
A JOGOK, MINDIG CSAK A JOGOK 
KÉZIKÖNYV A MENEKÜLTVÁLSÁGGAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ ISKOLAI HELYZETEK KEZELÉSÉRE  

Az emberi jogokat nem lehet csupán jogi eljárásokon keresztül 
érvényesíteni. Ezé! az Európa Tanács a feladatának tekinti, hogy 
bátorítsa azon civil szervezeteket és közhivatalokat, amelyek 
világsze!e védelmezik az emberi  jogokat, és az igazságtalanság, az 
elnyomás és a diszkrimináció megelőzéséé! küzdenek. 

Terry Davis, az Európa Tanács főtitkára 

Egyre többen jósolják az Európai Unió végét, felbomlását arra hivatkozva, hogy 

a 2015 nyarán már megkérdőjelezhetetlen menekültválság szét fogja 

robbantani a 27 ország szövetségét, valamint az az é!ékrendet, amit európai 

é!ékrendnek hívunk. A viták egyre erősödnek arról, hogy a német kormányfő 

vajon okosan te#e-e, hogy közel egy millió menekült befogadását te#e 

lehetővé, és vajon helyesen teszi-e az Európai Unió, hogy összes tagállamára 

menekült kvótát ró ki. Dúlnak a viták a schengeni határok védelméről, valamint 

arról, hogy ténylegesen jelentenek/jelenthetnek-e terrorveszélyt a mene-

kültek. Gyakran hallani olyan hangokat is, hogy tulajdonképpen az Európai 



Unión kívül is van számunkra élet, nem létkérdés odata!ozni. Mi több, a 

diákjaink folyamatosan kérdeznek, kételkednek, é!eni akarják, hogy mi is zajlik 

körülö#ük. Pedagógusként, ifjúsági szakemberként nagy a felelősségünk 

abban, hogy segítsünk nekik eligazodni, fogódzókat találni ebben a kaotikus 

hangzavarban. 

AZ EURÓPAI ÉRTÉKRENDRŐL 

A válaszhoz kicsit vissza kell mennünk időben. A 2. világháború hatalmas 

világégése  megkérdőjeleze# minden olyan klasszikus é!elemben ve# 

é!éket, amiben az európai ember vallási vagy kulturális alapon hi#. A képtelen 

embe!elenség, pusztítás, milliók halála és földönfutóvá válása megrenge#e a 

közös é!ékekben való hitet. Számos szervezet jö# létre a háború után azzal a 

céllal, hogy megteremtse a ta!ós béke feltételeit, és megakadályozzon egy 

hasonló borzalmat.  

Ezeknek a szervezeteknek a többsége  hasonló é!ékrenden alapult, és ez nem 

más, mint  az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata . Ebben a szellemiségben 1

jö# létre többek közt az Európai Unió és működik a mai napig az ENSZ. 

A nyilatkozat 30 cikkelyből áll, és a legfontosabb elemei a következők:  

• jog az élethez, a szabadsághoz és a biztonsághoz; 
• jog a művelődéshez; 
• jog a kulturális életben való részvételhez; 
• jog a magántulajdonhoz; 
• védelem a kínzás, a kegyetlen, embe!elen bánásmód és büntetés elől; 
• a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadsága; 
• a vélemény és kifejezése szabadsága. 

Amikor tehát felmerül az a kérdés, hogy mit is jelent számunkra, 21. századi 

európaiak számára az Európai Unió, akkor elsősorban ezek az é!ékek kerülnek 

az előtérbe. Természetesen, mint minden ilyen szövetségnek, ennek is vannak 

	  Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata egy, az ENSZ által elfogadott nyilatkozat, mely összefoglalja a világszervezet 1

álláspontját a minden embert megillető alapvető jogokról. A nyilatkozatot 1948. december 10-én fogadták el. Az ENSZ-
közgyűlés 1950-ben hozott döntése értelmében a nyilatkozat elfogadásának napját minden évben az emberi jogok napjaként 
ünneplik. Az egyezményt csak a szocialista blokk és Szaud-Arábia nem írta alá.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%25C3%25BClt_Nemzetek_Szervezete
https://hu.wikipedia.org/wiki/1948
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_10.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1950


előnyei és hátrányai, de fel kell tenni azt a kérdést is, hogy mi tö!énne, ha nem 

ide ta!oznánk. És akkor nem csak a támogatásokra, együ#működésekre kell 

gondolni, hanem arra, hogy egy olyan klubba ta!ozunk, ahol bizonyos 

alapé!ékek megkérdőjelezhetetlenek. Ahol az egyén nincs teljes mé!ékben 

kiszolgáltatva a hatalomnak, ahol van jogorvoslat, ahol az emberi élet é!ék. És 

ez nem más, mint a demokrácia. 

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A DEMOKRÁCIA 

Az utóbbi időben fellángolt a vita a demokrácia mibenlétéről, és arról, hogy 

mit tudunk róla, hogyan tanítjuk, és egyáltalán jó-e élni benne? Az elmúlt 

években végze# több kutatás is rámutato# arra a megdöbbentő tényre, hogy 

a 16-25 éves korosztály mintegy negyede vélekedik úgy, hogy számára 

mindegy, hogy diktatúrában vagy demokráciában él. Ennek több oka is van, pl. 

a szülők erősödő Kádár-nosztalgiája, és a nagy fokú tudatlanság. Ez viszont 

nem csupán a fiatalok hibája. Foglalkozunk-e eleget a demokrácia tanításával? 

Mutatunk-e elég jó példát arra felnő#ként, hogy hogyan él és viselkedik egy 

igazi demokrata? Tudatosítjuk-e a mai fiatalokban, hogy bármennyi baj is van a 

demokráciával, jobbat még nem találtak fel. Tisztában vannak-e azzal, hogy: „a 

demokratikus országok általában békésebbek, és nem indítanak háborúkat 

egymás ellen, kevésbé korruptak, kevésbé hajlamosak a nagy gazdasági és 

szociális melléfogásokra, és nagyobb lehetőséget nyújtanak a korrekcióra, 

nagyobb politikai stabilitást biztosítanak, megvédenek a zsarnoki hatalomtól 

és visszaéléseitől, a szabadságjogok szélesebb skáláját biztosítják, mint 

autokratikus társaik, és így nagyobb teret engednek az egyén fejlődésének.”  2

És akkor mit is tudunk mondani a fiataloknak arról, hogy mié! fontos ma 

megvédeni az európai é!ékeket, a demokrácia é!ékeit?  Me! a demokrácia 

„Leginkább csak egy keret, ami alkalmat teremt a benne élők számára, hogy 

 Szlankó Bálint: Miért jó a demokrácia, Kalligram 2013. (30. oldal)2



folyamatos vita folytán kiválasszák azokat a lépéseket, amelyeket a legjobbnak 

gondolnak.”   3

HOGYAN VISZONYULNAK EHHEZ A MAI FIATALOK? 

A mai tizenévesek számára ezek az é!ékek ado#ak, nem teszik fel azt a 

kérdést, hogy milyen lenne az élet nélkülük. Valljuk be őszintén, nem igazán 

foglalkoznak velük. Iskolai pályafutásuk során kevés figyelem irányul annak 

tudatosítására, hogy más tö!énelmi korokban nem voltak egyé!elműek ezek 

az é!ékek és jogok, sőt, manapság sem minden országban  ta!ják őket 

tiszteletben. Elég, ha csak nagyszüleikkel beszélgetnek vagy elolvasnak néhány 

cikket vagy könyvet a kommunizmus, a világháborúk vagy akár a mai Szaud-

Arábia vagy Szíria tö!énetéről. 

De lássuk be, hogy ezzel a témával foglalkozni kell, nem hagyhatjuk ebben 

magukra őket. Segítenünk kell a fogalmak é!elmezésében, a példák 

felkutatásában. Tudatosítani kell bennük, hogy elődeink közül sokan hatalmas 

áldozatokat hoztak azé!, hogy ezek a jogok ma érvényben legyenek, és a 

lehetőségekhez mé!en tiszteletben legyenek ta!va. 

Ezt tanítani kell, megmutatva a tö!énelmi példákat, megmutatva például azt, 

hogy Magyarországon milyen előzményei voltak a demokratikus berendez-

kedésnek, és hogy mindez mennyire törékeny, mennyire vigyáznunk kell rá. És 

úgy vigyázhatunk rá a legjobban, ha megtanítjuk a fiataloknak, hogy ez is a mi 

tö!énelmünk, Magyarországon, a régióban, a földrészen, és tovább.  

MELYEK A LEGMEGFELELŐBB MÓDSZEREK ERRE? 

Bármi, ami csak rendelkezésre áll, és amivel mi pedagógusok, fejlesztők 

önazonosak tudunk lenni. Számtalanszor tapasztaljuk, hogy maguk a tanárok is 

félnek „ilyen dolgokról” beszélni az osztályteremben mondván, hogy majd 

rájuk sütik a politizálás bélyegét. Fontos tisztázni egy dolgot: a demokrácia 

nem lehet politikamentes, hiszen egy politikai berendezkedést jelöl. Nem 

 Szlankó Bálint: Miért jó a demokrácia, Kalligram 2013. (30. oldal) 3



tökéletes berendezkedés, me! ilyen nincs, de az emberi tö!énelem során 

még mindig ez a társadalmi berendezkedés védte leginkább a polgárait. Ezé! 

nekünk dolgunk, sőt kötelességünk erre felhívni a diákjaink figyelmét, és 

hozzásegíteni őket a megé!éshez. 

Ennek legfontosabb módszere a beszélgetés és a strukturált vagy közösségi 

vita, ahogyan az a fenti idézetből is következik. Mivel a demokrácia egyik 

alapé!éke a gondolat és a vélemény szabadsága, ezt az elvet az osztály-

teremben is gyakorolnunk kell. És ez azt is eredményezheti, hogy a diákjaink 

húzós kérdéseket tesznek fel, megkérdőjeleznek számunkra evidens, és 

megkérdőjelezhetetlen dolgokat. Ne féljünk e#ől! Viszont legyen olyan 

módsze!árunk, ami kereteket, fogódzókat ad, hogy semmilyen beszélgetés 

vagy vita ne válhasson pa!talanná, elfogul#á, személyeskedővé. 

További módszerek, amik az osztályteremben, és azon kívül is működnek:  

• dokumentumok,  filmek, fotók feldolgozása,  

• szerepjáték,  

• érinte#ek meghívása,  

• aktuális tö!énések több szempontú é!elmezése 

• projektnapok szervezése 

• nemzetközi projektekbe való bekapcsolódás 

• helyi akciók, kampányok szervezése 

• közösségi szolgálati tevékenységek bekapcsolása és azok feldolgozása 

• önkéntes tevékenységek szervezése és feldolgozása 

MIRE ALAPOZNAK EZEK A MÓDSZEREK? 

Ezek mind olyan módszerek, amelyek csak olyan közegben működnek, ahol 

legalább a következő feltételek ado#ak: 

• nyito#, bizalmi légkör 

• a másik személyiségének és véleményének a tisztelete 

• a megszólalás joga 

• az egyet nem é!és joga 

• a kételkedés és a kérdezés joga 

• a tanár, mint facilitátor, és nem, mint az egyedüli igazság bi!okosa 



A TERVEZÉS FONTOSSÁGA 

Ebben a rövid segédletben néhány olyan gyakorlatot mutatunk meg, 

amelyeket mi magunk kipróbáltunk és rendszeresen alkalmazunk. Amikor úgy 

döntünk, hogy ilyen típusú foglalkozást vagy órát ta!unk, akkor az egyik 

legfontosabb dolgunk, hogy tisztázzuk: mi a célunk vele. Pl. szeretnénk tanít-

ványaink horizontját tágítani vagy fejleszteni a vitakultúrájukat , 

együ#működési készségüket vagy netán szeretnénk, ha többet tudnának az 

emberi jogokról, a demokrácia mibenlétéről, saját lehetőségeikről, netán egy 

aktuális krízist szeretnénk kezelni, mint amilyen 2015. nyarán vagy novem-

berében állt elő a migránsválsággal és a párizsi terrorcselekményekkel 

összefüggésben. 

Minden esetben más lesz a tervezési folyamat és maga a foglalkozás.  

Fontos azt is figyelembe vennünk, hogy mennyire áll készen a csopo!/osztály/

közösség a témára és a módszerre- Ha még soha nem vitáztunk velük, akkor 

mindenképpen egyszerűbb, rövidebb feladatokat válasszunk, és adjunk időt 

arra, hogy hozzászokjanak az új helyzethez. 

Tapasztalataink és meggyőződésünk szerint egy „elég jó” foglalkozás három 

fontos részre tagolódik: 

• ráhangolódás a témára 

• a téma kibontása 

• reflexió, feldolgozás 

Azt is sokszor tapasztaljuk munkánk során, hogy ha jól sikerül egy ilyen 

foglalkozás, akkor a diákok még többet igényelnek belőle, hiszen ki vannak 

éhezve arra, hogy beszélgethessenek, kérdezhessenek, é!elmezhessék az 

egyre bonyolultabb és kaotikusabb világ jelenségeit. Érdemes eleve több 

foglalkozást tervezni vagy elemeket beépíteni tanórákba, szabadidős 

tevékenységekbe. 

Segédletünk fókusza 



A segédletet egy nemzetközi projekt keretében  dolgoztuk ki, amelynek a 4

következő témák álltak a fókuszában: 

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: Milyen jogaink vannak EU-s állampolgárként? És milyenek, ha nem 

EU-s útlevéllel élünk az Unióban? 

DISZKRIMNÁCIÓ: Hogyan befolyásolja a státuszunk azt, ahogyan kezelnek minket az 

Unióban? Lehetséges-e olyan Európa, ahol mindenkinek a jogait egyformán 

tiszteletben ta!ják? 

MIGRÁCIÓ: Milyen jogaink vannak, amikor az Unión belül mozgunk vagy amikor az 

Unióba kívülről érkezünk? 

SZEMÉLYISÉGI JOGOK (PRIVACY): Mit tehetünk, ha beleegyezésünk nélkül használja valaki a 

képeinket a közösségi médiában? Hogyan védekezhetünk a kormányzati 

ellenőrzéssel szemben? 

SZOCIÁLIS JOGOK: Milyen jogaink vannak az Unióban a szociális támogatásokhoz? Mi 

tö!énik, amikor másik uniós országba költözünk? 

Ezek közül mi a migráció témáját választo#uk, hiszen 2015-ben ennek volt a 

legerősebb az aktualitása a Magyarországot is elérő migránsválság mia#. 

Természetesen a többi témát is feldolgozásra érdemesnek, sőt igen fontosnak 

ta!juk, de jelen segédlet keretei szűkösek voltak az összes téma kibontásához.  

A javasolt tevékenységek viszont inspirációt jelenthetnek más témák 

feldolgozásához is. 

A CITIZEN RIGHTS PROJEKTRŐL 

A projekt keretében 4 budapesti középiskola mintegy 100 diákja ve# részt 

2x90 perces foglalkozásokon, amelynek során az i# leí! gyakorlatokat és 

	   Ci$zen	  Rights:	   Act,Create,	   React.	  A projekt a Citizens Rights projekt keretében valósult meg a 4

European Alternatives (EA) és a Magyarországi Európa Társaság (MET) együttműködésében. 
Magyarországon a középiskolai részt a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) valósította 
meg. A projektet az Európai Unió Alapvető Emberi Jogok és Állampolgári Jogok Bizottsága és a 
Charles Stewart Mott Alapítvány támogatja. https://citizenrights.euroalter.com/create-react/ 
http://www.europatarsasag.hu/hu 
http://i-dia.org/ 

https://citizenrights.euroalter.com/create-react/
http://www.europatarsasag.hu/hu
http://i-dia.org/


tevékenységeket végezték el tanáraik jelenlétében. A visszajelzések azt 

muta#ák, hogy a diákok nagyon élvezték a foglalkozásokat, amelyek rengeteg 

új információt, szempontot és megközelítési módot nyújto#ak számukra. 

Szívesen ve#ek volna részt további hasonló foglalkozásokban ugyanebben 

vagy a többi témában. Reményeink szerint tanáraikkal valamilyen formában 

folytatni fogják akár tanórai keretek közö#, akár azokon kívül. A tanárok pedig 

meglepődésüknek adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy nem is gondolták 

volna, hogy a diákjaik ennyire nyito#ak, érdeklődőek és pro-aktívak tudnak 

lenni. 

A Citizen Rights projekt középpontjában eredetileg nem csupán a témák 

interaktív feldolgozása állt, hanem egy olyan elképzelés is, hogy a résztvevő 

diákok interakcióba lépjenek más hasonló korú diákokkal az on-line térben. 

Erre a mi esetünkben nem került sor, me! a téma és a feldolgozás módja 

annyira újszerű volt, és a találkozások olyan rövidek, hogy a diákok nem érezték 

szükségét ennek a következő lépésnek. 

TEVÉKENYSÉGEK 

RÁHANGOLÓDÁS  

Ezt a néhány percet nem éri meg kihagyni, me! remek alkalom arra, hogy a 

témára és egymásra tudjanak fókuszálni. Fontos, hogy i# még ne menjünk 

bele mélyen a témába, hanem inkább keltsük fel az érdeklődést. Az is fontos, 

hogy hogyan vezetjük fel a témát. Szerencsés, ha van egy konkrét apropója, pl. 

egy hír, egy esemény vagy egy iskolai tö!énés. Ha nincs ilyen, akkor is fontos, 

hogy nagyon röviden megmagyarázzuk, hogy mié! foglalkozunk a témával. 



FUSSON, AKI… 

 Cél 
egymásra és a témára hangolódás, oldódás 

Szükséges idő 
5 perc 

Térelrendezés 

a székek körben elrendezve, középen elegendő hely a mozgáshoz. 

Leírás 

A résztvevők körben ülnek vagy állnak. Amikor a tréner kimondja a mondatot, 

helyet cserélnek azok, akikre érvényes az állítás. 

Álljon fel és cseréljen helyet valakivel, aki/nek: 

• van más országbeli levelező pa!nere 

• nem csak a magyaros ételeket szereti   

• él külföldön rokona 

• élt már hosszabb ideig külföldön 

• még soha nem já! külföldön 

• nincs útlevele 

• eddig csak útlevél nélkül utazo# más országba 

• ismer Magyarországon élő külföldit 

• van bármilyen magyarországi kisebbséghez ta!ozó barátja 

• legalább egy kisebbséget ismer közelebbről 

• egy kisebbséghez ta!ozónak tekinti magát 

• já! már olyan országban, ahol a nőknek nincs szavazati joga 

KEVEREDJ ÉS KÉRDEZZ! 

Cél 
egymásra és a témára hangolódás, rövid beszélgetés generálása 

Szükséges idő 
5 perc 



Térelrendezés 
elegendő szabad tér a mozgáshoz 

Leírás 

A résztvevők elvegyülnek a teremben. Az a feladatuk, hogy minél több 

társuknak tegyenek fel a témához kötődő kérdéseket, mint például: 

• Te találkoztál már menekül#el? 

• Te el tudnád hagyni a hazádat? 

• Milyen esetben segítenél egy menekülten? 

• A te családodból él valaki külföldön? Mié! ment el? 

• Ismersz-e olyan személyt vagy szervezetet, akik menekülteknek vagy 

hajléktalanoknak segítenek? 

• Szerinted tehet-e arról valaki, ha kiszolgáltato# helyzetbe kerül az 

életben? 

Azt kössük ki az elején, hogy legfeljebb 1-2 mondatos válasz megengede#. 

Hívjuk fel a résztvevők figyelmét arra, hogy fontos, hogy mindenki kerüljön 

kérdező és válaszadó helyzetbe is. 

Ha van rá módunk, akár nyomtathatunk is pár kérdést vagy kivetíthetjük őket. 

ÉS AZT TUDTAD, HOGY ….? NÉHÁNY TÉNY A DEMOKRÁCIÁKRÓL 

Cél 
input adása, tények megosztása 

Szükséges idő 
10 perc 

Térelrendezés 
lehetőleg kör alakban legyenek a székek 

Leírás 

Levetítjük az alábbi prezentációt, amely néhány meglepő adatot, tényt 

ta!almaz a demokrácia helyzetéről a világban. Adjuk azt a feladatot, hogy 



jegyezzenek meg minél több tényt, és információt, amit majd a későbbiekben 

fel tudnak használni a foglalkozás során. Futhatunk egy gyors kö! azzal, hogy 

idézzenek fel néhány tényt szóban. Adjunk lehetőséget tisztázó kérdések 

feltevésére, és arra, hogy a diákok maguk válaszolják meg őket. Mi csak akkor 

adjunk választ, ha a diákok nem tudnak válaszolni vagy nyilvánvalóan nem 

helyes választ adtak. 

Slide show:  h#p://www.slideshare.net/hellodia/s-azt-tudtad-hogy 

A TÉMA FELDOLGOZÁSA  

Ennek a szakasznak az a funkciója, hogy a diákok elmélyedjenek a témában, 

legyen alkalmuk több nézőpontból is megvizsgálni, végiggondolni azt. 

Emlékeztessük őket az alapé!ékekre és azokra a minimális szabályokra, amiket 

mindenképpen be kell ta!aniuk. Ha türelmetlen, előítéletes megnyilvánu-

lásokat tapasztalunk, azokat finoman simítsuk el, ne engedjük, hogy szé%eszít-

sék a kereteket. Arra készüljünk fel, hogy mindig lesznek provokátorok, és 

olyanok, akik a diákok száára vagy számunkra meglepő véleményeket fognak 

hangoztatni. Ilyenkor türelmesen, megé!éssel kezeljük a helyzetet mindig 

szem elő# ta!va azt a célt, amit eredetileg kitűztünk. 

KÉTSARKOS VITA 

Cél 
egy egyszerűnek tűnő döntés körüli dilemmák feltérképezése, annak 

tudatosítása, hogy a szolidaritási gesztusok nem mindig egyé!elműek, 
vitakészség fejlesztése 

Szükséges idő 
20 perc 

Térelrendezés 
a székek körben, de legyen hely a véleményvonal felállítására  

http://www.slideshare.net/hellodia/s-azt-tudtad-hogy


Leírás 

Felolvassuk az alábbi szöveget, és megkérdezzük, hogy van-e valakinek 

kérdése a szöveggel kapcsolatban (kizárólag é!elmezési).  

2015. januárjában 12 halálos áldozatot követelő támadás é!e a francia Charlie 

Hebdo nevű szatirikus lap szerkesztőségét, majd ugyanezen év november 13-

án szintén Párizsban hat helyszínen köve#ek el terro!ámadást. Ekkor száz 

fölö# volt az áldozatok száma. A világot megrendíte#e a hír, hiszen Párizs a 

szabadság és a szabadságok jogok fővárosa, sok generáció számára a 

művészeti élet központja.  A hír elterjedése után nem sokkal a Facebook 

felajánlo#a azt a lehetőséget, hogy a felhasználók egy erre az esetre utaló 

profilkép há#eret tegyenek ki. Az első esetben kevésbé, a másodikban sokkal 

inkább nyílt vita indult ennek helyességéről, mivel ugyanazon a héten a 

libanoni fővárosban, Bejrútban is volt egy hasonló támadás á!atlan civil 

emberek ellen, és ezt a francia trikolóros há#érkép ezt nem veszi figyelembe. 

Az oldal magyar felhasználói közö# parázs vita alakult ki arról, hogy helyes-e 

kitenni a francia zászló színeit mutató há#érképet akkor, amikor a világban 

hasonló és még borzalmasabb dolgok tö!énnek, és azokkal az áldozatokkal 

nem tudjuk hasonló képpen kinyilvánítani a szolidaritásunkat és 

együ#érzésünket.  

Ha van rá lehetőségünk, akár ki is vetíthetünk egy ilyet, hogy egyé!elmű 

legyen, amiről beszélünk. Te mit ta!asz helyesnek? Te kite#ed volna-e ezt a 

profilhá#érképet együ#érzésed jeléül vagy nem? 

Akik az elsőt ta!ják helyesnek, álljanak jobbra, akik a másodikat, azok balra. Így 

a csopo! két részre oszlik (Ezt hívjuk kétsarkos vitának). Kérdezzünk meg 

mindkét csopo!ból 2-3 diákot, hogy ők mié! o# állnak, érveljenek az 

álláspontjuk melle#. Ekkor tegyük fel a kérdést, hogy vannak-e további érvek 

mindkét oldalon? Hallgassuk meg őket felváltva úgy, hogy lehetőség szerint 

reagáljanak egymás érveire. 

A gyakorlat végén adjunk lehetőséget arra, hogy akinek változo# a véleménye, 

az „átálhasson” a másik oldalra. 



SZEMTŐL SZEMBEN: WORLD CAFÉ 

Cél 
hiteles személyekkel tö!énő találkozás révén annak megé!ése, hogy mi 

készte#e az i# élő külföldieket és bevándorlókat hazájuk, o#honuk 
elhagyására, mié! éppen Magyarországot választo#ák, hogyan tudtak 

beilleszkedni Magyarországon, stb. A perspektíva váltás gyakorlása, empátia 
fejlesztése.  

Szükséges idő 
60-80 perc 

Módszer 
A world café módszer lényege az, hogy a csopo!ot kisebb csopo!okra osztva 

tudjuk mozgatni, így lehetőséget teremtünk arra, hogy több nézőpontot is 
megismerjenek, és több szaké!őtől tudjanak kérdezni. Lehet minden asztalnál 
más a téma annak függvényében, hogy honnan származnak a vendégek, mik a 

saját témáik. 

Térelrendezés 
a teremben 4-5 asztaltársaságot alakítunk ki arányosan eloszto# számú 

székkel 

Leírás 

A tevékenység úgy zajlik, hogy minden asztalnál ül egy vendég az ún. 

témagazda. Mindegyikőjüket bemutatjuk, és pár mondatot mondunk róluk. Az 

asztalon egy nagy csomagolópapírra felírjuk a nevüket, azt, hogy melyik 

országból jö#ek, és esetleg a foglalkozásukat.  Egy asztalhoz/témához annyian 

ülnek, ahány széket készíte#ünk oda. Egy beszélgetés max. 20 perc, ez ala# 

kell minél többet megtudniuk a szaké!őtől. Közben jegyzetelhetnek az 

asztalon található színes filcekkel, hogy nyomot hagyjanak a következő 

csopo!nak. Ha jobban szeretnénk irányítani a jegyzetelést, akkor adhatunk 

egy előre nyomtato# táblázatot, amit minden csopo! kitölt a beszélgetés 

közben. 

20 percenként asztalt váltanak a résztvevők, de nem szükséges a csopo!oknak 

együ# mozogniuk. Az a fontos, hogy mindenki eljusson minden asztalhoz 

egyszer. 

A téma meghatározása: A csopo!unk ismeretében hagyhatjuk, hogy szabad 

folyású legyen a beszélgetés, de megadhatunk egy nagyon konkrét témát 



adni, ami vagy kapcsolódik egy aktualitáshoz vagy pedig kötődik egy korábbi 

foglalkozáshoz. Ilyenek lehetnek a következők: Milyen Magyarországon élni? 

Mié! jö# el a saját országából? Mié! jó i# élni? Mié! nem jó i# élni? 

Visszamenne-e a saját országába? Mit tanácsolna egy olyan fiatalnak, aki 

éppen most készül elhagyni az országát? 

Előkészítés: a vendégek/szaké"ők meghívása: Ez egy különösen gondos 

előkészítést igénylő feladat, hiszen nem mindegy, hogy milyen szaké!őket/

vendégeket hívunk. A legjobb, ha olyanokat választunk, akiket személyesen 

ismerünk vagy ismerőseink által vesszük fel velük a kapcsolatot, me! nem 

mindenki tudja jól kezelni a középiskolásokat, a kajlaságukat, és az esetleges 

tudatlanságukat. Fontos, hogy é!sék, hogy „mi vár rájuk”, mi a pontos 

feladatuk. Adódhatnak nyelvi problémák is. Sok i# élő külföldi például nem tud 

jól magyarul vagy angolul, és ezt valahogy kezelnünk kell, pl. egy az ado# 

nyelvet jól beszélő diák tolmácsolhat. 

Visszajelző kör: ha van időnk, mindenképpen adjunk lehetőséget arra, hogy a 

diákok és a szaké!ők is adhassanak visszajelzést a beszélgetésről. Ha magas 

létszámú a csopo!, akkor legalább a vendégeknek adjunk lehetőséget 

visszajelzés adására, és kérjük meg a diákokat, hogy gondolkodjanak el azon, 

hogy milyen új információkat, nézőpontokat kaptak ezen alkalommal. 

HOGYAN TUDTÁL BOLDOGULNI? ÉLŐ KÖNYVTÁR 

Cél 
személyes beszélgetés egy a témában érinte# személlyel, annak megé!ése, 
hogy milyen egy másik országban menekültként vagy bevándorlóként élni, 
milyen segítséget kapnak, hová fordulhatnak, milyen jogaik vannak, stb. A 

kérdezés kultúrájának a fejlesztése. 

Szükséges idő 
0-40 perc 

Térelrendezés 
annyi beszélgetősarok kialakítása, ahány vendég van. 



Leírás 

Ez a tevékenység is feltételezi a külső szaké!ők bevonását. Szintén akkor 

működik jól, ha legalább 3 vagy 4 szaké!őt tudunk meghívni. Az élő könyvtár 

akkor működik jól, ha a vendégek alaposan fel le#ek készítve, és nyito#ak az 

őszinte beszélgetésre. 

Az élő könyvtár úgy működik, mint egy igazi könyvtár, ahol könyveket lehet 

kölcsönözni. I# a vendég a könyv, akit egy vagy több diák kölcsönözhet ki 

megado# időre (max. 15 perc). A vendégek a terem egy-egy jól elkülöníte# 

pontján ülnek, és leültetik az érdeklődőket. Egy vendéggel maximum 3-4 diák 

beszélget egyszerre. 

Fontos, hogy legyen egy katalógus, amiből kiderül, hogy ki mit képvisel, mit 

lehet tudni róla vagyis hogy mié! érdemes beszélgetni vele.  

Pl. Amír Afganisztánból érkeze#, 27 éves. Szülei egy légitámadásban haltak 

meg, testvérei eltűntek. Hosszadalmas volt az útja Magyarországig, de ezt sem 

érzi végleges megoldásnak. 

Fatime szülei Szíriából kerültek Magyarországra 20 évvel ezelő#. Édesapja i# 

já! egyetemre, és bár friss diplomásként hazament, visszahúzta a szíve. Fiatal 

feleségével jö#ek ide, és i# szüle#ek a gyerekeik. Nagyon megviselte őket a 

menekültválság. 

Előkészítés: akárcsak a world café előkészítése során, i# is nagyon sok múlik 

azon, hogy kiket tudunk meghívni, mennyire tudtuk felkészíteni őket, és 

mennyire nyito#ak és érdeklődőek a tanítványaink. 

KICSCSOPORTOS BESZÉLGETÉS A WORLD CAFÉ ELÉ 

Cél 
saját tudás, tapasztalatok, érzések előhívása 

Szükséges idő 
10 perc 

Térelrendezés 
5-6 szék kis körökben 



Leírás 

Ha van rá időnk, érdemes egy bemelegítő beszélgetést szervezni 1-1 

kapcsolódó témáról. Minden csopo! egy témát kap, mint pl: 

• Lenne olyan ok, amié! örökre elhagynád ezt az országot? 

• Mi lenne az az ok, amié! hosszabb időre el akarnád hagyni ezt az 

országot? 

• Egy külföldi szemével mié! lehet Magyarország "jó hely", jó 

letelepedési cél?  

Miután a csopo!ok megvita#ák a témákat, egy-egy szószóló nagyon röviden 

megosztja a felmerült gondolatokat a nagycsopo!tal. Így már kicsit jobban 

felkészültek a vendégek fogadására. 

FOGLALKOZZUNK A JOGOKKAL IS! MIT DOBNÁL KI A LÉGHAJÓBÓL? 

Cél 
az alapvető emberi jogok megé!ése, elemzése, és gyakorlati példákkal való 

megvilágítása 

Szükséges idő 
60-70 perc 

Térelrendezés 
székek félkörben, hogy mindenki lássa a vetítést 

Leírás 

Képzeljük el, hogy egy léghajón utazunk. Oldalán 10 homokzsák, a ballaszt, 10 

alapvető emberi jogot képvisel. Egy hegyhez közelítünk, muszáj magasabbra 

emelkednünk, valamelyik homokzsákot le kell dobni. Milyen sorrendben 

mondanánk le a jogokról? Mit dobnál ki elsőnek? Mit dobnál ki másodiknak? 

Alakítsd ki a saját, egyéni sorrendedet, majd utána kiscsopo!ban egyezzetek 

meg egy közös sorrendben.  



Kivetítjük az alábbi táblázatot, miközben a diákok egy papírra jegyzetelik a 

saját sorrendjüket. 

Szerencsés esetben a táblázatot ki is tudjuk nyomtatni. 

Amikor a kiscsopo!ok megegyeztek, akkor lehet egy gyors statisztikát csinálni 

arról, hogy melyik csopo! hogyan állíto#a sorba a jogokat. 

 

 

 

Szabad választáshoz való jog 
A világon öt olyan ország van, ahol a nőknek nincsen szavazati joga, egyik a 
Vatikáni Városállam. Külön érdekesség, hogy bár Svájc az egyik legrégebbi 
demokrácia Európában, 1971-ig több kantonban nem szavazha#ak nők a 

választásokon. 

Férfiak és nők egyenjogúságát biztosító jog 

Bár Magyarországon több nőnek van diplomája, mint fé&inek, mégis 18%-kal 
keresnek kevesebbet, mint fé&i társaik, és hasonló munkakörben is biztosan 
kevesebbet keresnek. A nők a politikai döntéshozatalban sincsenek egyenlő 

módon jelen: a Magyar Parlamentben a képviselőknek csak mintegy 10%-a nő, 
és ez elmarad az európai átlagtól. 

Tiszta és egészséges környezethez való jog 

Van Budapesten egy elhagyo# vegyipari gyá!elep (Illatos út), ahol legalább 2 
ezer tonna veszélyes vegyi hulladékot tárolnak valószínűleg engedély nélkül.  
Ezeknek a vegyi hulladékoknak a nagy része veszélyes a környezetünkre és 

természetesen az emberre is. Tudományos kutatások bebizonyíto#ák, hogy a 
környező területek (Pesterzsébet, Wekerle-telep) földje, vize és levegője már 

erősen szennyeze#, de a helyi önkormányzat még mindig nem hajlandó 
cselekedeni, sőt kifejeze#en rossz néve veszi, ha erre felszólítják. 



 

 

 

 

 

 

 

Lelkiismereti és vallásszabadság 
A sikh vallásnak mintegy 25 milliója követője van világsze!e. A szíkek hosszú idő 

óta harcolnak azé!, hogy joguk legyen viselni a vallásuk által előí! turbánt. 
Számukra nagy győzelem volt, amikor 2015-ben Nagy-Britanniában elé!ék, 

hogy hordhassanak turbánt a munkahelyükön: ez például azt is jelenti, hogy ha 
egy szík vallású fé&i rendőr akar lenni, akkor nem kell ellentmondásba kerülnie a 

saját vallási előírásaival. 

Szólás- és sajtószabadság 
Kína az az ország, ahol a legkeményebben ellenőrzik az internetet. A kormány 
leállítja a neki nem tetsző honlapokat és szabályozza a polgárok internethez 

való hozzáférését. A világon Kínában bö!önözték be a legtöbb újságírót és on-
line aktivistát. Már azé! is bö!önbüntetés jár, ha valaki külföldivel ta! fenn on-

line kapcsolatot vagy aláír egy petíciót. 2013-ban két milliónál is többen 
dolgoztak az internet rendőrség kötelékében. 

Oktatáshoz való jog 
Malala (1997-ben születe#) pakisztáni származású diák és oktatási aktivista. 

Azzal vált híressé, hogy a lányok és nők oktatáshoz való jogáé! küzd. 2012-ben 
terrorista támadás áldozata le# két társnőjével. Éppen az iskolába mentek 

busszal, amikor rájuk támadtak. Kimenekíte#ék, és Angliában épült fel, ahol 
megalapíto#a alapítványát. 2014-ben,17 éves korában legfiatalabbként 

megkapta a Nobel Békedíjat. Küzdelmét azóta sem adta fel.

Munkához való jog 
A törvényeink előírják, hogy a fogyatékkal élőknek is biztosítani kell a munkához 

való jogot. Számos kormányzati program  segít nekik a munkakeresésben. A 
valóságban azonban a munkaképes   fogyatékkal élőknek cask mintegy 16%-a 

rendelkezik munkahellyel. 

Személyiség sértetlenségéhez való jog 
Naomi Campbell hires modell. A sajtó sokat í! feltételeze# kábítószer 

függőségéről. 2004-ben egy bi# napilag olyan fotókat te# közzé, amelyek az 
látszik, hogy éppen egy rehabilitáció intézetből távozik. Campbell bíróságra 

vi#e az ügyet személyiségi jogaira hivatkozva. A pe! végül elveszte#e. A bíró 
arra hivatkozo#, hogy a nyilvánosságnak joga volt megtudni, hogy Campbell 

hazudo#, és ez erősebb, mint az érinte# személyiségi jogainak védelme. 



 

 

AZ ÉN DEMOKRÁCIÁM. NEKED MI A LEGFONTOSABB? 

A gyakorlat felvezetéseképpen elmondhatjuk, hogy szerintünk mié! is fontos a 
demokrácia, és a demokratikus é!ékek tiszteletben ta!ása és ta!atása. Ez 

nem csak a parlamentben és a közintézményekben, de a mindennapokban is 
kritikus fontosságú. Viszont csak azt tudjuk tisztelni vagy védeni, amit jól 

ismerünk és é!ünk. Nyugodtan felhasználhatunk információkat a segédlet 
bevezetőjéből, a slidehow-ból és a többször idéze# Mire a jó a demokrácia? 

című könyvből. 

Cél 
ismerkedés az ún. demokráciaelemekkel, annak eldöntése, hogy ki melyiket 

ta!ja fontosnak vagy kevésbé fontosnak,  a fogalmak é!elmezése, 
mindennapi példák megosztása 

Szükséges idő 
40 perc 

Térelrendezés 
oly módon, hogy az alkalmas legyen egyéni és plenáris munkára is 

Szabad mozgáshoz való jog 
A hatvanas években Magyarországon szigorúan korlátozták az állampolgárok 

szabad mozgását, me! a#ól féltek, hogy ha külföldre utaznak, akkor nem 
térnek vissza vagy túlságosan a “nyugati” jólét hatása alá kerülnek. Útlevelet és 

vízumot nehezen adtak, és bármilyen indokkal meg lehete# azt tagadni. 
“Nyugatra” elsősorban az akkori elit tagjai utazha#ak. 

Magántulajdonhoz való jog 
A nagyapám kulák volt (gazdag falusi gazda), aki maga veze#e a családi 

gazdaságot. 1953-ban az akkori magyar kormány elve#e tőle a család földjét és 
minden állatát, ami ezzel a  termelőszövetkezet tulajdonává vált. Senki nem 

tudta megvédeni, me! ellenállás esetében erőszakot alkalmaztak. 



Leírás 

Egy rövid bevezető után, amelyben elmondjuk, hogy a demokrácia egészséges 

működésének van néhány alapfeltétele, és ezeket egy táblázatban gyűjtö#ük 

össze. Azt kérjük, hogy mindenki adjon egy pontszámot az ado# 

demokráciaelemnek egy százfokozatú skálán, ahol a 0 - egyáltalán nem, 100 - 

teljes mé!ékben annak függvényében, hogy számára az mennyire fontos.  5

Ezt töltik ki a diákok fénymásolt papírlapon: 

   

Ez a tábálzat tájékoztató jellegű segítség a foglalkozást vezető tanár számára. 

Ez a Csákó Mihály által 2005-ben és 2008-ban végze# kutatási eredmények 

összehasonlítása egy budapesti gimnázium 11. osztályában 2015-ben végze#  

	  Iskola és társadalom 2005, 2008. Csákó Mihály kutatása középiskolások körében. 5

További kutatások a középiskolások demokráciához való viszonyáról:  

http://www.politicalcapital.hu/wp-content/uploads/PC_BOLL_tanulmany_teljes_FINAL.pdf  

http://kutatopont.hu/files/2012/02/magyar_ifjusag_2012.pdf  

Demokrácielem Pont

Magánélet tiszteletben ta!ása

Törvények beta!ása 

Szólásszabadság 

Törvény elő#i egyenlőség 

Társadalmi igazságosság 

Szolidaritás a rászorulókkal

Társadalmi különbségek csökkentése

Politikai választás lehetősége 

Egyesülési szabadság 

Beleszólás a politikába 

Többpá!rendszer

Kisebbségi jogok érvényesülése

http://www.politicalcapital.hu/wp-content/uploads/PC_BOLL_tanulmany_teljes_FINAL.pdf
http://kutatopont.hu/files/2012/02/magyar_ifjusag_2012.pdf


felméréssel. Fontos megjegyezni, hogy míg Csákó Mihály kutatása 

reprezentatívnak tekinthető, a 2015-ös adatok egyáltalán nem azok. Fontos 

tudni, hogy a középiskola, ahol a felmérés készült, nagyon nagy figyelmet 

fordít a diákok emberi jogi nevelésére, az iskolai demokrácia életben ta!ására, 

a diákok aktív bevonására. Talán ez is okozza a szembetűnő eltérést az 

átlaghoz képest. 

  

Budapesti középiskola saját sorrendje 2015.ben. Érdekes összehasonlítani ezt 

azzal az eredménnyel, amit az osztályban kaptunk. Ha van rá módunk, 

kivetíthetjük akkor, amikor az összehasonlítást végezzük. 

Demokráciaelem 2005 2008 Változás 11.evf 2015
Magánélet tiszteletben ta!ása 82 87 +5 89

Törvények beta!ása 74 76 +2 83

Szólásszabadság 73 76 +3 89

Törvény elő#i egyenlőség 73 69 -4 98

Társadalmi igazságosság 68 64 -4 96

Szolidaritás a rászorulókkal 65 64 -1 91

Társadalmi különbségek csökkentése  61 60 -1 86

Politikai választás lehetősége 61 66 +5 97

Egyesülési szabadság 57 63 +6 89

Beleszólás a politikába  56 60 +4 84

Többpá!rendszer 46 65 +19 90

Kisebbségi jogok érvényesülése 42 46 +4 89



 

FELDOLGOZÁS 

A fenti tevékenységek tetszőleges módon állíthatóak sorrendbe annak 

függvényeként, hogy mennyi idő áll rendelkezésünkre. Akárhogyan is van, egy 

utolsó fázist semmiképpen sem szabad elhagyni, és az a feldolgozás. Ennek az  

a jelentősége, hogy minden résztvevőnek legyen alkalma reflektálni a 

tö!éntekre, megosztani a többiekkel az érzéseit, gondolatait. Az a mi 

dötésünk, hogy ebbe bevonjuk-e a vendégeket vagy nélkülük végezzük a 

feldolgozást és a zárást. 

MIT VISZEL HAZA? 

Cél 
érzések, gondolatok megosztása, ventillálás, visszajelzés adása 

Szükséges idő 
5-10 perc a résztvevők számának függvényében 

Demokráciaelem Pont

Törvény elő#i egyenlőség 98

Politikai választás lehetősége 97

Társadalmi igazságosság 96

Szolidaritás a rászorulókkal 91

Többpá!rendszer 90

Magánélet tiszteletben ta!ása 89

Szólásszabadság 89

Egyesülési szabadság 89

Kisebbségi jogok érvényesülése 89

Társadalmi különbségek csökkentése  86

Beleszólás a politikába  84

Törvények beta!ása 83



Térelrendezés 
lehetőleg körben ülve vagy állva 

Leírás 

Azt kérjük a résztvevőktől, hogy mindenki mondjon egy zárógondolatot, egy 

érzést vagy gondoltaot, amit elvisz a mai foglalkozásról. Azt is kérhetjük, hogy 

egy olyan dolgot mondjanak, amivel kapcsolatban kicsit változo# a 

véleményük.  

Fontos, hogy mindenki nagyon röviden és öszeszede#en beszéljen. 

KÖSZÖNÖM, AMIT MA KAPTAM TŐLED 

A foglalkozások során remélhetőleg több résztvevővel, vendéggel, akár a 
foglalkozásvezető pedagógussal is interakcióba került egy-egy diák. Ezek 

során beszélge#ek, vitatkoztak, véleményt nyilváníto#ak, amiből mindkét fél 
sokat profitálhat. 

Cél 
őszinte pozitív visszajelzés adása, a foglalkozáson tö!éntek átgondolása, 

empátia fejelsztése 

Szükséges idő 
5 perc 

Térelrendezés 
bármilyen, amiben lehet szabadon mozogni 

Leírás 

Arra kérjük a diákokat, hogy gondolják végig, hogy milyen új gondolatokkal, 

kérdésekkel, dilemmákkal, megközelítésekekl találkoztak a foglalkozás során. 

Válasszanak ki legalább 2 résztvevőt, akinek pozitív visszajelzést adnak. 

Ilyenkor sok esetben megtö!énik, hogy egy parázs vira résztvevői azt köszönik 

meg a másiknak, hogy meghallga#a a teljesne más véleményét, és nem 

hurrogta le; vagy pl. megköszönheti az egyik vendégnek, hogy őszintén beszélt 

a helyzetéről. 



FÜGGELÉK 

Két dokumentumot ta!almaz a függelék, amit akkor használhatunk a 

foglalkozáson, ha valahová jól illeszkedik. Az egyik az ENSZ Gyermekjogi 

egyezménye az UNICEF által á%ogalmazo#  gyereknyelven. A demokráciára 

nevelés egy fontos eszköze lehetne, ha az iskolákban a gyerekek 

megismerkednének ezzel a szöveggel, é!elmezni tudnák azt, és ado# 

esetben azt is megtanulnák, hogy hogyan lehet ezt a mindennapokban 

érvényesíteni. Ennek a feldolgozása már nem fér bele  ennek a segédletnek a 

keretei közé. 

A másik egy megrázó nyílt levél, amit a 2015. novemberi párizsi 

terrorcselekmények egyik áldozatának a férje í!. Azé! ta!juk fontosnak, me! 

krízis helyzetekben nagyon könnyen elszabadulnak a kontrolálatlan indulatok, 

és a diákok is főleg ezzel találkoznak. Ez a levél viszont a méltóságról, és az 

alapvető emberi é!ékekhez való ragaszkodásról szól. Egy megfelelő 

helyzetben ennek a levélnek a puszta felolvasása is elég hatásos. Nincs szükség 

feldolgozásra, magyarázatra. Elképzelhető olyan foglalkozás, amelyet ezzel 

zárunk. 

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény gyereknyelven   6

1. Minden 18 éven aluli gyermeknek számít. Az i# felsorolt gyermekjogok 

mindenkit megilletnek, aki még nem múlt el 18 éves. 

2. Tilos a megkülönböztetés! Mindegy, hogy milyen színű a bőröd, milyen 

nyelven beszélsz, kik a szüleid, milyen a családod; miben hiszel, mit 

gondolsz, valamilyen fogyatékossággal élsz-e vagy sem, szegény vagy-e 

vagy gazdag; me! ezek a jogok mindenkit ugyanúgy megilletnek! 

	  http://unicef.hu/6



3. Minden téged érintő helyzetben a felnő#eknek olyan döntést kell 

hozniuk, ami neked a legjobb. 

4. Az államnak mindent meg kell tennie - amit csak tud -, hogy a 

gyermekjogok Magyarországon a lehető legjobban érvényesüljenek.  

5. Elsősorban a szüleid dolga, hogy megtanítsák: milyen jogaid vannak, és 

hogyan élhetsz velük. 

6. Jogod van ahhoz, hogy teljes életet élj, és fejleszd a képességeidet. 

7. Jogod van ahhoz, hogy nevet és állampolgárságot kapj. Az államnak 

anyakönyvbe kell vennie minden gyermeket. Jogod van ahhoz, hogy 

ismerd a szüleidet, és hogy ők gondoskodjanak rólad.  

8. Az államnak tiszteletben kell ta!ania a nevedet, állampolgárságodat és 

a családi kapcsolataidat. Ezek olyan jogok, amiket senki nem vehet el 

tőled. 

9. Nem szakíthatnak el a szüleidtől. Egy gyereket csak akkor lehet 

kiemelni a családjából, ha ez az ő érdekében feltétlenül szükséges. (pl. 

bántják, vagy nem törődnek vele) Ha a szüleid külön élnek is, jogod van 

kapcsolatot ta!ani mindke#őjükkel. 

10. Ha valamelyik szülődtől távol, egy másik országban élsz, jogod van 

ahhoz, hogy szabadon meglátogassátok egymást. Az államoknak 

hagynia kell, hogy ha akarjátok, összeköltözzetek, és együ# éljetek. 

11. Egyik szülő sem viheti külföldre a gyerekét úgy, hogy a másik szülő ne 

tudjon erről. Ha ez mégis megtö!énik, az államnak kötelessége mindent 

megtenni azé!, hogy a gyerek visszakerüljön abba az országba, ahonnan 

elvi#ék.  

12. Minden téged érintő ügyben jogod van elmondani a véleményedet. A 

felnő#eknek meg kell hallgatniuk téged, és meg kell fontolniuk, amit 

mondtál.  



13. Minden gyereket megillet a szólásszabadság. Jogod van nyilvánosság 

elő# elmondani a véleményedet és ötleteidet, valamint megismerni 

mások ötleteit és véleményét.  

14. Jogod van ahhoz, hogy azt gondold, amit akarsz, és hogy csatlakozz egy 

valláshoz. Szüleidnek segítenie kell abban, hogy megtanuld, mi a 

különbség jó és rossz közö#. 

15. Jogod van ahhoz, hogy más gyerekekkel találkozz, barátkozz. Jogod van 

arra is, hogy együ# klubot alapítsatok. 

16. Jogod van a magánélethez. Senki nem terjeszthet rólad hazugságokat, 

és senki nem nézhet bele a levelezésedbe vagy mehet be a lakásotokba 

engedély nélkül. 

17. Jogod van ahhoz, hogy a TV-ből, az internetről, rádióból, újságból, 

könyvekből stb. információt szerezz. A felnő#eknek segíteniük kell 

abban, hogy olyan információkat kapj, amiket megé!esz. 

18. Elsősorban a szüleid dolga, hogy gondoskodjanak rólad és felneveljenek. 

Nevelésedkor azt kell tenniük, ami NEKED a legjobb. 

19. Senkinek nem szabad megütnie, vagy más módon bántania téged. A 

felnő#eknek óvnia kell a gyerekeket mindenféle erőszaktól, zaklatástól 

vagy elhanyagolástól. A gyerekeket saját szüleik sem üthetik meg, vagy 

bánthatják más módon. 

20. Ha nincsenek szüleid, vagy ha nem vagy biztonságban szüleidnél, 

különleges védelemhez és segítséghez van jogod. 

21. Örökbefogadáskor a felnő#eknek azt kell nézniük, hogy a gyermeknek 

mi a legjobb. 

22. A más országokból menekültként érkező gyermekek ugyanolyan 

fontosak, őket is ugyanolyan védelem, és jogok illetik meg, mint a 

magyar gyerekeket. 



23. Ha egy gyermek fogyatékossággal él, akkor joga van a különleges 

gondoskodáshoz és segítséghez, hogy teljes életet élhessen. 

24. Jogod van az egészséges élethez. Ez azt jelenti, hogy pl. orvosi ellátást 

és gyógyszereket kell kapnod, ha beteg vagy. A szüleidnek igyekezniük 

kell úgy táplálni és gondozni téged, hogy ne legyél beteg. A gazdagabb 

országokban élőknek segíteniük kell a szegényebb országban élőket, 

hogy ez megvalósulhasson. 

25. Ha nem a saját családodban nevelkedsz, hanem intézetben vagy 

nevelőszülőknél, akkor időnként ellenőrizni kell, hogy jól vagy-e, jó 

helyen vagy-e.  

26. Ha szegényebb családban élsz, az állam köteles titeket támogatni és 

segíteni. 

27. Jogod van ahhoz, hogy mindent megkapj, ami a jóllétedhez és 

fejlődésedhez szükséges. Ez azt jelenti, hogy a felnő#eknek 

gondoskodniuk kell arról, hogy legyen pl. ételed, ruháid és lakhelyed. Ha 

szüleid ezeket nem engedhetik meg maguknak, az államnak kell 

segítenie. 

28. Jogod van a tanuláshoz! Az államnak ingyenes iskolákat kell 

fennta!ania. A tanárok az iskolákban csak úgy fegyelmezhetnek, hogy 

nem sé!ik meg az egyezményben felsorolt jogaidat. A gazdagabb 

országokban élőknek segíteniük kell a szegényebb országokban élőket, 

hogy ezt teljesíteni tudják. 

29. Az oktatásnak olyannak kell lennie, hogy fejlessze a személyiségedet és 

a képességeidet. Meg kell tanítaniuk téged a saját jogaidra, és mások 

jogainak tiszteletére. Fel kell készíteniük minden gyermeket arra, hogy 

békés, és felelősségteljes életet éljenek. 

30. Ha egy kisebbségi csopo!hoz ta!ozol, jogod van a saját kultúrád, 

nyelved és vallásod gyakorlásához. 



31. Jogod van játszani! A felnő#eknek támogatniuk kell abban, hogy a 

szabadidődben kulturális, művészeti vagy spo'oglalkozásokon vehess 

részt. 

32. Az államnak védenie kell téged mindenféle veszélyes munkától, amely 

az egészségedet, vagy a tanulmányaidat veszélyeztetné. Ha diákmunkát 

végzel, nem használhatnak ki téged, és igazságos fizetést kell kapnod. 

33. Védelem illet meg téged mindenféle tilto# kábítósze"ől, és a 

drogkereskedelemtől. 

34. Védelem illet meg a szexuális bántalmazástól és zaklatástól. Ez azt 

jelenti, hogy senkinek nincs joga olyasmit tenni a testeddel, amit te nem 

akarsz (például megérinteni a testedet). Nem szabad téged lefotózni 

sem, vagy olyan szövegek elmondására kényszeríteni, amit te nem 

akarsz. 

35. Az államnak védenie kell a#ól, hogy elraboljanak és eladjanak. 

36. Semmilyen módon nem szabad téged kihasználni, vagy kizsákmányolni, 

me! ez veszélyezteti a jóllétedet és az egészséges fejlődésedet. 

37. Még ha valami rosszat teszel is, senkinek nincs joga ahhoz, hogy úgy 

büntessen, hogy azzal fájdalmat okozzon vagy megalázzon. Nem 

zárhatnak bö"önbe, kivéve, ha nincs más megoldás. Ilyenkor jogod van a 

különleges bánásmódra és arra, hogy a családod rendszeresen 

látogathasson. 

38. Jogod van ahhoz, hogy háború idején megvédjenek. 15 éves kor ala# 

nem sorozhatnak be katonának vagy küldhetnek harcolni. 

39. Ha bántalmaztak, vagy elhanyagoltak téged, jogod van a különleges 

gondoskodáshoz és védelemhez. 

40.Jogod van a védelemhez, ha valamilyen bűncselekmény elkövetésével 

vádolnak. A rendőröknek, jogászoknak, bíróknak tisztele#el kell bánniuk 

veled, és meg kell arról győződniük, hogy mindent é!esz, ami veled 

tö!énik. 



41. Ha egy országban a szabályok még jobban védenek téged, mint ez az 

egyezmény, akkor azokat kell figyelembe venni. 

42. -45. Minden felnő#nek és gyereknek tudomást kell szereznie erről az 

Egyezményről. Neked és a felnő#eknek is joguk van ahhoz, hogy a 

gyermekjogokról a lehető legtöbb ismeretet szerezzenek. 

Nem kapjátok meg a gyűlöletem  7

 
Péntek este elve#étek egy különleges teremtménynek az életét, az életem 

szerelméét, a fiam édesanyjáét, de nem kapjátok meg a gyűlöletem. Nem 

tudom, kik vagytok, nem is akarom tudni, halo# lelkek vagytok. Ha ez az Isten, 

akié! vakon gyilkoltok a saját képére teremte# minket, akkor minden golyó a 

feleségem testében egy seb az ő szívében. 
Nem adom meg nektek azt az örömöt, hogy gyűlöljelek benneteket. Pedig 

messzire mentetek é!e, de gyűlöle#el válaszolni te#etekre azt jelentené, 

hogy meghajlok azelő# a tudatlanság elő#, ami ilyenné te# benneteket. 
Azt akarjátok, hogy féljek, hogy bizalmatlanul nézzek a honfitársaimra, hogy 

feláldozzam a szabadságom a kényelemé! cserébe. ”Nem nye!! Újra 

próbálkozhat.” 
Újra lá#am őt ma reggel végre a várakozással töltö# éjszakák és a nappalok 

után. Ugyanolyan szép volt, mint péntek este mikor elment, mint 12 éve, 

amikor belebolondultam. 
Természetesen elemészt a szomorúság. Ezt a kis győzelmet nektek adom, de 

nagyon rövid lesz ez. Tudom, hogy ő elkísér majd bennünket minden nap, és 

találkozni fogunk a szabad lelkek paradicsomában, ahová ti nem kaptok 

bebocsátást. 
Ke#en maradtunk a fiammal, de erősebbek vagyunk a világ minden 

hadseregénél. 
Nincs is több időm, amit rátok fecsérelhetnék. Me! oda kell mennem 

Melvilhez, aki most ébred a délutáni alvásából. Alig 17 hónapos és uzsonnázni 

fog, mint minden nap. Azután elmegyünk játszani, mint minden nap és ez a 

 A 2015. novemberi párizsi merénylet egyik áldozatának férje nyílt levelet tett közzé néhány nappal az esemény után.7



kisfiú egész életében megszégyenít majd benneteket azzal, hogy boldog és 

szabad lesz. Me! nem, nem kapjátok meg az ő gyűlöletét sem.  8

A kézikönyvben bemutato! módsze"an a Demokratikus Ifjúságé" Alapítvány 
által megvalósíto! középiskolai foglalkozások nyomán készült, melyek négy 

budapesti iskolában zajlo!ak. A foglalkozásokra a Citizen Rights projekt 
keretében került sor. 

A Citizen Rights egy nemzetközi kezdeményezés. A projekt 12 európai szervezet 
együ!működésében valósul meg. A projektet az Európai Unió 

Alapvető Emberi Jogok és Állampolgári Jogok Programja és a Charles Stewa" 
Mo! Foundation támogatja.  

A kézikönyvet í"a: 

Galambos Rita 

h!ps://citizenrights.euroalter.com/create-react/ 

www.i-dia.org 
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 Ráduly György fordítása.  8
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