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Az ÁOM helyi gyakorlatainak feltárása
a nem állami szervezetek fellépésein keresztül,
és azok hatásának felmérése, különös tekintettel a roma fiatalok munkaerő-piaci lehetőségeire és ÁOM tapasztalataira.

A kutatás leírása

•
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A kutatás időtartama

Az NGOST egy 24 hónapon át tartó összehasonlító kutatás, melyet három EU tagállamban
folytatunk:
Magyarországon,
Sz lov á k i á b a n é s Sp a nyo lor s z á g b a n .
Célja, hogy kritikai perspektívából vizsgálja azokat a szakpolitikákat és programokat,
amelyek támogatják a roma fiatalok átlépését az oktatásból a munka világába (ÁOM).
Különös figyelmet fordítunk az ÁOM programok „NGO-izálódására”, azaz az állami
funkciók magán- és egyházi szervezetekre
ruházására, mint a kisebbségek irányításának
neoliberális technikájára.

Az NGOST célja:
• A roma fiatalok oktatásból a munkába való
átlépését (ÁOM) támogató közpolitikák és
programok kritikus vizsgálata.
• Az ÁOM-rezsimek kialakulásának országok
közötti összehasonlítása. Annak vizsgálata,
hogy ezek hogyan célozzák meg és milyen
mértékben érik el a roma fiatalokat; valamint
hogy a nem állami szereplők (NGO-k) milyen
szerepet játszanak ezek kivitelezésében.

Elméleti és elemzési keretek kidolgozása
a kisebbségi csoportok - különösen a romák társadalmi integrációjával foglalkozó közpolitikákkal kapcsolatban, melyek ezt a munkaerő-piaci integráció révén célozzák meg.

A közelmúlt globális gazdasági válsága és
annak következményei aránytalanul hátrányosan érintették a fiatalok munkaerőpiaci
lehetőségeit, különös tekintettel a kisebbségekét, például a romákét. Az NGO-k
etnográfiai vizsgálatával az NGOST projekt
betekintést nyújt abba, hogy az állami intézmények kivonulása és a nem állami szervezetek
fokozott jelenléte az ÁOM programokban,
valamint az aktiválás és a saját felelősségvállalás neoliberális etosza hogyan alakítja a
roma fiatalok esélyeit a munkaerőpiacon és
az arról alkotott képüket. A három EU-országban végzett esettanulmány három szinten
vizsgálja a jelenséget: közpolitikák/programok,
a kulcsfontosságú szereplők (intézmények és
szervezetek) tevékenységei, valamint az
egyének életrajzi tapasztalatai szintjén.

Módszertan és terepek
A projekt kvalitatív kutatási tervre támaszkodik. A terepmunkán az adatgyűjtés
résztvevő megfigyeléssel (közösségekben,
intézményekben, szervezeteknél), mély
interjúkkal és fókuszcsoportokkal (döntéshozókkal, munkavállalókkal, szakértőkkel,
programok kedvezményezettjeivel) történik.
A határokon átívelő összehasonlítás lehetővé teszi, hogy elemezzük, a különböző
„ÁOM rezsimek” miképp járulnak hozzá
a kisebbségek irányításának neoliberális
technikáihoz.
Az egyes országok ÁOM-rendszere sajátos
tulajdonságokkal és belső logikával rendelkezik. Fontos, hogy különféle társadalmi
csoportok – többek között a kisebbségek –
eltérő ÁOM tapasztalatairól részletes
tanulmányok készüljenek, hangúlyozva
a csoportokon belüli sokszínűséget is.
Sajnos eddig nagyon kevés ilyen jellegű
empirikus vizsgálatot végeztek. Az NGOST
összehasonlító kutatási projekt célja e hiány
pótlása.
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Marie S. Curie (MSCA IF) kutató munkatárs a Közép-európai Egyetem Közpolitikai Tanulmányok Központjában
(CEU, Center for Policy Studies).
Doktori fokozatát szociális antropológiából szerezte 2007-ben a spanyol
Universitat Autònoma de Barcelona-n.
Tudományos érdeklödése központjában a kisebbségi csoportok (romák/
gitanos), gyermek/ifjúság kutatás és a
társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálata
áll többnyire az oktatás és a munkapiac
témakörében.

A Közpolitikai Tanulmányok
Központja (CEU/CPS)
a Közép-európai Egyetem tudományos
egysége, melynek feladata független közpolitikai elemzések készítése és célja a
társadalomtudományi kutatás eredményeinek tudatosabb használata a közpolitikaalkotásban.
Az itt végzett kutatás az egyenlőtlenségek,
a társadalmi befogadás és a társadalmi
igazságosság politikájának, a kisebbségek
és a bevándorló lakosság integrációjának,
a területi fejlődésnek és a társadalmi
kohéziónak, a kormányzásnak és a politikai
szereplőknek a keresztezésére összpontosít.

Ez a projekt az EU Horizon 2020 kutatás-fejlesztési program támogatásából valósul meg a 845196 számú Marie Skłodowska-Curie Akciók
(MSCA-IF) támogatási szerződés keretein belül.

