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Nem szabad elbagatellizálni
Székelyföldi szakemberek meglátásai a gyergyóditrói botrány részleteiről

ISZLAI KATALIN

A Gyergyóditróban munkát vál-
laló Srí Lanka-i pékek miatt 
kirobbant botrány lehetséges 

okairól és következményeiről beszél-
gettünk a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem (EMTE) Csíksze-
redai Karának két oktatójával, Bodó 
Julianna társadalomkutatóval és 
Székely Kinga kommunikációs szak-
emberrel. Meglátásuk szerint nem 
szabad elfelejteni, hogy noha most 
már úgy tűnik, hogy a mélyben lévő 
kiváltó ok egy munkahelyi konfl iktus 
volt, első körben mindez a gyűlölet-
keltés és az idegenektől való félelem 
hangján jelentkezett.

Beszélni kell róla

A szakemberek már beszélgetésünk 
elején kiemelték, hogy feltűnően 
lecsendesedett a hatalmas port ka-
vart ügy, pedig számos olyan mély 

problémára mutatott rá, ame-
lyeket nem lenne szabad a 
szőnyeg alá söpörni. „Nem 
tartom szerencsésnek, hogy 
miután ennyire intenzívvé 
vált a konfl iktus, az utóbbi 
napokban az látszik, hogy 

gyorsan le szeretnék zárni ezt 
az ügyet, nem szeretnének beszélni 
róla, elbagatellizálnák, és mindösz-
sze egy munkahelyi konfl iktusra 
csökkentenék mindazt, ami történt, 
holott ennél jóval többről volt szó” 
– mutatott rá Bodó Julianna. Magya-
rázatként hozzátette: a ditrói ügyben 
két téma egymásra tevődését fi gyel-
hetjük meg, szakszóval úgynevezett 
téma transzformáció történt. „Elkez-

dődött az egész azzal, hogy megje-
lent a településen két sötétebb bőrű 
vendégmunkás, és ennek hatására 
megalakult a Migránsmentes Ditrót 
akarunk nevű Facebook-csoport, 
amelyben szinte kizárólagosan az 
idegenektől való félelemre és a velük 
szemben megfogalmazott gyűlölkö-

désre fókuszáltak. Az idegenektől va-
ló félelem nagyon erőteljesen jelent 
meg a csoportban, gyakran lehetett 
olvasni olyan kijelentéseket, hogy 
noha most csak két vendégmunkás 
érkezett, jönnek majd mások is, és 
ennek hatására veszélybe kerülnek 
a saját közösségeink, kultúránk, biz-
tonságunk. Mindezt azonban erősen 
agresszív, idegengyűlölő, rasszista 

kifejezések sokaságával fogalmazták 
meg” – emlékeztetett. Aztán, miután 
ez a téma elég széles körben ismert-
té vált, áthelyeződött a hangsúly a 
munkahelyi konfl iktusra, itt történt 
meg a már említett tématranszfor-
málás. Mint kiderült, a helybéliek 

azt kifogásolták, hogy a pékségben 
alacsonyak a fi zetések, hiányzik a 
munkaerő megbecsülése, felszínre 
kerültek különböző rossz tapasztala-
tok. „Mindez felveti a kérdést, hogy 
ha ezt az egész ügyet valójában egy 
munkahelyi konfl iktus robbantotta 
ki, akkor miért tematizálódott az ide-

gengyűlölet szavaival, fogalmaival? 
Nagyon fontos szempont, hogy noha 
a munkaadóval szemben alakult ki 
elégedetlenség a helybéliek részéről, 
mégsem erről beszéltek, hanem a két 
vendégmunkásról. Itt tevődik fel a 
kérdés, hogy mi ennek az oka? Miért 
nem azzal került a nyilvánosság elé 
a téma, hogy egy ditrói cég példá-
ul éhbérért dolgoztatja a helyieket, 

nem fi zeti ki a túlórákat, nem biz-
tosít megfelelő munkakörülménye-
ket?” – tette fel a kérdéseket Bodó, 
aki szerint ezek megválaszolására 
kutatásokra, mélyreható elemzések-
re van szükség.

Befolyásoló tényezők

Elárulta viszont, hogy mindebben 
az játszhatott közre, hogy az em-
bereknek a gyűlölködéshez voltak 
szavaik, ezeket a fogalmakat ismer-
ték a politikai kommunikációból és 
a médiából. „Azt hallották, hogy 
jönnek az idegenek és elveszik a 
munkájukat, elfoglalják az általuk 
birtokolt helyeket, szétzúzzák a 
kultúrájukat. A sokat hangoztatott 
»migráns« kifejezést használták, 
sok esetben ráadásul helytelenül, 
hiszen összemosták a vendég-
munkásokat a menekültekkel. Egy 
olyan kép alakult ki, hogy minden-
ki, aki ide jön, aki nem a miénk, aki 
láthatóan valami idegenségnek a 
jegyeit hordozza, például sötétebb 
a bőre vagy más nyelvet beszél, 
már félelemre ad okot. Nem ugyan-
azt az embert látjuk bennük, akik 
mi magunk is vagyunk, ha elme-
gyünk külföldre dolgozni, pedig 

gyakorlatilag ugyanaz a helyzet” 
– emelte ki a társadalomkutató. 
Véleménye szerint az, hogy a mun-
kahelyi konfl iktus csak később 
került felszínre, arról árulkodik, 
hogy erre a jelenségre az embe-
reknek nem voltak szavaik. „Nincs 
kialakulva egy munkavállalói ér-
dekképviseleti mechanizmus, nem 
tudjuk, hogyan lehet az érdekeink 
védelmében fellépni nem csak az 
indulatok hangján, hanem érvek-
kel alátámasztott kijelentésekkel. 
Ahelyett, hogy beismerték vol-
na, munkavállalókként nem elég 
erősek ahhoz, hogy fellépjenek a 

velük rosszul bánó munkaadóval 
szemben, inkább bűnbakot keres-
tek, és a két idegen munkavállalóra 
hárították a felelősséget” – húzta 
alá Bodó. Székely Kinga a gondo-
latmenethez kapcsolódva felhívta 
a fi gyelmet, hogy azt sem szabad 
elfelejteni, hogy a térségben vol-
tak olyan társadalmi, történelmi 
hatások az utóbbi évtizedekben, 
amelyek jelentősen meghatározzák 
az emberek viszonyulását, gondol-
kodását, ez is alakítja a félelmeiket. 
Ráadásul ez egy új helyzetet jelent 
a helyi lakosság számára, hiszen 
eddig pontosan a fordítottjához 
szoktak hozzá. Vannak ugyanis ki-
bocsátó és befogadó közegek, előb-
biből az utóbbiba mennek dolgozni 
az emberek. Románia tipikusan 
kibocsátó közeg, a kivándorlás, a 
lakhelyen kívüli munkakeresés 
pedig egy nagyon régi társadalmi 
gyakorlat az országban, és Székely-
földön is. Ennek következtében a 
hazai lakosság számára természe-
tes, ha innen elmennek külföldre 
dolgozni, az azonban már kevésbé 
megszokott, ha ide jön valaki.

Kettős presztízsvesztés

Székely Kinga arra is rámutatott, 
hogy válsághelyzetekben jellemző, 
hogy a kiváltó ok mélyebb problé-
mákra mutat rá, előhozza a lappan-
gó nehézségeket, amelyek a felszín 
alatt vannak, vagy amelyekkel 
nem foglalkozunk. Sok problémát a 
mindennapokban fi gyelmen kívül 
hagyunk, egy-egy válsághelyzet 
kényszerít arra, hogy ezekkel szem-
besüljünk, mint ahogyan ebben az 
esetben is történt, hiszen a gyűlölkö-
désen túl valójában a munkáltatóval 
volt problémája a helyi közösségnek. 
Problémát jelent, hogy az esetek 
többségében az alkalmazottak csak 
nem hivatalos csatornákon keresztül 
nyilvánítanak véleményt a munkál-
tatókról, szakszervezetek hiányában 
egyáltalán nem, vagy csak nagyon 
nehezen tudják érvényesíteni az ér-
dekeiket, és nincs is kultúrája annak 
a térségben, hogy a munkáltatóval 
szemben igényeket, kéréseket fogal-
mazzanak meg. „A válsághelyzetet 
súlyosbítja az, hogy a vállalatokkal 
szembeni tiltakozást, nemtetszést a 
közösség gyakran a termékek boj-
kottjával fejezi ki, mint ahogy a ditrói 
pékség esetében is történt. A konfl ik-
tusos válsághelyzetek esetében a 
presztízsvesztés jellemző, és az úgy-
nevezett immateriális vagyon kerül 
veszélybe, amely esetenként csőd-
höz is vezethet” – hangsúlyozta Szé-
kely Kinga. Noha a kommunikációs 
szakember szerint ez a ditrói pékség 
esetében nagy valószínűséggel el-
kerülhető, a kedvezőtlen megítélés 
szempontjából már komolyabb gon-
dok vannak, ebben az ügyben ráadá-
sul kettős presztízsvesztés történt. A 
kezdeti megnyilvánulások miatt elő-
ször a település számára hatott nega-
tívan az ügy, hiszen még a nemzet-
közi sajtóban is arról lehetett olvasni, 
hogy a lakosság kevésbé nyitott az 
idegenekkel szemben. A munkahe-
lyi konfl iktus felszínre kerülése után 
aztán ez a negatív megítélés részben 
áttevődött a vállalkozóra is. Székely 
Kinga végül arra a problémára is 
rávilágított, hogy a tapasztalatok 
szerint sok esetben a menedzsment 
nem foglalkozik elég hangsúlyosan 
azzal a kérdéssel, hogy miként ala-
kul a munkaadó és az alkalmazottak 
viszonya. Mint mondta, inkább a rö-
vidtávú profi tnövelés motiválja őket, 
és kevésbé tartják fontosnak a hu-
mán tőkébe való beruházást (méltá-
nyos fi zetés, megfelelő munkahelyi 
körülmények, képzés). Ugyanakkor 
nem érzékelik kellőképp a munka-
társak általi megítélés fontosságát, 
pedig a belső imázsépítés, a belső 
PR, azaz a cégeken belüli hatékony 
kommunikáció biztosítása az egyik 
legfontosabb tényező kellene legyen, 
hiszen ha az alkalmazottak jó vé-
leményt formálnak a cégről, akkor 
jó hírét is keltik, és ez hozzájárul a 
vállalatról kialakult szélesebb körű 
megítéléshez, imázshoz.

Falugyűlésre várakozó gyergyó-
ditróiak 2020. február elsején

▴   F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

• Hetekkel az események után is számos kérdést vet fel a Gyergyóditróban alkalmazott 
Srí Lanka-i pékek okozta botrány, amely amilyen gyorsan elharapódzott, szinte olyan 
gyorsan el is csitult – világítottak rá az általunk megkérdezett székelyföldi szakembe-
rek, akik szerint nem lenne szabad a szőnyeg alá söpörni a felszínre került problémákat.

Székely Kinga kommunikációs 
szakember
▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Bodó Julianna társadalomkutató
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