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Dr. Tóth Anikó Panna 
rövid bemutatkozása

• magyar szociálpolitikus, kutató

• a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar oktatója

• a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének 
tagja, nemzetközi munkacsoport

• fő kutatási területe: a szociális szakemberek digitális 
technológia és közösségi média használata, 
telementálhigiéné

• bővebb információ, elérhetőség, publikációk: 
https://www.linkedin.com/in/tothanikopanna/
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Bevezetés: A magyarok történelmi tapasztalatai,
menekültként és befogadóként

II. Rákóczi Ferenc attól tartva, hogy a Habsburgok az életére törnek 
1701. november 7-én Lengyelországba menekült, itt védelmet és 
második otthont talált.

.A Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) az oszmán uralom alól 
felszabaduló Magyarország első jelentős szabadságharca volt a 
Habsburg abszolutizmus ellen, vezetője volt II. Rákóczi Ferenc erdélyi 
fejedelem.

Kossuth Lajos 1849-ben a szabadságharc leverése, a világosi 
fegyverletétel után török földre menekült.

Kossuth a nemzeti függetlenségért, a rendi kiváltságok 
felszámolásáért és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. 
századi küzdelem egyik legnagyobb alakja, a magyar szabadságharc 
szellemi vezére volt.
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„Puskás Ferenc labdarúgó kislányával Olaszországban, 
1956. december 10-én. Puskás Ferencné többszöri 
sikertelen próbálkozás után jutott ki négyéves kislányával, 
gyalog menekülve a megszállt Magyarországról 
Ausztriába, hogy azután Olaszországban csatlakozzon 
férjéhez” 

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_1956-
os_forradalom_emigr%C3%A1ci%C3%B3ja#/media/F%C3%A1jl:Pusk%C3%A1s_Ferenc
_kisl%C3%A1ny%C3%A1val.JPG

Menekülő magyarok - 1956

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének 
a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen 
folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar 
történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. 

A forradalom leverése után, néhány hét alatt mintegy 200 000 
ember menekült el az országból (disszidált) túlnyomórészt a 
zöldhatáron át.  

A legtöbb menekült az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, 
Kanadában, Németországban, Svájcban és Franciaországban 
telepedett le, ahol munkát vállalva, többségében 
középosztálybeli egzisztenciát teremtve integrálódtak a helyi 
társadalmakba.
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Európai migrációs
válság - 2015

● A vándorlási hullám okai

● A migránsok motivációi

Migránsok gyalogos vonulása Ausztria felé 
Magyarországon keresztül (2015)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_migr%C3%A1ci%C3%B3s_v%C3%A1ls%C3%A
1g#/media/F%C3%A1jl:Refugee_march_Hungary_2015-09-04_02.jpg

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_the_European_Migrant_Crisis_2015.png
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„Magyarországot váratlan sokként érte 
az ide beérkezők jelentősen megugró 
száma. … 2012-ben havi néhány száz; 
2013-ban, majd 2014 őszéig havi ezres 
nagyságrendű, 2014 őszétől 2015 
nyaráig havi tízezres, majd rövid ideig 
többtízezres tömeg jelent meg 
menedékkérőként. 
Azonban a menedékkérők számának 
ilyen nagymértékű megugrása nem 
jelenti azt, hogy ennyivel nőtt volna a 
bevándorlók száma országunkban, 
mivel a migránsok országunkat csak 
tranzitországnak tekintik és innen már 
nyitott határokon közelíthetik meg 
valós célországukat.” 
Forrás: Sztankai 2021: 78 http://real.mtak.hu/138059/1/07_sztankai_69-
81_HSZ_2021_4.pdf

Migránsok a Keleti pályaudvar aluljárójában (2015)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_migr%C3%A1ci%C3%B3s_v%C3%A1ls%C3%A1g#/media/F%C3%A1jl:2015.09.02.-Menek%C3%BCltek-a-Keletin%C3%A9l-03.jpg
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Reakciók, 
következmények

• Bevándorlásellenes kormányzati
kommunikáció

• Félelem a lakosságban, növekvő
idegenellenesség, csökkenő
szolidaritás

• Megépült a déli határzár, 
melynek védelmét tovább erősítik, 
határvadászokat toboroznak

• Mára a magyarok 60%-a 
kifejezetten idegenellenes lett

(a diagramon a piros szín az
idegenelleneseket, a kék a mérlegelőket, 
a zöld az idegenbarátokat jelenti)

Forrás: A TÁRKI Omnibusz 2014-2017 kutatása alapján készítette a Népszava grafika, 
Kőszegi Szilvia https://nepszava.hu/1119911_rekordot-dontott-az-idegenellenesseg-
magyarorszagon
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Az IPSOS kutatásának
érdekes eredményei, 
a japánok és magyarok
eltérő attitűdjei az
ukrajnai háborúval
kapcsolatosan

2022. áprilisában az Ipsos közzétette a 

Világ válasza az ukrán háborúra című

kutatási jelentését, melyben 27 

országban vizsgálták az ukrajnai

helyzettel kapcsolatos attitűdöket. 

A kutatási jelentés angol nyelven
letölthető az alábbi linkről:

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/d
ocuments/2022-04/Global%20Advisor%20-
%20War%20in%20Ukraine%20-
%20April%202022%20-%20Graphic%20Report.pdf
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Összefoglalva
• a japánok sokkal nagyobb arányban

követik az ukrajnai háborúval

kapcsolatos híreket

• a japánok sokkal inkább veszélyben

érzik a világot, országukat, családjukat

• a magyarok elutasítják a gazdasági

szankciókat és a katonai beavatkozást, 

a japánok sokkal kevésbé

• a japánok szerint ha nem avatkozunk

be az ukrajnai helyzetbe az oroszok

felbátorodnak és további támadások

lesznek Európában és Ázsiában más

országok ellen is

14



Az ukrajnai háború
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出典: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

• A 2022-es orosz invázió Ukrajna ellen 2022. február 24-én vette kezdetét, amikor 
Oroszország hadműveletet indított Ukrajna ellen. 

• A UNHCR alábbi ábrája az ukrajnai menekültek számát mutatja országonként.
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Kontextus

• Magyarország és Ukrajna szomszédos országok, 133 km közös határszakaszuk van.

• Ukrajnában a magyar határhoz közeli részen Kárpátalján több, mint 150.000 magyar él, a magyarok által 

lakott települések száma 114, melyekből 78 magyar többségű. 

Ez a terület az első világháborút lezáró békeszerződésig Magyarországhoz tartozott, hazánk akkor 

elvesztette területe 70%-át és népessége kétharmadát.

• A 2011. évi népszámlálás nemzetiségi adatai szerint Magyarországon az ukrán kisebbség száma 7396 fő 

volt. Sok család él a határ közeli megyékben, akiknek hozzátartozói Kárpátalján élnek, köztük élő 

kapcsolat van, átjárnak egymáshoz, látogatják egymást. 

A jelen háborús helyzetben sokakat magyarországi rokonaik fogadtak be.

• Az Alaptörvényünk értelmében és a kormány nemzetpolitikája szerint „Magyarország az egységes 

magyar nemzet eszméjétől vezérelve felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti 

közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, 

előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.”
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Az első pillanattól természetes volt, hogy 
határunkat megnyitjuk az ukrajnai menekülők 
előtt és minden segítséget megadunk számukra:

2022.02.27.

A határról, Záhonyból ingyen utazhatnak 
tovább vonattal a menekültek

2022.02.27.

0-24 órás az átengedés a magyar-ukrán határon

2022.02.28.

Segítségpontok jöttek létre a határ mentén

18



Mennyiben más ez a helyzet magyar/európai szemszögből, 
mint a 2015-ös menekültválságkor, miért segítőkészebbek, 
befogadóbbak az emberek?

• Ez egy egyértelmű vészhelyzet, háború, humanitárius katasztrófa

• Fizikailag is közel vannak és a média is nagyon közel hozta hozzánk a személyes történeteket, sorsokat, 

drámákat (jobban megérint minket, mint a szírek kevésbé ismert helyzete)

• Nem támadhatóak azzal, hogy gazdasági menekültek lennének

• Hasonló kultúrájú, bőrszínű emberek, közeli embercsoport, ismerjük a motivációjukat, jobban 

azonosulunk velük, beilleszkedésük is könnyebb lehet

• Főként védtelen nők és gyermekek menekültek, a szomszédunkból, szimpatikus, hogy a férfiak hősiesen 

védik hazájukat (és a nyugatot is)

• Feltételezzük, hogy a menekültek többsége vissza szeretne térni hazájába a háború után

• Más országokban élők is könnyen átérzik a helyzetüket, akik nagyhatalmakkal szomszédosak, akik felé 

vitatott területi követelések vannak, akik bármikor kerülhetnek hasonló helyzetbe 
19



A menekülthelyzet kezelése

Az első napokban és hetekben a lakosság és a civil szervezetek 
villámgyorsan, hatékonyan reagáltak, megszervezték a menekültek 
ellátását, segítését, adományok koordinálását, logisztikáját, a nagy 
vasútállomásokon a menekültek fogadását. 

Megmutatkozott a civilek ereje, a lakosság hatalmas összefogása minden 
képzeletet felülmúlt. Rengeteg önkéntes segített, nagyon sok adományt 
gyűjtöttek, sokan fogadtak be saját otthonukban menekülteket.

A kormányzat és a nemzetközi segélyszervezetek sokkal lassabban tudtak 
reagálni. 
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Forrás: Farkas Norbert fotója https://24.hu/belfold/2022/02/28/ukran-
orosz-haboru-menekultek-nyugati-palyaudvar/#fn1_5237 21



Source: https://alfahir.hu/2022/03/13/keleti_palyaudvar_oroszukran_haboru_menekultek_civilek_karitativ_szervezet?fbclid=IwAR0S849N7WLaO7jaQOXXlTU24fef4WFEtnusCwE4WGzgKeRCh5kAAau1_0k 22



Source: https://alfahir.hu/2022/03/13/keleti_palyaudvar_oroszukran_haboru_menekultek_civilek_karitativ_szervezet?fbclid=IwAR0S849N7WLaO7jaQOXXlTU24fef4WFEtnusCwE4WGzgKeRCh5kAAau1_0k 23



A menekültek egy része „felkészülten” érkezett a határra, volt 
akinél volt élelem és volt akit vártak magyarországi ismerősök, 
rokonok, de nagyon sokan jöttek mindenüket hátrahagyva, 
gyakran sokkos állapotban.
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Melyek azok az alapelvek, amiket a segítő munkánk során célszerű betartani? 
(Forrás: Hautzinger Zoltán - Hegedűs Judit - Klenner Zoltán: A migráció elmélete)

• Ha egy személy kér segítséget tőlünk, nagyon fontos, hogy erősítő támogatásban részesítsük őt egyéni szükségletei és 
igényei alapján. Figyelembe kell venni az életkorát, a belátás képességét, a traumatizálódás mértékét, de akár a 
krízisállapotban eltöltött időt. 

• Nem szabad nyomást gyakorolni a segítséget kérőre: neki kell meghozni döntéseket, mi csupán abban nyújthatunk 
segítséget, hogy támaszt nyújtunk neki, megteremtjük számára azt a bizalmat, biztonságot nyújtó légkört a 
beszélgetéskor, melyben képes a problémájáról beszélni. 

• Minden esetben szükséges tájékoztatni a hozzánk fordulót, hogy mi miben tudunk segítséget nyújtani, de nem az a 
feladatunk, hogy helyette megoldjuk a problémát: őt kell alkalmassá tenni arra, hogy segítsen önmagán. 

• Amikor gyermekről van szó nekünk kell meglépni a szükséges lépéseket a gyermek védelme érdekében. Elengedhetetlen 
közölni a gyermekekkel az életkori sajátosságának figyelembevételével azt, hogy mi fog történni vele.

• Létfontosságú, hogy észben tartsuk, milyen nehéz idegeneknek - nem anyanyelven - beszélni személyes problémákról, 
eleve szembesülni a nehézségekkel. A hozzánk fordulók gyakran súlyos kríziseken és szenvedéseken mentek keresztül, 
melyek elmondásához rengeteg bátorságra van szükségük. Nem árt, ha éreztetjük a beszélgetőpartnerünkkel, hogy 
tisztában vagyunk ezzel, de nem szabad abba a csapdába esni, hogy látványosan elkezdjük sajnálni, megbotránkozunk a 
hallottakon.

• Amellett, hogy meghallgatjuk kliensünket, segítenünk is szükséges, ezt viszont csak úgy tudjuk megtenni, ha pontos, 
releváns információk állnak rendelkezésünkre az adott problémával kapcsolatban és ismernünk kell a segítségnyújtás 
intézményei kereteit. 25



Egy alulról jövő, 
kezdeményezés, példa a 
civilek villámgyors 
reagálására: 
Shelter UKR

Ingyenes online szálláskeresőt
fejlesztett pár nap alatt néhány
magyar informatikus, az oldalon több
száz szállást és fuvart kínálnak, több 
nyelven elérhető, lehet szűrni a 
találatok közt, például aszerint,
hogy hány főnek keresnek szállást, 
kisállatot lehet-e vinni, 
akadálymentesített-e, 
étkezést tudnak-e biztosítani.
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Source: https://telex.hu/belfold/2022/03/01/menekultek-beregsurany-tarpa-orosz-ukran-valsag-hatar
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Source: https://telex.hu/belfold/2022/03/01/menekultek-beregsurany-tarpa-orosz-ukran-valsag-hatar
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Menekültek a budapesti BOK csarnokban, ami egy fogadó és elosztó központ, ide munkaerő-közvetítők is kitelepültek, hogy munkalehetőséghez 
segítsék a menekülteket.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán https://privatbankar.hu/cikkek/makro/nagy-az-esely-hogy-az-ukran-menekultek-a-haboru-vege-utan-sem-ternek-
haza.html
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Amellett, hogy a menekülteknek minden segítséget megadunk, a háborúval 
kapcsolatos kormányzati álláspont és kommunikáció határozott volt az első 
perctől. Az alábbi üzeneteket fogalmazták meg:

• ebből a háborúból ki kell maradnunk

• meg kell őrizni Magyarország békéjét

• beavatkozni a háborúba kockázatot jelentene

• ha elzárjuk az orosz gáz- és olajcsapot a magyar gazdaság pár nap múlva leállna

• a szankciók veszélybe sodornák hazánk energiaellátását

• Magyarország nem küld fegyvert és katonát a háborúba, nem támogat gazdasági 
szankciókat
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Az ukrajnai menekültek jellemzői

A UNHCR által hat országban (Lengyelország, Moldova, Szlovákia, Magyarország, 
Románia, Csehország) 4900 ukrajnai menekülttel készített interjú alapján elmondható, 
hogy:

• Az ukrajnai menekültek többsége nő és gyermek, a felnőttek magas
végzettségűek és változatos szakmai készségekkel rendelkeznek.

• A válaszadók 70%-a más személyek kíséretében (főleg a közvetlen család) hagyta
el Ukrajnát, és 90%-ban minden családtag nő és gyerekek.

• 82 százalékuknak el kellett szakadnia legalább egy vagy több közvetlen
családtagjától.

• A válaszadók 77%-a végzett műszaki, szakmai vagy egyetemi tanulmányokat;
legtöbbjük a szolgáltatásokhoz kapcsolódó ágazatokban szerzett szakmai
tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezik.

• Bár a menekültek többsége azt reméli, hogy egy napon visszatérhet Ukrajnába,
jelenleg azt tervezik, hogy hosszútávon a mostani fogadóországban lesznek.

A UNHCHR LIVES ON HOLD: PROFILES AND INTENTIONS OF REFUGEES FROM UKRAINE kutatási jelentése alapján (2022 July 12) 
https://data.unhcr.org/en/documents/download/94176
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Forrás: A UNHCHR LIVES ON 
HOLD: PROFILES AND 
INTENTIONS OF REFUGEES 
FROM UKRAINE kutatási 
jelentése (2022 July 12)
https://data.unhcr.org/en/docu
ments/download/94176
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Fogyatékossággal 
élők

• „Az ENSZ szerint közel 2,7 millió fogyatékossággal 
élő ember élete van veszélyben Ukrajna-szerte, 
sokan csapdába estek vagy el kellett hagyniuk 
otthonaikat, bármiféle segítség és gyógyszer nélkül. 
A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak 
Bizottsága szerint a fogyatékkal élők csak 
korlátozottan vagy egyáltalán nem férnek hozzá a 
menedékhelyekhez és a sürgősségi információkhoz, 
valamint sokukat elválasztották támogató 
hálózataiktól, így képtelenek reagálni a helyzetre és 
eligazodni a környezetükben.”

• Ha kimenekítik őket, nehézséget okoz, hogy nem 
mindenhol tudják fogadni őket, utazásukhoz sokkal 
több kísérő szükséges, mert különleges figyelmet és 
ellátást igényelnek.

A person in a wheelchair waits for transfer after fleeing the 
ongoing Russian invasion at the main train station in Lviv, Ukraine, 
March 5, 2022. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo
Forrás: https://www.reuters.com/world/fate-ukrainians-with-
disabilities-crisis-within-crisis-2022-03-11/ 34



Kísérő/szülő nélkül 
érkező gyermekek

• Emberkereskedelem áldozatává 
válhatnak

• Regisztrálni kell őket, cél, hogy minél 
előbb nevelőszülőkhöz kerüljenek

• Anyanyelvi oktatás nehézségei

• Segíteni kell a beilleszkedésüket, 
traumáik feldolgozását, hogy újra 
gyerekek lehessenek

-> UNICEF kék pontok: bizonságos
pihenőhely, ahol az UNICEF munkatársai 
információval látják el őket, pszhichológiai
segítséget nyújtanak a és gondoskodnak a 
kísérő nélküli gyerekek azonosításáról és 
védelméről.

Fotó: Gyerekek néznek ki a Kijevből a nyugat-ukrajnai Lvivbe induló vonat ablakán 2022. március 3-án (Fotó: MTI/AP/Vadim Ghirda) 35



Menedékes státusz, ideiglenes védelem

„A menedékjog e formáját azokra az esetekre találták ki, amikor (polgár)háború, az emberi jogok
általános/módszeres/durva megsértése miatt tömegesen érkeznek menekülő emberek
Magyarországra/az EU-ba, és nincs idő vagy kapacitás, vagy nem célszerű a menekültügyi eljárást
lefolytatni (hiszen egyértelmű, mi elől menekülnek). Hasonló helyzetek korábban is fordultak elő, pl. 
2015-ben is, de akkor nem döntött úgy sem Magyarország, sem az EU, hogy alkalmazza az ideiglenes
védelmet.

A mostani esetben először a kormány döntött az ideiglenes védelem bevezetéséről, február 24-én 
megjelent a Magyar Közlönyben az 56/2022. (II. 24.) Korm. rendelet.
2022. március 4-én az Európai Unió ideiglenes védelemre vonatkozó döntése (a Tanács 2022/382 
végrehajtási határozata) is megjelent, így a tagállamok kötelesek az ideiglenes védelmet biztosítani. Az 
uniós döntés végrehajtására a kormány elfogadta a 86/2022. (III. 7.) Korm. rendeletet, ez lépett a korábbi
szabály helyébe.”

Forrás: https://menedek.hu/hirek/mi-tortenik-az-ukrajnabol-menekulokkel-frissitve-20220510 frissítve 2022.05.10.
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„A menedékesek jogosultak:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Pozitív
tapasztalatok, 

jó megoldások

• Hatalmas civil összefogás, rengeteg önkéntes és adomány felajánlás volt 
tapasztalható, megmozdult az ország és a világ

• Mentális segítség, krízistanácsadás
• Jogi tájékoztatás, jogvédelem
• A menekülőket foglalkoztató munkáltatók támogatása
• Gyakorlati tippek, információk
• Kommunikációt segítő kiadványok, nyelvi segítség
• Magyar civil szervezetek felhívták rá a magyar kormány figyelmét, hogy az 

Ukrajnából menekült magyar állampolgárok nem jogosultak ugyanolyan 
egészségügyi és szociális ellátásra, mint az ukrán menekültek, ezért a 
szabályozáson a kormány változtatott

• Hasznos források menekült gyerekek és családok segítőinek

Kiváló gyűjtemény érhetőek el:

• a szociális szakembereknek szóló SzocOkos oldalon 
https://tamogatoweb.hu/ukrajna/

• a Hintalovon Alapítvány honlapján https://hintalovon.hu/2022/03/22/hasznos-
forrasok-menekult-gyerekek-es-csaladok-segitoinek/
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Egy jó példa Nyíregyházáról: Tabupláza Alapítvány -
Labor café

• Az első hetekben minden nap dolgoztak a menekültek megsegítéséért (egy olyan szervezet, közösség, 

melynek nincs fizetett alkalmazottja, önkéntességen alapul)

• Nyíregyházáról napi szinten vittek a határra adományokat, célzottan gyűjtöttek, a közösségi médiában tették 

közzé mire van szükség, dokumentálták, hogy mi hová került, fontos visszacsatolás a felajánlóknak az 

átláthatóság, erősíti a bizalmat

• a www.helpcekker.hu adománykérő oldalt hozták létre, ahol a helyi önkormányzatok, menekülteket 

befogadók tették közzé, a szükségleteiket, ők leszállították határ menti raktárukból a szükséges 

élelmiszereket, alapanyagokat, gyógyszereket, gyermekgondozáshoz szükséges dolgokat stb.

• A már meglevő közösség hatalmas ereje, gyors reagálási képessége megmutatkozott
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Önkéntesek szortírozzák az adományokat a Labor Caféban, 
majd kiszállítják a befogadókhoz, határmenti településekre
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Egy jó példa Debrecenből: 
Dorkász Szolgálat 
Befogadóközpont

• A Dorkász Szolgálat egy keresztyén szervezet, melyet a 
hollandiai Dorcas Aid alapítvány hozott létre Debrecenben 
1991-ben, melynek van egy kempingje.

• 2022. március 21-én megnyitották a Befogadóközpont 
kapuit az orosz-ukrán háború elől menekülőknek, 2022. 
augusztusában 201 fő menekült tartózkodott a központban

• Itt a családok legalább 30 napig, de akár 3 hónapig is 
maradhatnak.

• Ingyenes lakhatást és napi háromszori étkezést biztosítanak 
számukra, miközben segítik őket a munkakeresésben, 
ügyintézésben és a gyermekeik beiskoláztatásában, hogy 
nyugodtan meg tudják fontolni, hogy hol és hogyan folytatják 
az életüket.

• A fizikai szükségleteken kívül mentális és lelki segítséget is 
nyújtanak. A gyerekeknek a művészetterápia módszerével 
segítik feldolgozni az elmúlt hónapok traumáit, a felnőtteket 
pedig a helyi gyülekezetek tagjai látogatják rendszeresen. Forrás: https://www.refugeecenter.hu/
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Egészségmegőrző foglalkozások a Terre des hommes
munkatársaival a Dorkász Befogadóközpontjában

Ringató foglalkozást tartanak a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet munkatársai a Dorkász Befogadóközpontban

Forrás: https://www.refugeecenter.hu/
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Felzárkóztató oktatás az 
ukrán menekülteknek

• Szeptembertől folytatódnak a felzárkóztató oktatások a Dorkászban
immáron az UNICEF támogatásával

• Öt pedagógus fogja az itt kialakított tantermekben tanítani a 
diákokat

• A kiscsoportos foglalkozások keretén belül az eddig tanult írás és 
olvasás mellett más alternatív nevelési módszerekkel is próbálják 
fejleszteni ezeket a gyerekeket. A zenés és a táncos foglalkozásnak, 
valamint a sporttevékenységeknek köszönhetően a fiatalok komplex 
készségfejlesztésben részesülnek.

• Missziójuk az, hogy a menekülni kényszerülő iskolás korúak 
megkapják azt a szintű alaptudást, amely által egy állami 
tanintézményben tudják majd folytatni a tanulmányaikat. A 
Kárpátaljáról érkezett fiatalok többsége az iskolai alapismeretekkel 
nincs tisztában. 

• A szolgálat munkatársai úgy látják, hogy az itt lakók többsége már 
nem szeretne hazamenni, hanem itt Magyarországon kezdenének új 
életet. Ezért kimondottan fontosnak tartják, hogy beilleszkedjenek és 
felzárkózzanak ezek a fiatalok a magyar oktatási rendszerbe. Forrás: https://www.refugeecenter.hu/
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A határ melletti településeken élők, a lakosság, civilek, önkéntesek, az itt dolgozó szociális munkások, szociális 
intézmények munkatársai is részt vesznek a menekültek ellátásában, az első hetekben ez nagyon nagy munka 
volt, hétvégén, munkaidőn kívül is dolgoztak meglevő feladataik ellátása mellett.

A képen a Fehérgyarmati Szociális Központ munkatársai és önkéntesei láthatóak, itt a hallgatóink, 
terepintézményeink is segítik a menekültek ellátását. 
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Külföldi hallgatóink önkéntes munkát végeznek a 
határnál segítségponton
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Külföldi hallgatónk Amy 
Go-Aco Obusan a fülöp-
szigeteki emberektől
kapott pénzadományokból
vásárolt tartós élelmiszer
adományt vitt a 
gyakorlaton megismert
Labor Caféba
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Fontos szakmai feladat 
volt nem csak a 
menekültek, hanem a 
befogadók, lakosság 
felkészítése is

A háború kitörésekor a magyar családok, szülők, pedagógusok és segítők 
körében fontos kérdés volt, hogy mit és hogyan kommunikáljunk a 
helyzetről a gyerekkel. 
Az első pillanatban elkezdtek terjedni álhírek, a gyerekek közt is az 
iskolákban, volt szülő, aki nem akarta, hogy a gyermeke bármit is tudjon a 
háborúról, de szakmai szervezetek felhívták rá a figyelmet, hogy ez 
elkerülhetetlen, az a fontos, hogy ha már hallanak erről a témáról, akkor 
nem mindegy kitől és hogyan. Pszichológusok, szociális szakemberek adtak 
ezzel kapcsolatosan tanácsot adni a médiában. 
A Hintalovon Alapítvány - mely az Eurochild magyarországi tagja - egy 
gyermekjogi szervezet, ők kiváló tájékoztatókat, figyelemfelhívó anyagokat 
készített, amelyek arról szólnak, hogy mit tehetünk a jelenlegi háborús 
helyzetben a gyerekek védelme érdekében. Például az alábbi témában 
tettek közzé segítő kiadványokat:

• "Hogyan beszélj a gyerekekkel a háborúról?

• Hogyan beszélj a háborúról tanárként?

• Háború és a gyerekek – hogyan segíts jól tanárként?

• Hogyan segíts jól befogadó családként?

• Mi ad a gyerekeknek biztonságot?

• Hogyan ismerd fel az emberkereskedőt?

• Hasznos információk az Ukrajnából gyerekekkel menekülők számára 
magyar, ukrán, angol nyelven

• Hasznos források menekült gyerekek és családok segítőinek

• Ukrajnából menekültekre vonatkozó jogszabályok Magyarországon”

https://hintalovon.hu/2022/03/22/segitseg-a-haboru-idejen/ 47
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A segítők segítésének 
fontossága –
néhány jó példa

• Pro bono szupervízió az ukrajnai menekülteket
segítő önkéntesek részére: a Magyar 
Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága
diplomás szupervizor tagjai ingyenes segítséget
ajánlanak fel azon ukrajnai menekülteket segítők
számára, akik ezt a tevékenységüket maguk is 
önkéntesként végzik

• Megküzdési tippek a háború elől menekülők
segítőinek, Dr. Sebestyén Árpád, 
https://traumakozpont.hu/blog/megkuzdesi-
tippek-a-haboru-elol-menekulok-segitoinek/
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IFSW Europe „Hangok a határról - A szociális munka
reagálása az ukrajnai humanitárius válságra” - webinárium

Az IFSW Europe 2022. március 15-én, a Szociális Munka Világnapján 18 órai
kezdettel tartotta meg webináriumát mintegy ezer résztvevővel, melynek címe
“Hangok a határról - A szociális munka reagálása az ukrajnai humanitárius
válságra” volt. A beszélgetést Rory Truell és Ana Radulescu moderálta. Az IFSW 
Europe részéről John Brennan és Herbert Paulischin, Ukrajnából Anna 
Slozanska, Lengyelországból Marcin Boryczko, Magyarországról az SZMME 
képviseletében Mihály Bulcsú, Moldovából Edward Lucaci, Romániából Adriana 
Salcianu voltak a felkért hozzászólók. Ezen a rendezvényen a Magyarországi
Szociális Munkások Egyesülete (SZMME) képviseletében többen részt vettünk.

Néhány mondatban szeretném összefoglalni a legfontosabb elhangzott
gondolatokat.
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● Az IFSW célja a háború elől menekülők segítése és a menekülteket segítő szociális munkás

kollégák az önkéntesek támogatása.

● Fontos, hogy minél több információt megosszunk az IFSW és az IFSW Europe honlapján is,

például a különféle európai országokban menekülteket segítő szervezetek elérhetőségeit, ez a

menekültek ellátása miatt nagyon fontos.

● Minden ukrán nehéz helyzetben van, azok is akik menekülnek, elhagyták az otthonaikat, de

azok is akik maradtak és közvetlen életveszélyben vannak. Rengetegen szenvednek traumától,

poszttraumás stressztől, nagyon sok a civil áldozat.

● A segítők és önkéntesek fantasztikus munkája, helytállása nagyon fontos ebben a helyzetben.

Ők nagyon nehéz munkát végeznek, hiszen ők kerülnek közvetlen kapcsolatba a traumatizált

menekültekkel, ebben a helyzetben a segítőket is segítenünk, támogatnunk kell.

● A szakma előtti kihívások: a tartósan itt maradókkal való szociális munka, az előítéletek

csökkentése.

● Nagyon sok a menekültek közt a gyermek, akiknek az oktatását meg kell oldani, a 

menekülteknek szükségük van munkalehetőségre, egészségügyi ellátásra is. 
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● A menekültek legfontosabb szükséglete most a biztonság, fizikai és lelki értelemben is. Fontos a segítségnyújtás a 

szállításban, menedékhelyekre, segélyközpontokba, vagy továbbjutásuk segítése a határra más országok felé. A 

háború elől menekülőknek érteniük kell, hogy mi történik körülöttük, tudják például, hogy hány napig kell várniuk, 

mi fog ezután történni velük. Információra van szükségük, hogy tudjanak tervezni.  Ha nem tudják elérni őket, nem 

tudnak információhoz jutni családjukról sem, felértékelődik az elérhetőség.

● A menekülthullámban mélyszegénységben élő roma családok is érkeznek, amire az ellátórendszer egyáltalán 

nincsen felkészülve. Nem mindenhol fogadják "örömmel" a menekülteket, a szolidaritást kell elősegíteni a 

közösségekben, tapasztalható rasszizmus, megkülönböztetés, ha fehér, keresztény ukrán menekült érkezik akkor őt 

örömmel fogadják, segítik, de ha más, akkor már nem. 

● Probléma, hogy jelenleg sem az egyetemi képzésekben és továbbképzésekben nem találkozhatunk menekült 

specifikus tananyaggal. 

● Szakmai, módszertani útmutatást kell adnunk a menekültekkel való munkára vonatkozóan.

● Hatalmas szükség van a tolmácsokra, akik tudnak ukránul, illetve akik a jelbeszédet is tudják. 

● Fontos, hogy felszerelést is biztosítanak, pl. tableteket, külső akkumulátorokat, telefonokat. 

● Rory Truell a nemzeti szociális munkás szakmai szervezetek feladataira hívta fel a figyelmet: fel kell készíteni a 

közösségeket, koordinálni kell a segítő tevékenységet, a nemzeti szövetségek nagy feladata ez. A nemzeti 

szövetségeknek úttörőnek kell lennie, el kell érniük a kormányoknál, hogy legyenek megfelelő szolgáltatások, 

ellátások, oktatás, információnyújtás.
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A szociális munkások 
szerepének megváltozása

Előadásomat szeretném azzal zárni, hogy kicsit tágabb kontextusba helyezem a 
jelenlegi helyzet, krízist, az IFSW Új ökoszociális irányelvei alapján.
https://www.ifsw.org/the-role-of-social-workers-in-advancing-a-new-eco-social-world/

• Világunk napjainkban rendkívül súlyos társadalmi és környezeti válságokkal
néz szembe, mint a klímaváltozás, globális felmelegedés, a világjárványok, a 
nagy mértékű és tartós egyenlőtlenség, a nemzetközi konszenzus hiánya
geopolitikai kérdésekben és az ezekből adódó konfliktusok. 

• Ezek a válságok, krízisek jellemzően összefonódnak, hatnak az egyének és
közösségek életére és sok kihívás elé állítanak minket, akár gazdasági, 
társadalmi, érzelmi és ökológiai szinten.  

• Nagy szükségünk van a politikai és gazdasági rendszerek átalakítására, a 
neoliberális alapokon nyugvó kihasználó és kizsákmányoló politikák és
gyakorlatok helyett befogadó és fenntartható politikára és gyakorlatokra, mind 
globális és helyi szinten.
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Fontosabb, mint valaha:

• Cselekvés együttműködve, a fenntarthatóságot, 
minden ember méltóságát és a bolygót tisztelve, 
senkit sem hátrahagyva

• Küzdeni az egyenlőtlenségek csökkentéséért, az 
emberi és környezeti jogok érvényesüléséért

• A szociális munkások képzésének fejlesztése, 
menekült specifikus ismeretek

• Menekültek integrációjának segítése
• Zöld, ökoszociális mozgalom erősítése
• Közösségfejlesztés
• Globális szolidaritás
• Civilek, NGO-k, együttműködések
• A sérülékeny csoportokba tartozók védelme (gyermekek, 

fogyatékossággal élők)
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Japán segítségét hálásan köszönjük!

Nagyon megható a tapasztalt nemzetközi 
összefogás, az egész világ megmozdult az 
ukrajnai menekültek megsegítéséért. 

Japán nonprofit szervezetek, 
segélyszervezetek, magánemberek részéről 
is rengeteg felajánlás érkezett az ukrajnai 
menekültek részére, nagyon sok segítséget 
nyújtottak.

A fotón egy példa: március 24-én a Terra Reneissance képviselői érkeztek Debrecenbe, a Görögkatolikus Metropóliai Hivatalba. A japán 
alapítványt 2001 októberében alapította Ogava Singo, a szervezet elnöke, aki huszonöt évvel ezelőtt éveken át dolgozott Magyarországon 
önkéntesként. Az ukrán menekültek részére 1,5 millió forintot adományoztak. 
Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/francia-es-japan-segelyszervezet-segiti-metropolian-keresztul-az-ukran-menekulteket
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Forrás: https://168.hu/kulfold/egy-japan-milliardos-egymilliard-jent-adomanyozott-
ukrajnanak-227770

Mikitani Hiroshi japán milliárdos egymilliárd 

jent (csaknem hárommilliárd forint) 

adományozott humanitárius célra 

Ukrajnának – írja az MTI.

Kobajasi Kenicsiró világhírű japán 
karmester adott nagykoncertet, 
hogy a kisvárdai Kárpátalja Ház 
segíthessen az ukránoknak

Kép forrása: https://port.hu/adatlap/szemely/kobajasi-kenicsiro/person-213380
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“The IFSW Japanese members have responded immediately to this disaster in Europe 
by raising funds for the long-term investment in social work co-designing and co-
building with communities their sustainable and dignified futures.

Ana Radulescu, IFSW European President said, “Thank you so much to the Japanese 
and other IFSW members who have given their full support. As we respond to the 
immediate needs and look ahead to contributing to the rebuilding of the social 
infrastructures such support is invaluable. Together we will get through this.” 
https://www.ifsw.org/global-social-work-working-with-the-displaced-communities-from-ukraine/
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Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

aniko.panna.toth@gmail.com
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