
 

A kultúraközvetítés 
gyakorlata Vajdaságban 

  
Szerbia felkészültsége az EU-csatlakozásra  



Forrásanyagok:  
Magyarságkutató Tudományos Társaság 

Szabadka 
- demográfiai- és migráció kutatások;  

- magatartás-vizsgálatok, 
- identitáskutatás. 

1.  Mozaik 2001 – Kárpát-medencei fiatalok Nemzeti 
Ifjúságkutató Intézet Budapest koordinálása - 
kérdőívezés: 1526 (15-28 év között) 

2.  MTT-VIFO -2004 - Vajdaság magyarlakta 
községeiben a felnőtt lakosság véleménye - 4125 
ankét 

3.  Szekundáris adatelemzések 



Etnikai térkép - Szerbia 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Census_2002_Serbia,_ethnic_map_(by_municipalities).png


A történelem során kialakult különböző 
kultúrák érintkezésük során surlódnak, 
kiegészítik egymást, de ugyanakkor őrzik 
sajátosságaikat. 
Hipotézisek: 
a multikulturális életszokások segítik a 
közösséget a másság elfogadásában, az 
európai kritériumok elfogadását  
a szerbiai reformtörekvések üteméről és 
az EU csatlakozásról az egyes, társadalmi 
közegek véleménye különbözik  
jelen van a rejtett idegenellenesség  
egy multikulurális, sőt háborút viselt közegben 
a személyes ismeretség és a mindennapos 
kontaktusok csökkentik a más nemzet és az 
idegenekkel szembeni bizalmatlanságot  



A vajdasági multietnikus terület 



INCIDENSEK VAJDASÁG 
TERÜLETÉN 2003-2004-ben 



A MENEKÜLT LAKOSSÁG ELOSZLÁSA 

KÖZSÉGEK SZERINT  



A szerb felnőtt lakosság 

álláspontvizsgálata 2000-ben   
- ellentmondásos vélemények - 

• 23%-a úgy gondolja, hogy „Koszovót 
erőszakkal is meg kell védeni, vagy 
visszaszerezni”.  

• Ugyanakkor a megkérdezettek 
esküsznek az általános emberi- és 
polgárjogokra, hiszen mindössze 7%-
uk szeretne szerb nemzeti államot 

• 2013-ban gyakorlatilag feladták 
Koszovót  



1.      Gyors és gyökeres változások, békés úton (55%) 
2.      Fokozatos reformok a társadalomban (20%) 
3.      Gyors és gyökeres változások, erőszakkal (15%) 
4.      A meglévő állapotok hívei (5%) 
5.      Nem tudja (5%) 

Elvárások a társadalmi változásokkal kapcsolatban
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Tömegpszichózis vagy egyéni 
érzések? 

A minta 41%-a elvesztette minden társadalmi 
szerepvállalási motiváltságát, ki akar maradni a 
változások forgatagából  

A “balkáni fatalizmus” szindróma: tehetetlenség érzése, 
passzivitás, apátia. A lakosság legtöbbjének elege volt 
már a háborúból és az erőszakból  

– majd csak valaki elvégzi a politikai rendszerváltást 
helyette.  

Az érzések amelyek domináltak a tömegekben: (52%-
ban) aggodalom, félelem, tehetetlenség, düh; 
miközben csak kevesen (29%) akcióéhesek és hisznek 
a változásokban. 



Önbesorolás: 1993-ban 19%, de 2000-ben már 36%-uk 
tartotta fontosnak a generációhoz tartozást. 

 A nemzetiségi identifikálódás, pedig 50%-ról az 
átlagosra (17%) esett le 

Elsődleges csoport-hovatartozás  (%)  

Csoport-hovatartozás 1993  1999 2000 

Professzionális 20 14 

 

18 

 
Vallási 5 

 

13 

 

17 

Nemzetiségi 50 11 

 

17 

 
Politikai - 

 

4 

 

10 

 
Generációs 19 

 

26 

 

36 

Érdek - 

 

33 - 

 



Az egyes geo-politikai közösséggel való 
identifikálódás (%)  

Geo-politikai 

közösség 

1996, 
Jugoszlávia 

1999, 

Szerbia 

 

2000, 

Szerbia 

 
Jugoszlávia 24 20 26 

Szerbia 12 20 23 

Lokális élethely 33 30 21 

 
Világ egészében 10 12 12 

 
Európa 4 8 10 

Régió 7 4 5 

 
Balkán 2 1 2 

 



Szülőföld és haza fogalmáról adott válaszok 

magyaroktól – Vajdaság 2001 (%) 
 

  

 



A magyar és szerb fiatalok identitása 

Mozaik2001 - Vajdaság - % 
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Újvidék városában 2004 folyamán 298 magasan 
szakképzett/értelmiségi szerb fiatalt kérdeztek 
meg a nemzeti és európai identitásuk szintjével 

kapcsolatban.  
 

Megállapítás:   
- európaorientáltak, de a nemzeti és a európai 

identitás között alacsony a korreláció  
- nemzeti és európai identitás között negatív 

előjelű összefüggés van, a szerbség és az 
európaiság között a nem keresnek semmilyen 

kapcsolatot  
Az európai identitást nemzet felettiként fogják 

fel  



Az európai orientáltságot meghatározó 
álláspontok  

• Az európai nemzet kialakulása az az ideál, 
ami felé kell törekedni 

• Az európai lakosok új európai kultúrát és 
életmódot kell hogy kiépítsenek 

• Az EU minden benne élő nemzetek jobb 
jövőjét fogja jelenteni 

• Támogatom az európai együttélés során 
kialakult új kultúrát és életmódot 

• Az emberi és pénzügyi potenciálok 
egyesítésével lehet jobb jövőt teremteni 
Európában 

• Az európai identitás miatt érdemes 
lemondania saját nemzeti identitásunkról 

• Jövőm az egyesült Európában van 

• Elsősorban európai vagyok, majd saját 
nemzetem tagja 



Álláspontok az európai integráció 
veszélyeiről  

• Az EU a nagynemzetek 
dominanciájához vezet a kicsik 
felett 

• Az EU nagy károkat okoz egyes 
nemzetállamoknak 

• Az EU ötlet néhány nyugati 
nagyhatalom érdekéből fakadt 

• Európa tarka így az európai 
nemzet ötlete csak utópia 



Bizonytalanok álláspontjai  

• Sokat beszélgetek másokkal az 
európai életmódról, hogy jobban 

megismerhessem 

• Gyakran azon gondolkodom, hogyan 
fog hatni az EU csatlakozás az 
életemre 

• Igyekszem európai életmódon élni 
(időszerű külföldi zenét hallgatok, 
építem a karrierem és az új 
életmódom...). 

• Szeretnék részt venni az EU 
csatlakozási aktavitásokban 



Önmagunk és mások értékelése  
és a tolerancia kérdése  - 2003 

A magyar diákok kétötöde, s a horvátok 
negyede mondta azt, hogy akadtak 
gondjaik nemzeti hovatartozásuk 
miatt. Egyeseket megverték ezért, 
sértegették, másokat csúfoltak.  

A tanulók kétharmada szerint tanáraik 
egyáltalán nem ejtenek szót az 
iskolában a nemzeti és vallási 
tolerancia szükségességéről, a 
másságról.  



Nyelvhasználat 

A SCAN felmérés szerint (2003) a 

vajdasági középiskolások közel 

harmada az anyanyelvén kívül beszéli 

valamely más vajdasági nemzeti 

közösség nyelvét is.  

Szembetűnő, hogy míg a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó diákok közül majd 

mindenki beszéli a többségi szerb nemzet 

nyelvét, addig a szerb tanulók alig tizede 

sajátított el kisebbségi nyelvet 



SZTEREOTÍPIA - 2003 

• Míg a szerb növendékek okosnak, bátornak 

és vidámnak tartják saját nemzettársaikat,  

• a magyarok legtöbbször az "agresszív", 

"büszke" és "lusta" jelzőt használták a 

szerb diákokra. 

• A délvidéki magyar tanulók jónak, 

szorgalmasnak és okosnak tartják magukat, 

s a többiek/mások jónak, kedvesnek, 

vidámnak, szorgalmasnak és 

rendszeretőnek tartják a magyarokat.  



Az egyes nemzetekről/népekről alkotott vélemény  -  
szerbiai fiatalok – 2002 - % 

Véleményem 

a ... 

Igen 

negatív 

Kedve 

zőtlen 

Bizony 

talan 

Kedvez

őpozitív 

Igen 

kedvez 

Nem 

tudja 

Szerbekről 

 

1.8% 

 

4.8% 

 

10.8% 

 

40.3% 35.5% 6.8% 

 Macedónok 2.1% 

 

5.2% 

 

27.6% 

 

44% 

 

9.5% 

 

11.5 

Oroszokról 

 

3.5% 

 

7.1% 

 

28% 

 

40.5% 10.2% 

 

10.7 

Montenegrói 4.7% 13.1% 26.5% 37.7% 9.8% 8.1% 

Németekről 

 

6.6% 

 

11.7% 

 

30.1% 

 

33.9% 7.3% 

 

10.4 

Magyarok 3.9% 

 

8.8% 

 

34.7% 32.3% 5.3% 

 

15% 

Zsidókról 

 

5.5% 

 

7.8% 

 

38.6% 27.5% 

 

4.9% 

 

15.7 

Amerikaiak 15.3% 

 

23.2% 

 

25.6% 

 

21.5% 

 

5.2% 

 

9.3% 

 
Cigányokról 

 

10% 

 

17.7% 

 

36.1% 21.6% 

 

3.5% 

 

11% 

 Horvátokról 

 

17.9% 

 

22% 

 

29.7% 18.2% 

 

2.8% 

 

9.5% 

 
Bosnyákok 19.4% 

 

24.1% 

 

31.2% 11.3% 

 

2.5% 

 

11.5 

Albánokról 

 

40.7% 25.7% 17.4% 

 

3.8% 

 

1% 

 

11.4 



Vajdaság felnőtt lakossága - 
2004 

Három problémakör aggasztja a 
vajdasági magyarlakta községek 
választópolgárait: 

• lemaradás a világtól, Európától, 

• a gazdasági reformokban való 
lemaradás, 

• A vajdasági autonómia 
elvesztése. 



Vajdaságban 2004-  

Mi aggasztja Önt leginkább?  

 

Szám 

 

 

% 

 A világtól való lemaradásunk 1 322 

 

32,0 

 A gazdasági reformok lassúsága 1 237 

 

30,0 

 Vajdasági autonómia szintje    915 

 

22,2 

 
 A Nyugat állandó zsarolása   199 

 

 4,8 

 
 Szerbia jövője   190  4,6 

 Egyéb   130 

 

 3,2 

 
 Szerbia-Montenegró  

Államközösség jövője 

  108 

 

 2,6 

 

 Összes kérdezett 4 101 

 

99,4 

 
 Nincs válasz     24 

 

   0,6 

 
 Válaszadók száma  4 125 

 

          100,0 

 



Szerbia csatlakozási folyamata I. 

• 2005. október: Megkezdik az 
SAA-ról (Stabilisation and 
Association Agreement) szóló 
tárgyalásokat (2006-ban 
leáll) 

• 2007. június 13.: Az  EU és 
Szerbia folytatja a társulási 
folyamatot  

• 2008. április 29.: Stabilizációs 
és Társulási Megállapodás 
aláírása (SAA)  

• 2008. július 7.: Az új szerb 
kormány célja: EU) 



Szerbia csatlakozási folyamata II. 

• 2009. november 30.: Schengen-i Fehér Lista 
(Vízumliberalizáció) 

• 2009. december 22.: Szerbia hivatalosan is 
benyújtja a tagság iránti kérelmét  

• 2010. október 25.: A csatlakozási 
tárgyalások megkezdésének kérelme   



Konklúziók 

Az európai csatlakozás a vajdaságiak tudatában 

reményként és elvárásként jelenik meg. A lakosság 

szükségesnek tartja ezen az úton elsősorban:  

1.  A nyitott társadalom: piaci viszonyrendszer, 

kommunikációs akadályok legyőzését 

2.  Kulturális másság elfogadását ás az 

etnocentrizmus elhagyását 

3. Tolerancia megnövelését a széles tömegben 

4.  Reformtörekvések igénylését, munkamotivációt, 

beruházásokat. 



Koppenhágai kritériumok (1993) és a belpolitikai 
helyzet 

• Jogállamiság 

• Demokrácia; emberi jogok tiszteletben tartása 

• Működő piacgazdaság 

• Kötelezettségek teljesítése 

• Alkalmasság a befogadásra 

 

Belpolitikai helyzet: 

– Demokrácia hiányossága 

– Korrupció jelenléte 

– Igazságszolgáltatás hiányossága  

– Lassú gazdasági fejlődés  

– Politikai elit akaratának hiánya 

– Rendőrségi tétlenség (szervezett bűnözés) 



Megállapítható 

A lakosság kulturális szintjének, a 
történelmi múltnak, a 
nemzettudatnak és a regionális 
tudatkülönbségeknek 
köszönhetően az egyes 
országrészek lakossága más-más 
magatartással fogadja az EU 
csatlakozási folyamatban 
jelentkező a változásokat is.  



Lassan vagy gyorsan 
haladunk Európa felé? 

Kell-e félnünk az EU 
csatlakozástól?  

Tudjuk-e hogy kik lesznek a 
vesztesei és kik a nyertesei 

az integrációnak? 


