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Műhelykonferencia. A Társadalmi konfliktusokra adott identitáspolitikai válaszok  
c. kutatás záró rendezvénye 

Workshop and closing event of the Social Conflicts and Identity Politics project 
 
Felmérések megállapították, hogy az idegenektől való félelem az elmúlt években növekedett 
hazánkban. Ez alól csak az az időszak jelentett kivételt, amikor a menekültek fizikailag jelen voltak 
Magyarországon is. Ebben a helyzetben sokan akadtak, akik nem csupán kevésbé távolságtartóvá 
váltak a menekültekkel szemben, hanem szolidaritást vállalva a kiszolgáltatott helyzetben lévőkkel, 
tevékenyen segíteni igyekeztek rajtuk. Az MTA Társadalomkutató Központja által szervezett 
konferencia egyfelől a központban folyó magyarországi, másfelől külföldi kollégák németországi és 
délnyugat európai kutatásain alapul. A konferencia előadásai a menekültekre irányuló jótékony 
cselekedetek módozatait, a segítés hálózatait és intézményeit, a jótékony cselekvés világnézeti és 
közéleti implikációit, a nemzetközi vándorlás okainak és érintettjeinek segítők általi értelmezéseit, 
valamint a jótékony cselekvők élettörténeti meghatározottságát és motivációit mutatják be, külön 
kitérve a menekültekkel kapcsolatos jótékonyság és szolidaritás társadalmi kontextusára. A fogadó 
vagy tranzit társadalmak (elsősorban Magyarország) tekintetében egy lakossági vélemény és 
attitűdkutatás, valamint egy média hatásvizsgálat eredményeire támaszkodunk. A konferencián a 
menekülők perspektívájára irányuló kutatások is bemutatkoznak. Ez lehetővé teszi, hogy a 
nyilvánosságban többnyire ellenségként, olykor áldozatként megjelenő menekültek saját hangja is 
hallhatóvá és nézőpontjuk kifejezhetővé váljon. A konferencia vendégei lesznek a menekültekkel 
dolgozó civilek, nemzetközi és hazai szervezetek képviselői, szakértők, akiknek részvételével intenzív 
párbeszédre számítunk.  

In recent years, surveys have shown an increase in xenophobia in Hungary, the only exception being the 
period when refugees were present in great numbers in the country. During these months many 
Hungarians became not just more open towards refugees, but also expressed solidarity and actively 
supported them. The conference organised by the Centre for Social Sciences at the Hungarian Academy of 
Sciences will introduce new findings from research about Hungary, together with the results of several 
other investigations conducted in parallel in Germany and south-western Europe. Papers will cover the 
topics of forms of charity and solidarity action, networks and institutions, as well as the ideological and 
political implications of such activities. Interpretations formulated by activists about migration-related 
phenomena, the motivation for solidarity and the role of personal experiences and beliefs in becoming an 
active helper will also be in the focus of discussion. Analyses of the wider social context of help and 
solidarity in Hungary as a transit society will be based on a survey of representative attitudes and on 
findings from a media effect study. Research into refugees’ perspectives will also be presented, with the 
explicit aim of giving a voice to refugees in public discourse that is often dominated by hostile or 
repressive images. The conference will reunite representatives and experts from numerous international 
and local organisations that are working in the fields of international migration and civil society, and will 
open the floor to the audience to promote open discussion. 
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Program 
13:00 Köszöntő / Opening remarks 

Papp Z. Attila (MTA TK KI, igazgató; Institute for Minority Studies, CSS, HAS, director) 
Zsuzsa Csergő (Queens University; Association for the Study of Nationalities, president) 

13:05 – 14:50 
Magyarországi kutatási eredmények 

Lessons from Hungary (in Hungarian with English translation) 
Levezeti/ moderator: Kováts András  

(MTA TK KI / Institute for Minority Studies, CSS, HAS;  
Menedék Migránsokat Segítő Egyesület / Menedék Hungarian Association for Migrants) 

Felkért hozzászólók/ discussants:  
Szőke Péter (Szent Egyed Közösség / Community of Sant'Egidio),  
Szabó Andrea (MTA TK PTI / Institute for Political Sciences, CSS, HAS) 

A menekültekkel kapcsolatos lakossági attitűdök: segítés, közöny, ellenszenv 
Public attitudes towards refugees: support, indifference and refusal  
(Zakariás Ildikó, MTA TK KI / Institute for Minority Studies, CSS, HAS) 

Filantrópia, társadalmi részvétel és a menekültek észlelése 
Philanthropic action, public engagement and the perception of refugees  
(Feischmidt Margit, MTA TK KI / Institute for Minority Studies, CSS, HAS) 

Menekültek, téma-keretezés és közvélemény 
Refugees, framing and public opinion (Janky Béla, MTA TK SZI / Institute for Sociology, CSS, HAS) 

Vita / Discussion 
15:10 – 17:00 
European and global perspectives in civic engagement for refugees 

A menekültek melletti polgári elkötelezettség - Európai és Európán kívüli távlatok 
(in English with Hungarian translation)  

Moderator/ Levezeti: Feischmidt Margit (MTA TK KI / Institute for Minority Studies, CSS, HAS) 
Discussant/ felkért hozzászólók:  

Jon Hoisaeter (UNHCR / ENSZ Menekültügyi Főbiztosság),  
Melegh Attila (Corvinus University of Budapest / Budapesti Corvinus Egyetem) 

Refugees Welcome! Motives and challenges for civic engagement for refugees in Germany 
A menekültek melletti civil elkötelezettség motivációi és kihívásai Németországban 
(Ulrike Hamann, Institute for Integration and Migration Research, Humboldt University, Berlin) 

Refugees and Pro-Migrant Mobilisation in the EU: New Actors, New Struggles, New Concepts 
Menekültek és szolidaritás az Európai Unióban: új aktorok, új küzdelmek, új koncepciók 
(Celine Cantat, Central European University / Közép-európai Egyetem) 

Immobilizing mobility and the concept of the “refugee crisis” 
A mobilitás megállítása és a “menekültválság” koncepciója  
(Prem Kumar Rajaram, Central European University / Közép-európai Egyetem) 

Discussion / Vita 
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