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A munkaerő sokféleségének kezelése  
Franciaországban  

Az etnikai – köztük a látható, azaz a bevándoroltak leszármazottai 
alkotta, már francia földön született – kisebbségekkel, illetve a ho-
moszexuálisokkal, a férfiakkal és a nőkkel, a fogyatékosokkal stb. 
szemben alkalmazott, hátrányosan megkülönböztető bánásmód, és 
a diszkrimináció e válfajainak felszámolása napjainkban mindinkább 
a szakmai viták középpontjába kerül Franciaországban is. A diszk-
riminációmentesség biztosítása érdekében több konkrét program 
született már: az ún. sokféleség chartája, aminek célja a társadalom 
sokféleségének, elsődlegesen kulturális és etnikai sokszínűségének 
lehetőség szerinti tükröztetése a vállalat által foglalkoztatott, eltérő 
képzettségi szintű személyzet összetételében; az ún. anonimizált 
önéletrajzok alkalmazásának ma még kísérletinek tekinthető gyakor-
lata; az esélyegyenlőségi politika cégen belüli sikeres megvalósítá-
sát tanúsító védjegy megpályázhatósága és elnyerése; népesség-
csoportokra kvóták meghatározása stb.  
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Harc az etnikai kisebbségek hátrányos  
megkülönböztetése ellen 

Franciaországban szeretnek azzal büszkélkedni, hogy övék a létező 
világok legjobbika, náluk működik a leghatékonyabb egészségügyi és 
oktatási rendszer, és természetesen az idegenek legeredményesebb be-
illeszkedési modellje is francia.  

A csak formálisnak számító kiutasítások ellenére azonban itt sin-
csenek meg a fajkeveredés és a sokféleség biztosításához szükséges, 
megfelelő eszközök. Etnikailag, szociálisan a francia társadalom mindin-
kább „elmeszesedik”. A látható kisebbségek nagyrészt kiszorulnak a tár-
sadalmi képviselet meghatározó, nagy területeiről: a közéletből, a gaz-



daságból vagy pl. a tömegtájékoztatásból. Mivel a szociális képviselet 
hiánya a szegregációhoz való visszatérést segíti elő, kevés az esély ar-
ra, hogy spontán módon kerüljön sor tényleges előrelépésre a sokszínű-
ség irányába, ha semmin nem változtatnak. Márpedig 7 éve e téren nem 
történik semminemű vagy úgyszólván semmilyen érdemleges változás. 
E megtorpanás több okkal is magyarázható.  

A kirekesztés francia megközelítési módja 

Az etnikai kisebbségek hátrányos megkülönböztetésének francia 
megközelítési módja változatlanul igen általános és elvont. Létezik egy 
elsőrendű törvényi szabályozás, a büntetések arzenálja pedig nem hagy-
ja figyelmen kívül a diszkrimináció egyetlen forrását sem, már ami a 
nem, életkor, szexuális beállítottság, tényleges vagy vélelmezett etnikai 
hovatartozás tekintetében tapasztalt hátrányos megkülönböztetést illeti. 
A kérdés kezelése papíron tehát igen nagyvonalúnak tűnik, a tények 
azonban már szkepticizmusra adnak okot. A probléma nem a törvények 
megszövegezésében, hanem alkalmazásukban rejlik. A diszkrimináció 
elleni küzdelem főhatósága általánosságban kezel mindennemű hátrá-
nyos megkülönböztetést anélkül, hogy eszközöket kínálna bármelyikük 
leküzdésére. Ez a fajta globális megközelítés azzal a kockázattal jár, 
hogy elveszi az eredetileg dicséretre méltó bűnüldözési projekt élét, ösz-
szemosva a zavarba ejtően hátrányos – főként etnikai – megkülönbözte-
téseket egy nagyszabású, univerzális diszkrimináció ellenes küzdelem-
mel.  

Brit modellje, a Commission for race equality (CRE = Faji Egyenlő-
ség Bizottsága) rendelkezett a kellő bátorsággal, amit az etnikai problé-
mával szemtől-szembeni fellépés igényel. E kényes ügyek elleni küzde-
lemben tapasztalt megtorpanás helyett arra lenne szükség, hogy a fran-
cia illetékesek is felhagyjanak az eufemizmus politikájával és merjék nyíl-
tan megnevezni a hátrányos megkülönböztetések fajtáit. Véget kellene 
vetni azok általános megközelítésének és a „köztársasági befogadási 
paktumra” hivatkozásnak. Azok, akikhez e „szép szavaknak” szólniuk 
kellene, nem értik többé jelentésüket, elfordulnak tőlük és pragmatikus 
megoldások után kutatnak. Közvetlenül a Köztársaság alapjaihoz térnek 
vissza: a szabadságot, az egyenlőséget és az univerzalizmust, a köz-
megegyezésen alapuló igazság tanát emlegetik. A jogi eszköztár meg-
erősítése a jogászok ügye maradt, nem váltott ki országos vitát. Bármi-
lyen gazdag is a büntetőarzenál, alkalmazása változatlanul a társadalom 
ellenállásába ütközik, amely napjainkra sem vette még tudomásul a 

 



diszkrimináció és a szegregáció jelenségeinek tényleges elterjedtségét. 
A közvéleményt még nem sikerült érzékennyé tenni e probléma iránt. És 
a vállalatok – azonkívül, hogy ma még nem sokat kockázatnak, ha diszk-
riminációt alkalmaznak – eddig nemigen áldoztak anyagiakat a megoldá-
sok keresésére. Franciaország tehát e téren jelentősen lemaradt főként 
Kanadához, Nagy-Britanniához, az USA-hoz, és egyik közvetlen szom-
szédjához, Belgiumhoz képest is.  

A bevándorolók leszármazottainak jelenléte a vállalatoknál 
olyan kérdés, ami egyszerűen „nem merül fel” 

Történelmileg Franciaország nem tudja megfelelően kezelni saját 
sokszínűségét. A homogén vállalaton egészen a legutóbbi időkig senki 
nem ütközött meg, hacsak nem azok, akiket kizártak onnan. Olyan kor-
szakban, amikor Franciaországban szemmel láthatóan több a kisebbsé-
gek francia állampolgárságú leszármazottja, mint a bevándorolt, a válla-
lat a sokféleség kérdését illető nyitottság fokának mérésekor az általa 
alkalmazott külföldiek számából indul ki. A faji megkülönböztetés elleni 
küzdelem azon bukik meg, hogy megtagadják azok nyílt megnevezését, 
akikkel szemben a hátrányos megkülönböztetésre sor kerül: az arab-
maghrebiek (algériai, marokkói, tunéziai származásúak), a feketék, bizo-
nyos fokig az ázsiaiak sorolhatók ide. Mindaddig, amíg nem sikerül elő-
relépni azoknak az eszközöknek az alkalmazásában, amelyek lehetővé 
teszik a vállalatokon belüli valódi sokszínűségi politika folytatását, és az 
eredményeken lemérni annak sikerét vagy megindokolni működési zava-
rait, a diszkrimináció elleni fellépést előíró törvény felemás marad.  

Végül is az etnikai szempontból hátrányos megkülönböztetés szoros 
kapcsolatban áll a társadalmi szegregáció gyakorlati megnyilvánulásai-
val, és kölcsönösen erősítik egymást. Ez egészen addig juthat el, hogy 
az „egy fiatal a negyedből” a köznyelvben egyet jelent olyan „fiatallal, aki 
bevándoroltak leszármazottja”. Amikor egy-egy cég számokban kifejezett 
célkitűzést irányoz elő a foglalkoztatott létszám sokszínűségének előse-
gítésére, nem a nyilvánvaló kisebbségeket célozza meg, hanem a meg-
határozott negyedekből származó fiatalokat. Mivel a fekete, a maghrebi 
vagy az ázsiai kisebbségeket nem sikerült „láthatatlanná” tenni, a franci-
ák rákényszerülnek, hogy terület szerint azonosítsák be őket.  

Ezek, a kirekesztéshez vezető, a gyakorlatban jól felismerhető je-
lenségek nem tegnap keletkeztek. A gyarmatosítás idején a bennszülöt-
tekkel szemben kezdték alkalmazni e módszereket, majd a bevándorlók-
ra hárították át azokat, napjainkban pedig a nyilvánvalóan látható ki-



sebbségek képezik célpontjukat. E minoritásoktól megkövetelik a beil-
leszkedést, miközben kirekesztik őket az integrálódás fő helyszíneiről, a 
vállalatok szférájából. Ha a társadalmi képviseletben változást kívánnak 
előidézni és a közfelfogást is fejleszteni szándékozzák, akkor mára már 
sürgetővé vált e téren határozottabb, önként vállalt politika gyakorlati al-
kalmazása. Az állami intézményeknek figyelemmel kell kísérniük azt a 
kísérleti időszakot, ami az ún. sokféleség chartájának (lásd később) al-
kalmazásával veszi kezdetét a bevezetésére vállalkozó cégeknél.  

Fellépés a homoszexualitástól való idegenkedéssel  
szemben  

Hasonlóképpen neuralgikus pont a homoszexualitás. A melegeket 
hátrányosan megkülönböztető diszkriminációval szembeni fellépéshez 
azonban nem elegendő a törvény betartása. A szexuális beállítottság 
másságával kapcsolatos ellenérzések kialakulásának hatékony megelő-
zése jobb módszernek bizonyul a valódi diverzitási politika garantálásá-
hoz. A munkavállalók ébren töltött idejének közel felét a szakmai munká-
jukkal való foglalatoskodás tölti ki. A lakosság 5–7%-át teszik ki a homo-
szexuális férfiak és nők, őket a munkahely álarc viselésére kényszeríti, 
olyan környezetet képezve számukra, ami igen gyakran hallgatásra, sőt 
elhallgatásra, hazugságra késztet. Ellentmondás van a homoszexuálisok 
rossz munkahelyi közérzete és a humánerőforrás-gazdálkodással foglal-
kozó szakemberek véleménye között; utóbbiak szerint e téren valójában 
nincs is probléma. Sokan vélik úgy, hogy a szakmai és a magánélet két, 
egymástól jól elzárt világ. E felfogás téves, mivel a magán- és a szakmai 
élet egymástól nem különíthető el többé, még akkor sem, ha mindenki 
elismeri, hogy a technikai fejlődés által ösztönzött e fejlemény, vagyis a 
határvonalak elmosódása útjába korlátokat kell állítani. Ezzel párhuza-
mosan a munkatársak közötti bensőségesebb munkahelyi kapcsolat 
iránti igény kiközösíti azt, akinek nincs más beszédtémája, mint a szigo-
rúan vett szakma.  

A tények alaposabb megismerése megköveteli annak megértését: 
miért léteznek napjainkban is a melegektől való idegenkedést jelző je-
lenségek. A felszíni, látszólagos tolerancia mögött a homoszexualitás 
tudomásul vételének elutasítása, figyelmen kívül hagyása által kiváltott 
félelmek és rossz közérzet tapasztalható. A szexuális irányultság nem 
szerzett viselkedésmód, hanem a személyiség egyik összetevője, a la-
kosság konstans arányára jellemző magatartásforma, egyfajta életvitel, 
ami egyáltalán nem áll összefüggésben a családban megismert model-

 



lel. Egyszerűen másféle modell, amit mint egyenjogút, tiszteletben kell 
tartani. Az egyenlő bánásmód megkövetelését a mássághoz való jog el-
ismerése indokolja.  

A szakmai világra jellemző tendenciák 

Kiemelkedik a vállalat által követett gyakorlati megoldások nagyobb 
átláthatóságának igénye és az erős korreláció, ami a személyiségében, 
identitásában kiteljesedett munkaerő és munkahelyi teljesítménye között 
figyelhető meg. A sokféleség pozitívan járul hozzá a cég innovációs te-
vékenységéhez, legjobb alkalmazottainak megtartásához, fokozza von-
zerejét a fiatal generációk körében, előnyösen hat a munkahelyi légkör-
re, a termelékenység és a teljesítmény alakulására, és pozitívabbá teszi 
azt az általános képet, ami a társadalmi értékelő ügynökségekben az 
adott cégről kialakul.  

Fennen hirdetett politikai szándék (csatlakozás az ún. sokféleség 
chartájához) önmagában azonban nem elégséges. Együtt kell járnia a 
vezetés mélyrehatóbb, tartósabb és konkrétabb elkötelezettségével és a 
cégre adaptált olyan folyamatokkal, amelyek tényleges, sőt progresszív 
változásokat idéznek elő a munkahelyi magatartási és viselkedési for-
mákban. A diszkriminációt tiltó törvény tiszteletben tartása (pl. a munka-
erő felvételekor) nem elegendő a hatékony sokszínűségi politika megal-
kotásához. Olyan eszközökre van szükség, amelyek a bajt a gyökerénél 
szüntetik meg, megelőzik, még mielőtt orvosolni kellene. Ez feltételezi a 
jó gyakorlati megoldások ismeretét és alkalmazását, és olyan képzési 
erőfeszítésekre sarkall, amelyek hatására, illetve következtében alapve-
tően megváltozhatnak a viselkedési formák.  

A diverzitási koncepciók és a befogadási politika tárgyában jónak bi-
zonyuló gyakorlati módszerek mindenekelőtt az angolszász vállalatok 
kezdeményezésére alakulnak ki és tűnnek fel itt-ott, majd olyan francia 
cégeknél is, amelyek nemzetközi kihívásokkal kénytelenek szembesülni. 
Az e téren folyó munkálatok főként arra irányulnak, hogy meghatározzák 
és minél szélesebb körben megismertessék e jó gyakorlati módszereket, 
hogy minél több vállalat és közigazgatási intézmény olyan szakmai kör-
nyezetet kínálhasson munkavállalói számára, ahol a homoszexualitástól 
való idegenkedést előbb kifejezetten megtiltják (az irányítás, a szakmai 
vezetés kötelezettségvállalása formájában), majd lehetetlenné teszik a 
viselkedési formák progresszív fejlesztése révén.  

 
 



A mindennapi gyakorlat átalakítása  

Ez sorrendben a második, egyúttal a meghatározóbb szakasz. A 
Másik kör elnevezésű szakmai mozgalom (homoszexuális vezetők ve-
gyes és apolitikus társasága) által 2003 szeptemberében szervezett or-
szágos szimpózium módot adott annak a növekvő igénynek a kinyilvání-
tására, ami a társadalmi partnerek (a humánerőforrás-gazdálkodásra 
szakosodottak, a szakszervezetek, a munkaügyi felügyelők ...) többsége 
részéről nyilvánul meg olyan kiegészítő szakmai oktatás, illetve tovább-
képzés iránt, ami megismertet a különféle valós helyzetekkel és azzal, 
hogyan lehet megelőzni, megjeleníteni, azaz láthatóvá tenni és kezelni 
adott vállalaton vagy közigazgatási szervezeten belül a homoszexualitás 
tényétől való idegenkedés konkrét eseteit. E képzésnek a viselkedési 
formák fejlődésére gyakorolt hatása akkor optimális, ha a számszerűsí-
tett tényeket (hitelesség) társítják a megtörtént esetekről, az átélt helyze-
tekről beszámoló tanúvallomásokkal (a valóság integrálása) és a szerep-
játékokkal (adaptálás, elsajátítás). E pedagógiai megközelítési mód a 
Másik kör által működtetett különféle modulok szerves része.  

Céljuk: érzékeny viszonyulás kifejlesztése a sokféleséghez, a hátrá-
nyos megkülönböztetések elleni fellépéshez és a vezetők felelősségé-
hez, és mindenekelőtt olyan humánpolitikai képzés nyújtása, ami érinti a 
homoszexualitással összefüggő sztereotípiák megszüntetése, az attól 
idegenkedő, azt elítélő viselkedési formák jellemző típusai, a jogi szabá-
lyozók nyújtotta keret és a probléma orvoslására alkalmas folyamatok 
adaptálása, illetve az etikai iránymutatás eszközeinek kérdéskörét. A tét 
a sokféleség erényeinek elismertetése és olyan cselekvésre késztetés, 
ami által a munka világa olyan környezetté válik, ahol minden férfi és nő 
– szexuális irányultságától függetlenül – kiteljesítheti képességeit.  

„A sokféleség chartája” 

Mintegy 50 francia vállalatvezető a közelmúltban aláírta a Montaigne 
Intézet kezdeményezésére kidolgozott, „A sokféleség chartája” című do-
kumentumot, amelyben kötelezettséget vállalt elsődlegesen az etnikai és 
a kulturális sokszínűség, illetve változatosság és a másság előnyben ré-
szesítésére a munkaerő felvételekor és a foglalkoztatottak pályafutásá-
nak alakításakor a szakképzettség minden szintjén.  

Egyre nagyobb létszámban jelentkezik ugyanis a francia munkaerő-
piacon a gyakran már Franciaországban született arab-maghrebi, fekete 
vagy ázsiai eredetű franciák generációja. Diszkriminációjuk szülőföldjü-

 



kön több mint meglepő. A sokféleség chartája arra az egyszerű elképze-
lésre épül, hogy ha a francia társadalom alkotóelemei sokszínűek, külön-
félék, változatosak, akkor ennek a társadalom különböző szintjein – a 
legmagasabbakat is beleértve – is meg kell mutatkoznia. E különböző-
ség láthatóvá tételét megköveteli az igazságosság és a nemzeti érdek, 
ám gazdasági szempontból sem mellékes. „Eggyel több charta” vagy „a 
legjobb eszköz arra, hogy semmit se kelljen csinálni” – vélekedhetnek 
egyesek. És valóban: minden charta azzal a kockázattal jár, hogy írott 
malaszt marad. Az e chartához csatlakozás azonban – a tartalmának 
mélyrehatóbb tanulmányozásából levonható következtetés alapján – fon-
tos szakasznak tűnik a hátrányos megkülönböztetés különféle válfajai 
elleni küzdelemben. Döntően új korszakot jelez a cégeknek és általában 
véve a francia társadalomnak a mássághoz való viszonyában.  

A sokféleség chartája a diverzitás fogalmát a francia kultúrában ki-
tüntetetten kezeli, ami azért figyelemre méltó, mert azt jelenti: az egyen-
lőség összeillik, összhangban van a mássággal, a különbözőséggel.  

Olyan szakszervezeti kultúrában, amelynek hitvallása mindig is az 
egyenlőség követelése volt, a sokféleség mint célkitűzés új dimenzióval 
gazdagítja a korábbi jelentéstartalmat, kikötvén: egyenlőnek lenni nem 
egyértelmű az azonossággal.  

A charta szelleme a cég minden szintjén megteremtendő sokféle-
ségre buzdít, ami önmagában is erőteljes változásra késztet. Először tör-
ténik meg, hogy mintegy 50 vállalatvezető kollektívan megtagadja saját 
korábbi magatartását, kijelentve: ezentúl nem alkalmaz hátrányos meg-
különböztetést.  

A chartához csatlakozott vállalatok elismerik, hogy a rendre meg-
nyilvánuló faji diszkrimináció kiküszöbölését zászlajukra tűzve nem cse-
kély feladatot kell teljesíteniük. Felismerik, hogy a diszkrimináció meg-
előzéséhez nem elegendő a sokféleség mint szempont érvényre juttatá-
sa a munkaerő felvételekor. A faji megkülönböztetés elleni harcon kívül 
az új szemlélet meghonosításához építkezésre is szükség van. A diszk-
rimináció elleni hatékony fellépéshez a vállalatnak olyan eszközökkel és 
eljárásokkal kell felvérteznie magát, amelyek lehetőséget teremtenek 
számára a diszkriminációmentességre. Ez nem egyszerű.  

A cégnek meg kell küzdenie a belső szokásokkal, hogy felszámol-
hassa a különféle kulturális és szervezeti jellegű ellenállásokat, amelyek 
az egyformaságnak kedveznek. A sokféleség chartáját aláíró vállalat az 
inkább védekező, defenzív jellegű megelőzés logikájából célirányos, pro-
aktív, eredményre törekvő, sőt azt egyenesen megkövetelő gondolko-
dásmódra vált át. Nemcsak arra kötelezi magát, hogy fellép a hátrányos 



megkülönböztetés különféle formái és gyakorlata ellen, hanem arra is: 
egyenesen keresi a sokféleséget. A büntetőszankciók kilátásba helyezé-
sének szigorítása üdvözlendő, mert azzal kecsegtet, hogy eltérít az ilyen, 
ma már egyre inkább elítélendőnek tartott magatartástól, ám egyelőre 
nincs kellő támogatottság olyan eszközök és eljárások alkalmazásához, 
amelyek lehetővé tennék a vállalat minden szintjén a mélyen gyökerező, 
szinte öntudatlan, illetve akaratlan, diszkrét vagy hallgatólagos faji meg-
különböztetés megszüntetését.  

A charta kitűnő eszköz a gazdaság világának mozgósítására  
egy konkrét cél érdekében 

Az aláírók ugyanis kollektívan vállalnak kötelezettséget, hogy tuda-
tosan törekszenek a sokszínűségre. Aláíróinak hálózata a kollektív meg-
oldások felkutatását részesíti előnyben. A chartában foglaltak iránti elkö-
telezettség az átláthatóságon és a jó gyakorlati megoldások, a hathatós 
módszerek egymásközti megosztásán alapul. Az információcsere ösz-
tönzi a cégek közti versenyt, azt a szándékukat, hogy túllépjenek a jog-
szabályok nyújtotta kereteken. A nagyszabású, általános érvényű és a 
realitásoktól elrugaszkodott törvényekkel ellentétben a sokféleség char-
tája időt hagy a kísérletezésre, a meghirdetett elv gyakorlati kipróbálásá-
ra. Legyen szó akár munkacsoportokról, akár hatékony módszereket 
egymással megosztók hálózatáról, a cégek a chartában megfogalmazott 
kötelezettségvállalásaikra támaszkodnak saját eszköztáruk fokozatos 
megteremtése érdekében.  

Melyek ezek a kötelezettségvállalások? 

1. A munkaerő felvételével és szakmai pályafutásának irányításával 
foglalkozó, a humánerőforrás-gazdálkodásra szakosodott vezetők 
és a munkatársi gárda egészének célirányos (át)képzése, a diszk-
rimináció mentesség és a sokféleség kérdései iránti érzékeny-
ségnek, fogékonyságnak kifejlesztése. 

2. A diszkriminációmentesség elvének mindenkori tiszteletben tartá-
sa és minden megnyilvánulási formájának előmozdítása az 
emberierőforrás-gazdálkodás valamennyi fázisában (a munkaerő 
felvétele, továbbképzése, a munkatársak kinevezése, előléptetése 
alkalmával). 

3. A francia társadalom sokféleségének, elsődlegesen kulturális és 
etnikai sokszínűségének lehetőség szerinti tükröztetése a vállalat 

 



által foglalkoztatott, eltérő képzettségi szintű személyzet összeté-
telében;  

4. Megfelelő kommunikáció, aminek segítségével a cég ismerteti tel-
jes munkatársi gárdájával a vezetésnek a diszkriminációmentes-
ség és a sokféleség érvényre juttatása iránti elkötelezettségét, és 
időről időre tájékoztat annak gyakorlati eredményeiről. 

5. A változatosság politikája megtervezésének, kidolgozásának és 
gyakorlati megvalósításának a vezetés és a személyzet képviselői 
közötti, rendszeres dialógus tárgyát kell képeznie. 

6. A vállalat éves mérlegbeszámolójában különálló fejezet közzété-
tele a diszkriminációmentesség és a sokféleség elve melletti elkö-
telezettségről, az ilyen indíttatású akciókról, gyakorlati módszerek-
ről és azok eredményeiről.  

Az ehhez rendelkezésre álló eszközök 
– A szakmai önéletrajzok anonimizálása. 
– A társadalmi partnerekkel egyezmények, megállapodások aláírása. 
– Az egyéni készségek, jártasságok felmérésére szolgáló módszer 

alkalmazása, aminek lényege: adott jelöltet közvetlen munkahely-
zetbe hoznak elsősorban annak megállapítására, hogy milyen 
gyakorlati kompetenciái vannak. 

– A diverzitás, a változatosság mértékének mérésére szolgáló spe-
ciális eszköz működésbe állítása. 

– Az új felvételek kérdésében csoportos döntéshozás és a döntések 
megindokolása. 

– A vállalaton belül szakcsoportok szervezése a sokszínűség akadá-
lyainak nevesítése, beazonosítása céljából és a közvetett, látszó-
lag semleges, mégis diszkriminatív intézkedések száműzésére. 

– A kölcsönös bizalomra épülő, ösztöndíjas gyakornoki szerződések 
kötése, amelyek kapcsolatot teremtenek adott cég és egyes isko-
lák vagy szakképző intézetek között abból a célból: e cégek az 
utóbbiak által javasolt gyakornokokat fogadjanak. 

– Értékelő jelentés vagy diagnózis készítése a cég által foglalkozta-
tott munkaerő sokfélesége a gyakorlatban ténylegesen érvényre 
jutó mértékéről.  

A charta mint alapokmány 
A charta egy kollektív ígéret és erőteljes üzenet, előfeltétel, ami 

azonban önmagában nem elégséges. A 2005. év során kell kidolgozniuk 



az egyes cégeknek az általuk alkalmazandó eszköztárat, egymással 
megosztaniuk és mérniük a különféle gyakorlati megoldások hatékony-
ságát. E módszerek formalizálása diverzitási védjegy, tanúsítvány (lásd 
később) kiadását indokolhatja, amit a társadalmi minősítő ügynökségek 
is felhasználhatnak értékelő tevékenységükben. Az állami szervek más-
fél-két éven belül dönthetik el, hogy a vállalatok által már kipróbált egyes 
gyakorlati módszerek alkalmazását igyekeznek-e kötelezővé tenni, és 
ezáltal elterjeszteni. A charta aláíróinak másfél év áll rendelkezésükre, 
hogy bebizonyítsák: Franciaországban a törvényen kívül más eszközök 
is léteznek a tudat, a közfelfogás és a gyakorlati megoldások fejleszté- 
sére. 

Az anonimizált önéletrajz 

A francia miniszterelnöknek eljuttatott egyik, a vállalatokon belül a 
társadalom sokszínűségét leképező munkaerő toborzását és foglalkozta-
tását szolgáló javaslatokat tartalmazó jelentésben is szerepel az 
anonimizált önéletrajzokra vonatkozó elgondolás, amit a parlamentben a 
képviselők meg is szavaztak.  

Ezt elsőként az Axa biztosítótársaság próbálja ki a gyakorlatban, és 
2005. január 1-jétől az interneten neki megküldött szakmai önéletrajzokat 
anonimizálja (elfedi bennük a jelentkező nevét, lakcímét, fényképét és e-
mail címét). E CV-k a céghez évente beérkező mintegy 40 000 álláspá-
lyázat felét alkotják. Sajátos számítástechnikai megoldást találtak ki az 
említett adatok elrejtésére. Csak a szakmai felkészültséggel kapcsolatos 
információkat (képzettség, szakmai tapasztalat) továbbítják a cég regio-
nális egységeihez. A postán beérkező szakmai önéletrajzokat a humán-
erőforrás-gazdálkodási részleg kis, független munkacsoportja anonimi-
nizálja. E szabály segítségével igyekeznek megkönnyíteni az első állás-
interjú megtörténtét, amit elsőszámú leküzdendő akadálynak tekintenek 
az egy-egy állás elnyeréséhez vezető úton. Az e kérdéskörrel foglalkozó 
egyik szaktekintély reméli: az 1000 listavezető francia cég közül legalább 
200 előbb-utóbb átveszi e gyakorlatot. 

A cég esélyegyenlőséget biztosító magatartását  
tanúsító védjegy 

A szakmai egyenlőség – az EU jogrendszeréből átvett – fogalmát a 
francia jogba két nagy horderejű törvény ültette át: az 1983. évi Roudy 
törvény és a 2001-ben elfogadott Génisson törvény. Amint azonban az 

 



Ipsos a közelmúltban végzett közvélemény kutatása kimutatta: a vállala-
tok számára mindkét jogszabály széles körben ismeretlen.  

A törvény alkalmazásának mellőzését magyarázó okok között a 
módszertani eszköz hiánya reális akadálynak tűnik e komplex, összetett 
problémát illetően. A nők és a férfiak szakmai egyenlőségének megte-
remtésére irányuló szándék valódi kihívás a humánerőforrás-gazdál-
kodás irányítói számára, mert jelzi: a vállalati kultúrába más értékeket is 
integrálni kívánnak. Ez a vezetési módszerek és a humánerőforrás-
gazdálkodás módosítását is maga után vonja, és megköveteli, hogy a 
vállalat legyen tekintettel a két nem társadalmi szerepeinek sajátosságai-
ra – beillesztve a szülői lét fogalmát és tényét a munkavállalói szerep-
körbe –, és ismerje fel, hogy ez alapvetően befolyásolja az adott személy 
időbeosztását.  

E megállapítások miatt határozták el a francia hatóságok 2004. júni-
us 28-án, hogy útjára bocsátják a szakmai egyenlőség – már említett – 
védjegyét. Bevezetésének ötletéhez a szakmai egyenlőségről szóló tör-
vények adták a kellő indíttatást. Sikerült olyan összehasonlító helyzetje-
lentést készíteni, ami a humánerőforrás-gazdálkodás nagy területeire 
vonatkozó jelzőszámokat tartalmaz – a munkát vállaló nők vagy férfiak 
felvételétől a cégtől való távozásukig követve nyomon az esélyegyenlő-
ség alakulását. Ezt azután egyfajta társadalmi párbeszéd perspektívájá-
ba helyezik és kollektív vitafolyamatot kezdeményeznek a kérdésről. A 
védjegyet bármely vállalat megpályázhatja, függetlenül méretétől, tevé-
kenységi körétől, illetve attól, hogy mely gazdasági ágazatban működik. 
Odaítélésének jogosságáról az Afaq, az esélyegyenlőség francia előmi-
nősítő bizottsága mond véleményt. Elnyerésének eljárási folyamata az 
önértékelés elvére épül. Ezt az értékelő anyagot a cég humánerőforrás-
gazdálkodási részlege készíti el. A jelöltségre pályázás 3 területet és 
olyan kritériumokat ölel fel, amelyek közül egyesek kötelezőek, mások 
választhatóak. Minden kritériumot két szempontból kell értékelni:  

– mennyiségileg, mivel be kell mutatni, hogy a humánerőforrás-gaz-
dálkodásra szakosodott részleg olyan módon szervezte meg a 
személyzeti stratégiát, hogy a nemek közti egyenlőség számsze-
rűsíthető és progresszív legyen;  

– minőségileg, mivel e stratégiát a tartós fejlődés és a vállalat tár-
sadalmi felelőssége perspektívájába kell helyezni.  

Ha a védjegy elnyerését célzó pályázati anyagot sikerült összeállí-
tani, a humánpolitika vezetői kötelesek azt véleményezésre a személy-
zet vagy a társadalmi partnerek képviselőinek átadni. Majd az anyagot 
megküldik az Afaq-nak, amely értékeli azt, még mielőtt az állam, a nagy 



szakszervezetek és a munkáltatók képviselőiből alakult védjegy bizott-
sághoz kerülne beterjesztésre.  

A védjegy elnyerésének feltételét képező, kötelezően megvizsgá-
landó területek és kritériumok:  

1. A vállalati kultúra célirányos befolyásolása, és kötelező kritérium-
ként kötelezettségvállalás az esélyegyenlőség tárgyában megál-
lapodás megtárgyalására és megkötésére, a munkavállalók és fő-
ként a vezetők a nemek közti esélyegyenlőség kérdése iránt ér-
zékennyé tételére.  

2. A humánerőforrás-gazdálkodás és a cégvezetés fogékonnyá téte-
le az esélyegyenlőség kérdéskörét illetően speciális szakmai to-
vábbképzési akciók segítségével, e szemlélet erősítése az általá-
nos alkalmazási feltételekben és a szakmai előmenetelben.  

3. A család és a vállalat közti kapcsolat szorosabbra fűzése az anya-
ság/apaság ténye miatt a vállalattól való időleges távolmaradás, 
majd a visszatérés előkészítésével, és főként a kisgyermekek fel-
ügyeletéhez nyújtott segítség formájában.  

A védjegy elnyerésének folyamata ily módon valódi módszertani 
eszközzé válik, ami a cégeknek olyan foglalkoztatási formát kínál fel, 
amivel tartósan meghonosíthatják a szakmai esélyegyenlőséget. Lehe-
tőséget teremt azon cégek számára, amelyek eddig e téren csak szór-
ványos akciókat hajtottak végre, hogy azokat több évre szóló akciótervvé 
alakítsák át. A védjegy odaítélése az adott cég másfél évig tartó figye-
lemmel kísérésével jár együtt és háromévente megújítható. Megszerzé-
séért a vállalatok máris valóságos mozgalmat indítottak, és a nők jogait 
védő szervezet támogatásával megvalósítandó mintaprojekt keretében a 
szakmai esélyegyenlőség garantálása tárgyában társadalmi párbeszédet 
kezdeményeztek. 
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Magyarország az EU-ban! 
 
 

Egy okkal több, hogy szakterületén mindig tájékozott legyen!  
Naprakész ismeretekhez, hasznosítható ötletekhez,  

a legjobb gyakorlat megismeréséhez  
nélkülözhetetlen segítség a BME OMIKK 
Műszaki–Gazdasági Információ sorozata! 
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