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Interkulturális és kisebbségi mediáció – eredmények, lehetőségek
az LMBTQ mediáció magyarországi gyakorlati bevezetése
című NCTA-2015-11001-F pályázati számú Norvég pályázat záró konferenciájának
ABSZTRAKTJAI
Deák Éva (Partners Hungary Alapítvány, ügyvezető): Interkulturális mediáció - új szakma születik?
Az interkulturális közvetítői funkció megjelenési formái és szerepe a romák társadalmi
integrációjában
Az elmúlt 10-15 évben a különböző roma integrációs programok megvalósítása során számos
programban, különféle megjelenési formában és elnevezéssel felbukkant egy új funkció, illetve
szakmai szerep: a közvetítőé, aki a legtöbb esetben roma származású és az a feladata, hogy segítse a
megértést, párbeszédet, együttműködést a roma közösség tagjai és a különféle intézmények között,
javítva ezzel a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést. Intézményeken itt azokat a közszolgáltatásokat
végző intézményeket értjük, melyek a társadalom tagjai számára nyújtanak különféle
szolgáltatásokat: főként az oktatás, egészségügy, közigazgatás és munkaerőpiac területén.
Emellett a közvetítők hozzájárulnak a konfliktusok megelőzéséhez, illetve segítséget nyújtanak a már
kialakult konfliktusok megoldásában.
A nemzetközi szakirodalom a különböző - a többségitől eltérő - kulturális, szociokulturális hátterű
társadalmi csoportok, leginkább etnikai kisebbségek, bennszülöttek, bevándorlók és a különböző
intézmények közötti közvetítőt interkulturális mediátornak nevezi. Az előadás során bemutatom a
interkulturális mediációs programokat, a funkció lehetőségeit az intézményesítés lehetséges útját,
akadályait. A bemutatót követően beszélgetünk a résztvevők tapasztalatairól, és válaszolok a
felmerülő kérdésekre.
Elérhetőség: deake@partnershungary.hu

Krémer András (Rézler Gyula Alapítvány, elnök): A mediációs szolgáltatás alapelveinek
érvényesülése
kisebbségi
és
interkulturális
érintettségű
vitákban.
A közvetítő neutralitása egyáltalán nem kézenfekvő kérdés olyan közegben, ahol különféle
értékrendek, értékválasztások jelennek meg vagy a felek között, vagy a felek és környezetük, a vita
keretrendszere között. Még inkább problematikus a helyzet akkor, amikor a kisebbség által
választott, vagy neki tulajdonított értékrend jellemzően, vagy az adott személyek kontextusában
diszkriminációval sújtott, illetve előítéletes megítélés alá esik. Maga a mediációs eljárás nem alkalmas
a diszkriminációval sértett jogok elérésére, helyreállítására, a jogvédő feladatok betöltésére.
Ugyanakkor számos kérdésben alkalmas lehet a felek konkrét vitájának előmozdítására, 'másodlagos'
eredményként
a
kölcsönös
megismerésen
keresztül
az
elfogadás
javítására.
Hogyan lehet a fenti feltételek között meghúzni azokat a határokat, ahol közvetítői eljárásokat lehet
lefolytatni, hogyan lehet elfogadható közvetítőt találni, ajánlani személyként és szervezetként, milyen
kritikus veszélyekre, nehézségekre kell felkészülni az ilyen esetekben?
Elérhetőség: kremera@kreta.hu
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Szabó Tibor (Egyezség Mediációs Egyesület, elnök): Meleg Mediátor Mese –Mediációs

témalehetőségek az lmbtq közösség tagjai és szervezetei számára
Az előadás főbb gondolatai:
 játék a szavakkal? – Miért mese, s miért mégis a kőkemény valóság? – az előadó
szakmai múltja röviden az lmbtq közösségben
 a konfliktuskezelés háttere és rizikófaktorai az lmbtq-közösségben: érzelmi
intelligencia, kommunikációs stílusok
 az lmbtq-mediáció néhány fontos területe:
o párkapcsolatok
o együttélés
o coming out a családban, a munkahelyen, coming out a közterületeken
o mediáció jogi helyzetekben
 merre tovább a magyar lmbtq-mediációban? – javaslattételek a partnerszervezetek
és a konferencia résztvevői felé.
Elérhetőség: coach.tibtib@gmail.com

Dombos Tamás (Háttér Társaság a Melegekért, ügyvivő): Az azonos nemű párok jogvitáinak
mediációja – egy kutatás tapasztalatai
2014 márciusa és 2015 szeptembere között a Háttér Társaság „Litigious Love” - Az azonos nemű
párok és a mediáció az Európai Unióban címmel nemzetközi összehasonlító kutatásban vett részt,
amely az Európai Unió öt országában, köztük Magyarországon folyt. A kutatás célja az azonos nemű
párok mediációja jogszabályi környezetének és gyakorlatának feltárása volt. A projekt során
mediátorokkal, ügyvédekkel és azonos nemű párokkal interjúztunk, hogy feltárjuk, milyen
sajátosságai vannak az azonos nemű párok családjogi mediációjának. A kutatás alapján egy
nemzetközi összehasonlító tanulmánykötet és egy gyakorlati kézikönyv is készült. Előadásomban a
magyarországi kutatás főbb eredményeit ismertetem, kitérve különösen az azonos nemű párok
alacsony jogtudatosságából adódó, a mediátorok előtt álló sajátos kihívásokra.
Elérhetőség: tdombos@hatter.hu
A konferencia időpontja: 2016. Január 23. (szombat) 10:00-17:00
Helyszín: Bálint Ház, Budapest, Révay u. 16, 1065.
Primus Inter Pares Alapítvány

