
124 Külügyi Szemle

Az oktatáspolitika és az oktatásszervezés 
szerepe a konfliktusból kilábaló országokban: 
gondolatok az államépítési folyamathoz
Orosz Anna

Az oktatás mint biztonságpolitikai tényező az utóbbi két évtizedben került elő-
térbe. Talán nem túlzás még az az állítás sem, hogy az oktatás kérdése, Barry 
Buzan és a koppenhágai iskola más képviselőjének szavaival élve biztonsági-

asodott.1 Azon megállapítás ugyanakkor, hogy ez csak a felfokozott politikai diskur-
zusnak köszönhető, aligha tükrözi a realitásokat. Az utóbbi két évtized eseményei és 
fejleményei, mint például a ruandai és a srebrenicai mészárlás, a 2001. szeptember 11-i 
terrortámadások vagy a HIV/AIDS-fertőzöttek növekvő száma, arra is rávilágítottak, 
hogy az oktatás és nevelés, az ezekkel kapcsolatos deficitek valóban képesek bizton-
sági problémákat előidézni, illetve elősegítik azok kialakulását. Ez a felismerés nem 
először születik meg a történelem folyamán. A nacionalista mozgalmak megjelenése és 
a második világháború szörnyűségei már rávilágítottak arra, hogy a nácizmusnak és 
más szélsőséges ideológiának alárendelt oktatás milyen nagy mértékben képes egyes 
csoportok (nemzetiségi/etnikai csoportok, diákok) befolyásolására és azok romboló po-
litikai mobilizációjára.

Ennek tudatában nem meglepő, hogy a második világháborút követően kidolgozott 
nemzetközi emberi jogi rendszer szervesen integrálta az oktatással és neveléssel kap-
csolatos jogokat és normatívákat, melyek azóta fokozatos fejlődésen mennek keresztül. 
Az 1948-ban elfogadott Emberi jogok egyetemes nyilatkozatának2 26. cikke kimondja, hogy 
„minden személynek joga van a neveléshez”. Ugyanezen cikk második pontja kihang-
súlyozza azt is, hogy a nevelésnek az emberi személyiség teljes fejlődését és az emberi 
és alapvető szabadságok tiszteletét kell szolgálnia, előmozdítva a nemzetek, faji és val-
lási csoportok közti megértést, toleranciát és baráti kapcsolatokat, és támogatnia kell 
mindazon ENSZ-tevékenységeket, amelyeket a szervezet a nemzetközi béke fenntartá-
sáért folytat. Ugyanakkor a hidegháborús korszak változásai nem feltétlenül tükrözték 
a nyilatkozatban megfogalmazott elveket.
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Az oktatáshoz való jog érvényesítésének tekintetében továbbra is rendkívüli egyen-
lőtlenségek mutatkoztak a fejlett és a fejlődő világ országai között, és míg a Nyugat 
országaiban már a felsőfokú oktatás tömegessé válása állította kihívás elé a politikuso-
kat, egyes afrikai és ázsiai országokban a minimális szintű oktatás biztosítása is lehetet-
len vállalkozásnak bizonyult. Legalább ilyen aggasztó jelenség az oktatás és a nevelés 
nemzetközi és nemzeti szintű mobilizációs eszközként való alkalmazása, amelynek 
externális hatásai sok helyütt az 1990-es évek végére realizálódtak.

Az érintett országok többségét ma az úgynevezett államkudarc jelenségével lehet 
jellemezni. Noha az államkudarc, a bukott vagy gyenge állam fogalma kapcsán számos 
tisztázatlansággal szembesül a nemzetközi tudományos élet, a kérdés vizsgálata mégis 
kiemelkedően fontos, hiszen mára ezen államok jelentik az egyik legjelentősebb biz-
tonsági kihívást. E probléma orvoslása kapcsán fejlődött ki az úgynevezett államépítési 
koncepció, amely, noha szintén nem új keletű jelenség, korunkban mégis egy rendkívül 
lényeges kutatási terület. Ráadásul egy teljesen új, globalizált nemzetközi kontextus-
ban valósul meg. Az államépítésnek egy rendkívül vitatható és érzékeny területe az 
oktatás, amely komoly hatással van az egész folyamat sikerességére, hiszen annak tár-
sadalmi kereteit befolyásolja és meghatározza. A szerző nem azt kívánja bebizonyítani, 
hogy az oktatás határozza meg kizárólag az államépítési folyamat sikerét. A cikk célja, 
hogy rávilágítson azokra az aspektusokra, amelyek döntően befolyásolják az államépí-
tési folyamat eredményességét és társadalmi elfogadottságát.

Az oktatás a biztonságpolitikai agendán

Az ezredfordulót követő években komoly figyelem irányult az oktatás konfliktusban 
és béketeremtésben játszott szerepére, mely mind a szakirodalom bővülésében, mind 
a fejlesztési programok oktatásra helyezett hangsúlyának megnövekedésében tetten 
érhető. Ennek okát Novelli és Lopes Cardozo részben az „oktatás változó globális kör-
nyezetében”3 látja. Tény, hogy a hidegháborús nagyhatalmi szembenállás megszűnése 
komoly változásokat eredményezett a nemzetközi rendszerben, és olyan folyamatoknak 
engedett teret, amelyek logikája meghaladta és bizonyos szempontból idejétmúlttá tette 
a korábbi államközpontú szemléletet a nemzetközi kapcsolatokban. A kilencvenes évek 
elején változások következtek be a biztonsági fenyegetések tekintetében is, amelyeket a 
második világháború után kialakított, államközi megállapodásra épülő nemzetközi jogi 
keret sokszor nem képes kezelni. Míg korábban a nemzetközi konfliktusok államközi 
jellegűek voltak elsősorban, a huszadik század végére az államon belüli konfliktusok 
váltak dominánssá, melyek ugyanakkor nemzetközi hatásokkal is együtt járnak.

A probléma gyökere többek között éppen az államközpontú felfogásban lelhető fel. 
Ez a szemlélet ugyanis elhanyagolta az államok belső társadalmi heterogenitását és 
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diverzitását, illetve azokat a feszítő erőket, amelyek egy gyenge állam esetében a köz-
ponti hatalom szétzilálását célozzák. Ezek a kilencvenes évek elejéig a nagyhatalmi 
kontrollnak köszönhetően „rejtve” maradtak.4 A huszadik század utolsó évtizedében 
azonban a Mary Kaldor által „új háborúnak” nevezett konfliktusok váltak általánossá, 
„amelyeket állami és nem állami szereplők hálózatai vívják”.5 „Ezek a háborúk új, szek-
tariánus identitásokat (vallási, etnikai és törzsi) hoznak létre, amelyek aláássák a közös 
politikai közösség eszméjét”.6 Az így kialakuló konfliktusok rendkívül súlyos humani-
tárius katasztrófákhoz vezettek, amelyek közvetett és közvetlen hatásai nem álltak meg 
az államok határain. A nemzetközi menekülthullámok, járványok, nemzetközi bűnszö-
vetkezetek, valamint a nemzetközi terrorizmus jelentős kihívás elé állítják a „más játék-
szabályokhoz szokott” nemzetközi közösséget. Különösen nagy fejtörést okoz a hagyo-
mányos szuverenitáselv, a belügyekbe való beavatkozás tilalmának tiszteletben tartása. 
Ráadásul a beavatkozás még csak a kezdet. A gyenge vagy nem működő államok meg-
erősítésére indított államépítési projektek további hosszú távú kérdéseket vetnek fel.

Ezek közül az egyik legalapvetőbb az államépítés céljának és tartalmának definiá-
lása. Az elképzelések rendkívül sokfélék. Francis Fukuyama az államépítés fogalmát 
alapvetően az állami intézmények és kapacitások külső beavatkozás révén történő 
megteremtésére és megerősítésére fókuszálja.7 Mások, köztük Rada Péter, az államépí-
tési folyamat multidimenzionális jellegére hívják fel a figyelmet.8 Ez utóbbi koncepció 
rávilágít az államépítéssel kapcsolatos párhuzamos kihívásokra (például gazdasági 
és szociális), és iránymutatást ad a feladatok tervezéséhez. E koncepció nagy előnye, 
hogy figyelmet szentel a társadalmi folyamatoknak is, amelyek lényegében az állam-
építési folyamat legkritikusabb pontjai. Fukuyama is elsősorban emiatt preferálja az 
intézményépítési megközelítést, kiegészítve azzal, hogy minél inkább társadalmilag 
beágyazott egy intézmény, egy politika, annál nehezebben valósítható meg annak ex-
portja. Az oktatás is ezek közé az intézmények és politikák közé tartozik.9 

Ugyanakkor számos olyan tényező van, amely szükségessé teszi az oktatás és az ál-
lamépítési folyamat kapcsolatának mélyebb megismerését, különösen annak tükrében, 
hogy 2001. szeptember 11. sokkja kapcsán előtérbe kerültek a kulturális és civilizációs 
ellentétekre alapozó konfliktuskoncepciók, amelyeket különösen egyes amerikai poli-
tikai körök karoltak fel, és ezek jelentős hatással voltak az USAID tevékenységére is.10 
James Kunder, az USAID Ázsiáért és Közel-Keletért felelős ügyvezető-helyettese, elsőd-
leges feladatként a Nyugat- és Amerika-ellenesség csökkentését, valamint a terrorizmus 
vonzásának kitett rétegek felkarolását jelölte meg.11 Novelli és Lopes Cardozo szerint ez 
a célkitűzés eltérítheti a fejlesztési programokat a tényleges egyenlőtlenségek kezelésé-
től az emberek szemlélete megváltoztatásának irányába.12 Mindez könnyen pejoratív, a 
gyarmatosítás idejét idéző, misszionárius jelleget tükröző gyakorlattá válhat.

Visszakanyarodva a fukuyamai gondolatmenethez, különösen relevánsnak tűnhet-
nek a szerző aggodalmai az oktatási intézményrendszer kívülről történő implementá-
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lásának sikerével kapcsolatban. Amint azt a következőkben látni fogjuk, a történelem 
már számos negatív példával szolgált arra, hogy milyen súlyos következményei lehet-
nek egy nem megfelelő külső beavatkozásnak az oktatás területén. Az oktatás ugyanis 
nem egyszerűen tudást ad át, hanem társadalmi értékeket is. Az idegen értékek ráerő-
szakolása egy társadalomra pedig súlyos konfliktusok forrása lehet.

Oktatás és konfliktus

Államon belüli aspektusok
Tekintettel az államépítés hosszú távú céljaira és arra, hogy egy állam sem képes mű-
ködni megfelelő társadalmi bázis nélkül, kiemelt jelentőséggel bír, hogy az oktatás 
társadalmi konfliktusok kialakításában és elmélyítésében játszott szerepét megértsük.  
E folyamatok és összefüggések mélyebb elemzése hozzájárul a megfelelő oktatási re-
form kialakításához, amely döntően befolyásolhatja az adott államépítési folyamat si-
kerességét és eredményeinek fenntarthatóságát. Bill Williamson is hangsúlyozza, hogy 
az oktatástervezéshez fűződő problémák kisebb részben tekinthetők csak technikai-
nak, a fő kérdések politikai jellegűek: kinek fog kedvezni a kivitelezett változtatás, és ki 
fogja viselni a felmerülő költségeket?13 Miként a konfliktuskezelés, úgy az oktatásszer-
vezés sem lehet sikeres, ha statikusan és a konfliktus dinamikájától elvonatkoztatva 
dolgozzák ki. Olyan kérdésekre keresem a választ, mint hogy milyen szerepe van az 
oktatásnak a hatalommegosztásban, és ezen keresztül milyen társadalmi konfliktusok 
merülnek fel, és hogy melyek a legfőbb ütközőpontok az oktatáspolitika és az oktatás-
szervezés kapcsán. E gondolatmenetet annak egy külső aspektusával folytatva pedig 
olyan korábbi eseteket veszek górcső alá, melyekben külső erők alakították egyes or-
szágok oktatáspolitikáját, és okoztak ezzel maradandó problémákat.

Az oktatás – és érdemes még megjegyezni, hogy a nevelés – elsődleges célja, hogy ér-
tékeket, normákat és szemléletet közvetítsen, amelyek elősegítik a fiatalabb generációk 
beilleszkedését az adott társadalmi környezetbe, valamint hogy olyan képességekkel ru-
házza fel őket, melyek révén integráns részeseivé válhatnak a társadalmukat övező gazda-
sági és állami intézményrendszereknek. Az oktatás nagymértékben befolyásolja az egyén 
felfogását a körülötte lévő világról, valamint azt, hogy ténylegesen értékelni és elemezni 
tudja saját helyzetét és lehetőségeit, és így végső soron azt is, hogy képes-e az őt érő külső 
hatásokra aktív válaszokat adni. Számos esetben az oktatás jogokat is formál, ami lehetővé 
teszi az egyén számára, hogy bizonyos társadalmi és gazdasági közegben mozoghasson. 
Ennek megfelelően az oktatásból való kizárás és kirekesztés, illetve az oktatás egyenlőtlen 
elosztása negatív következményekkel jár az érintett csoport teljes értékű részvételére az 
állam gazdasági és társadalmi életében. Az ilyen megszorításoknak mind azonnali, mind 
hosszú távú következményei vannak az érintett csoportok szocio-ökonómiai státusára.14
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Bersnstein ezzel kapcsolatban megjegyzi: „az, ahogyan egy társadalom szelektálja, 
osztályozza, elosztja, közvetíti, illetve értékeli az oktatással megszerezhető, általános-
nak tekintett tudást, tükrözi mind a hatalom elosztását, mind a társadalmi kontroll 
elveit.”15 A domináns csoportok, amelyek jellemzően a legmagasabb szintű oktatásban 
részesülnek, az oktatást használják fel társadalmi pozíciójuk megszilárdítására.16 Mind-
ez hosszú távon a társadalmon belüli törésvonalak összefonódásához vezet, amelyek 
mentén halmozottan előnyös és hátrányos csoportok alakulnak ki, melyek könnyedén 
kerülhetnek szembe egymással. Ukoha Ukiwo egy Nigériáról szóló esettanulmányá-
ban azt „sugallja, hogy az oktatás hajlamos identitásalapú mobilizáció és konfliktus 
előidézésére, amennyiben eltérő szocio-ökonómiai kilátásokat és politikai felhatalma-
zást nyújt egyes szubnacionális csoportoknak”.17 Nem csoda tehát, hogy az oktatás 
könnyen politikai céloknak rendelődik alá a konfliktusban álló aktorok kezében, ami 
a csoportok közti feszültség eszkalálódásához vezethet. Bush és Saltarelli kifejezetten 
arra hívja fel a figyelmet, hogy az oktatásból való fokozatos kizárás a romló csoport-
közi kapcsolatok indikátoraként funkcionálhat, és így részét kell hogy képezze a korai 
figyelmeztető rendszereknek.18 Mindezt jól példázza az albánokkal szembeni növekvő 
diszkrimináció és kizárás esete Koszovóban és Macedóniában.

Az oktatásból való kirekesztés csak egyik aspektusa az oktatás konfliktust erősítő és 
hatalmat megosztó szerepének. Az oktatás identitásépítő jellege veti föl a legsúlyosabb 
problémákat, annak megítélése ugyanis korszaktól és helytől függően változott és vál-
tozik. Az oktatás csoportokat egyesítő, nemzetépítő funkciója kétféle módon valósulhat 
meg: asszimiláció vagy integráció révén. A 18. század végétől a közoktatás elterjedésének 
kiemelkedő szerepe volt a francia nemzettudat kialakulásában, ami megerősítette a köz-
ponti hatalommal szembeni lojalitást. Ennek elérésben központi szerepet játszott a francia 
nyelv oktatása és integráló ereje. A francia nyelv primátusa azonban a kisebbségi nyelvjá-
rások és tudatok elnyomásával járt együtt, amelyek csak a jelen kor társadalmi pluralitást 
elismerő légkörében kerülhettek ismét felszínre.19 Hasonló funkciót töltött be az oktatás 
Nagy-Britanniában és az Amerikai Egyesült Államokban is.20 A 19. századi Közép- és 
Kelet-Európában a nyugat-európaitól eltérő nemzetfejlődés következtében az oktatás 
asszimiláló funkciója heves ellenállást váltott ki az alárendelt helyzetben lévő nemzetisé-
gi csoportok részéről. A volt Szovjetunióban az oktatás a szovjet emberideál kinevelését 
szolgálta21, s szintén az alárendelt nemzeti identitás tabuvá tételével járt együtt.

Ugyanakkor az asszimilációs oktatáspolitika részben az emberi jogok fejlődésének 
köszönhetően, részben pedig azért, mert a politika gyakorta sikertelennek bizonyult, 
mára kezdi elveszíteni megalapozottságát. Mindez annak tudatában érdekes, hogy 
a jelen kor egyik legnagyobb kihívása éppen a gyenge államokon belüli társadalmi 
fragmentálódás és konfliktus, amelynek kialakulásához az oktatás területén tapasz-
talható egyenlőtlenségek is hozzájárultak. A történelem manipulálása és a társadalmi 
kapcsolatok törésvonalainak átpolitizált interpretációja, a sztereotípiákkal dolgozó 
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tankönyvek és tantervek felerősítik a csoportok közötti bizalmatlanságot, és a köztük 
lévő viszony zéróösszegű játékként való feltüntetésével ellenségképet alakíthatnak 
ki.22 Amint arra többen is rámutattak: „az előítéletes gyerekek sokkal nagyobb való-
színűséggel lesznek moralisták, hajlamosabbak a világot fekete-fehér terminusokban 
értelmezni, és könnyebben vetítik ki saját konfliktusaikat a külvilágra.”23 Ruandában 
ez különösen jól látható módon valósult meg. Amellett hogy a tuszik az oktatás tekin-
tetében privilegizált helyzetben voltak, a manipulált tanterv azt is felerősítette bennük, 
hogy ők képezik a domináns elitréteget, amely ráadásul fizikai jegyekben is megkülön-
böztethető a tanulatlan hutuktól.24 Az oktatás ily módon történő szervezése rendsze-
rint együtt is jár az ellenségként definiált csoport oktatástól való elidegenítésével, illet-
ve abból való kizárásával (például az albánokat Koszovóban), vagy ha több domináns 
csoport rivalizál egymással, akkor a hivatalos oktatási rendszer törésvonalak mentén 
történő szétzilálásához vezet, mint például a volt Jugoszláviában. Az előbbi esetben 
megjelenhetnek földalatti oktatási intézmények és rendszerek, amelyek szintén a nega-
tív csoportidentitás erősítését szolgálhatják.

Végül, de nem utolsósorban nem hagyható figyelmen kívül az oktatás nyelvének kér-
dése, amely szintén egy jellemző ütközőpont. Az oktatás nyelvének jelentősége a nyelv 
kultúrát és identitást hordozó karakterében ragadható meg. Az anyanyelv nem egysze-
rűen a legkézenfekvőbb kommunikációs csatorna egy adott közösségen belül, hanem az 
adott közösség kultúrájának kulcseleme. Az oktatásnak pedig alapvető szerepe van az 
anyanyelv ápolásában, és így annak korlátozása, valamint betiltása az adott közösséggel 
szembeni ellenséges és asszimiláló lépésként fogható fel, amely egy másik csoport do-
mináns helyzetének fenntartását célozza.25 Különösen érzékeny ez a kérdés azóta, hogy 
az emberi jogok területén megfogalmazódott a kultúra ápolásához való jog, valamint a 
gyermek saját identitásának és nyelvének fejlesztéséhez és gyakorlásához való joga. Az 
1990-ben hatályba lépett, a gyermek jogairól szóló egyezmény 19. cikke kimondja, hogy a 
gyermek oktatásának a gyermek szülei, kulturális identitása, nyelve és értékei, a lakhelye 
és származási helye szerinti ország értékei, valamint az övétől eltérő civilizációk iránti 
tiszteletének fejlődésére kell irányulnia.26 Továbbá megnőtt az igény a kisebbségi nyel-
vek védelmére is a kisebbségi jogok fejlődésének köszönhetően, ami részben az alapfokú 
oktatás anyanyelven történő biztosításának követelményét is felszínre hozta.27

Oktatáspolitika a nemzetközi kapcsolatokban
E témakör külön tárgyalása elsősorban azért releváns, mivel a kívülről vezényelt okta-
táspolitika történelmi tapasztalatai rámutathatnak az államépítési folyamat buktatóira 
és az az előtt álló kihívásokra. Továbbá óvatosságra intheti azokat, akik részt vesznek és 
döntéseket hoznak az államépítési folyamatban. A gyarmatosítás kora, valamint a má-
sodik világháborút követő dekolonizációs folyamat e tekintetben rendkívül sok tanul-
ságos esettel, tapasztalattal szolgál. Ezek alapján megismerhetők az oktatásszervezés 
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szándékolt, illetve nem szándékolt pozitív és negatív hatásai, amelyek változást indu-
káltak a csoportközi és csoporton belüli kapcsolatokban. Ennek egyik alapja éppen az 
oktatáshoz fűződő azon percepció, hogy a tanult, okos emberek hordozzák magukban 
a fejlődést. Így az oktatásban való részvétel, más tényezőkkel közösen, befolyásolta az 
adott csoport fejlettségbeli szintjéről alkotott képzetet.28

A kolonizáció évszázadaiban a nagyhatalmak, többek között Nagy-Britannia és 
Franciaország nem egyszerűen gazdasági kizsákmányolásra törekedtek, hanem saját 
politikai rendszerük és kulturális értékeik terjesztésére is.29 Az európai oktatási rend-
szerek exportja alapvetően azt a célt szolgálta, hogy a gyarmattartó országhoz lojá-
lis, „helytartó” elitet alakítson ki, amely a gyarmattartók meghosszabbított kezeként 
működött.30 A társadalmi csoportok közti szelekció azonban sokszor külső tényezők 
hatására érvényesült. A gyarmati adminisztráció és felügyelet ugyanis értelemszerűen 
olyan földrajzi területekre koncentrálódott (például kikötők, partvidék, nyersanyag-
lelőhelyek, kereskedelmi útvonalak, városok), amelyek vagy a kommunikációt, vagy 
a gazdasági tevékenységeket szolgálták. Következésképpen az egyes etnikai és törzsi 
csoportok földrajzi elhelyezkedése és migrációja is központi szerepet játszott az ok-
tatás területén kialakult egyenlőtlenségekben.31 Az oktatás tekintetében privilegizált 
csoportok később politikai, gazdasági és társadalmi fölénybe kerültek, mivel csak ők 
voltak képesek működtetni az állami adminisztrációt és a gazdaságot.

A gyarmati oktatás legnagyobb negatívuma, hogy több helyütt hozzájárult a meg-
lévő társadalmi viszonyrendszer eltorzításához, a társadalmi kohézió felbomlásához, 
valamint részét képezte annak a megkülönböztetési folyamatnak, amelynek révén a 
társadalmi törésvonalak kialakulhattak és tudatosodhattak. Ruandában – de hasonló 
tendenciák érvényesültek Burundiban is – az 1800-as évektől egészen az 1940-es évekig 
szinte kizárólag a tuszik kaptak lehetőséget arra, hogy iskolába járjanak.32 Ily módon a 
sztereotípiákat közvetítő tankönyvek még alátámasztást is nyertek. Máshol a kívülről 
implementált oktatás a már meglévő szakadékokat mélyítette el (Malajzia esetében pél-
dául a város és a vidék között).

Az eurocentrikus oktatás révén az európai hatalmak saját értékrendszereiket is igye-
keztek ráerőltetni a gyarmatok lakosságára, és nem vették figyelembe a helyi érték-
rendszereket.33 Nem voltak tekintettel arra a társadalmi, kulturális és nyelvi sokszínű-
ségre sem, amelyben az „exportált” oktatáspolitika megvalósult. A gyarmati oktatás új 
identitásokat, fejlettségbeli különbségre alapozó csoporttudatokat kreált, amelyek az 
adott társadalomtól alapvetően idegenek voltak, és amelyek a dekolonizációs folyamat 
során konfliktusba kerültek egymással. Ennek a folyamatnak elválaszthatatlan részét 
képezte a gyarmattartók nyelvének átvétele, s ez sok esetben elnyomta a helyi nyelvek 
használatát. A „lingua franca” szerepének megítélése ugyanakkor nem egyöntetű. Míg 
számos helyen, például Vietnamban, jelentős ellenállás alakult ki a gyarmattartó nyel-
vével, az említett esetben a franciával szemben, és a gyarmati fennhatóság felszámolása 
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után ki is szorították a használatból,34 addig máshol, többek között Indiában, az angol 
nyelv ma is egyik fontos összetartó elemét képezi a kulturálisan és nyelvileg sokszínű 
országnak.35

A hidegháborús időszakban a két szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok és 
a Szovjetunió is rendszeresen nyúlt az oktatáson keresztüli manipuláció eszközéhez.  
A szovjet befolyás alá tartozó területeken az oktatást a szocialista ideológiának rendelték 
alá annak érdekében, hogy egyrészt lojálissá tegyék a lakosságot a szovjet vezetés irányá-
ban, valamint hogy bizalmatlanságot keltsenek a fejlett nyugati országokkal szemben. 
Ennek érdekében átírták a történelemkönyveket is, ezekben háttérbe szorították, illetve 
ellentétesen mutatták be a nemzettudat táplálására alkalmas eseményeket és történé-
seket. A vallási oktatást is betiltották, mert vetekedhetett volna a szovjet ideológiával. 
Részben éppen ennek hatására törtek ki zavargások Afganisztánban a szovjet interven-
ció után. Az iskolák és tanáraik az erőszak célpontjaivá váltak.36 Miután Afganisztán a 
hidegháborús szembenállás egyik fő frontvonalává vált, az Amerikai Egyesült Államok 
is felhasználta az oktatást a szovjetek elleni mobilizációra. Az amerikai hozzájárulással 
készült matematika-tankönyvekből a fiatalok Kalasnyikovokon és szovjet katonákon 
keresztül sajátíthatták el az alapvető számítási készségeket. Továbbá a szunnita irányza-
tokhoz kötődő könyvekben síitaellenes tartalmak jelentek meg, míg a Pakisztánba me-
nekült, illetve az ott élő síiták iráni támogatással fejlesztették ki tankönyveiket.

Ez utóbbi eset jó példa arra, miként válhat az oktatáspolitika a nemzetközi kapcso-
latok részévé. Ennek jelentőségét tovább növeli az a tény, hogy a nem működő álla-
mok többségénél a társadalmi diverzitás kezelése nehézséget okoz. A kolonizáció ered-
ményeként létrejött mesterséges határvonalak etnikai csoportok ezreit vágták szét, és 
helyezték eltérő állami igazgatások alá. A kolonizációs államépítési folyamatok csak 
ritkább esetben voltak képesek igazi nemzeti identitást létrehozni, és még ha sikerült is 
ez, akkor is megmaradtak a nagyon erős kulturális, vallási vagy etnikai szálak, amelye-
ket korábban nem kereszteztek határok.

Az oktatás szerepe az államépítési folyamatban

Az államépítés rendkívül komplex feladat, amely egyszerre szolgál sürgősségi-segé-
lyezési, valamint hosszú távú intézményépítési és társadalmi konszolidációs célokat.  
A nem működő államok újjáépítésének minden egyes dimenziója, az alapvető biztonság 
megteremtése, a társadalmi kohézió erősítése, az intézményépítés, a demokráciaterjesz-
tés és a gazdasági fejlesztés37 is felvet az oktatással kapcsolatban bizonyos dilemmákat 
és kihívásokat. A megoldások kidolgozásánál ugyanakkor egyre nagyobb hangsúllyal 
szerepelnek a nemzetközi közösség által megfogalmazott, az oktatáshoz és neveléshez 
való jogra épülő elvek és irányvonalak, amelyek döntően befolyásolják és meghatároz-
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zák az intézkedések irányát. Ezek megvalósítása azonban csak a helyi adottságok és 
specifikumok figyelembevételével és a helyi közösségek bevonásával lehet sikeres.

A Gyermek jogairól szóló egyezmény, az 1990-ben Jomtienben elfogadott World 
Declaration on Education for All (EfA), illetve az ez utóbbihoz készített 2000. évi dakari 
keretegyezmény fontos célokat határozott meg a nemzetközi közösség számára. Az EfA 
keretében olyan elvárásokat fogalmaztak meg – 2015-ös határidővel –, mint az alapfokú 
iskola ingyenes garantálása mindenkinek, a nemek közötti egyenlőtlenségek felszámo-
lása és a felnőtt írástudók arányának ötven százalékra növelése.38 Ezen célok elérése 
nem meglepő módon a konfliktus sújtotta országok miatt ütközik a leginkább nehézsé-
gekbe. Százmilliónál is több iskoláskorú marad ki az oktatásból valamilyen konfliktus 
vagy polgárháború következtében.39

Az oktatás emellett az ENSZ millenniumi célkitűzéseinek is központi eleme a sze-
génység elleni küzdelem eszközeként, noha szociális hatásainak megítélése mind a mai 
napig rendkívül ellentmondásos, és számos más külső (például gazdasági és politikai) 
tényező által kölcsönösen meghatározott. Az egyes oktatási szintek az élet más-más 
szférájában fejtik ki hatásukat, és a lakosságra való kiterjesztésük üteme is meghatáro-
zó az oktatás fejlődésben játszott szerepét illetően.40 Ugyanakkor, mint látni fogjuk, a 
megfelelő ütemezésnek korlátot szab a társadalom által gyakorolt nyomás és az egyes 
korosztályok igényeinek kényszerű kielégítése. Az oktatásszervezés tekintetében az 
egyik legnehezebb feladat éppen a rövid és hosszú távú céloknak az összeegyeztetése 
és a más szektorok sikeres fejlődésétől való függőség.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne lehetne megkülönböztetni az oktatás új-
raszervezésével kapcsolatban rövid és hosszú távú teendőket. Ugyanakkor hiba len-
ne egymástól izoláltan kezelni és tervezni ezeket az intézkedéseket, hiszen e két elem 
szétválasztása könnyen kontraproduktívvá válhat, és a sürgősségi/humanitárius segé-
lyezés és a fejlesztés közötti hamis dichotómia kialakulását eredményezheti, amelynek 
problematikájára az utóbbi időben nagy hangsúlyt helyez a szakirodalom és a nemzet-
közi közösség.41 A hosszú távú folyamatok is sokszor azonnali tervezést és döntéseket 
igényelnek. Ezek gyakran politikai jellegűek, amelyek a békemegállapodások alapjául 
is szolgálhatnak. Ilyen kérdés többek között, hogy ki szervezze az oktatást, ki legyen a 
felelős a kivitelezéséért és minőségének ellenőrzéséért, és hogy milyen nyelven folyjon 
az oktatás. A hatalommegosztásról szóló kérdések megválaszolása sok esetben nem 
kellő körültekintéssel történt. Ennek következményeként – ezt bizonyítja Bosznia-Her-
cegovina példája is – több esetben is súlyos, hosszú távú problémák kerültek felszínre.

Az alapvető biztonság és a társadalmi kohézió megteremtése
Az államépítési folyamat szakaszain sorra haladva, azokhoz kapcsolódóan különböző 
oktatásszervezési feladatokat határozhatunk meg. Értelemszerűen az oktatás újrain-
dításának is vannak előfeltételei, amelyek leginkább a minimális biztonság igényéhez 
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köthetők. Ugyanakkor maga az oktatás beindítása is lényegesen hozzájárulhat az alap-
vető biztonság megteremtéséhez. Ez részben a normális élethez való visszatérés és a 
biztonság érzetével függ össze, valamint azzal, hogy az oktatás révén olyan képessé-
gekre és tudatosságra tehetnek szert a hallgatók és a diákok, amelyek az életben mara-
dásukat és mindennapi életük teljesebbé tételét segítik elő. Az életképességek fejleszté-
sét célzó oktatásnak jelentős szerepe van a diákok életben maradása szempontjából.42 

Ezek közül is talán a legfontosabbak a különböző betegségek, különösen a HIV/AIDS 
megelőzését célzó programok, valamint az aknákkal kapcsolatos tudatosság fejleszté-
se. Így a lakosság nagyobb eséllyel kerülheti el ezeket a fenyegetéseket, és mérsékelhe-
tők a konfliktusból származó veszteségek.

Az oktatás emellett központi szerepet játszik az alapvető biztonság megteremtése 
kapcsán a leszerelt egykori kombattánsok demobilizációjában és reintegrációjában. 
Kiemelkedő jelentőséggel bír az úgynevezett gyerekkatonák lefegyverzése és visz-
szavezetésük a normális társadalmi életbe. Noha nem lehet megbecsülni pontosan – 
egyebek mellett azért, mert egyes területeket nem lehet megközelíteni és így nem lehet 
onnan információkat gyűjteni, és mert a gyermekkatonák számára befolyással bír a 
konfliktus dinamikája, illetve a béketeremtés folyamata –, vannak, akik 200 és 500 ezer 
körülire becsülik a gyerekkatonák a számát.43 Afrikában vannak a legtöbben, többek 
között Csádban, Burundiban, Ruandában, a Közép-afrikai Köztársaságban, Ugandá-
ban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Szomáliában és Szudánban. De ezrével 
fordulnak elő más konfliktusövezetekben is, például Afganisztánban és Irakban.44  
Az oktatás perspektívájának garantálásával megelőzhető a fiatalkorúak bevonása to-
vábbi erőszakos cselekményekbe. Sierra Leonéban sok iskoláskorú fiatal éppen az al-
ternatív lehetőségek hiányát említette meg annak indokaként, hogy katonasorba lépett: 
nem volt munka, és nem volt továbbtanulási lehetőségük sem.45

Az iskolák falain belül, amennyiben a feltételek megfelelők, a diákok elsajátíthatják 
a konfliktuskezelés békés módjait, megismerhetik az alapvető emberi jogokat, valamint 
jobb eséllyel dolgozzák fel a háborús traumákat. Ebből a célból már számos béke- és 
emberi jogi oktatási programot dolgoztak ki az UNESCO keretében, melyek alapvető-
en interaktív módszerekkel dolgoznak. A béke megteremtése szempontjából az egyik 
alapvető feladat a háborúban részt vevő ellenséges csoportok közötti dialógus meg-
teremtése. Az oktatás olyan közös társadalmi jó, amely a társadalom széles rétegeit  
(gyerekek, szülők, tanárok stb.) érinti, és ezért alkalmas arra, hogy fórumként szolgál-
jon a felek számára. Ez sokszor elképzelhetetlen egy harmadik fél bevonása nélkül. 
Egy Bosznia-Hercegovinában működő NGO munkatársa mesélte, hogy „azért is van 
szükség rájuk, mert sok ember különben nem találna kifogást arra, szerb és bosnyák 
miért is ülhetne be együtt egy kávézóba”.46

Jogosan vethető fel ennek kapcsán a kérdés, hogy lehet vagy kell-e, hogy az okta-
tás a nemzetépítést célozza. Pró és kontra érvek egyaránt felhozhatók. Az elképzelés 



134 Külügyi Szemle

Orosz Anna

támogatói elsősorban az oktatás egységesítő szerepére helyezik a hangsúlyt, míg az 
ellenzők többek között arra, hogy az oktatás az egyéni autonómia és tudatosság fejlő-
dését szolgálja, amellyel szemben a nemzetépítés egy előre definiált értékrendet állít 
fel.47 Emellett megvalósíthatósága is komoly kétségeket vethet fel, mivel egy etnikai 
konfliktus után a csoportok közti sérelmek a csoporton belüli identitást erősítik fel. Egy 
ilyen kontextusban a nemzetépítést forszírozó oktatási rendszer valószínűleg nélkülözi 
a társadalmi elfogadottságot, és csak további feszültség forrásává válik.48

Ugyanakkor szükséges az oktatással kapcsolatban minimális követelményeket 
meghatározni annak érdekében, hogy ne lehessen visszaélni az oktatáshoz fűződő 
jogokkal. Bosznia-Hercegovina etnikai vonalak mentén felszabdalt oktatási rendsze-
re jól tükrözi a fenti problémát. A daytoni megállapodások értelmében az oktatást a 
kiemelt fontosságú nemzeti (értsd: bosnyák, horvát és szerb) érdekek közé sorolták, és 
az oktatáspolitikát a fragmentált adminisztratív struktúrához igazították, amely aztán 
az etnikai alapon szerveződő pártok játékszerévé vált. Az etnopolitikának alárendelt 
oktatás – amely egyrészt a „nemzeti tantárgyak” tartalmán, az oktatás nyelvén és a 
diákok térbeli elkülönítésén keresztül érvényesül – mind a mai napig a fiatalkorúak 
szegregációját célozza.49 Emiatt máig fennáll a bizalmatlanság a három etnikai csoport 
között, s ennek következtében az oktatás a „békeidőben” is biztonságpolitikai tényező-
vé léphetett elő.50

Az oktatás elengedhetetlen feladata tehát a csoportok közötti kommunikáció és a 
kapcsolatok erősítése. Ehhez nem szükséges az oktatás minden szinten történő cent-
ralizációja. A sikeres konfliktuskezelésnek jellemzően része az oktatáspolitika decent-
ralizációja és a kisebbségi jogok érvényesítése (lásd Dél-Tirol példáját). Ezzel párhuza-
mosan fel kell azonban számolni a tantervek azon tartalmát, amely egyes csoportokkal 
szemben gyűlöletkeltésre és az állam létjogosultságának megkérdőjelezésére alkalmas. 
Ez úton biztosítható mind a társadalmi sokszínűség és annak tolerálása, valamint az 
állami intézményrendszer stabilitása is.

Intézményépítés és a demokrácia közvetítése
„Az életképes intézmények megteremtése az államépítés legfontosabb része, mivel a 
gazdaság és a társadalom egészséges és fenntartható működéséhez elengedhetetlen az a 
keret, amit a lakosság körében legitimációt élvező intézmények adnak.”51 Egy megfele-
lő intézményrendszer fenntartása és hatékony működtetése kivitelezhetetlen megfelelő 
mennyiségű és minőségű humántőke hiányában. A kvantitatív és kvalitatív szempont-
oknak meg kell felelniük a társadalmi reprezentáció kritériumának is, annak érdekében, 
hogy az oktatásbeli különbségek miatt ne merüljenek fel feszültségek a hatalmi pozíci-
ókkal kapcsolatban. Az oktatáspolitika és az oktatási intézményrendszer meg-, illetve 
újjászervezésének módja döntően befolyásolja az intézményrendszer társadalmi elfo-
gadottságát. Ehhez érdemes megfontolni a fegyveres konfliktus gyermekekre gyako-
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rolt hatását bemutató 1996-os Machel-jelentésnek azon intelmét, amelynek értelmében  
„az újjáépítésnek kapcsolódnia kell a gyermekhez, a családhoz, a közösséghez, valamint 
az országhoz”.52 Az újjáépítés és a konfliktus okozta űr továbbá lehetőséget teremthet 
az oktatási rendszer teljes reformjára.53 E két elképzelésnek egyszerre kell érvényesülnie 
ahhoz, hogy társadalmilag elfogadható változások induljanak be az oktatásban.

Az újjáépítési folyamat kezdetén a fizikai infrastruktúra lerombolása, valamint a ta-
nárhiány miatt még jóval rugalmasabb és a helyi körülményekhez jobban adaptálható 
oktatási struktúrára van szükség. Kiemelkedő jelentőséggel bírnak ebben a szakaszban a 
közösségi alapon szerveződő, valamint az alternatív oktatási programok (például a rádió 
és a televízió segítségével). Ezek révén gyakran olyan csoportok (például lányok) és tele-
pülések (például elszigetelt hegyvidéki falvak) is oktatáshoz juthatnak, amelyek koráb-
ban, fizikai vagy egyéb (gazdasági, vallási, társadalmi) okokból, kiszorultak az állami ok-
tatásból. A helyi közösség és a nem kormányzati szervezetek révén növelhető a lakosság 
és a helyi vezetés körében az oktatással szembeni elkötelezettség, a közös erőfeszítések 
révén pedig erősödik a társadalom kohéziója – különösen akkor, ha ebbe a munkába a 
korábban ellenséges feleket sikerül bevonni, és sikerül őket kooperációra bírni. 

A helyi közösségeken alapuló oktatás esetében, különösen amíg fokozott a társadal-
mi csoportok közötti feszültség, garantálni kell, hogy ne váljon párhuzamos intézmény-
rendszerré, és hogy ne ássa alá az állami struktúrát.54 Az állami kapacitások bővülé-
sével, valamint az államilag biztosított oktatás fejlődésével párhuzamosan integrálni 
kell a két rendszert.55 Ez esetben viszont felmerül a kérdés, hogy a közösség által nyúj-
tott oktatás biztosította előnyök fenntarthatók-e az állami intézmények keretében is.56  
Afganisztánban az elmúlt öt évben jelentősen növekedett a beiskolázás (egymillióról 
ötmillióra), ami egyidejűleg az iskolák kapacitásainak túlterhelésével járt együtt. Noha 
a tanárképzés terén is jelentős fejlődés következett be, még mindig vannak területek, 
ahol rendkívül rossz a tanár-diák arány (1:65).57

Mindazonáltal nem szabad megfeledkezni a közösségnek az oktatási intézmény-
rendszer alakításában játszott szerepe kapcsán arról sem, hogy hosszú távon ki is 
alakítja az oktatáspolitikát. Bosznia-Hercegovinában a lijpharti konszocializációs mo-
dellnek megfelelően a három alkotmányos nemzet kiemelkedő befolyást szerzett az 
oktatás területén. Ennek eredményeképpen rendkívül nehézkessé vált annak moder-
nizációja és integrációja. A jelenlegi bosznia-hercegovinai oktatási rendszer az állami 
etnopolitikáknak és az azokkal együtt járó adminisztratív decentralizációnak a követ-
kezményeként máig erősen fragmentált.58 A nemzetközi közösség csak lassan reagált 
az oktatásban tapasztalható szegregáció negatív következményeire, és annak korrek-
ciójára tett kísérlete, az iskolák integrációjának ösztönzése már a horvátok heves el-
lenállásába ütközött. Ez rámutatott arra, hogy a nemzetközi közösség alulértékelte a 
horvátok által a horvát nemzettudat ápolásában az oktatásnak tulajdonított szerepet.59 
Bosznia-Hercegovina példája alátámasztja tehát a fentebb említett félelmeket, amelyek 
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az egyes társadalmi csoportok és elitjeik szerepvállalásának lehetséges negatív hatá-
saira figyelmeztetnek az állam fejlődését illetően.

Az előbbi példa kapcsán részben alátámasztást nyer Penny Enslin azon érvelése, 
hogy az identitáspolitikának alárendelt oktatás összeütközésbe kerülhet az adott állam 
demokratikus fejlődésével.60 Ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy milyen hatásokkal 
jár együtt, és milyen mértékig képes támogatni az oktatás a demokratikus fejlődést. 
Enslin érvelése szerint az oktatás demokratikus értékrend szerinti megvalósulása elő-
segíti az egyéni tudatosság kialakulását és az individuum azon képességét, hogy a saját 
felfogása szerint orientálja gondolatait és cselekedeteit.61

Megfelelő gazdasági fejlettség hiányában viszont sokszor nem adatik meg az egyén-
nek a lehetőség, hogy a saját elképzelései szerint alakítsa életét, és nagymértékben rá 
van utalva a közösségre, amelyhez tartozik. Az individualista szemlélet eltúlzása így 
könnyen a közösség szociális hálójának tagadásába fordulhat át. Az individualista 
szemléletet közvetítő oktatás ráadásul könnyen a tradicionális elvekre épülő közösség 
ellenállásába ütközhet, és az említett társadalmi elfogadottság hiányának kialakulását 
eredményezheti. Másfelől az oktatás a civil társadalom fejlődésének elősegítésével tá-
mogathatja a társadalom felől jelentkező érdekek jobb artikulációját és képviseletét, 
valamint ellensúlyozhatja adott esetben az érdekképviseletet kisajátító, s társadalmi 
törésvonalak mentén szerveződő politikai csoportok megosztó törekvéseit.

Gazdasági fejlesztés
Az oktatási és a gazdasági fejlesztés közti kölcsönös összhang megteremtése rendkívül 
bonyolult feladat. A fő problémát az jelenti, hogy az oktatás révén biztosítható az a társa-
dalmi bázis, amely mozgásban tartja és kihasználja a gazdaság által nyújtott lehetősége-
ket, amelyek annak hiányában elkallódnának. A kevés munkahelyet biztosító gazdaság 
viszont súlyos társadalmi feszültségekhez vezethet az oktatásban részesültek körében, 
akik így nagy valószínűséggel visszatérnek a feketegazdaságba, és illegális tevékenységek 
(csempészet, rablás) révén próbálják meg biztosítani a maguk és családjuk megélhetését.62 
Jogosan vetődik fel ennek ismeretében a kérdés, hogy milyen mértékben terjesszék ki az 
oktatás egyes szintjeit úgy, hogy ezzel ne okozzanak további társadalmi feszültséget. 

Különösen kritikus ebből az aspektusból a felsőoktatás helyzete. A gazdasági fejlődés 
korai szakaszában ugyanis inkább hátrányosnak bizonyult a növekvő felsőfokú beis-
kolázási ráta.63 Ezt egyrészt a felsőoktatás magas költségigénye, valamint az okozza, 
hogy a nem megfelelően finanszírozott és kapacitáshiánnyal küszködő intézményekben 
a hallgatói létszám megnövekedése az oktatás és a tanulmányok minőségének gyors 
romlását idézi elő. A versenyképes felsőoktatás hiánya könnyen a felsőoktatásba jelent-
kezők elvándorlásához vezethet. Hasonló dilemmával szembesülnek az államok abban 
az esetben is, ha nem képesek munkalehetőségeket garantálni a határaikon belül. Nem 
véletlen, hogy olyan erőteljesen jelentkezik a brain drain-effektus a volt jugoszláv tag-
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köztársaságok esetében. Ezért is fontos, hogy a gazdaság- és az oktatáspolitika között 
szinergia jöjjön létre, amely egy szektorközi együttműködés keretében valósul meg.

Ami az alap- és a középfokú oktatást illeti, a tapasztalatok szerint inkább az utóbbi 
bizonyul jelentősnek a gazdasági fejlődés előmozdításában.64 Kiterjesztése megköve-
teli azonban az alapfokú oktatás általánossá tételét is. Az alapfokú oktatás teszi lehe-
tővé a legalapvetőbb ismeretek és készségek elsajátítását, melyek nélkül a mindennapi 
élet dolgai is nehezen kezelhetők. Az alapfokú oktatás kulcsszerepet játszik a népesség 
egészségügyi állapotának javításában és általában az emberi képességeknek, a humán 
potenciálnak a felszabadításában. A középfokú oktatás vonatkozásában nagyon fontos 
annak tartalma és minősége. A gazdasági fejlettség alacsonyabb fokán a szakképzés 
meghatározó a munkaerő minőségében. Az információs technológia és a globalizáció 
gyorsan változó korában még a fejlett országokban is komoly nehézségeket okoz az 
oktatás hozzáigazítása a munkaerő-piaci igényekhez. Az általános képzést nyújtó 
középiskolák diákjai rendszerint továbbtanulnak, és ők alkotják az egyetemisták na-
gyobbik hányadát. Ugyanakkor az egyik vagy másik irányban eltorzított középiskolai 
rendszer sem ideális a hosszú távon, ezért kiegyenlített elosztásuk javasolt. Azzal is 
számolni kell azonban – mint arról korábban már szó esett –, hogy a megnövekedett 
számú középiskolai hallgató nagyobb igényt támaszt a felsőoktatással szemben, így 
annak elhanyagolása szintén negatív következményekkel járhat. Lényeges tehát, hogy 
az alapfokú oktatást hangsúlyozó EfA-programok mellett nagyobb figyelmet szentel-
jen a donorközösség a közép- és a felsőfokú oktatás fejlesztésének is.65

Összegzés

Az államépítés komplex feladatának megértése, tapasztalatainak összegzése és elem-
zése a 21. század egyik elsőrendű feladatává vált. Az elmúlt majdnem két évtized ta-
pasztalatai rámutattak az államépítés sikerességének korlátaira, és arra, hogy a beavat-
kozásnak kitett társadalom jellege döntő tényező ebben a folyamatban. Ezen belül is 
kiemelt figyelmet igényelnek az oktatással kapcsolatos szervezési feladatok és kihívá-
sok, amelyek hatása nem egyszerűen attól a társadalmi kontextustól függ, melyben 
megvalósul, hanem maga is befolyásolja a társadalmi folyamatok alakulását. Követ-
kezésképpen az oktatás területén bekövetkezett változások és eredmények az egész 
államépítési folyamat végkifejletére hatással vannak.

Hiba lenne elhanyagolni az oktatás államépítés dimenzióira gyakorolt rövid és hosz-
szú távú hatásainak elemzését. A vizsgálatnak ki kell terjednie az oktatás társadalmi, 
gazdasági, intézményi és politikai aspektusaira, és az egyes területekhez kapcsolódó 
tapasztalatokat össze kell vetni annak érdekében, hogy megfelelő képet lehessen kapni 
egy-egy tervezett intézkedéscsomag jövőbeli esetleges kockázatairól és nyereségeiről. 
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A külső beavatkozással implementált oktatási rendszernek ugyanis jelentős, nem szán-
dékolt következményei lehetnek. Ennek potenciális társadalmi költségei komoly fele-
lősséget ruháznak a nemzetközi közösségre.

Az elemzésben referenciaként szolgálhatnak a kolonizációs időszaktól napjainkig 
tartó folyamatok hatásai, melyek olykor az oktatással kapcsolatos negatív társadalmi 
folyamatokra, az oktatás társadalmi konfliktusokban játszott szerepére is rávilágíta-
nak. Ugyanilyen lényeges az oktatás társadalom konszolidációjában és újjáépítésében 
játszott szerepének megértése, ami ahhoz szükséges, hogy az oktatást mint aktív béke-
építő eszközt lehessen alkalmazni.
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Résumé

The Role of Education in the Countries Coming Out of a Conflict: Thoughts on 
the State-building Process

The role of education in peace-building and state-building processes and tasks gained 
attention during the last two decades. This is the result of a change in the nature of 
contemporary conflict on the one hand, and the recognition of “two faces of education 
in ethnic conflict” on the other. The new security challenges, such as the phenomenon 
of state failure, require a comprehensive response from the international community 
which must take social issues into account much more than it used to. Education plays a 
key role in these challenges, therefore the understanding of educational impacts on so-
cial, political and economic structures is of great significance. This article is an attempt 
to summarize some of the main aspects of educational challenges in the state-building 
process by analyzing the previous experiences of external intervention in educational 
policy, including the long-term impact of such interventions.


