Szakpolitikai ajánlás a harmadik országbeli állampolgárok integrációjának
erősítésére Budapest Főváros Önkormányzata számára
Az önkormányzati feladatok fejlesztésének lehetséges irányai a migráció és
kultúra terén
Az azonosított célterületek és megoldási javaslatuk összegzése
Ez a rész a Fővárosi Önkormányzat harmadik országbeli állampolgárok integrációját erősítő
tevékenységének, szakpolitikai szerepvállalásának, valamint a kerületi hivatalokkal való
feladatmegosztásának legfontosabb irányait összegzi.
I.) A Migrációs Kerekasztal fenntartása, intézményesítése
Tekintettel arra, hogy mindeddig nem volt olyan fórum ahol az intézmények és a helyi szintű
kulturális kezdeményezések találkozhattak volna, elengedhetetlen, hogy a Migrációs
Kerekasztal intézménye fennmaradjon a projekt lezárása után is, mint Budapest kulturális
szereplőinek, szubkultúráinak és a migráns közösségek kulturális kezdeményezésinek
egyeztető fóruma.
II.) A Főváros és a kerületek kulturális tereinek felmérése és összevetése az
igényekkel
A város sokszínű kulturális életének felpezsdítéséhez elengedhetetlen a fővárosi és kerületi
kultúrházak, közösségi házak kapacitásainak felmérése és összevetése a helyi magyar és
migráns közösségek kulturális igényeivel azért, hogy a diaszpóra és a lokális környezet
kezdjen el együtt élni, dolgozni, gondolkodni. Ez mindenképpen szolgálja a távolságok – mint
a gyűlölet és frusztráció forrásának – csökkentését azzal, hogy a közös alkotások kiszervezése
lehetségessé válik ezekre a helyi szintű feszültségpontokra.
III.) Közös kulturális projektek egymásba fonódó rendszerének támogatása
A Főváros kulturális sokszínűségét hangsúlyozhatja és megmutathatja a helyi közösségek,
szomszédos közösségek együttes kulturális tevékenységein keresztül, amihez elengedhetetlen
a folyamatos, programszintű anyagi támogatás. Ez egyfelől lehetőséget biztosít az anyagilag
gyengébb lábakon álló, esetleg kisebb közösségek számára is a bemutatkozásra, valamint
lehetővé teszi, hogy a közönség igényének megfelelő színvonalú produkciók nőhessenek ki és
csatornázódjanak be a Főváros mainstream kulturális életébe.
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IV.) Közös ünnepeink - multikulturális eseménynaptárt
a Főváros a migráns közösségekkel együtt állítson össze évente egy multikulturális
eseménynaptárt annak érdekében, hogy közös ünnepeiken keresztül ismerhessék meg
egymást, egymás kultúráját a Budapesten élő migránsok és nem migránsok.
V.) Migráns közösségek megjelenése a kerületi és a fővárosi médiában
A Főváros a kerületekkel együtt tegye lehetővé migráns közösségek megjelenését a kerületi és
a fővárosi médiában. Itt külön hangsúlyt kell fektetni a gyengébb érdekérvényesítő
képességgel rendelkező, általában kisebb lélekszámú közösségek bemutatására, valamint a
nők közösségben betöltött szerepének bemutatását is.
VI.) Sport
A Főváros bátorítsa a budapesti külföldiek önszerveződésen alapuló sportegyesületeinek
megalakulását és működését, ami közös sportprogramokon keresztül csökkentheti a
távolságot a migránsok és a fogadó társadalom tagjai között.
VII.) Csatlakozás az ICC kezdeményezéshez
Javasoljuk, hogy Budapest tegyen meg mindent a Interkulturális városok hálózatához történő
csatlakozáshoz, ennek első lépése lehet a saját ICC index elkészítése, ami a Migrációs
Kerekasztal problématérképével és a jelen szakpolitikai ajánlásokkal együtt kijelöli a Főváros
középtávú interkulturális cselekvési tervét.
VIII.) NKA források megszerzése
A Főváros bátorítsa és támogassa a magyarországi és különösen a Budapesti székhellyel
bejegyzett külföldi kulturális egyesületek pályázatait.
IX.) Kulturális és közösségi szervezők rendszere
Tekintettel a kultúraszervezés és kulturális menedzsment összetett feladataira, javasoljuk,
hogy a Főváros anyagilag támogassa az önszerveződő migráns közösségek tagjainak
továbbképzését kulturális és közösségi szervezés terén.
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