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A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási  
Stratégia 2011-ben elsőként született meg az 
Európai Unióban, amely kimondja, hogy „ma 
Magyarország egyik legnagyobb kihívása a sze-
génységben élők, közöttük a roma népesség 
felzárkózása.” Annak ellenére, hogy az elmúlt tíz 
évben jelentős javulást ért el a felzárkózás-poli-
tika hazánkban, a fent említett célok továbbra 
sem veszítették el az aktualitásukat. A probléma 
nagysága és a megoldásának fontossága azóta 
sem csökkent. 
Kormányzati kezdeményezésre, a roma és hát- 
rányos helyzetű családok társadalmi felzárkózás-
sal kapcsolatos folyamatainak megismerése 
és elősegítése érdekében működik a KINCS  
Társadalmi Csoportok Kutatóközpontja, mely 
kutatásokkal és elemzésekkel járul hozzá e szak-
politikák eredményességéhez. A kutatóközpont 
a KINCS fő szakterületéhez kapcsolódóan család-
politikai hangsúllyal végzi tevékenységét, mely 
egyszerre érinti a roma családokat és a szegény- 
ségben élőket, illetve azokat, akik ebből sike- 

resen kitörtek, így példát mutatva társaiknak. 
A folyóirat aktuális száma különleges, mivel  
a kutatóközpont eddig elkészült kutatásait és 
elemzéseit mutatja be a teljesség igénye nélkül. 
Különszámunkban olvashatnak komplex társa- 
dalmi szintű elemzésekről, a roma gyerekek és 
fiatalok oktatási helyzetéről, kilátásairól és jó 
példákról. De arról is, hogy milyen tartalmak 
jelennek meg a felsőoktatásban a romákkal 
kapcsolatban: Mit tanul a következő generáció 
a roma közösségekről? Írunk a hátrányos hely- 
zetű, roma családok, anyák és gyermekeik egész- 
ségügyi helyzetéről is. És  bemutatjuk egy kis- 
városi projekten keresztül, hogyan előzhető meg  
a roma lányok iskolai lemorzsolódása és korai  
gyermekvállalása. 
Bízunk benne, hogy a Kapocs folyóirat 2020. évi 
első számát nagy érdeklődéssel fogadják és a be-
mutatott tartalom új szempontokat ad a család-
politika és a felzárkózás-politika kapcsolódása- 
inak vizsgálatához.     
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ELŐSZÓ

„A tanult tehetetlenség helyett a tanult leleményesség, sikeresség, tanult erőforrás-gazdagság 
élményét kell elsajátítani már gyermekkorban, aminek alapfeltétele a bizalom és az együttműködés 

élménye és képessége. Ezek a megbirkózási képességek a pozitív életminőség alapfeltételei.” 
/ Kopp Mária – Skrabski Árpád/


