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A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS TÖRTÉNETE LITVÁNIÁBAN  
 
 
A kilencvenes évek második felében a poszt-szociálista Litvániában vidéki közösségi mozgalom 
indult meg, ami részebn annak tudható be, hogy a kolhoz-privatizáció és a föld-kárpótlás is a 
végéhez közeldett. A családi farm – modell bevezetése anarchikus és továbbgyőrőzı 
szocioökonómiai visszaeséshez vezetett a vidéki területeken – a mezıgazdaság modernizálása 
helyett a kárpótlás és a kolhoz tulajdonának magánosítása a földterületek túlzott elaprózásához, 
a fennmaradáshoz elegendı termelés szélesedéséhez és a vidéki infrastruktúra 
dezintagrációjához vezetett.  
A vidéki közösségekben a privatizációs folyamat volt a feszültségek és konfliktusok legnagyobb 
forrása, amely a kolhoz tulajdonának és földjeinek megszerzéséért egymásnak ugrasztotta a 
szomszédokat. Válaszul a mezıgazdaság mélyülı hanyatlására és a vidék növekvı 
elszegényedésére, a litván kormányzat és az Európai Unió olyan politikát vezetett be, amely a 
vidéki gazdaság fejlesztését és az alulról jövı kezdeményezéseket stimulálta.  E mellett a 
polgári tevékenységeket támogató külföldi alapok is növekedtek, ám maga a vidéki lakosság is 
jelentıs szociopszichológiai változásokon esett át: az emberek kimerültek a konfliktusok és 
feszültségek folytán – ahogy az egyik Balninkai-projektben (a projektet késıbb be is mutatjuk) 
dolgozó aktivista mondta: “belebetegedtünk és elfáradtunk abba, hogy vég nélkül 
panaszkodtunk és jajveszékeltünk, milyen rossz is az élet, menniyre korruptak a poilitikusok, és 
hogy mivelünk senki sem törıdik. A panaszkodás helyett miért nem kezdünk inkább valamit 
csinálni? (Interjú, 2003).  
A vidéki alulról induló kezdeményezések szélesedése új és jelentıs fejlıdést mutat Litvánia 
történetében, ahol a 3,5 milliós lakosság egyharmada vidéki területeken él, s a vidéki 
mozgalmak felemelkedése értelmezhetı úgy, mint egyfajta válasz a a mezıgazdaságban 
jelentkezı poszt-szocialista krízisre, de úgy is tekintehtünk rá, mint a vidéki népesség növekvı 
gazdasági, politikai és társadalmi marginalizálódását kezelı stratégiára.  
Az elmúlt 4-5 évben közel 500 ilyen jellegő szervezetet regisztráltak az országban. Ezek 
általában olyan lazán szervezett közösségi csoportosulások voltak, melyek tagsága tipikusan 5-
10 aktivistából tevıdött össze. Céljuk a vidéki közösségek mobilizálása volt abból a célból, hogy 
társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági problémáikat kezelni tudják.  
 
Bár a vidéki szervezıdések számának növekedése a vidék aktivizálódásának nagyon pozitív 
jelének tekinthetı, az indirekt bizonyítékok azt mutatják, hogy a nemrégiben alakult vidéki 
csoportoknak legalábbis egy része jobbára csak papíron létezik. Az újonnan alakult csoportok 
részérıl gyakori kérdés: “Az állami hatóságoknál regisztráltunk egy új közösségi központot. 
Most mit kell tennünk?” Más esetekben a vidéki csoportok tevékenysége abban merült ki, hogy 
aláírták a papírokat, csak azért, hogy támogatást kaphassanak. Ez tehát rávilágít a vidéki 
társadalmi mozgalmak formalizálódásában és bürokratizálódásában rejlı veszélyre, amely 
egyébként jellemzı volt a szovjet érára, amikor is a vidéki területek leigázása Moszvából 
szabályzott és irányított kampányok mentén folyt.  
 
A nem-kormányzati szervezetek tagságának növekedése mellett a mozgalom szignifikáns 
mennyiségi változásokon is keresztülment.  

1. a közösségi csoportok tevékenységi skálája szélesedni kezdett. Még ha eredetileg 
szabadidıs tevéeknységek szervezésére és kivitelezésére is jöttek létre, egyre inkább 
tagjaik képzésére és oktatására fektetnek hangsúlyt (üzleti készségek oktatása, idegen 
nyelv oktatása, számítógépes ismeretek, ökológiai gazdálkodás, stb, e mellett kis 
számban szociális zolgáltatások biztosítása is megjelent).  

2. A vidéki csoportok egyre inkább különbözı egyesületek és szövetségek létrehozásával 
próbálják megszilárdítani és összehangolni a tevékenységüket. 

3. A vidéki szervzeteket, illetve az országban betöltött szerepüket egyre nagyobb 
társadalmi elismertség kíséri.  
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A LEADER+ - program  
 
A Leader+ egyike azon négy kezdeményezésnek, amelyeket az EU strukturális alapjaiból 
finanszíroznak, s amelynek célja a vidéki szereplık segítése azért, hogy a lokális régió hosszú-
távú potenciálját figyelembe vegyék és azzal éni tudjanak. Azáltal, hogy Litvánia 2004. május 1-
én az EU teljes jogú tagjává vált, Leader+-típusú intézkedések bevezetését kezdeményezte, s a 
progam 4.6 intézkedésként (A 4. prioritáson belül “Leader+ típusú intézkedések a vidék- és a 
halászatfejlesztésért”) az Elsıdleges Tervezési Dokumentumba is belefoglaltatott.  
 
A közösségépítés konceptuális kerete 
 
Az erıdorrás-mobilizálási perspektíva a már meglévı szervezetek fontosságára, a politikai 
lehetıségek kedvezı kontextusára és a kulcs-erıforrásokhoz való hozzáférésre alapul (McCarthy, 
1997; Smith, etc. 1997). Még specifikusabban a közösségi mozgalom terjedésének ok-okzati 
magyarázata két faktor interakciójának köszönhetı:  

1. strukturális faktorok (társadalmi hálózatok és szervezıdések megléte egy sértett 
népességen belül) 

2. stratégiai faktorok (olyan hozzáértı vezetés jelenléte, amely hatékony a a 
szövetségesek kiválaztásában, célok megfogalmazásában és a stratégiai tervezésben) 

Mindkettı szükséges a meglévı erıforrások és lehetıségek felismeréséhez és megragadásához.  
 
A közösségi szervezıdés folyamata három, egymást átfedı, de egymástól elkülönülı 
tevékenység-típusra/fázisra osztható:  
1. kezdeményezés 
2. önkéntes közösségi tevékenységek 
3. nem profit-orientált közösségi tevékenységek  
 
A szervezıdés minden fázisában fellelhetı még két tényezı, amely (kényszerítı erejő) hatással 
van az erıfeszítésekre:  
1. a közösségen kívüli hatások (regionális, nemzeti vagy ország-szintő lehetıségek és 
kényszerek) 
2. belsı, a közösségi tényezıknek megfelelıen specifikus faktorok, mint a vezetıség, 
kohézió/konfliktusok, hatalmi struktúra, történelem és oktatás.  
 
SIKERES PROJEKT: KÖZÖSSÉGI KÖZPONT BALNINKAI VÁROSÁBAN  
 

 Megye: Mol÷tai, Kelet-Lithuania 
 GDP per fı – 20 %-kal kisebb, mint az országos átlag. A megye lakossága 2001-ben 

25 248 fı, 71% falvakban él.   
 Munkanélküliségi ráta: 12 % 
 A legfontosabb gazdasági tevékenység a tejgazdaság, mivel a gyenge minıségő föld 

miatt más mővelési mód nem jellemzı. A Molétai farmok országos átlagban kicsik: 
átlagosan 13.2 hektárosak, szemben az országos átlaggal, ami 17.2 hektár. (Statistikos 
Departamentas) 

 Balninkai lakossága: 469 fı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
A közösségépítés története Litvániában  oldal 3 / 6 0070730/vj 

 

A közösségépítés (közösségfejlesztés) fázisai 
 

1. Kezdeményezés 
 
Balninkai-ban a közösségi központ felállítása során négy személy együttmőködése bizonyult 
döntı jelentıségőnek: a magyei polgármester, a Balninkai iskola egy félig már nyugdíjba vonult 
tanára, a balninkai katolikus egyházközség esprese és egy vidéki szociológus.   
A polgármester, aki érdeklıdött a vidéki aktivitás terjesztése iránt, megbízott egy vidéki 
szociológust azzal, hogy segítsen a falvak alulról induló szervezıdéseit életre hívni. A 
polgármester azt ajánlotta, hogy vegyék fel a kapcsolatot azzal a félig nyugdíjazott tanárral, aki 
egyébként a Kereszténydemokrata Part helyi választmányának és a megyei tanácsnak is 
választott tagja volt. A litván katolikus egyház ugyanakkor aktívan támogatja a 
Kereszténydemokrata Pártot, ez magyarázza a balninkai esperes bevonódását is, a négy fent 
említett személy laza kapcsolata pedig a tevékenységek megszervezése során főzıdött egybe.  
 
Ugyanakkor e “négyes” együttmőködése nem bizonyult elegendı feltételnek ahhoz, hogy az 
egyszerő és hagyományos falvakat alulról induló tevékenységekbe be tudják kapcsolni. A poszt-
szocialista Litvániában a “felülrıl-lefelé” megközelítésnek a közösség-szervezés során komoly 
korlátai vannak a kollektivizáció iránti bizalomvesztés következtében, amelyet brutálisan 
erıszakoltak rá a vidéki lakosságra – az emberek így mélységesen gyanakvóvá váltak, amint az 
újonnan alakult szervezetek kísérletet tettek a “terelgestésükre”. A Balninkai – csoport csak 
akkor válhatot életképessé, ha az átlagos falusiak érdeklıdni kezdenek a közösségi 
tevékenységekben, biztosítva látják az értelmes tevékenységet és hatalmat kapnak az autoritás, 
a döntéshozatal és a felelısségvállalás tekintetében.    
 
AZ egyházközség esperese a helyi templomot a toborzás és a szervezés számára azáltal, hogy 
az istentiszteleteken résztvevı közönséget elérhetıvé tette és a templomi újságban is 
terjesztette az információs anyagokat. Maga az esperes is részt vett az elsı talákozón és 
bátorította a lakosságot, hogy kapcsolódjanak be a közösség szervezésébe. A szervezés 17 
személy részvételével kezdı talákozók sorozatával indult, a résztvevık pedig arra a nyílt 
felhívásra válaszoltak, mely egy közösségi központ megalakítására szólt. AZ aktivitsák között 13 
nı és 4 férfi volt található, és a vidéki szaekmberekbıl álló értelmiség uralta a csoportot: volt 8 
tanár, 2 szociális munkás, egy kultúrházas adminisztrátor egy panziótulajdonos, egy könyvtáros, 
egy gyógytornász, egy munkanélküli és a katolikus pap és egy sekrestyés. AZ átlagéletkor 50 év 
volt és a résztvevık közül 10-nek felsıfokú diplomája volt.  
A napirend és akciótervek kidolgozására a vidéki szociológus Paulo Freire (1998;2000) résztvevı 
kutatási módszerét javasolta használni. A résztvevı kutatás célja az volt, hogy a közös akciókat 
a hátrányos helyzetőek tudásának és érdekeinek beépítésével fogalmazzák meg. A freiránus 
módszert a vidéki aktivisták allampolgári ismeretekkel való felruházása során használták abból a 
célból, hogy figyelmüket felhívják és kompetenciáikat fejlesszék a liberális demokrácia 
állampolgárainak biztosított lehetıségeinek kihasználására.  
Ezt a módszert a balninkai helyzet leírása során “általános témák” megfogalmazására 
használták. Az alapító csoportban született lista a következı témákat foglalta magába: városi és 
vidék különbsége, szegénység, alkoholizmus, vidéki közösség, a vidékfejlesztés jövıbeni 
kilátásai, társadalmi és vidéki kirekesztıdés, stb. A résztvevık lassan ráébredtek, hogy a 
társadalmi kirekesztıdés nem az emberi tevékenységtıl és akarattól függetlenül létezı objektív, 
természetes jelenség, hanem specifikus társadalmi interkaciók eredménye.  
Ezeket a vitákat, melyek lehetıvé tették a problémák és sérelmek konceptualizálását, a falu 
részletekbe menı feltáró vizsgálata követte. A kérdıív kérdéseit azokon a megbeszéléseken 
fogalmazták meg, amelyek célja annak feltárása volt, hogy milyen információk szükségesek a 
falu helyzetének javításához. A kérdıívezés mellett az aktivisták a háztartásokat is 
meglátogatták és a családtagokkal interjút készítettek. Maga a tény, hogy az aktivisták 
elmentek a háztartásokba, a késıbbiekben nagyon hasznos eszköznek bizonyult a lakosok 
közösségi csoportba való toborzása során, hiszen azt jelezte a lakosságnak, hogy a szervezık 
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ıszintén kíváncsiak a véleményükre és a javaslataikra. Az interjúk azt mutatták, hogy a 
megalakítandó szervezet alulról felfelé irányuló interkciók mentén került megformálásra, így a 
csoportnak legitimációt biztosított.  
A kérdıíves felmérés adatainak elemzése során az alapító csoport tagjai azt találták, hogy a 
falusiak nagyobb részvételt kívánnak a közéletben )kulturális tevékenységekben való részvétel, 
kommunikáció a szomszédokkal és barátokkal, hobbikba való bevonódás, stb.), mint amennyi a 
felvétel idején elérhetı volt számukra. Ez az eredmény nagy meglepetés volt az aktivistáknak, 
hiszen azt sugallta, hogy a faluban jelentısebb pénzügyi beruházás nélkül is ki tud alakulni egy, 
a falu életminıségének javítását megcélzó közösségi csoport.  
 
2. Önkéntes közösségi szervezıdés 
 
Hogy a közösségi központ megalakulását jelezzék, az aktivisták egy alapító konferencia 
megszervezése mellett döntöttak, amely párhuzamosan zajlott a Szt. György Temlpom ünnepi 
fesztivállal. Ezt utóbbi széles látogatottságú, hagyományos esemény, amely a falu és a környék 
lakóit összehozza az ott születettekkel. Így a közösség minden tagja és a családjaik is meghívót 
kapott az alapító rendezvényre.  
2001. április 19-én, a szentmise alatt az esperes megáldotta az új szervezet meglakulását és 
azokat a tavaszi virág-magokat, amelyeket a közösségi csoport fog majd a falu és környéke 
megszépítésére. Egy ilyen rituálét az összegyőltek sem hagyhattak figyelmen kívül. A falu 
megszépítését azért választották az elsı közösségi projektnek, mert a kérdıív eredményei 
szerint kifejezett érdeklıdés mutatkozott iránta. A szervezık rettentıen aggódtak, hogy az elsı 
erıfeszítéshez csatlakoznak-e az emberek, de sokkal többen jöttek el, mint amennyit vártak. 
Nemcsak a fı utcát takarították ki, és nemcsak virágokat ültettek, hanem a tó partját is 
alkalmassá tették közösségi összejövetelek számára. A tó melletti hegyet fa lépcsısorral, 
padokkal, szabadtéri kiépített tőzrakóhellyel és dekoratív papírforgókkal szerelték fel.  
Ahogyan a falu megszépítése lezajlott, a közösségi központ megkapta elsı díjait a Balti-Amerikai 
Alapítvány és a Litván Ifjúságügyi Tanács részérıl. Ez a tény további legitimációt hozott az új 
szervezetnek és további lendületet adott a tevékenységének. Azóta a Balninkai Központ egy 
tucat más díjat nyert el, mivel a falu lakosságának többségét bevonta a tevékenységekbe (pl. 
Kosráfonó kurzus az idısebb asszonyoknak, a növelvı depresszióra való figyelemfelhívó 
worksshop, e mellett két olyan mővészeti projekt is zajlott, amelyben a falu fiatalsága 
professzionális mővészekkel együtt dolgozott, volt azonban az Internet-használatot oktató 
kurzus és vidéki gazdaságfejlesztéssel foglalkozó tanfolyam is).   
Maga a megyei kormányzat és támogatólag lépett fel a közösségi központtal kapcsolatban, a 
polgármester pedig betartotta azt az ígéretét, hogy a falu fıutcájára új járdát fektetett le. 
Támogatta a volt kolhoz adminisztratív épületének a közösségi központba való áthelyezését is, 
az épület pedig nemcsak a közösség tagjai számára szolgál közös térként, de egy kis, a helyi 
történelmet és mővészetet bemutató múzeum is helyet kapott benne.  
A központ aktívan támogatta a faluban az ökoturizmus üzletágának megtelepítését: 2003-ban 
megépült egy kisebb hotel a Balninkai tópart egy festıi részén, helyi családok pedig a mai napig 
bio ételeket termelnek a turizmus-üzletág számára. A központ tevékenysége az elejétıl fogva 
kivételesen átlátható volt: az összes pénzügyi elsszámolásról fénymásolatok találhatóak a 
hallban, amelyekbe bárki beletekinthet.  
 
3. Átalakulás önkéntes egyesületbıl nonprofit szervezetté  
 
 
A Balninkai Központ jelentıs eredményei ellenére, a közösségi aktivistákkal való legutolsó 
beszélgetés során elkeseredés, aggodalom és pesszimizmus volt tapasztalható a részükrıl – az 
attitődök ilyetén változása szorosan kötıdött ahhoz a tényhez, hogy Balninkai nagyon kicsit 
lépet csak elıre abban a tekintetben, hogy a falu legnagyobb problémájának megoldásában, 
nevezetesen a munkahelyek teremtésében valódi hatást érjen el. Bár a szociokulturális 
tevékenységek fontosak voltak a vidéki élet minıségének növelésében, mégis: mindenki 
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tisztában volt azzal, hogy a munkahely-generálás sikertelensége hosszú távon megpecsételi 
majd a falu sorsát. Az aktivisták által kidolgozott kérdıívben a felnıttek 82% - arra a kérdésre, 
hogy “mit kellene tenni Balninkai életének javítása érdekében?” – azt a választ adta, hogy 
munkahelyet kell teremteni. A második és harmadik leggyakoribb válasz a “kulturális 
tevékenységek felmutatása” (37%) és az “egészségügyi ellátás javítása” (35%) volt.  
A központ nonprofit szervezetté való átalakítása folyamán az aktivisták számos nehézségbe 
ütköztek. Ezek némelyike belülrıl fakadt, ilyen volt például az a tény, hogy a közösségi központ 
nonprofit szervezetként való mőködtetése minıségileg más képességeket kíván meg, mint 
amelyek a kezdeti idıszakban voltak szükségesek. Amíg a kezdetekkor a meghitt, akár “rokoni” 
menedzsment-stílus hatékony volt, a szociális szolgáltatási piacon való hetékony versenyhez és 
a nonprofit szervezet mőködtetéséhez már nem volt elegendı.  
 
A kísérletek, amelyek a Balninkai központot szociális szolgáltatóvá kívánták átalakítani olyan 
belsı feszültségeket is felfedtek, melyek a közösség-szervezés alulról felfelé történı 
megközelítése és a nonprofit szervezet szolgáltatás-biztosítási tevékenysége között feszülnek. 
Specifikusabban a szolgáltatásra alapuló tevékenység a Balninkai szervezet 
presszionalizálódését és bürokratizálódását segíti elı, mivel az állam a szolgáltatást kínáló 
szervzetektıl számos engedély, bizonyítvány és licenc meglétét kívánja meg. Ez a szervzeten 
belül elırevetíti az alulról felfelé irányuló szervezıdés hanyatlását és növeli a felülrıl lefelé 
irányuló interkaciók jelentıségét. Ezek az átalakulások viszont ellenkeznek annak az önkéntes 
szervezetnek az etoszával, amely a faluban a társadalmi szolidaritás és a polgárság erısítését 
célozta meg.  
 
Ahogyan a Balninkai központ növekvı mértékben vonódik be a kilens- és szolgáltatás-biztosítás 
- alapú kapcsolatokba, a közösségi szervezet tagjai közötti feszültségek láthatóvá válnak. Bár az 
elkeserdés és a pesszimizmus legfıbb oka annak a megértése volt, hogy a munkahelyteremtés 
olyan regionális és nemzeti szintő társadalomgazdaságtani feltételektıl és politikáktól függ, 
amelyre az aktivitsáknak – ha egyáltalán – csak kis hatásuk lehet (befogadó regionális és állami 
vidékfejlesztési politika hiánya, alulfejlett vidéki infrastruktúra, pénzügyi és más forrásokhoz 
való hozzáférés hiánya, hanyatló mezıgazdasági foglalkoztatás, a vidéki területekrıl a városba 
irányuló mobilitás növekedése, hanyatló vidéki születési ráták és az öregedés sorolhatóak ide).  
 
Hosszú távon az olyan vidéki  
 
In the long run the viability of the rural community Centers such as Balninkai will depend to as 
significant degree on the capacity of the national and EU rural development policies to interact 
with and reinforce the local rural entrepreneurship. Balninkai is one of the prime examples of 
social entrepreneurship directed at finding and expanding its niche in the market of social 
services. Balninkai activists are asserting that rural community organizations can provide social 
services, such as care of the elderly and disabled, adult education and training cheaper and 
more effectively than state agencies. Balninkai already provides a number of such services to 
the rural population, although currently they are paid by grants distributed by various donors. 
The centre had established close contacts with the Lithuanian Association of the Blind and 
Visually Handicapped and is preparing plans to create in Balninkai rehabilitation facilities for the 
visually impaired. 
However, transformation of community organization into a not-for-profit service is hindered by 
the lack of managerial skills, the quality of human resources and the strength of the community 
supporting network. 
 
balkninkai had been visited by the Lithuanian president, ten national radio broadcasts were 
devoted to the group, and the centre was shownd on the Euronews TV channel. Its members 
have participated in various public forums. 
 
Conclusion 
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The interaction of 2 sets of factors legitimized the project of the new community group in 
Balninkai: 

1. the actions of 4 entrepreneurial individuals with savvy leadership skills and access to 
the administrative, academic and church resources that were used for initial organizing 
efforts,  

2. 2. the application of participatory research methods that stressed a grass-roots 
participation in agenda formation and recruitments of the villagers. 

 
The agenda formed by surveying the needs of the villagers was used to launch the second 
phase of Balninkai community organizing – the enhancement of public life within the village. 
Notable in this stage was the skillful use of the community calendar and rituals allowing for 
effective engagement of villagers in improving the communal quality of life. The confidence of 
the organization in these activities was strengthened by successful fundraising and support 
form the county administration.  
 
The leader of Balninkai Centre serves as a consultant to the new rural organizations.  
 
Source: Rural grass-roots organizing in Eastern Europe: the experience from Lithuania, 
Community Development Journal and Oxford university press, vol. 41(2), pp. 174-188 , 
2005. 
 


