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KÖZÖSSÉGI MUNKA SPANYOLORSZÁGBAN  

BEVEZETÉS 

 

Konceptuális fejlıdés  

Ebben a tanulmányban megpróbáljuk lefektetni a spanyolországi közösségi munkához kapcsolódó 

alapfogalmakat, ezért elıször bemutatjuk a közösségi munka fejıdésének történetét  és elemezzük 

azokat a fogalmakat is, amelyekre a jelenlegi közösségi munka beavatkozásai alapulnak.  

Abból a célból, hogy feltérképezhessük a spanyolországi közösségi munka fejlıdését, elıször is ki kelle 

emelnünk, hogy a témával fogllakozó spanyol szerzık egyetértenek abban, hogy a közösségi munka 

hagyományai az USA-ból a korai húszas évekbıl származtathatóak. Moix (1991) például kimutatta, 

hogy a jelenlegi közösségi szervezıdés, mint professzió elıször a jótékonysági szervezetek 

mozgalmának, másodsorban pedig a Közösségi Eseteknek és a Közösségi Tanácsoknak köszönhetıen 

indult fejlıdésnek. A közösségi szervezetek és a közösségfejelsztés elsı elemzései és tanlumányai 

természetesen – csakúgy, mint az Egyesült Államokban – relevánsak voltak.  

Friedlander a közösségi szervezetet a következıképpen ragadja meg: “A közösségi szervezetek nem  

fosztják meg a polgárokat, az egyéneket vagy a csoportokat saját felelısségüktıl, sıt, megpróbálnak 

ötleteket és tapasztalatot cserélni, társadalmi felelısségeket tisztázni, de nemcsak az egyének, hanem 

a közösség a kormányzati hatóságok tekintetében is” (1989: 206). 

 

Sapnyolországban 1960-ig a szociális közösségi munka csak egy elméleti kérdés volt, amelyet azokból 

a fogalmakból állítottak ösze, amelyeket az országon kívül tanulmányoztak. Ebben az értelemben, az 

Egyesült Nemzeteknek a közösségfejlesztés fogalmával foglalkozó publikációi is nagyon fontosnak 

bizonyulnak. A közösségfejlesztésnek ez a koncepciója, ahogy Báñez Tello (1998) kifejtette, a szociális 

munka területétıl elhatárolódva fejlıdött ki, ugyanakkor ha feltételezzük, hogy “a szociális munka 

tudománya sokkal nagyobb teret jelent, mint csupán egy szakma gyakorlása” (Hernández Aristu, 

2004: 20), kijelenthetjük, hogy a közösségfejlesztéshez és a közösségi szervezıdésekhez kapcsolódó 

fogalmak igenis a szociális munkához tartoznak, még akkor is, ha korábbi stádiumaikban más szakmák 

keretében kerültek kidolgozásra.  

Mindenestere, 1956-ban az ENSZ a közösségfejlesztést a következıképpen fogalmazta meg: “A 

közösségfejlesztés fogalma a nemzetközi nyelvezet része, és olyam folyamatokat takar, melyek során 

a lakosság erıfeszítései egyesülnek a kormányzati erıfeszítésekkel annak érdekében, hogy a közösség 



   

Közösségi munka Spanyolországban   1 oldal/2 260708/lb-jhaj 

gazdasági, a társadalmi és a kulturális feltételeit javítsák, és ebben az értelemben hozzájáruljanak a 

nemzeti fejlıdéshez” (Ander-Egg, 1992:89).  

Még ha ebben a definícióban a kulturális és szociális fejlıdés is belefoglaltatik, a gyakorlati terepen a 

közösségfehlesztésként ismert nemzetközi programok túlnyomó többsége gazdaségi célok mentén 

indult el.  

Spanyolországban a közösségi szociális munkáról való diskurzus külnbözı koncepciók 

összekeverésében, összetévesztésében tételezıdik, és nem világosak a közösségfejlesztés, a 

közösségi szervezet, a közösségi ellátás a közösségi munka és a közösségi beavatkozás fogalmai.  

A közösségi szervezet, vagy a közösség megszervzıdéseének kifejezését egy módszer leírására 

használták, ugyanakkore fogalmak a szociális munka egyik céljaként is értelmezhetıek. Ebben a 

terminológiai zőrzavarban Moix (1991: 372) a kifejezés három különbözı értelmét győjtötte össze. AZ 

elsı a közösségi szervezıdést mint a szervezıdés egyik módját értelmezi, vagyis a közösség 

elrendezıdésének és artikulálásának módjára, valamint a közösség szabályaira utal. A második 

definíció a közösségi szervezıdést a szociális munka tudományához köti, így a közösségi szervezıdés 

ebben az értelemben egy tudásterület, amely mind elméletet, mind gyakorlatot magába foglal. E 

definíció eredményeként a közösségi szervezıdés a közösségi szociális munka ugyanazt a gondolatot 

fejezik ki.  

A harmadik megköztelítés a közösségi szervezıdést közösségek felé irányuló szociális intervencióként 

értelmezi, amely az esetmunka, a csoportmunka vagy a családokkal való munka módszereivel 

hasonlítható össze.  

Marchioni szerint a közösségi szervezıdés a gazdasági fejlıdéssel kapcsolatos szituációkban 

alkalmazzák, míg a közösségfejlesztés az ország belsı, elmaradott fejlıdési szinten álló területeihez 

kapcsolódik, sıt, leginkább a harmadik világ országiban és a fejlıdı országokban jellemzı (1999: 10-

11).   

Ander-Egg számára a “közösségi szervezıdés megegyezik a közösségfejlesztéssel” (Trigueros, 1991: 

8).  

Zamarillo szerint a közösségi szervezıdés három fı alapelvhez kapcsolódik: a társadalmi kapcsolatok 

rendezett változásához, a specialista beavatkozásához és a közösségi rlszvételhez köthetı (Rupp 

elméletének újbóli bevezetése) (1991: 45).  

Folytathatnánk további szerzık idézését, ám nem jutnánk közelebb a fogalmak egységes 

megközelítéséhez, ennek értelmében megállapíthajuk, hogy a spanyolországi közösségi szociális 
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munka kapcsán nem nyújthatunk világos konceptuális struktúrát, és hogy a definíciók egyetlen közös 

eleme csupán csak a közösség.  

 

Definíciók és a közösségi munka megosztottsága 

 

A közösség fogalma a közösségi munka kontextusában négy elembıl áll össze. Ezek: a terület, a 

lakosság, e lakosság igényei és azok a források, amelyekkel az adott közösség rendelkezik.  

Marchioni hozzáteszi, hogy a lakosságot nem csak mint állampolgárokat kell tételeznünk, hanem ide 

kell értenünk azokat a köztestületeket és technikai személyzetet, amely e területen dolgozik 

(különbözı szakemberek és tudósok). E mellett a közösség fogalmát két további elemmel gazdagítja: 

az elsı a közösséget, mint közösségi projektek kedvezményezettjeit értelmezi, a második pedig mint a 

végbemenı folyamatok irányító szereplıjét.  

Spanyolországban a hatvanas években az elmélet elsısorban a közöségfejlesztést éreintette és ebben 

au értelemben, Malagón y Sarasola (2006: 32) szerint, Francó rezsimjénrm ideológusait 

aggodalommal töltötte el azoknak a fejlesztési terveknek a megjelenése, ameéyek elsısorban a vidéki 

területekre összpontosítottak. E terveket “gazdasági és társadalmi fejlesztési terveknek” hívták, és a 

közösségi munka tárgyai lehettek volna, de az adott idıszak politikai szituációjának és a szociális 

munka alacsony fejlettségének1 köszönhetıen ebben az idıszakban még nem létezett közösségi 

munka.  

Ebben az idıszakban a spanyol állam a szociális szolgáltatások támogató, segélyezıi szerepét 

hagsúlyozta. Ebben az értelemben minden, az állampolgárok aktív részvételét is magába foglaló 

közösségi munka – javaslatot Francó rzsimje elleni lázadásként értelmezhették volna, ugyanakkor e 

fogalmak használata jelentısége abból a szempontból jelentıs, mert a közösségi munka és a szociális 

munka felé irányuló megújult érdeklıdésrıl árulkodik. A spanyolországi Caritas a gyakorlatban 

azonban kifejezetten közösségi munkát kezdett folytatni, ám ezek a tapasztalások még ingencsak 

tétovák voltak.  

A szociális munkás szakemberek elsı, a közösségi munkával foglalkozó találkozójára 1961 

augusztusában, Barcelonában került sor. A megbeszélést két olasz szakértı, C. Pagani és A. 

Giambruno (Malagón y Sarasola, 2006: 32) vezette. A szeminárium rávilágított a közösségi munka 

fogalmaihoz kötıdı óriási zőrzavarra és értelmezési különbségekre.  

                                                 
1 A szociális munka 1990-ben mint tudományterület tételezıdött, és tudésterületként deklarálódott (Hernández 
Aristu, 2004: 21). 
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A szemináriumon résztvevı szociális munkások a közösségi munkával kapcsolatos gyanakvása egyik 

oldalról a fogalmi zavarnak, másrészrıl pedig annak tudható be, hogy véleményük szerint az adott 

korszakban a spanyol társadalom nem tette lehetıvé participatív módszerek alkalmazását, az 

állampolgári részvételt ugyais alaptételként értemlezték. E mellet azt is meg kell említenünk, hogy az 

állam által kidolgozott fejlesztési tervek nem építettek a szociális munkásokra.  

 

A külföldi impulzusok 

 

A közösségi munka kiépülését veszélyeztetınek tőnı körülmények ellenére, történt két olyan esemény 

a hatvanas évek Spanyolországában, amely mégis a közösségi munka bátorítását szolgálta. Az elsı az 

az 1964-ben , az ENSZ által megjelentetett Társadalmi fejlıdés a közösségfejlesztésen keresztül címő 

jelentésrıl megjelent publikáció volt, amely  a közösségnek a saját fejlesztésében való részvételének 

fontosságát hangsúlyozza. A jelentés néhány pontját – mivel azok a jelenlegi elméleti keretek kapcsán 

is relevánsnak mutatkoznak – idézünk:  

1. A fejlesztési kezdeményezéseknek az alapvetı közösségi igényekkel kell összhangban állniuk: 

az elsı projekteknek a közösségi akarat kifejezıdésének eredményeként kell megszületniük. 

2. A közösség felemelkedése különbözı területekre irányuló kezdeményezések mentén is 

elérhetı, de a teljes közösségfejlesztés összehangolt akciókat követel meg.  

3. A lakosság attitődjeinek megváltozása (a passzívból aktív állampolgárrá válás) legalább olyan 

fontos, mint a materiális eredmények. Ez elsısorban a fejlesztési programok elsı fázisában 

alapvetı.  

4. A közösségfejlesztés legfontosabb célja az, hogy a lokális kérdésekben szélesebb és 

hatékonyabb állampolgári bevonódást eredményezzen, és a helyi kormányzat újjáalakításában 

is nagyon hasznos szerepet játszhat. Az intervenciós periódus lehet egy sikeresebb helyi 

kormányzat kialakításának ideje.  

5. A teljes folyamat egyik célja a helyi vezetıség képzése, ösztönzése és meghatározása.  

6. A nık és fiatalok szélesebb bevonódása a közösségi folyamatokba megerısíti a fejlesztési 

programokat, hosszabban tartóvá és biztosabbá teszik ıket.  

7. A teljes hatékonyság elérése érdekében a közösségbıl kiinduló projektek a kormány 

támogatásával is kell, hogy találkozzanak.  
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8. Minden kezdı projekt magába foglalja a technikai stáb képzését és szerzıdtetését, az 

erıforrások mobilizálását, csakúgy, mint kutatási jelentéseket és a gyakorlati tapasztalatok 

összegyőjtését is.  

9. A nem-kormányzati szervezetek és az állampolgári szervezıdések forrásait a fejlesztési 

proramokba be kell építeni.  

10. A lokális területek szocio-ökonómiai fejlıdése mind a régió, mind a nemzet reakcióját kívánja 

meg.  

A második körülmény, mely hozzájárult a hatvanas évek közösségi munkájának megerısítéséhez 

Marco Marchioni olasz közösségi munkás szakértı megérkezése volt. Ahogyan A lehetséges utópia 

(1994: 15) címő könyvében kifejti, éppen egy közösségi munka-projektben dolgozott Abruzzo-ban, 

amikor megismerkedett Alfonso Carlos Comín–nal. Alfonso meggyızte Malaga püspökét, Herrera Orla-

t, hogy kezdjenek egy el hasonló projektet Spanyolországban is. 1965 szeptemberében indult el a 

püspök védelme alatt és Marchioni együttmőködésével a Vélez-Malaga közösségifejlesztı projekt , az 

elsı ilyen jellegő kezdeményezés az országban (másképpen nem is lehetett volna az ötletet 

kivitelezni). Ezen felül, 1969-ben, Marchioni tollából megjelent az elsı, a témával fogllakozó 

tudományos mő is, Comunidad y desarrollo, vagyis Közösség és fejlesztés címmel.  

Franco 1975-ben bekövetkezett halála után indult meg Spanyolország a demokratizálódás útján, és a 

teljes állami struktúrát újjá kellett szervezni. 1977-ben a Politikai Reform Törvény magalapította a 

Kulturális Minisztériumot, amelynek keretében a Közösségfejlsztés Központi Irodája is helyet kapott. 

Ez az osztály elsıdlegesen az új szociokulturális központok menedzselését látta el. A demokratikus 

átmenet e napjaiban aí szociális szolgáltatások fontosabbak voltak, mint a közösségi munka.  

 

Demokrácia és közösségi munka  

 

A Spanyol Alktományt 1978 december 6-án fogadták el, s két, a közösségi munkára vonatkozó 

törvényt is tartalmaz. Az elsı a 23-1 törvény2, -amely kifejti az állampolgárok jogait a közügyekben 

való részvételre. Így fogalmaz: “Az állampolgároknak jogukban áll a közügyekben való részvétel, akár 

közvetlenül, akár általános választójogukkal élve, szabadon választott képviselıikön keresztül”. Ebben 

a törvényben a közösségi munka számára érdekes momentum az, hogy a részvétel közvetelnül is 

megvalósulhat. Ebben az értlelemben az állampolgári részvétel lehet a közintézményekben való 

munka menete, mendenekelıtt a városi tanácsokban, abban a köztestületben, amely a polgárokhoz 
                                                 
2  http://www.congreso.es/funciones/constitucion/titulo_1_cap_2_sec1.htm, 10/12/06 
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legközelebb áll. Az állampolgári részvétel jelenti a garanciát az információhoz való jog, az egyesülési 

és politikai szabadság esetében is.  

A másik releváns jog 9-23 arra  vonatkozik, hogy az állampolgári részvételt a lehetı legkönnyebbé kell 

tenni. “A köztestületek felelıssége hogy megteremtsék a szükséges feltételeket az egyének és 

csoportok szabadságának és egyenlı jogainak garantálása céljából; meg kell szüntetni azokat az 

akadályokat, amelyek meggátolják ılet a politikai kérdésekbe való bevonódásban, és minden polgár 

számára meg kell könnyíteni a politikában, gazdaságban, illetve a kulturális és társadalmi ügyekben 

való részvételt”.  

Még ha e törvény általánosságban hivatkozik is a köztestületekre, mégis maga a helyi kormányzat  - a 

városi tanácsok – képezik azt a teret, amelyben a részvételi politizálás megteremthetıvé válik.  

 

A nyolcvanas évektıl kezdve, a spanyol autonóm kormányzati rendszernek megfelelıen a szociális 

szolgáltatások – a közösségi munkát is magába foglalóan – az autonóm régióktól függtek. Említésre 

méltó, hogy az 57/2003-as, a helyi kormányzatok modernizációjáról és fejlesztésérıl szóló törvény4  

módosította az adminisztratív részvételi szabályozást. E törvény szerint a helyi kormányzatnak 

hivatalos szabályozást kell életbe léptetnie az állampolgári részvétel lehetıvé tételére.  

Ebben az értelemben kijelenthejük, hogy a 21. század elsı éveiben az állapolgári részvétel és a 

képessé tétel lett a közösségi munka leggyakrabban használt eszköze.  

Báñez Tello szerint, a közösségi munkát leggyakrabban a szociális munka egyik részeként értelmezik, 

s mi is ezt az álláspontot képviseljük. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a közösségi munka 

nem az egyetlen munkaterülete a szociális munka tudományágának és a professzionális szociális 

munkának. Valójában a közösségi munkában többféle társadalomtudomány képviselıi is dolgoznak 

szakértıként, úgy mint a politológus, antropológus, szociológus vagy közgazdász.  

A spanyol nyelvben a közösségi munka, a közösségi szociális munka és a közösségi intervenciók 

szinonímák, és jelenleg a közösségi munka jelent tudományágat és szakmai tevékenységet, amelyet 

az országban általános vagy specifikus jelleggel is lehet végezni. Hogy úgy mondjuk, a szociális 

munkás, aki elsısorban esetkezeléssel és csoportmunkával foglalkozik, a közösségi munkát ugyanúgy 

beépítheti a terveibe, vagy egy szakértı, még nem is feltétlenül szociális munkás diplomával munkáját 

teljes egészében a közösségi munkának szentelheti.  

                                                 
3 http://www.congreso.es/funciones/constitucion/cons_t_preliminar.htm, 10/12/06 
4 Law 57/2003, from 16th December, for the modernization of the local government. 
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A közösségi munka kettıs jelentése – elmélet és gyakorlat – a tudomány gyökereibıl adódik. A 

kezdeti idıkben a gyakorlati tapasztalatok összegyőjtése folyt, mint például a jótékonysági szervezetek 

“Settlement movement – Települési mozgalom” nevő kezdeményezése, vagy a közösségfejlsztı 

prorgamok – ez vezetett az elméleti szintézishez, amelynek része például a közösségi munka, mint 

módszer megértése, a Latin- Amerikai “újrafogalmazó mozgalom”, vagy akér a szisztematikus 

elméletnek a szociális munkában való alkalmazása.  

Spanyolországban, a legrelevánsabb elméletek a közösségi munka számára, Pérez Cosín (2006) 

szerint Rupp, Ross és Pelegrí koncepciói voltak. Lássunk egy rövid áttekintést e munkákból.  

 Rupp (1972) három fı alapelvet tételez a közösségi szervezıdés kapcsán: a társadalmi 

kapcsolatok rendezett megváltoztatása, a szakértı szükségessége és a közösség részvétele.  

 Ross (1967) a közösségi szervezıdések különbözı aspektusait mutatta ki: a szociális tervezést 

és a közösségi beavatkozást.  

 Pelegrí (1990) az intervenciót a közösségre, a közösségért és a közösséggel való értelemben 

javasolja.  

Pelegrí elképzelése megegyezik azzal, amelyet Marchioni védelmezett: a közösségi munka a 

közösségben, a közösségért és a közösséggel együtt kell, hogy megvalósuljon, vagyis a közösség a 

teljes folyamatban vegyen részt. Marchioni számára a közösség négy strukturális elembıl tevıdik 

össze: terület. Lakosság, igények és erıforrások. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, 

hogy a populáció nem csupán a lakosság, hanem a köztestületek és a technikai személyzet is részét 

képezi. Ezen felül, a közösségi munka ilyen irányú meghatározása az állampolgári részvételhez és a 

képessé tételhez kötıdik. Az állampolgári részvétel rendszere, Hernández Aristu5 szerint sajátos 

pedagógiát is megkíván.  
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