni a kulturális különbségeket, és pontosan 
képet alkotni arról, ami nem hasonlít ránk. Ez a kognitív folyamat gyorsan átalakul érzelmi folyamattá, 
negatív értékelést és alacsonyabb rendű hierarchizálást eredményezve („vulgáris”, „szexista”, 
„tiszteletlen” stb.). (Cohen-Emerique 2015:103) 
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