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Szakmai egyenlőség vagy a sokféleség kezelése: 
melyik alkalmasabb az álláshoz juttatásban? 

A férfiak és nők szakmai egyenlőségének kérdése Franciaország-
ban ismét az érdeklődés homlokterébe került. Az angolszász orszá-
gokban a vállalatok e téren követett gyakorlatának határozott fejlő-
dése tapasztalható, ami az esélyegyenlőségi intézkedések beveze-
tésétől a sokféleség, a diverzitás stratégiai irányításáig, célirányos 
kezeléséig terjed. E szakmapolitikai, illetve vállalatirányítási megol-
dásoknak nagy a tétjük. A francia cégek mindinkább tudatára éb-
rednek ennek, és ezért sajátos kulturális környezetükben kénytele-
nek megfelelő válaszreakciókat kitervelni.  
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Bevezetés 

Franciaországban új jelenség, hogy a cégek nemcsak passzív 
diszkriminációmentes politikát alkalmaznak, hanem az álláshoz jutásban 
és a karrierépítésben a nemek közti egyenlőség aktív előmozdítását cél-
zó megoldásokhoz is folyamodnak. Ezek az USA-ban viszonylag régóta 
ismertek már, és már Európában is terjednek.  

Intézményi keretek 

Egyesült Államok 

Az 1960-as években az USA-ban a polgárjogi mozgalmak következ-
tében a munkáltatók rákényszerültek arra, hogy esélyegyenlőségi politi-
kát (equal employment opportunities = EEO) folytassanak. Arra töreked-
tek, hogy felszámolják a kisebbségek és a nők munkához jutásának út-



jában álló akadályokat, és ezért olyan eljárásokat vezettek be, amelyek 
diszkriminációmentes döntéseket kényszerítenek ki, mint pl. az olyan fel-
vételi tesztek, amelyek csakis az adott munkához szükséges szakmai 
felkészültség, kompetencia alapján és az egyes csoportok létszámával 
arányosan szelektál a jelentkezők között. Az alapelv az induláskori – el-
méletileg létező – egyenlőség megteremtése volt.  

Az azóta eltelt időben felismerték: az ilyen kezdeményezések elég-
telenek, és ezért bizonyos csoportokat korrekciós intézkedések jótékony 
hatásában kell részesíteni ahhoz, hogy sikerüljön közömbösíteni a hát-
rányos megkülönböztetés káros következményeit. A kormány arra kész-
tette a vállalatokat, hogy pozitív diszkriminációval felérő akciókba fogja-
nak (affirmative action = AA). Ezek célja: a hozott döntések az érintett 
csoportokhoz tartozók (nők, kisebbségek, fogyatékosok) felvételéhez, 
előléptetéséhez és a cégen belül tartásához vezessenek. Ide sorolható-
ak pl. e népességcsoportok szakmai felkészítését, továbbképzését szol-
gáló tanfolyamok, és az új felvételek, illetve az előléptetések során a 
számszerűen előre rögzített célkitűzések teljesítése, a korábban keletke-
zett jelentős aránytalanságok felszámolására. Itt célszámokról és nem 
kvótákról van szó, amely utóbbiakról a törvény nem tesz említést. A kü-
lönbségtétel azért szükséges, mert a kvóta kötelezően betartandó, 
számszerűsített előírás, míg a célkitűzésként megjelölt szám olyan 
cél(zóna), ami felé törekedni kell, sőt esetenként túl is teljesíthető. E cél-
kitűzések többnyire korlátozott ideig vannak érvényben. Ilyenkor a de 
facto, az eredményekben szemmel láthatóvá váló egyenlőség megte-
remtése a tét.  

Az 1980-as években e programok célszerűségét és hasznosságát 
kormányzati és vállalati körökben megkérdőjelezték. A vállalatoknál ve-
zetői szinten új problematika: a sokféleség kezelésének nevezett, meg-
oldásra váró, új feladat került előtérbe, amely – támogatóinak megítélése 
szerint – képes arra, hogy a korábbi próbálkozásoknál hatásosabban 
egyeztesse össze a vállalatok gazdasági érdekeit és a társadalmi elvá-
rásokat. E megközelítési mód az utóbbi időben Európában is terjed, és 
egyre népszerűbbé válik. 

Európa  
Az Európai Unió a szakmai egyenlőség megteremtését állandó aján-

lásai egyikeként fogalmazza meg. Szerződések és irányelvek gondos-
kodnak a munka javadalmazásában, az álláshoz jutásban, a szakképzés 
és a szakmai előmenetel terén az egyenlő bánásmód megvalósulásáról. 
Az 1980-as évektől Brüsszel pozitív intézkedések meghozatalát ösztönzi 

 



e téren, és egyes tagországok nemzeti törvénykezésükbe is átültették 
már azokat. Végül is az EU az egyenlőség problematikájának transzver-
zális integrálását szorgalmazza a közösségi, a nemzeti és a regionális 
politikákba.  

Az 1990-es években az európai vállalatok az egyenlőség kérdését a 
cégek társadalmi felelősségének szélesebb összefüggésrendszerébe 
illesztették be. A társadalom kohéziójáért küzdő vállalatok európai háló-
zata (utóbb átkeresztelték, és ezért ma már Corporate Social Res-
ponsibility Europe-ként hivatkoznak rá) a kirekesztés elleni harccal kap-
csolatos, inkább a francia ajkúak részéről tapasztalható aggodalmakból, 
illetve az északiak és az angolszászok által szorgalmazott témakörökkel 
(környezetvédelem, diszkrimináció, etika) kapcsolatos kezdeményezé-
sekből keletkezett. Nagy-Britanniában az Opportunity 2000 elnevezésű 
mozgalomnak 220 céget sikerült egybegyűjtenie és elkötelezetté tennie 
a nők szakmai karrierlehetőségeinek javítása érdekében. Ezt követte az 
Opportunity Now nevet viselő kezdeményezés. Hasonló programok Eu-
rópa-szerte léteznek.  

Franciaország  
Franciaországban a vállalatok és a társadalmi partnerek sokáig ké-

szülődtek a kérdéskör megfelelő kezelésére. Jogi téren az első valódi 
kezdeményezésnek az 1983. évi Roudy törvény tekinthető, amely két fő 
irányban kereste a megoldást: egyfelől a jogegyenlőség elvének erősíté-
sében, másfelől a pozitív intézkedések számának növelésében és al-
kalmazásuk elterjesztésében. A törvény eszközöket kínált azon cégek 
számára, amelyek vállalkozni kívántak arra, hogy korrigálják a már kiala-
kult egyenlőtlenségeket. Erre szolgált az adott cégnél a nők és a férfiak 
helyzetének összehasonlító elemzéséről készítendő jelentés, és azok-
nak az egyenlőségi terveknek elfogadása, amelyek a nők előnyben ré-
szesítését irányozzák elő a munkaerő felvételekor, a szakképzésben, az 
előléptetésekkor vagy a munkakörülmények alakításakor. Az 1990-es 
évek végén a törvény hatásáról, működésének eredményeiről készített 
mérleg azonban szerény sikerekről adhatott számot, mert csak mintegy 
30 vállalati megállapodást kötöttek a nemek közti szakmai esélyegyenlő-
ség tárgyában, és a cégek kevesebb mint felénél születik évente össze-
hasonlító elemzés a két nem munkahelyi esélyeiről.  

A férfiak és a nők egyenlőségének kérdése 1998-ban tért vissza a 
közélet porondjára a politika szférájában a nemek közti paritás elvének 
érvényre juttatásával összefüggésben kialakult vita kapcsán, amit 1999-
ben a Génisson jelentés követett. Ez alapozta meg az ún. Génisson tör-



vény elfogadását 2001-ben, ami bevezette a vállalatok számára azt a 
kötelezettséget, hogy pontos jelzőszámokat tegyenek közzé a férfiak és 
nők helyzetéről, aminek nem teljesítése vagy megakadályozása súlyos 
vétségnek minősül, továbbá tárgyaljanak és kössenek megállapodást a 
szakmai egyenlőségről, és e problematikát transzverzálisan foglalják be-
le a vállalati kollektív szerződésekbe. Ezzel párhuzamosan a sajtó rend-
szeresen hírt ad a nők esélyegyenlőséggel kapcsolatos kezdeményezé-
seiről (pl. humánerőforrás-menedzsmenttel foglalkozó nők klubja, ami 
vezető káderekből álló csoport, vagy a Paris Women Network, azaz a 
Párizsi Nők Hálózata) és megismertet a vállalatok konkrét tapasztalatai-
val, kísérleteivel. E gyakorlati módszerek – eltérő mértékben ugyan, de – 
teret nyitnak az angolszász tapasztalatoknak, amelyek szakirodalma bő-
séges.  

A sokféleség kezelése: gyakorlat és ellentmondások 

Összefüggések és filozófia 
A sokféleség kezelése a polgárjogi mozgalmak meggyengülésének 

körülményei között született meg. Bár az EEO–AA kezdeményezések 
hozzásegítettek az ún. intermedier munkahelyeken a nők és kisebb mér-
tékben a kisebbségek nagyobb arányú jelenlétéhez, több váddal illették 
azokat:  

– e módszerek alkalmazása révén a megcélzott személyek olya-
noknak tűnnek fel, mint akik bizonyos fajta hiányban szenvednek, 
ami megbélyegző hatású lehet számukra; 

– olyan igazságtalan rendszert működtetnek, ami megfosztja jogai-
tól a fehér bőrű férfiakat, és emiatt részükről jogi eljárások megin-
dítására került sor (reverse discrimination, azaz fordított irányú 
hátrányos megkülönböztetés); az egyenlőség célkitűzései tehát 
összeütközésbe kerülhetnek a méltányosság, az igazságosság 
normájával; 

– azzal is megvádolták e módszereket, hogy hozzájárulnak a mun-
kaerő-toborzás szabványainak alacsonyabb színvonalához és a 
megcélzott népességcsoportok teljesítményének csökkenéséhez, 
ami még inkább megbélyegzi a felkarolni kívántakat; 

– kiváltja a domináns pozícióban lévő csoportok ellenkezését, és 
negatív visszahatást idéz elő részükről, ami értékvesztésben, il-
letve leértékelésben, iróniában, alibi személy megjelölésben stb. 
jut kifejezésre, és éppen azokat bünteti, akiknek e módszerekből 
profitálniuk kellene.  

 



Ilyen összefüggésben kutatók és tanácsadók az esélyegyenlőség 
kérdésének stratégiai jellegű és integrált megközelítését javasolták, ami 
összebékíti egymással a hátrányos megkülönböztetés elleni harcot és a 
vállalati érdeket. Szerintük az eddig alkalmazott politikának az a hiá-
nyossága, hogy nem törekszik a támogatni kívántak vállalati összlétszá-
mon belüli arányos képviseletének növelésére. Azon a feltevésen alapul, 
hogy e személyek minden különösebb nehézség nélkül képesek integ- 
rálódni a vállalat gárdájába. Pedig a rosszul előkészített együttélés 
(cohabitation) konfliktusokhoz vezethet. A kielégítő és mindenki számára 
előnyös integráció a vállalatokon belül kulturális jellegű változást tenne 
szükségessé.  

A sokféleség irányított kezelése mint módszer előtérbe állításának 
hívei többféle érvet sorakoztattak fel: mindenekelőtt a multikulturális 
munkaerővel összefüggő demográfiai, illetve jogi természetű érvet – a 
sokszínűség, a diverzitás irányított kezelése koherens a diszkrimináció 
tilalmával –, és végül, ám főként a gazdasági indokot.  

A sokféle embertípusból álló munkaerő megtartásának indokai:  
– általa a vállalat megfelelő termékeket és szolgáltatásokat képes 

ügyfeleinek kínálni, akik maguk is sokfélék; 
– magához tud vonzani minden kiemelkedő tehetségű munkaválla-

lót; 
– sikerül előnyt kovácsolnia a munkacsoportok kevertségéből faka-

dó kreatív hatásokból.  
Az alkalmazotti gárda diverzitása jelentette apporthoz hozzá kell ad-

ni a beilleszkedésben, sőt a vállalat céljaival való azonosulásban rejlő 
pozitívumokat, vagyis azt a fajta hozzájárulást a vállalati teljesítményhez, 
ami a munkavállalók erős elkötelezettségéből fakad, és olyan cégnél 
alakul ki, amely jobban megfelel elvárásaiknak, mindenkor tiszteletben 
tartva azokat. Ezek miatt az érvek miatt a sokféleség megfelelően irányí-
tott kezelése versenyelőny a humánerőforrás-gazdálkodás stratégiában. 
Azoknak az amerikai cégeknek a 80%-a, amelyek törődnek a nők szak-
mai pályafutásának alakulásával, mindenekelőtt az üzletmenet által mo-
tivált.  

A definíciók sokaságában felfedezhető néhány közös momentum. 
Az egyenlőség oldaláról történő megközelítéssel ellentétben, ami a cso-
portok közti szabályozásban találta meg érvrendszerét, a diverzitás libe-
rális, individualista felfogást tükröz és a meritokrácia filozófiáját vallja, a 
hangsúlyt az egyénre és nem a csoportra helyezi: nem arra hivatkozik, 
hogy „a nők azt szeretnék...”, vagy, hogy a „feketék azt gondolják...”, ha-
nem mindenkit támogat, felkarol, aki hozzájárul a cég teljesítményéhez. 



A cég kötelezi magát arra, hogy a magas követelmények, teljesítmény-
normák tekintetében kiemelkedő eredményeket elérőket elismerésben 
részesíti, miközben mindenki számára lehetővé teszi, hogy kifejezésre 
juttassa eltérő szükségleteit és munkamódszereit.  

Az egyének közti eltéréseket nem tagadják többé, hanem elismerik, 
sőt értékelik. Ez legitimmé teszi a vállalaton belüli különféle magatartá-
sok, viselkedésformák és elvárások megnyilvánulását, amelyek kulturális 
vagy társadalmi jellegzetességekkel állhatnak kapcsolatban. Annak ér-
dekében, hogy elkerüljék a pozitív intézkedések buktatóit, e jellegzetes-
ségek nem korlátozódnak a kulturális eredetre vagy a nemre. Ezek köré-
be tartozik pl. a nemi irányultság, a családi állapot, a társadalmi környe-
zet, a vallásos hit vagy a külső adottságok. Mindebben az a törekvés 
nyilvánul meg, hogy sikerüljön olyan környezetet teremteni, ami kedvez 
mindenfajta képesség fejlődésének.  

Összetett gyakorlati módszerek 

A sokféleség megfelelően irányított kezelése az egyének magatar-
tásában és viselkedésében meghatározott irányú változások kikényszerí-
tését célozza meg. Ez a tisztelet és a tolerancia előtérbe állítását és fo-
kozását, és a munka szempontjából lehetséges különbözőségek iránti 
fogékonyság megteremtését jelenti. Célkitűzése továbbá a sztereotípiák 
továbbélése elleni harc – tudatosítva azok sajátos megnyilvánulási for-
máit –, és mások mint tiszteletben tartandó, méltánylandó személyek vé-
leményének meghallgatása. Ez klasszikus formában továbbképzési al-
kalmakkor és véleménycserére módot adó csoportokban valósul meg.  

Szükségessé teszi továbbá bizonyos szervezeti folyamatok felül-
vizsgálatát. Konkrétan ez azt jelenti, hogy a humánerőforrás-gazdálko-
dásban alkalmazott politikának képesnek kell lennie, hogy megfeleljen a 
különféle kategóriában alkalmazottak elvárásainak.  

– Az egyik irányadó fogalom a rugalmasság, mégpedig a választási 
lehetőség biztosítása értelmében, a munka megszervezése, a fi-
zetések, illetve a jutalmak, a szabadságok vagy a bérből és fize-
tésből élők támogatása tekintetében.  

– A másik alapelv a befogadásé: a munkahelyi környezetnek vala-
mennyi ott dolgozó igényeihez igazodnia kell, különös tekintettel 
az idősebbekre vagy a fogyatékkal élőkre.  

A szakirodalom megemlíti az alkalmazottakkal való bánásmód igaz-
ságosságának követelményét is, ám nem határozza meg pontosan, mi-
lyen eszközökkel lehet azt teljesíteni. A hangsúlyt a diverzitásra helyező 

 



elmélet – amelynek célszerűségét egyesek vitatják – meghatározó reto-
rikája mindenesetre a szakmai egyenlőség elméletével és gyakorlatával 
való szakítás. A két koncepció közti különbség lényegét a diverzitási poli-
tika Nagy-Britanniában történt bevezetésében közreműködő két szakértő 
táblázatba (1. táblázat) foglalva a következőképpen illusztrálta: 

 
1. táblázat 

A sokféleség sajátosságai 
 

A sokféleség irányított kezelése A szakmai egyenlőséget biztosítani hivatott 
politikák (EEO-AA) 

Biztosítja, hogy valamennyi munkavállaló maximá-
lisan hasznosítsa képességeit és a lehető legha-
tékonyabban járuljon hozzá a vállalat teljesítmé-
nyéhez.  

A diszkriminációellenes harcra összpontosít.  

Lényegében minden munkavállalóra vonatkozik, 
senkit sem zár ki abból.  

Úgy tekintenek rá, mint ami csak a nőkre, az etni-
kai kisebbségekre és a fogyatékkal élőkre vonat-
kozik. 

A vállalati kultúrára, az egyének megelégedettsé-
gére és a célok megvalósítására összpontosít.  

Az alkalmazotti csoportokon belül bizonyos számú 
személyre fókuszál. 

Mindenki saját ügyének tekinti, ám ez főként a 
vezetőkre nézve igaz. 

A humánerőforrás-menedzsment szakértőire tar-
tozik. 

Nem alapul pozitív diszkrimináción. Pozitív diszkrimináción alapul. 
 
 
A vállalatok által folytatott gyakorlat tanulmányozása alapján kevés-

sé tűnik helyénvalónak a kétféle megközelítési mód éles szembeállítása 
egymással. Az elemzést az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a 
vállalatok által alkalmazott intézkedések típusai szerint érdemes elvé-
gezni. Ennek értelmében megkülönbözethetők egymástól az identitásra 
tekintettel nem lévő (identity-blind), azaz univerzális intézkedések, ame-
lyek nem irányulnak egy meghatározott népességcsoportra, hanem min-
denkire érvényesek, és léteznek az identitásra ügyelő, annak tudatában 
lévő (identity-conscious) vagy a különféle kategóriákat megcélzó gyakor-
lati megoldások, amelyek meghatározott népességcsoportokat vesznek 
célba és az EEO-AA megközelítésre jellemzőek (2. táblázat).  

Filozófiájából következően a sokféleség irányított kezelésének az 
első típusba tartozó, a szó eredeti értelmében bürokratikus rendelkezé-
seket kellene előnyben részesítenie. Valójában egy sor, a különféle ki-
sebbségi népességkategóriákat megcélzó intézkedéseket is alkalmaz.  



2. táblázat 
Általános/különböző népességkategóriákat megcélzó gyakorlati  

megoldások 
 

Általános gyakorlati módszerek  Különféle népességkategóriákat megcélzó 
gyakorlati módszerek 

– Hivatalos esélyegyenlőségi és a zaklatás elleni 
harcot meghirdető politika 

– Meghatározott népességcsoportokat előnyben 
nem részesítő, nem diszkriminatív szabályok 
szerint lebonyolódó munkaerő toborzás 

– A betöltendő állások követelményeinek írásban 
történő meghatározása 

– A nagy szellemi befogadóképességűek számá-
ra felkészítő programok szervezése 

– Karrier-tanácsadás és -fejlesztés mindenkinek 
– Káderképzési programok és mentori rendszer 
– A minősítendő szakkáderek képzése 
– A munkaidő beosztás rugalmassága, részmun-

kaidős lehetőség a vezetés számára 
– Különféle támogatások, segítségnyújtás min-

denki számára, pl. gyermekfelügyelet, szülői 
jogon, illetve különféle egyéb jogcímeken járó 
szabadság vagy szabadnapok  

– Az esélyegyenlőség szolgálatába állított hivata-
los politika  

– A kisebbségi népességcsoportok a foglalkozta-
tott létszámon belüli növelésére törekvő mun-
kaerő felvétel 

– A kisebbségi csoportok vállalati létszámon 
belüli áramlásának (ki- és belépésének) folya-
matos nyomon követése 

– A jó képességűek beazonosítása és kiválasz-
tása e kisebbségi csoportokon belül 

– Irányító pozícióba kerülésük figyelemmel kísé-
rése 

– Az új felvételeknél és az előléptetésekkor a 
kisebbségi csoportok arányos képviseletére 
vonatkozó célkitűzések  

– A kisebbségi népességcsoportok képviselői 
számára szakképzés és speciális mentori prog-
ramok szervezése 

– E csoportok saját hálózatuk kialakításának 
ösztönzése 

– A sokszínű/multikulturális munkaerő számára 
káderképző szemináriumok tartása  

 
 
Az angolszász nagyvállalatok ösztönzik a nők munkához jutását és 

döntési jogkörrel járó pozíciókba kerülését (az egyenlőség szempontja), 
miközben azon fáradoznak, hogy megkönnyítsék mindennapjaikat, érté-
keljék az általuk megtestesített, a vállalat számára pozitívumként jelent-
kező apportot és igyekeznek érzékennyé tenni főnökeiket a nők bizonyos 
elkötelezettségei, kényszerhelyzetük miatt (a diverzitás optikája). Külön-
böző tanulmányok a nem diszkriminatív és rugalmasságot biztosító, uni-
verzális intézkedések, illetve a szakmai fejlődés előmozdítására hivatott, 
a különféle népességkategóriákat kiemelten kezelő intézkedések közti, 
általánosnak tekinthető együttélést (cohabitation) mutatják be. A diverzi-
tásra összpontosítás mint törekvés abban jelenik meg, hogy olyan politi-
kák alkalmazását javasolják, amelyek mindenkire vonatkoznak, és a 
hangsúlyt a döntések objektivitására és bizonyos népességcsoportok 

 



helyzetének nyomon követésére helyezik. A vállalatok – úgy tűnik – tu-
datára ébredtek az univerzális megoldások korlátainak és pragmatikusan 
arra törekednek, hogy összeegyeztessék a befogadási kultúrát és az 
egyénekkel való egyenlő bánásmódot.  

A sokféleség célirányos kezelése által felvetett kérdések 

A diverzitás kezelése kérdésfelvetéseket generál az egyének válla-
laton belüli helyzetéről csakúgy, mint a vállalat teljesítményét és az ott 
uralkodó szociális légkört illetően. Az egyenlő bánásmód tekintetében a 
sokféleség megfelelő kezelése előnyösebbnek mutatkozik, mint az 
egyenlőség megteremtése érdekében tett lépések. A vezetéstől kiinduló, 
a teljesítményt előtérbe állító politikaként utóbbi legitimebb a cég berkei-
ben, mégpedig annál inkább, minél jobban tiszteletben tartja az igazsá-
gosság, a méltányosság elvét. Hozzájárulhat ahhoz, hogy a vállalatok 
komolyan vegyék e kérdéseket. Ugyanakkor vannak bizonyos kockáza- 
tai is:  

– Az egyenlőség szempontjának szem elől tévesztése, mivel bizo-
nyos megközelítési módok összemossák, felhígítják a nők és a ki-
sebbségek problémáit a jelentéktelen differenciákkal (földrajzi 
származás, eredet, öltözködési stílus). Egyébként az üzleti, a 
gazdasági érdek törékeny érv, ami a vállalati érdekek függvényé-
ben részleges akciókra ösztönöz. 

– Az e célok hatékony megvalósítása érdekében történő fellépés 
hiánya, ami egyfajta, túlságosan is globális megközelítésnek és a 
nyomon követés elmaradásának tulajdonítható. Csak a különböző 
népességkategóriákra irányuló intézkedések járulhatnak hozzá az 
egyes egyének helyzetének nagyobb fokú egyenlőségéhez. Pedig 
ezek bizonyos diverzitási politikákban kérdésessé válhatnak.  

– A radikálisabb bírálatok az e programokban lappangó, rejtett „em-
beri viszonylatokra” vonatkoznak. A diverzitás a vállalatról idilli 
képet rajzol fel, ami tagadja az érdek-összeütközést. E premisz-
szák közül egyesek a párbeszéd szempontjából szerencsétle- 
nek, veszélyesek lennének és paternalista elméleteket keltenének 
életre. 

A különbözőségek kezelése felvethet olyan tudományos és etikai 
kérdéseket, amelyek érintik a differenciák mibenlétét, státuszát. Vajon 
azok valósak vagy csak feltételezettek, csak egyes egyének vagy né-
pességcsoportok között állnak-e fenn? Magukban hordozzák annak koc-
kázatát, hogy esetleg felerősítik a sztereotípiákat és akadályozzák az 



egyenlőség célkitűzéseinek megvalósítását, mert a differenciák nem 
semlegesek. E nehézségek tudatában a szakmai egyenlőség élharcosai 
az egyes egyének szigorúan egyenlőségpárti vízióját vetítik előre. A 
diverzitás elméletének képviselői szerint az ilyen egyenlőségelvű állás-
pont miatt nem lehetséges az érvényben lévő szabályok megkérdőjele-
zése. Ezek továbbra is semlegeseknek tűnnek, miközben a domináns 
pozícióban lévő népességcsoportok értékeit és érdekeit hordozzák ma-
gukban. A szakmai egyenlőségi politika nem teszi lehetővé a kisebbség-
ben lévő népességcsoportok elvárásainak és a közös teljesítményhez 
való hozzájárulásuk komolyan vételét sem. A sztereotípiák érvényesülé-
sének visszaszorítása érdekében az egyénre összpontosító megközelí-
tés ösztönzése tapasztalható. Mindazonáltal a vállalatoknál a különbö-
zőség kezelése továbbra is kényes kérdés marad.  

A diverzitás és célirányos kezelése által termelt többletértéket illető-
en néhányan kételyeiknek adnak hangot. Egyes tanulmányok pozitív 
összefüggést mutatnak ki a sokféleség kérdésének megfelelő kezelése, 
a nőknek a munkavállalók körében megfigyelhető nagyobb fokú jelenléte 
és a vállalati teljesítmény között. Az előnyök között említhetők: a munka-
erő-toborzás költségeiben jelentkező megtakarítások, az érintett szemé-
lyek és mások jobb beilleszkedése, ha a vállalati kultúra eléggé nyitott és 
befogadó. A kiadásokat illetően azonban kétségek fogalmazódnak meg. 
A szükségessé váló intézkedés gyakran egyesek szakmai képzésére 
korlátozódik, ami ahelyett, hogy összekovácsolna, kiélezi a konfliktuso-
kat és ellenállást vált ki. A végeredmény, azaz a vállalati kultúra megvál-
toztatása a teljesítmény növelése érdekében, nehezen mérhető és csak 
hosszú távon mutatkozik meg. Nem tagadható, hogy mind az egyenlő-
ségi, mind a diverzitási politikák gyakorlati alkalmazásának értékelése 
ritka jelenség. Nem vitatható viszont, hogy e módszerek nagy visszhan-
got keltenek és erős társadalmi elvárásokkal csengenek össze. Miköz-
ben e kétféle politika eltérő indokoltságú, mindkettő ellentmondásmente-
sen van jelen az angolszász vállalatok gyakorlatában. Az egyenlőség–
sokféleség vitája országonként eltérően jelentkezik. Vajon a francia vál-
lalatok miként kezelik e kérdéseket?  

Franciaországban a kérdés mindinkább  
a figyelem középpontjába kerül 

Néhány éve a sajtó példaként számol be olyan francia vállalatokról, 
amelyek érdeklődést tanúsítanak a foglalkoztatás és a szakmai pályafu-
tás tekintetében a férfiak és nők közti egyenlőség kérdése iránt. Egy 

 



kérdőíves felmérés és a vegyes összetételű személyzet kialakítását célul 
kitűző projektek felelőseivel folytatott személyes beszélgetésekre alapo-
zott kutatás alapján a szakértők a francia vállalatok 3 csoportját külön-
böztették meg.  

1. Az amerikai úttörőknek nevezettek közé olyanok tartoznak, ame-
lyek az elsők között alkalmaztak szakmai egyenlőségi programo-
kat, mindenekelőtt bizonyos népességcsoportokra vonatkozóan (a 
nőkre nézve a Hewlett Packard és az IBM, illetve mindenféle 
nemzetiségre vonatkozóan a Schlumberger). Az adott cégnél fel-
lépő problémák függvényében ezek később a nemzetközi 
diverzitás globálisabb politikái (HP) vagy a vezető káderek elnőie-
sedése (Schlumberger) irányába fejlődtek.  

2. A diverzitás kérdése iránt a közelmúltban elkötelezettekké vált 
nemzetközi cégek csoportját tulajdoni részesedésük többségét te-
kintve európai cégek leányvállalatai alkotják, amelyek brit (BP), 
holland (Shell) vagy német (Deutsche Bank) eredetűek, és az 
anyavállalattal egy időben mutatnak érdeklődést a munkaerő sok-
féleségének célirányos kezelése iránt. Az akciók legitimitását az 
üzleti érdek (befogadás, a diverzifikált munkaerő mint apport a 
cég számára) és a társadalmi felelősségvállalás (a munkatársak-
kal való igazságos bánásmód) biztosítja. A BP France esetében a 
célok e téren a nők megfelelőbb arányú képviselete az irányító 
szakkáderek körében és a magán-, illetve a szakmai élet közti 
egyensúly megteremtése. E cégek – az első csoportba soroltakkal 
megegyező módon – erős elkötelezettséget mutatnak a humán-
erőforrás-gazdálkodás iránt és ragaszkodnak a személyzettel va-
ló, a meritokrácia elvein alapuló bánásmódhoz. A retorika a mun-
kaerő sokféleségének megfelelő kezelését hangsúlyozza, ám 
nem hagyja figyelmen kívül az egyenlőség kérdéseit sem. Nem-
zetközi viszonylatban a Shell pl. arra törekszik, hogy 2008-ra az 
irányító posztok 20%-át nők töltsék be. Ebbe a csoportba tartoz-
nak a női munkaerő megtartását a közelmúltban célul kitűzött 
olyan amerikai leányvállalatok is, mint a General Electric Medical 
Systems és az Accenture.  

3. A nemzetközi jelentőségű francia cégek alkotják a harmadik cso-
portot. Kb. 3 éve néhány francia cég munkatársai körében közzé-
teszi a nőkkel kapcsolatban alkalmazott munkaerő-felvételi és kar-
rierkövetési módszereit. Közülük két cég jellegzetességeit a 3. 
táblázat mutatja. 

 



3. táblázat 
Két francia cég munkaerő-felvételi és karrierkövetési módszereinek  

jellemzői 
 

 „A” vállalat „B” vállalat 
Gazdasági szektor Csúcstechnika Nehézipar 
Belső és külső meghatározók, 
összefüggések 

– Új keletű nemzetköziesedés 
– Angolszász jelenlét az igaz-

gatótanácsban 

– Nemzetközi tradíció 
– Jelentős konkurencia 
– Hanyatlófélben, leszálló ág-

ban lévő vállalati image 
A projektet kitervelő szerep-
lő(k) 

– Felvilágosult elnök-
vezérigazgató 

– Női felsőszintű vezetők 

Vezérigazgató 

Az előnyben részesülő, kitün-
tetett módon kezelt akciók 

– Belső és külső kommunikáció 
(internetes honlap) 

– Az irányító női káderek ese-
tében ún. coaching 

– A munkaerő felvétellel kap-
csolatos speciális akció, illet-
ve ún. mentori rendszer 

– A munkaerő felvételekor és a 
felszabaduló állások betölté-
sekor, azaz utódlás esetén a 
nők jelenlétének kérdése 
iránti fogékonyság  

– A magas beosztásokba jutás 
hivatalos akadályainak elhárí-
tása 

– Az ún. mentori rendszer hiá-
nya  

Beilleszkedés a humánerőfor-
rás-gazdálkodás gyakorlatába 
és a karrierkövetésbe 

Viszonylag gyenge A személyzeti munkával foglal-
kozóknak, az ún. karrierépítők-
nek tulajdonított erőteljes szerep 

 
 
A „B” vállalat intézményesített megközelítési módjával tűnik ki. A 

szakmai egyenlőség kérdéskörét a karrierkövetésbe integrálja, amelyben 
a humánerőforrás-menedzsment funkció fontos szerepet tölt be.  

Az „A” vállalat a szemlélet szenzibilis megteremtésének közvetett 
módszerét és a nőknek javasolt különféle segítségeket (hálóza-
tok/mentori rendszer) részesíti előnyben. A vállalati információk könnyen 
hozzáférhetők. Mindennek indokoltsága a vezetőgárda és a személyzet, 
az ügyfelek és a társadalom összetétele közti eltérésben rejlik, ám hoz-
zájárul a vegyes összetételű munkacsoport (a diverzitás szempontja), és 
a társadalmi igazságosság (egyenlőségi szempont) is. A belső kommu-
nikáció az informáltság és a kezdeményezések ösztönzésének irányába 
hat. A diverzitás programjaitól eltérően nem kiemelt kérdés a személyzet 
és a vezetés közti formális párbeszéd megszervezésének szándéka. El-

 



térő megközelítést alkalmaz pl. az Air France, amely megragadta a 
Génisson törvény teremtette lehetőséget, hogy tárgyaljon társadalmi 
partnereivel. A szakmai esélyegyenlőségről kötött megállapodás „előírja 
a nemek helyzetének összehasonlító elemzéséről egy jelentés készíté-
sét minden intézményben és akcióterv összeállítását a problematikus 
jelzőszámokról: ide sorolható a kevertség foka, az anyaság hatása a 
szakmai pályafutásra stb.” E lépés beleillik a vállalat (állam)polgári vízió-
jába és a társadalmi párbeszéd tiszteletben tartásába. A gazdasági érv 
sem hiányzik azonban, mivel néhány éve bővül a nőket munkaerőként 
megcélzó toborzóakció.  

E példákban, bár kimerítik az üzleti érdekek általi indokoltság tényét, 
a szóban forgó intézkedések főként a szakmai egyenlőség megteremté-
sét célozzák meg. A cégek a belső vállalati kultúra alapjainak megváltoz-
tatásával ellentétben kitüntetetten kezelik az olyan, a célcsoportok lét-
számának és arányának növelését célzó megközelítési módokat, ame-
lyek irányítói a vezetők, vagyis az ügyvezetés, a humánerőforrás-
menedzsment és maguk a nők. E tendenciát kutatási célú felmérés is 
bizonyította, amit a vezető pozícióban lévő francia nők helyzetéről készí-
tettek 2002-ben a 300 legnagyobb francia vállalat humánerőforrás-
gazdálkodási részlegének megkeresésével, amelyek közül 54 válaszolt 
is a kérdőívre. Közülük 38-ban fontos szempont a szakmai egyenlőség 
megteremtése. Mintegy 20 már kezdeményezett is speciális akciókat e 
téren, a többiek a fontolgatás stádiumában vannak. „Vegyes” érvek szól-
nak azon célkitűzések mellett, amelyek a munkaerő sokféleségére (a női 
vezetés jelentette apport, a munkacsoportok komplementaritása) és a 
társadalmi igazságosságra (a férfiaknak és a nőknek azonos lehetősé-
geket kell biztosítani) egyaránt hivatkoznak. A vállalatvezetéstől kiinduló 
kezdeményezést nagyobbrészt a személyzeti részleg hajtja végre a gya-
korlatban. Hosszú távú akciókról van szó, amelyeket kevésbé kedvező 
üzleti konjunktúra nem kérdőjelezhet meg.  

A kitüntetetten kezelt intézkedések: a vezetőgárda fogékonnyá téte-
le a kérdés iránt; a hivatalos és a tényleges munkaidő rugalmasságát 
megteremtő intézkedések; a mindennapi életet megkönnyítő szolgáltatá-
sok: bölcsőde, különféle egyéb szolgáltatások; a szakmai pályafutáshoz 
nyújtott segítség: pl. szakmai gondoskodás a szülési szabadság idején, 
coaching stb. Kevesebb az olyan akció, amely a játékszabályok fejlesz-
tését célozza meg: pl. az értékelési és a javadalmazási rendszerek újra-
gondolását az egyenlőség perspektívából szemlélve; információ közzété-
telét internetes honlapok segítségével; a nők szakmai pártfogói rendsze-
rének és hálózatainak megszervezését stb.  



Az esélyegyenlőség megvalósításának francia változata  

A sajátos francia kulturális környezetben az esélyegyenlőség megte-
remtéséhez szükséges intézkedések bevezetése – azok szokatlanul új 
jellemzői miatt – nehéznek bizonyul. A diverzitás célirányos kezelése, 
ami az egyes személyek közti eltérések elismerésén és értékelésén ala-
pul, teljességgel beleütközik a francia köztársaság univerzalizmust hirde-
tő felfogásába. A francia vállalatok honlapjain a sokféleség kezelése mint 
kifejezés nem is szerepel, bár a diverzitást mint megnevezést használ-
ják: a tehetségek, a nemzetiségek, a nők és a férfiak stb. sokfélesé- 
gének megjelölésére. Az egyenlőség érdekében alkalmazandó intézke-
dések, amelyek összeegyeztethetőbbek e modellel, szintén vonakodást 
váltanak ki, mert gyanakvással azt feltételezik róluk, hogy megkülönböz-
tetett bánásmódot vonnak maguk után. A francia cégeknek ennek ellené-
re szembe kell nézniük azokkal a társadalmi igényekkel, amelyek ver-
senytársaikéihoz hasonlatosak. Ezért végül is olyan utat választanak 
majd, ami közel áll a sokféleség célirányos kezeléséhez anélkül, hogy 
ezt így is neveznék. Megközelítési módjuk egyfelől a munkahelyen ta-
pasztalható, mindenki által élvezhető, az életminőséget javító intézkedé-
sekre épül, másfelől a munkahelyhez jutás és a karrierépítés egyenlősé-
ge feletti tapintatos őrködésen nyugszik majd, amit a relatíve széles jog-
körrel felruházott humánerőforrás-gazdálkodási részlegek szerveznek 
meg.  
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