
Aki ma Magyarországon romának1 születik, az – sta-

tisztikailag elhanyagolható kivételektôl eltekintve –

esélytelennek születik. Amennyire prognosztizálható

az ország polgárainak várható élettartama, ugyanúgy

elôre látható, hogy újszülött cigány polgártársaink

elôtt milyen lehetséges életutak állnak. Ezek szinte

mindegyike olyan, aminél minden szülô jobbat remél

gyermeke számára.

Azok közé tartozom, akik szerint a cigányság esély-

telensége nem sorsszerû, ezért fontosnak tartom, hogy

átgondoljuk, milyen eszközök jöhetnek szóba a hely-

zet megváltoztatására. Alkalmat nyújt erre a fogyaté-

kosok esélyegyenlôségének biztosításáról szól törvény

tervezetének vitája. E törvénytervezet szerkezete a

romákkal kapcsolatos problémák számbavételére is

mintát kínál: tartalmazza az esélyegyenlôtlenség csök-

kentésére hivatott teljes eszközrendszert, rögzíti a fo-

gyatékos személyek jogait, a deklarált jogok érvénye-

sítése érdekében kötelezettségeket ír elô, a jogvéde-

lem eszközeivel biztosítja a jogok gyakorlását, vala-

mint ahol a hátrányok másképpen nem küszöbölhetô-

ek ki, pozitív diszkriminációt alkalmaz. Ennek meg-

felelôen a cigánysággal kapcsolatban feltehetô kérdé-

sek nagyjából négy csoportba sorolhatóak:

1. Hogyan írhatók le a cigányságot sújtó hátrányok?

2. Milyen eszközrendszerrel biztosítható a cigányság

esélyegyenlôsége?

3. Mit jelent és hogyan alkalmazható Magyarországon

a pozitív diszkrimináció eszközrendszere?

4. Mekkora esélye van Magyarországon pozitív disz-

kriminációs politikák kialakulásának?

A ROMÁK ESÉLYTELENSÉGÉNEK OKAI

Amíg a különbözô módon és mértékben fogyatékos

személyeket sújtó hátrányok, illetve e hátrányok kö-

vetkezményei bárki számára könnyen beláthatók, a

romákkal kapcsolatban nem ez a helyzet. Már az is

vita tárgya, ki tekinthetô romának,2 s még inkább az,

mivel magyarázható szinte megszüntethetetlennek

látszó társadalmon kívüliségük. Minden, a romák

esélyegyenlôségét biztosítani akaró politikának a ro-

mák valóságos helyzetébôl fakadó problémákra kell

válaszokat kínálnia, ezért mindenekelôtt az ezzel

kapcsolatos kérdéseket veszem sorra.

A cigányság helyzete leírható az „ágazati” logikát

követve: hátrányos helyzetben vannak az oktatás-

ban, a munkaerôpiacon és a kultúrában. „Halmo-

zottan hátrányos helyzetûnek” nevezhetôk lakás-

helyzetüket, egészségi állapotukat, szociális pozíci-

óikat, az ôket körülvevô környezet állapotát és ér-

dekérvényesítési esélyeiket tekintve egyaránt.

Mindezek az egyébként kétségtelen és jól doku-

mentálható hátrányok azonban ilyenformán elfedik

a lényeget; azt, hogy miben különbözik a romák

helyzete bármely magyarországi nagycsaládos, alul-

képzett munkanélküliétôl, aki rettenetes lakáskö-

rülmények között él.

Ahogy a Roma Parlament 1992-ben született szak-

értôi anyaga3 fogalmazott: a lényeg az összefüggések-

ben van. „Egymásból táplálkozó és egymást erôsítô”

hátrányok szövedékérôl van szó. E hátrányok magya-

rázzák és felerôsítik egymást, s együttesen olyan

„problémavilágot” alkotnak, melybôl külsô segítség

nélkül szinte lehetetlen kitörni. A romák szempont-

jából e helyzet sajátossága abban áll, hogy mindez

egy etnikai alapon szervezôdô csoportot sújt, mely

különbözik bôrszínét, kultúráját, sokszor nyelvét te-

kintve, melyrôl a többség sztereotípiákban gondolko-

dik, s mely nemcsak, hogy nem élvezi a társadalom

szolidaritását, de elôítéletek veszik körül. Ha tehát vi-

lágosan akarjuk látni a szegények és a romák esélyte-

lensége közötti különbséget, három dolgot kell figye-

lembe vennünk:

– a csak összefüggéseiben megragadható csoporthely-

zetet,

– a csoport tagjainak megkülönböztethetôségét,

– a csoportot körülvevô elôítéleteket.

A roma „problémavilág” minden eleme határozottan

etnikai dimenziót ölt: a romák „mint cigányok” sze-

gények, „mint cigányok” sikertelenek az oktatási

rendszerben és „mint cigányok” nem jutnak álláshoz

a munkaerôpiacon. Az elsô levonható következtetés

tehát az, hogy a romák esélyegyenlôtlensége jelentôs

mértékben nem személyes képességeikbôl vagy szo-

ciális státuszukból, hanem egy csoporthoz való tarto-

zásukból fakad.

A romák esélyegyenlôtlenségének okaiban véle-

ményem szerint három problémakör ötvözôdik: a ro-

mák etnokulturális másságára adott elôítéletes több-

ségi reakciók, a romákkal szembeni hátrányos meg-

különböztetés, valamint a többségi (oktatási, egész-

ségügyi, önkormányzati, munkaerô-piaci stb.) intéz-

mények diszfunkcionális mûködése. Az okok mind-
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három csoportja sokkal inkább a többség problémája,

semmint a romáké.

Nem lényegtelen kérdés, hogy a cigányság esély-

telensége mennyire gyökeredzik a múltban, ponto-

sabban: mennyire a cigánysággal szemben a múltban

alkalmazott többségi kirekesztés eredménye? A Mi-

nority Rights Group International európai cigányság-

ról szóló jelentése4 szerint a romákkal szemben há-

romféle politikát alkalmaztak: a kirekesztés, az erô-

szakolt integráció és az erôszakolt asszimiláció politi-

káját. Noha e politikák hozzáköthetôk bizonyos tör-

ténelmi korszakokhoz, sokszor egy adott idôszakban

(néha napjainkban is) egymás mellett éltek. Eszköz-

táruk igen változatos volt; a fizikai megsemmisítéstôl

és kínzástól az erôszakos letelepítésen át az oktatás-

tól való megfosztásig széles spektrumban mozogtak.

E politikákat és ezeket az eszközöket Magyarország

történelmében sem alkalmazták kevésbé, mint Euró-

pa bármely más országában. Jelenlegi ismereteink

szerint a romák elsô csoportjai a 14. század végén ér-

keztek Magyarországra. Az azóta eltelt durván hat év-

század során nem volt olyan idôszak, mely – az adott

kor fogalmainak megfelelôen – valódi integrációs esé-

lyeket kínált volna számukra. Bizonyos értelemben

tehát szinte mindegy, hogy maguk a romák mikor mi-

lyen mértékû beilleszkedési hajlandóságot mutattak.

Az üldözés, kirekesztés, erôszakos integráció és asszi-

miláció politikái nem adtak esélyt számukra, tartósí-

tották kívülállásukat és ebbôl fakadó hátrányaikat.

Sokak szerint a múltban gyakorolt többségi kire-

kesztés felemlegetése napjainkban értelmetlen, mert

megszûnt a romák üldözése. Nem kétséges, hogy a

romákkal szembeni erôszakos kirekesztés ma már

nem emelkedhet kormányzati politikák rangjára. En-

nek ellenére Magyarország nem nyújt a korábbiaknál

befogadóbb környezetet a romák számára. A kire-

kesztésnek ma is megvannak a fokozatai. Ezek az

asszimilációs elvárásoktól az elzárkózáson át a diszkri-

minációig terjednek.

Az emberek többsége számára nem nyilvánvaló,

hogy az asszimilációs elvárásoknak kirekesztô hatásuk

van. A két dolog között közvetlen az összefüggés, ha

arra gondolunk, hogy ezek az elvárások korlátozzák a

szabad identitás választás elvének érvényesülését. Ha

a többségi társadalom nyelvi, kulturális és pszicholó-

giai feltételekhez köti a befogadást, mindenképpen

olyan gátakat emel, melyek rossz döntéseket kény-

szerítenek emberekre. Ennél azonban vannak közve-

tettebb és kevésbé nyilvánvaló összefüggések is. Az

oktatásból hozott példával élve: az iskolarendszerbe

belépô cigány gyermekkel szembeni asszimilációs el-

várások lerombolják a gyermekek önbecsülését, és

sokszor szembefordítják a gyermekeket saját szüleik-

kel. Mindez az egyik legerôsebb összetevôje a cigány

tanulók iskolai sikertelenségének. Egy, az ország fel-

nôtt népességét reprezentáló, 1997 novemberében

készített kutatás5 eredményei szerint a válaszadók 87

százaléka értett egyet a következô állítással: „Az isko-

lában minden kisebbségi tanulónak elsôsorban ma-

gyarul kell megtanulnia.”

A kirekesztés következô fokozata az elzárkózás.

Nem veszünk lakást olyan környéken, ahol sok ci-

gány család lakik, nem adjuk a gyermekünket olyan

iskolába, ahová sok cigány gyermek jár, stb. Az idé-

zett vizsgálat adatai jól mutatják az elzárkózás erôssé-

gét is: a szülôk 59 százaléka számára gondot jelente-

ne, ha gyermeke osztályában a tanulók harmada ci-

gány lenne. Ha az osztály fele lenne cigány, az már a

szülôk 69 százalékának jelentene gondot. A kirekesz-

tés legnyilvánvalóbb formája a diszkrimináció: a get-

tósítás, az állások betöltésénél tapasztalható megkü-

lönböztetés, az iskolai szegregáció, stb. Csupán az

összehasonlítás kedvéért: a fenti közvélemény-kuta-

tás során megkérdezett személyek 24 százaléka ért

egyet azzal, hogy a cigány tanulókat minden iskolá-

ban külön osztályban oktassák.

Az oktatással kapcsolatos példák még egy fontos

tényre hívják fel a figyelmet. Ma Magyarországon a

romáknak nem csupán a hétköznapi civil kirekesztés-

bôl fakadó problémákkal kell szembenézniük. Egész

intézményrendszerek – köztük például döntôen az

állam által fenntartott intézményrendszerek – vonul-

tatják fel a kirekesztés teljes eszköztárát. A különbö-

zô kutatások egyre több példát szolgáltatnak erre az

egészségügyben, az oktatásban, a munkaerôpiacon és

a helyhatóságok mûködésében.

Ami tehát a cigányság kirekesztettségét illeti,

nem beszélhetünk befejezett múltról. Esélyegyen-

lôtlenségük okai változatlanul elsôsorban a többség-

ben keresendôk. A „többség többsége”azonban ezt

nem így látja. Szinte teljes egyetértés alakult ki ab-

ban, hogy a romák maguk felelôsek saját problémái-

kért. (74 százalékos egyetértés övezi azt az állítást,

hogy a cigányok iskolázatlanságáért maguk a cigá-

nyok felelôsek.) Véleményem szerint a magyar tár-

sadalom azzal, hogy a cigányokkal kapcsolatos prob-

lémákat a cigányokra hárítja, saját problémáival nem

néz szembe.

A cigányság esélyegyenlôségét biztosítani hivatott

politikák szempontjából igen fontos kérdés, hogy egy

diszkriminációtól és kirekesztéstôl mentes paradicso-

mi állapot megteremtése lehetôvé teszi-e a romák

számára hátrányaik leküzdését? Véleményem szerint

nem. Egy személy életlehetôségeit erôteljesen meg-

határozza örökölt szociális pozíciója. Ahogy Glenn

Loury, a jelenkori amerikai pozitív diszkriminációs

gyakorlat fekete bôrû kritikusa fogalmaz: „a folyama-

tot, melyen keresztül az egyének kialakítják produk-

1998. 1–2. SZÁM / FUNDAMENTUM114 / döntés elôtt



tív képességeiket, szokások, konvenciók és társadal-

mi normák alakítják, s nem teljesen függnek piaci

erôktôl vagy a személyek belsô tulajdonságaitól.”6 Ez

a szolgáltatások piacán meg nem szerezhetô „szociá-

lis tôke” annál fontosabb, minél jobban függnek az

emberek azoktól az erôforrásoktól, melyek a család-

ban elérhetôek. Noha ez az összefüggés Magyarorszá-

gon már-már trivialitásnak számít, az igen kevéssé el-

fogadott, hogy nemcsak egyének, de csoportok kö-

zötti egyenlôtlenségek is jelentôs mértékben múltbe-

li egyenlôtlenségek termékei, melyeket a piac látha-

tatlan szabályozó ereje nem szüntet meg. A romák

szempontjából ez azt jelenti, hogy az esélyek egyen-

lôsége nem valósulhat meg, amíg a múlt – nem kis

részben a többségi kirekesztés eredményeként kiala-

kult – esélytelensége fogva tartja ôket.

JOGOK ÉS ESÉLYEK

A romáknak biztosított jogok két – egymástól nem

független – csoportját szükséges számba venni: a

diszkrimináció tilalmát biztosító jogokat, valamint a

kisebbségi jogokat.

A hátrányos megkülönböztetés tilalma a jogforrá-

sok hierarchiájának csúcsán ott szerepel szinte min-

den fontosabb törvényben; a diszkriminációt tiltja az

alkotmány, a Munka törvénykönyve és a közoktatás-

ról szóló törvény egyaránt. E törvényi deklarációk és

általános tilalmak mégsem elegendôek ahhoz, hogy

elejét vegyék a romák diszkriminációjának. A kisebb-

ségi jogok országgyûlési biztosa is felhívta a figyelmet

arra, hogy a tilalom kimondásán túl szükség van a

hátrányos megkülönböztetés feltárására, ellenôrzésre,

a tilalom megszegésének szankcionálására és kom-

penzációra.7

A hátrányos megkülönböztetés feltárásának nin-

csenek kialakult mechanizmusai. A kisebbségi om-

budsman vagy a civil jogvédô szervezetek mûködése

alapvetôen „megkeresésen” alapszik, abban az eset-

ben válik számukra egy jogsértés „üggyé”, ha az ér-

dekeltek hozzájuk fordulnak. Jogvédô szervezetek

véleménye szerint azonban az e körbe tartozó ügyek

legnagyobb része a különbözô függôségi viszonyok

által létrehozott kiszolgáltatottság miatt nem is kerül

felszínre. Sem a tanügyigazgatásban, sem a munka-

ügyi szervezetek tevékenységében, sem pedig az ál-

talános közigazgatási hatósági felügyelet rendszerén

belül nem folyik ilyen jellegû ellenôrzés. A különbö-

zô ellenôrzô mechanizmusok hiánya miatt mind a

jogvédôk, mind az ombudsman meglehetôsen aktív

tényfeltáró tevékenységet folytat. (Ilyen ellenôrzô

mechanizmus a fogyatékosok esélyegyenlôségérôl

szóló törvény tervezetében sem szerepel.)

A munkajogban a lehetséges diszkriminatív mun-

káltatói gyakorlatok két típusa különböztethetô meg:

a foglalkoztatott személyekkel szembeni és az állások

betöltésénél alkalmazott hátrányos megkülönbözte-

tés. Foglalkoztatott személyek esetében a szükséges

eljárási garanciákat a Munka törvénykönyve tartal-

mazza. Különösen fontos, hogy a törvény hátrányos

megkülönböztetéssel kapcsolatos jogvita esetén a bi-

zonyítási kötelezettséget a munkaadóra hárítja. Ez az

egyetlen terület Magyarországon, ahol ez a fontos ga-

ranciális szabály létezik.) A kielégítô szabályozás el-

lenére a tényfeltáró és ellenôrzô mechanizmusok már

említett hiánya miatt létezik a romákkal szembeni

foglalkoztatási diszkrimináció. A cigány munkaválla-

lók kiszolgáltatott helyzetben vannak, s az ôket meg-

illetô jogokról nem kapnak semmilyen tájékoztatást.

Arra az esetre, ha roma munkavállalók hátrányos

megkülönböztetés miatt nem kapnak meg állásokat,

semmilyen diszkriminációt tiltó szabály nem létezik.

A hátrányos megkülönböztetés csak polgári peres el-

járásban lenne bizonyítható, de a bizonyítási kötele-

zettség ez esetben a roma munkavállalót terhelné.

Erre a kisebbségi országgyûlési biztos is felhívta a fi-

gyelmet: „A hatályos jogszabályok nem biztosítják a

jogilag lehetséges védelmet a munkaviszony létesíté-

sénél jelentkezô elôítéletességgel szemben.”8

Az angolszász országokban kialakult eszközrend-

szere van a munkaerô-piaci diszkriminációt tiltó sza-

bályok ellenôrzésének. Ilyen például az Amerikai

Egyesült Államokban mûködô egyenlô munkavállalá-

si esélyek bizottsága (Equal Employment Opportu-

nity Commission) vagy a faji egyenlôség bizottsága

(Commision of Racial Equality) Nagy-Britanniában.

Mindkét szervezet ellenôrzést végez és büntetôjogi

szankciókat alkalmaz. Több európai ország hasonló

szervezeteket hozott létre a nôk vagy a fogyatékosok

esélyegyenlôsége biztosítására.9 Magyarországon az is

jelentôs elôrelépés lenne, ha a munkaügyi központok

tevékenységében biztosítható lenne a romákkal

szembeni foglalkoztatási diszkrimináció tilalmának

szempontja.

A cigány tanulók hátrányos megkülönböztetésé-

nek különbözô formái érvényesülnek a magyar köz-

oktatási rendszerben: csökkentett értékû oktatás, osz-

tálytermen belüli elkülönítés, szegregált osztályok

mûködtetése, valamint semmilyen fogyatékossággal

nem rendelkezô tanulók átirányítása speciális iskolák-

ba.10 A közoktatásról szóló törvény kimondja ugyan

a kisebbségekhez tartozó tanulók hátrányos megkü-

lönböztetésének általános tilalmát, viszont nem értel-

mezi azt, nem hoz létre ellenôrzô mechanizmust,

nem állapít meg garanciákat nyújtó eljárási szabályo-

kat, és nem szankcionálja a tilalom megszegését. Így

például nincs jogszabályi alapja annak, hogy a cigány
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gyermekek számára pedagógiai értelemben kárt oko-

zó szegregált cigány osztály hátrányos megkülönböz-

tetésnek minôsüljön. Egy esetleges törvényességi ké-

relmet az általános eljárási szabályoknak megfelelôen

másodfokon az iskolát fenntartó – annak elmaraszta-

lásában nem érdekelt – önkormányzat bírálna el, ter-

mészetesen anélkül, hogy a tanügy-igazgatási szabá-

lyok e kérdésben eligazítanák. Ezután az ügy polgá-

ri peres eljárásban lenne továbbvihetô, megint csak

kellô szabályozási alap nélkül, ráadásul a bizonyítás

nem az iskolát vagy fenntartóját terhelné. 

A helyi önkormányzatok tevékenységében igen

sok olyan hatósági eljárás van, melyben – megint csak

kellô szabályozás és ellenôrzés hiányában – a romák-

kal szemben diszkriminatív lépésekre van mód. Ilye-

nek lehetnek például az állami gondozásba vétellel, a

szociális lakásokkal és más szociális támogatásokkal,

a területfejlesztéssel, a közmunkákkal vagy bizonyos

tanügy-igazgatási döntésekkel kapcsolatos döntések.

E tekintetben az önkormányzatokról és az államigaz-

gatási eljárásról szóló törvényeket fontos eljárási ga-

ranciákkal lehetne kiegészíteni. Mindazonáltal nem

kérdéses, hogy a hatósági gyakorlatban potenciálisan

elôforduló diszkriminációk teljes köre csak egy errôl

szóló önálló törvénnyel vagy az ágazati szaktörvények

módosításával zárható ki.

Mindezidáig a romák hátrányos megkülönbözte-

téssel szembeni hatékony védelmét szolgáló jogi esz-

közökrôl volt szó. Emellett fontosnak tartom a jelen-

leg hatályos joganyag átfésülését, hogy kiszûrhetôek

legyenek a romákkal szemben diszkriminatív hatású
jogszabályok is.

Az eddig elmondottakat figyelembe véve nem vé-

letlen, hogy az utóbbi években igen gyakran felvetô-

dött egy átfogó, diszkrimináció ellenes törvény megal-

kotásának szükségessége. A jelenlegi kormány által el-

fogadott elsô, a cigányság helyzetét javítani szándéko-

zó intézkedéscsomag11 is külön diszkrimináció ellenes

program elkészítését írta elô a Belügyminisztérium és

az Igazságügyi Minisztérium számára. A program nem

készült el, mert a két tárca által kialakított álláspont

szerint kimondottan a cigányságra vonatkozó jogsza-

bály nem készíthetô, mert – mivel minden jogszabály

természetszerûleg érinti a cigányságot is – ez a hátrá-

nyos megkülönböztetés tilalmába ütközne. (A mûve-

lôdési tárca is elégségesnek tartja a hátrányos megkü-

lönböztetés általános tilalmát.) Véleményem szerint

azonban egy diszkrimináció ellenes jogszabálycsomag

egyetlen eleme sem közvetlenül a cigányság életviszo-

nyait szabályozná, hanem például a hatóságok, üzleti

szervezetek, oktatási intézmények mûködését. A ki-

sebbségi ombudsman szerint emellett a cigányság ese-

tében léteznek olyan speciális élethelyzetek, melyeket

a jog eszközeivel lehet és kell rendezni. 

A romák esélyegyenlôsége szempontjából fontos

jogok másik forrása a kisebbségi jogrendszer. E jog-

rendszer alapjait a kisebbségek jogairól szóló törvény

(NEKJt) 1993-as elfogadása teremtette meg. A tör-

vény tartalmát erôsen befolyásolta, hogy a romák

szempontjából speciális körülmények között született.

Valójában az történt, hogy – nem kis részben a Ki-

sebbségi Kerekasztalban képviselt többi kisebbség

imponáló szolidaritásának eredményeként – a nemze-

ti kisebbségek „testére szabott” törvény hatályát ter-

jesztették ki a cigányságra. A romák számára speciá-

lis szabályt állapít meg a 45. § (2) bekezdése, mely ki-

mondja: „A cigány kisebbség iskolázottságbeli hátrá-

nyainak csökkentése érdekében sajátos oktatási felté-

telek teremthetôk.” (A szabály az úgynevezett cigány

felzárkóztató oktatási programokat emeli be az egyéb-

ként nyelvi kisebbségek oktatásáról szóló részbe.)

A NEKJt hatályának kiterjesztése a cigányságra

mindazonáltal két szempontból is igen lényeges elô-

relépést eredményezett: a törvény egyenjogúsította a

cigányságot az összes többi kisebbségi csoporthoz ké-

pest, valamint a cigányság mint nemzetiségi (politikai)
közösség potenciálisan egyedülálló eszközrendszert ka-

pott a kisebbségi önkormányzatok megalakításának

lehetôségével. (Ez utóbbi annak ellenére nagyon fon-

tos, hogy a kisebbségi önkormányzati választási rend-

szer nem teszi lehetôvé demokratikus roma közélet

kialakulását.)

A problémát az okozza, hogy a NEKJt által kiala-

kított kulturális autonómia modell nem elfogadható a

cigányság egy jelentôs része számára. A cigányság

nyelvi és kulturális tekintetben erôsen tagolt, így a

legkülönbözôbb önmeghatározások és identitásmin-

ták jellemzôk rá. Némi leegyszerûsítéssel élve az

mondható, hogy a cigány anyanyelvû (oláh és beás)

és kulturális értelemben nem teljesen asszimilálódott

romák önmeghatározásához közel állhat egy „nemze-

tiségi” autonómia modell, a magyar anyanyelvû, ma-

gyar kultúrán felnôtt cigányok jelentôs része azonban

elutasítja azt. Az utóbbi csoportba tartozók reakciói

alapján úgy tûnik, mintha egyenesen hátrányos meg-

különböztetésnek tekintenék a cigány nyelv és a tra-

dicionális cigány kultúra hagyományainak „rájuk erôl-

tetését”. A NEKJt ez utóbbi csoport számára nem

nyújt sok mindent. Ez jól dokumentálható, ha ki-

gyûjtjük a törvénybôl mindazokat a részeket, melyek

kötelezettséget állapítanak meg az állam számára.

Ezek: az anyanyelvû vagy anyanyelvi oktatás többlet-

költségei, anyanyelvû pedagógusok képzése, az anya-

országból érkezô vendégtanárok alkalmazása, tan-

könyvek megjelentetése, taneszközök elôállítása, kul-

túrák tárgyi emlékeinek gyûjtése, közgyûjtemények

alapítása, gyarapítása, anyanyelvû könyvekkel való el-

látás kisebbségi könyvtári hálózaton keresztül, a ki-
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sebbségi önkormányzatok mûködési feltételeinek

biztosítása.

A romák felôl nézve a kisebbségi jogrendszer bel-

sô ellentmondása tehát az, hogy olyan esélykiegyen-

lítô eszközöket alkalmaz, melyek a többségétôl elté-

rô nyelvû és kultúrájú kisebbségi csoportok identitá-

sának megôrzését szolgálják. Ebbôl két probléma fa-

kad:

1. A törvény által megnyitott lehetôségek és a ro-

mák „problémavilágáról” mondottak összevetésébôl

nyilvánvaló, hogy a kisebbségi jogrendszer nem szol-

gáltat kellô alapot egy, az ôket sújtó hátrányok összes-

ségére és belsô összefüggéseire tekintettel lévô esély-

kiegyenlítô rendszer kialakításához.

2. A kisebbségi jogrendszer azt a látszatot kelti,

mintha az egész magyarországi cigányság problémái-

ra kínálna megoldásokat, holott – mint láttuk – a ci-

gányság jelentôs része számára szinte semmit sem

nyújt. (Ez az ellentmondás mindezideig azért nem

vált nyilvánvalóvá, mert a NEKJ törvényben kapott

általános érdekképviseleti felhatalmazás alapján a ci-

gány kisebbségi önkormányzatok kisebbségi érdek-

ként jelenítik meg a szociális és más problémákat is.)

Az 1993-ban kialakított konstrukció alapján nem

teljesen világos, hogy a kisebbségi önkormányzatok

valójában micsodák: önkormányzatok, részönkor-

mányzatok, korporációk vagy különleges felhatalma-

zással rendelkezô társadalmi szervezetek? Ez a tisztá-

zatlanság már a közeljövôben ki fogja kényszeríteni a

törvény módosítását. Reális veszélynek tartom, hogy

az egyértelmûbb helyzet kialakítása érdekében sérül-

ni fognak azok a lehetôségek, melyekkel a cigányság

magát nyelvi vagy nemzetiségi közösségként identifi-

káló része jelenleg rendelkezik. Másfelôl: a kisebbsé-

gi jogrendszer toldozgatása semmiképpen sem pótol-

hatja a cigányság egésze szempontjából létfontosságú,

ma még hiányzó diszkrimináció ellenes szabályozást.

EGYEDI KEDVEZMÉNYEK

Már volt róla szó, hogy a romák hátrányos megkülön-

böztetésének felszámolása önmagában nem biztosít-

ja esélyegyenlôségüket. Részben azért nem, mert a

múltban kialakult esélytelenség változatlanul fogva

tartaná ôket, részben pedig mert hátrányaik jelentôs

része a többségi intézmények felkészületlenségébôl

fakad. (A diszkriminációtól és elôítéletességtôl men-

tes iskola például még nem felkészült iskola.) A ro-

mák esélyegyenlôségének biztosítása érdekében po-

zitív diszkriminációs eszközök alkalmazására is szük-

ség van.

A Magyarországon meghonosodott pozitív diszkri-

mináció kifejezésnek nincs egységesen elfogadott ér-

telmezése, még értelmezési kísérletekrôl sem igen

tudok. Ennek az írásnak nem feladata, hogy az errôl

szóló irodalom szisztematikus feldolgozása révén va-

lami hasonlóval próbálkozzon, mindazonáltal a kife-

jezés valamilyen provizórikus meghatározása elkerül-

hetetlen. 

Az eddigiekben a romák számára biztosítandó jog-

egyenlôség és kisebbségi jogok eszközrendszerérôl

volt szó. Az elôbbivel kapcsolatban a pozitív diszkri-

mináció kérdése nem vetôdik fel, a kisebbségi jogok

érvényesülése azonban sajátos feltételrendszer meg-

teremtését igényli, ami nem képzelhetô el pozitív in-

tézkedések nélkül. Azt is láttuk, hogy a kialakult ki-

sebbségi jogrendszer alapján még nem lehetséges a

cigányság esélyegyenlôségének biztosítása, ehhez to-

vábbi, a romák helyzete alapján kialakított támogatá-

si rendszerre van szükség.

A lehetséges eszközrendszer bizonyos elemei –

bár a romák szempontjából különösen fontosak –

nem nevezhetôk pozitív diszkriminációs intézkedé-

seknek, mert célcsoportjuk nem a cigányság, hanem

a „rászorulók”, mint bizonyos szociális támogatások,

vagy a felsôoktatási ösztöndíjak esetében. A pozitív

diszkriminációs intézkedések körébe tehát kizárólag

az egyedi, a romák számára kialakított kedvezmé-

nyek, preferenciális szabályok, vagy a számukra

nyújtott támogatások tartoznak. Egy példával élve: a

kisebbségi nyelv oktatásának joga biztosítható olyan

iskolában, melyet ugyanúgy finanszíroznak, mint

bármely magyarországi iskolát, de az iskola kaphat

kiegészítô támogatást is. Az elôbbi nem pozitív

diszkrimináció, az utóbbi az. Összefoglalva tehát, po-

zitív diszkriminációnak tekintem a cigányság kisebb-

ségi jogait és/vagy esélyegyenlôségét biztosítani hi-

vatott aktív, az általános szabályozástól és kormány-

zati eszközöktôl elkülönült, egyedi szabályozást és

támogatásokat.

A pozitív diszkrimináció alapja mindig valamilyen

hátrány. Nem övezi teljes egyetértés Magyarországon

azt a nézetet, hogy a pozitív diszkrimináció alapja

nem feltétlenül valamely személyhez kötött,

könnyen megragadható hátrány legyen, mint például

a fogyatékosok esetében, hanem egy hátrányos hely-

zetû etnikai csoporthoz való tartozás. Kétségtelen,

hogy vannak olyan romák, akik nem szegények, és

akik a munkaerôpiacon jól eladható végzettséggel

rendelkeznek. Bár nyilvánvaló, hogy e személyek a

cigányság egészéhez képest elenyészôen kevesen

vannak, mindazonáltal a pozitív diszkriminációs in-

tézkedések alapjának meghatározása szempontjából

ez nem is érdekes. A lényeg az, hogy – mint errôl már

volt szó – a romák esélyegyenlôtlenségét okozó hát-

rányok jelentôs részben a cigánysághoz való tartozá-

suk miatt sújtják ôket. Emiatt csoporttagságuk az,
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ami pozitív diszkrimináció kedvezményezettjeivé

kell hogy tegye ôket.

Bizonyos ellentmondást jelent, hogy míg az elôzô,

a diszkrimináció hatékony tilalmának lehetséges esz-

közeirôl szóló részben a „színvakság” politikája mel-

lett érveltem, addig a pozitív diszkrimináció alkalma-

zása a „színtudatosság” felé való elmozdulást jelent.

E két fajta politika az Amerikai Egyesült Államokban

is két különbözô korszakhoz kötôdik. A hatvanas

évek közepéig az amerikai politikát is a színvakság

uralta, majd az egymást követô pozitív diszkrimináci-

ós döntések fokozatosan a színtudatosság megközelí-

tését érvényesítették. A nyolcvanas évek második fe-

létôl kezdve újra megfordulni látszik az amerikai köz-

vélemény. A pozitív diszkrimináció egyre erôtelje-

sebb konzervatív kritikájának hatására az utóbbi

években egyre több állam törvénykezése helyezke-

dik a színvakság alapjára.

A cigánysággal kapcsolatos megközelítéseknek

Magyarországon is megvannak a színvak megfelelôi.

A hatvanas évek elejétôl kezdve az „ancien regime”

hivatalos politikája nem ismerte el az etnikai alapú

identitást, a „cigánykérdést” kizárólag szociális prob-

lémának tekintette. A cigányság „integrációját” szol-

gáló intézkedések a cigányság különállásának meg-

szüntetését, kulturális „felzárkóztatását” tûzték célul.

Egy másik, eleinte alapvetôen szociálpolitikával fog-

lalkozó értelmiségiek által képviselt megközelítés –

bár szintén alapvetôen szociális kérdésnek tekinti a

romák problémáit – már közelebb áll az amerikai

színvakság álláspontjához, mert felveti a diszkriminá-

cióval kapcsolatos problémákat is. A magyarországi –

nem rasszista – közvéleményt jelenleg is a színvak

megközelítés uralja. 

A megközelítések hasonlóságával egyébként az

amerikai feketék és a magyarországi romák problémái

közötti hasonlóság véget is ért. Sok egyéb ok mellett

azért, mert az afro-amerikaiak több évszázados asszi-

milációja és akkulturációja eredményeképpen elôál-

lott helyzetre érvényes megoldások nem alkalmazha-

tók egy, saját etnikai (nyelvi-kulturális) határait meg-

erôsítve emancipálódni akaró kisebbségi csoport ese-

tében. A magyar jogrendszer elismeri és védi a kultu-

rális identitást, ezen alapszik a kisebbségi jogrendszer

és a határon túli magyarok kormányzati támogatásá-

nak kötelezettsége is. Szemben a legtöbb nyugat-

európai ország politikájával Magyarország nem állítja

szembe egymással az állampolgári és kulturális iden-

titást. Ez az elv nagyjából érvényesül is – a romákat

kivéve.

A Minority Rights Group már idézett jelentése – a

régió összes országára vonatkozóan – erre is felhívja a

figyelmet: „Törvényhozás tekintetében olyan új

megközelítési mód kezd kialakulni, amely a legtöbb

országban kizárólag a szociális jólétet célozza. Ez a

szociálpolitika, amelyet az asszimiláció elve táplál,

nagy fontosságot tulajdonít a szociális munkának, va-

lamint azoknak a hivatalos és önkéntes szervezôdé-

seknek, amelyeket a romák/cigányok számára a nem-

romák/cigányok alapítottak. Az ellenôrzés így sokkal

humánusabb, ugyanakkor sokkal szorosabb is: a beol-

vasztási politika keretében igyekszik normalizálni a

társadalom szélére szorult egyént, miközben közön-

séges deviánssá változtatja ôt.”12 A szociális integrá-

ció színvak politikái általában elutasítják az autochton

cigány nyelv és kultúra (magyar anyanyelvû romák

esetében szubkultúra) létét, s nem ismerik el érvé-

nyesnek a romák identitását. Ennek következtében

asszimilációs hatásuk van, így a cigányság egy részé-

nek ellenállásába ütköznek. Ez a megközelítés a

problémák okairól annak következményeire (sze-

génység, írástudatlanság, rossz egészségügyi helyzet)

irányítja a figyelmet.

A magyarországi képlet a romákkal kapcsolatban

tehát nem egyszerû: a társadalom jelentôs része a

színvakság elôtti állapotban van (gondoljunk csak

például Székesfehérvár igen kevéssé színvak gettósí-

tási politikájára, vagy arra, hogy a cigány tanulók egy

bizonyos száma az iskolákban kiváltja a nem cigány

gyermekek elvándorlását), a politikát és a kormány-

zat tevékenységét az asszimilációs elvárásokat közve-

títô színvakság uralja, míg valódi pozitív diszkriminá-

ciós intézkedésekhez az etnikai identitás tiszteletén

alapuló színtudatos megközelítésre van szükség.

Az ellentmondást nem tartom feloldhatatlannak.

Nem kétséges, hogy elsôsorban a hátrányos megkü-

lönböztetés tilalmának implementációjára van szük-

ség. A továbbiakban a kérdés az, milyen pozitív

diszkriminációs eszközöket alkalmazzunk, és hol húz-

zuk meg a pozitív diszkrimináció határait.

Glenn Loury a pozitív diszkrimináció két fajtáját

különbözteti meg: a fejlesztô és a preferenciális pozi-

tív diszkriminációt. Az elôbbire jó példák a Massa-

chusetts Institute of Technology által szervezett, a fe-

keték felsôoktatásba bejutását megkönnyíteni hiva-

tott kurzusok, vagy a Belgiumban a parlament által

létrehozott Egyenlô Esélyek és Rasszizmus Ellenes

Központ, mely a bevándorlók integrációját és az in-

teretnikus kapcsolatok javítását szolgálja. A preferen-

ciális típusú pozitív diszkrimináció alatt a legtöbben

– helytelenül – kvótákat értenek. Ebbe a körbe tarto-

zik minden olyan szabályozás, mely a célcsoport tag-

jai számára kedvezményes szabályokat állapít meg bi-

zonyos szolgáltatások igénybevételében, vagy min-

den elkülönített alap, mely kizárólag a célcsoport tá-

mogatását szolgálja.

Magyarországon mindkettôre vannak példák. Fej-

lesztô pozitív diszkriminációnak tekinthetôek a felsô-
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oktatási intézményekben romák számára szervezett,

nulladik elôkészítô évfolyamok, vagy bizonyos mezô-

gazdasági kisvállalkozás-fejlesztési programok. A pre-

ferenciális pozitív diszkriminációra szolgáltat példát a

csoportbontások lehetôségének kedvezményes sza-

bályozása a kisebbségi oktatásban, vagy a romák szá-

mára kialakított felsôoktatási ösztöndíjrendszer ked-

vezményes szabályai. Az utóbbi évek szûkös tapasz-

talatai arra mutatnak, hogy valódi eredményeket el-

sôsorban a két eszközrendszer kombinációjától; pre-

ferenciális szabályokkal és támogatásokkal segített

aktív fejlesztô programoktól lehet várni.

A pozitív diszkrimináció legvitatottabb kérdése a

kvóták, a romák számára elkülönített keretszámok al-

kalmazása. Kétséget kizáróan ez az egyetlen pozitív

diszkriminációs eszköz, mely bizonyos értelemben el-

lentétben áll a diszkrimináció tilalmának színvaksá-

got követelô biztosításával. A kvótákkal szemben el-

hangzó érvek azonban általában nem meggyôzôek. A

cigányság jelenlegi integrálatlansága mellett én pél-

dául korainak tartom azokat az aggodalmakat, melyek

szerint a kvóták majd egy ponton akadályozni fogják

a további integrációt. (A romák kelet-közép-európai

kitaszítottságának mértéke a Harlemhez szokott ame-

rikai megfigyelôket is megdöbbenti.) Egy másik el-

lenérv szerint a kvóták csökkentik a minôséget. Vé-

leményem szerint fejlesztô programok és keretszá-

mok együttes alkalmazásával el lehet kerülni a minô-

ségi követelmények csökkentését. Például nulladik

elôkészítô év elvégzése után rendes felvételi vizsga

révén lennének betölthetôek a felsôoktatási intézmé-

nyek romák számára elkülönített keretszámai. Több-

ször elhangzik, hogy egy demokratikus jogállamban

az egyenlôség elvétôl ilyen mértékben nem szabad

eltérni, a kvóták alkalmazásával a többséghez tarto-

zó személyek kerülnének hátrányos helyzetbe. Sze-

rintem bizonyos esetekben pozitív irányban nemcsak

hogy el lehet, de el is kell térni, mert az esélyegyen-

lôségnek nem csupán formálisan kell érvényesülnie.

Az esélyegyenlôség merev, formális értelmezésétôl

eltér a kisebbségi jogrendszer és a fogyatékosok

esélyegyenlôségérôl szóló törvény tervezete is. (El-

gondolkodtatónak tartom, hogy ezt az ellenérvet ed-

dig kizárólag a romákkal kapcsolatban hallottam.)

Többséghez tartozó személyek kizárólag akkor kerül-

hetnek hátrányos helyzetbe, ha a kvóták alkalmazása

a minôségi követelmények csökkentésével járna

együtt.

A kvótákkal szemben megfogalmazható valóban

komoly ellenérv véleményem szerint az, hogy alkal-

mazásuk felvetése egészen egyszerûen nem idôsze-

rû. Mindaddig, amíg a hátrányos megkülönböztetés

tilalmának és ellenôrzésének valóban hatékony rend-

szere ki nem épül, nem lenne célszerû, s amíg ez a

kérdés ilyen mértékû ellenállásba ütközik Magyaror-

szágon, amúgy sem lesz belôle semmi.

A pozítív diszkrimináció romákkal kapcsolatos je-

lenlegi gyakorlata regionális összehasonlításban meg-

lehetôsen kiterjedtnek mondható, a finanszírozását

szolgáló költségvetési források mennyisége bár elég-

telen, de folyamatosan növekszik. E pozitív diszkri-

minációs gyakorlat hatékonysága azonban kérdéses.

Ennek több oka van. Elsôsorban az, hogy kellô jog-

szabályi alap hiányában elsôsorban azokon a területe-

ken alakult ki, amelyek mögött ott állnak a kisebbsé-

gi jogrendszer kínálta lehetôségek. Ezek az oktatás, a

kultúra és a tömegkommunikáció. Figyelembe véve

a kisebbségi jogrendszerrôl korábban írottakat, ez

szükségképpen olyan rendszert eredményez, amely

nem a romák valódi problémáira, illetve azok okaira

reagál. A pozitív diszkrimináció belsô egyensúlyának

hiányával függ össze egy másik probléma is, mégpe-

dig az, hogy a kormányzat intézkedései nem illesz-

kednek koncepcionálisan egységes stratégiába.

Mindkét eddig született kormányzati intézkedéscso-

mag a különbözô minisztériumok programjainak

kompilációja révén állt össze. A harmadik probléma a

kormányzat által alkalmazott eszközök megdöb-

bentôen alacsony hatékonysága. Összességében az

mondható, hogy a pozitív diszkrimináció eszköztára a

ráfordított relatíve jelentôs források ellenére sem

eredményez érezhetô javulást a romák helyzetében.

Ahogy az eddigiek alapján már kiderülhetett, vé-

leményem szerint a romák esélyegyenlôségének

problémájában van egy elem, amely nem anti-diszkri-

mináció vagy pozitív diszkrimináció kérdése, hanem

egyszerû modernizációs kérdés. A különbözô többsé-

gi intézmények megújulásáról van szó, ami elemi ér-

deke minden magyar állampolgárnak: ügyfélbarát ha-

tékony közigazgatásról, valódi munkaerô-piaci inter-

venciós eszközök alkalmazásáról, a tantervi követel-

mények helyett a gyermekek személyiség fejlôdésé-

re orientált oktatásról, stabilan mûködô kulturális

alapszolgáltatásokról, színvonalas egészségügyi alap-

szolgáltatásokról és még sok egyébrôl. Ezen intézmé-

nyek mûködésében is szükség van bizonyos mértékû

színtudatosságra: munkatársaiknak például meg kel-

lene kapniuk azokat az ismereteket, melyek nemcsak

középosztálybeli, nem-cigány kuncsaftokkal való

együttmûködésre teszik ôket alkalmassá.

AZ ESÉLYKIEGYENLÍTÉS ESÉLYEI

Az utolsó kérdéskör, melyet a romák esélyegyenlôt-

lenségével kapcsolatban érdemes közelebbrôl szem-

ügyre venni az, hogy mekkora mozgástere van ma
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diszkriminációs politikáknak. Pontosabban: mekkora

e politikák elfogadottsága, mekkora a politika és a

kormányzat mozgástere, és mi a lehetséges szabályo-

zás optimális módja?

Az Amerikai Egyesült Államokban a hetvenes-

nyolcvanas években erôs társadalmi egyetértés övez-

te a pozitív diszkriminációs politikát. Magyarországon

nem ez a helyzet. A rendszerváltás óta készült közvé-

lemény-kutatások a romákkal szembeni növekvô elô-

ítéletességrôl tudósítanak. Az évtizedes recesszió mi-

att kialakult bizonytalanság felerô-

sítette a bûnbakképzés mechaniz-

musait, s ez tovább gyengítette a

romákkal szemben egyébként

sem túl erôs szolidaritást. Ehhez

társul a demokratikus jogállamiság

értékeinek gyengesége és az etni-

kai problémákkal kapcsolatos tu-

datosság igen alacsony szintje. Ma

Magyarországon gyenge lábakon

áll a pozitív diszkriminációs politika legitimitása. Eb-

ben kommunikációs problémák is közrejátszanak.

Mindezidáig nem alakult ki olyan nyilvános diskur-

zus, amely a romákkal kapcsolatos problémákat az

egész magyar társadalom problémáiként jelenítette

volna meg. E problémák a hátrányos helyzetûek

megsegítésének, a romák – a többséget terhelô költ-

ségek csökkentését eredményezô – felzárkóztatásá-

nak, vagy a kisebbségi jogok érvényesülésének kér-

déseként jelennek meg. Kizárólag radikális roma pol-

gári jogi aktivisták keresik a problémák gyökereit a

többségben, legtöbbször azonban egyoldalúan, a

„rasszista többségi elnyomás” gondolatkörébe zártan.

A pozitív diszkriminációs politikák legitimitása a

társadalmi elfogadottság és támogatottság hiánya mi-

att meglehetôsen gyenge. Ez felveti azt a problémát,

hogy a politikának és a kormányzatnak bizonyos ér-

telemben „szembe kellene mennie” a társadalom-

mal. Ami a romákkal szemben követett politikákat il-

leti, az alkotmányosság és a kisebbségek esélyegyen-

lôségének elve sokszor ellentmondásba kerül e poli-

tikák demokratikus legitimitásának követelményé-

vel.

Mindez erôsen korlátozza a politika mozgásterét.

A politika a közvélemény foglya. A politikai élet sze-

replôi között erôs a meggyôzôdés, hogy aki határozot-

tan kiáll a romák mellett, az szavazatot veszít. Az

eredmény szempontjából tulajdonképpen mindegy

is, hogy ez valóban így van-e. A politikai pártok leg-

nagyobb része egy kényes, a semlegesség látszatát

keltô egyensúly fenntartására törekszik. Tagadhatat-

lan problémákra „vannak válaszaik”, de a határozott

állásfoglalást kerülik, s erôteljesen alkalmazzák a fe-

lelôsséget a romákra hárító üzeneteket. A politika

erôtlensége a látszatkeltés világába számûzi a diszkri-

mináció ellenes szabályozás és a pozitív diszkriminá-

ciós programok kérdését.

Az utóbbi hónapok eseményeinek fényében a he-

lyi politika ennél is reménytelenebb képet mutat. A

sátoraljaújhelyi és a székesfehérvári polgármesterek

népszerûségének növekedése, egész helyi közössé-

gek szembefordulása a romákkal a helyi közélet poli-

tikusai számára azt az üzenetet közvetíti, hogy a cigá-

nyokkal szembeni határozott fellépés többet hozhat

a konyhára, mint néhány méter új

járda vagy csatorna. Mindez arra

utal, hogy a helyi roma politikák

abszolút hiányával leírható korsza-

kot lassan felváltja az aktív roma-

ellenes politikák idôszaka.

A kormányzat elkötelezettsége

nem nagyobb, mint a politikai

pártoké. A kormányzat döntéselô-

készítô és döntéshozó pozícióban

lévô tisztviselôi kórosan alulinformáltak, az etnikai

problémákkal kapcsolatos tudatosságuk meglehetô-

sen alacsony. A köztisztviselôi kar az enyhén elôíté-

letes hétköznapi gondolkodás szintjén és ágazati logi-

kákba zártan közelíti meg a romák meglehetôsen bo-

nyolult problémáit. 

Határozott kormányzati cselekvésnek négy lehet-

séges oka lehet: erôs politikai nyomás, erôs nemzet-

közi nyomás, megfelelô, állami kötelezettségeket elô-

író jogrendszer és erôs roma érdekképviselet. E le-

hetséges okok egyike sem létezik. A politika erôtlen-

sége mellett személyes elkötelezettség kérdése, hogy

az egymásnak ellentmondó politikai elvárások való-

di cselekvést váltanak-e ki kormányzati vezetôkbôl.

Nemzetközi nyomás gyakorlatilag nincs, Magyaror-

szág példaértékû kisebbségpolitika képét alakította

ki magáról, ami a régió országainak politikáit figye-

lembe véve nem igényelt jelentôs erôfeszítéseket. A

nemzetközi kisebbségi jogrendszer nem védi a romá-

kat. Az egyetlen komoly nemzetközi jogi dokumen-

tum, amely aktív szerepvállalásra készteti az államo-

kat, az 1988-ban elfogadott regionális vagy kisebbsé-

gi nyelvek európai kartája. (Magyarország a karta tör-

vénybe iktatásakor a cigánysággal kapcsolatban sem-

milyen kötelezettséget nem vállalt.) A jelenleg hatá-

lyos jogrendszerrôl már láttuk, hogy nem képezi va-

lódi kormányzati cselekvés alapját. Végül a romák ér-

dekérvényesítési képessége nagyon gyenge, a cigány

önkormányzatok igen könnyen válnak a – sokszor

hatásukban cigányellenes – többségi politikák eszkö-

zeivé.

Mindazonáltal a kormányzat nem egységes a ci-

gánysággal kapcsolatos problémák megítélésében. Jól

látszott ez 1994 közepe és 1996 eleje között, amikor
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már felerôsödött a romákkal kapcsolatos aktív kor-

mányzati szerepvállalás igénye, de még nem politizá-

lódott át az egész kérdés. Ebben az idôszakban az

egyes minisztériumok mozgástere meglehetôsen

nagy volt, de a legkülönbözôbb megközelítéseket al-

kalmazták. 1996 elején, a miniszterelnöki „roma ka-

binet” felállításával és a miniszterelnök személyes

szerepvállalásával a roma kérdés átpolitizálódott, a

szakmai megfontolásokat háttérbe szorították a poli-

tikai megfontolások, ami minimálisra szûkítette a mi-

nisztériumok mozgásterét. Jelenleg a kormányzat te-

vékenységét elsôsorban a miniszterelnök és az Orszá-

gos Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke közöt-

ti ad hoc alkuk befolyásolják.

A pozitív diszkriminációs programok másik ke-

mény korlátja a decentralizáció. A diszkrimináció el-

lenes szabályozás és ellenôrzés, valamint a pozitív

diszkriminációs politikák a törvényhozás és a közpon-

ti államigazgatás szintjén születnek. Ezzel szemben a

magyar közigazgatás a szubszidiaritás elvén alapszik,

csak azok a döntések kerülnek magasabb szintre, me-

lyeket alacsonyabb – elsôsorban helyi – szinten nem

lehet meghozni. Emiatt kulcskérdés, hogy mekkora

befolyása van a központnak a helyi szinten zajló fo-

lyamatokra, milyen eszközrendszere van a központ-

ban született politikák implementációjának. Ez külö-

nösen fontos a romákkal kapcsolatban, mert nem vár-

ható, hogy az érintett önkormányzatok maguk alkal-

mazzák az e lapokon ismertetett eszközöket.

Tiszavasvári és Székesfehérvár esete azt mutatja,

hogy a kormányzat nem rendelkezik azokkal az esz-

közökkel, melyek segítségével megelôzhetôk a ro-

mákkal szemben diszkriminatív helyi politikák, s me-

lyekkel – az önkormányzatiság sérelme nélkül – al-

kotmányos és jogkövetô magatartásra kényszeríthe-

tôk az önkormányzatok. Mindez részben hatalmi kér-

dés. Másfelôl azonban egy tanulási folyamatról van

szó, melynek lényege az, hogy az irányítás eszközei

helyett hogyan alkalmazhatók az indirekt befolyáso-

lás lényegesen bonyolultabb eszközei.

Végül szót kell ejteni arról is, hogy a hátrányos

megkülönböztetés tilalma és általában a romák esély-

egyenlôségének biztosítása milyen módon szabályoz-

ható. Pontosabban: szükség van-e egy, a fogyatéko-

sok esélyegyenlôségérôl szóló törvényhez hasonló kó-

dexre, vagy inkább a meglévô jogszabályok módosí-

tása és kiegészítése lenne célszerû? Véleményem sze-

rint ez igen kevéssé jogdogmatikai, sokkal inkább tár-

sadalompolitikai és politikai kérdés. Ahogy általában

a keretszabályozást egyébként nem kedvelô jogászok

fogalmaznak: lehet így is, úgy is. 

Véleményem szerint néhány említett összefüggés

egy önálló törvény mellett szól. Ezek egyike a roma

„problémavilág” összetettsége, belsô összefüggés-

rendszere. Nem tartom valószínûnek, hogy a részlet-

szabályozás mögött koncepcionálisan átgondolt straté-

giai gondolkodás áll majd. Mint ahogy a fogyatékosok-

ról szóló törvény tervezete is teszi, a romákkal kapcso-

latban is csupán a lehetséges eszközök összehangolt

alkalmazásától lehet eredményt várni. Egy másik érv

a különbözô jogszabályok politikai „rendfokozatával”

függ össze. Egy önálló törvény világos politikai aka-

ratot fogalmazhat meg, olyan üzenetet, melyet – a ro-

mák jelenlegi helyzetét figyelembe véve – magával a

törvénnyel egyenrangúan fontosnak tartok. S végül, az

önkormányzatoknak csak törvény írhat elô feladatot, s

csak törvény állapíthatja meg a feladat ellátásának

módját. Általában Magyarországon egyre erôsebb au-

tonómiák állnak szemben a kormányzattal: egyete-

mek, nonprofit szervezetek, üzleti szervezetek és má-

sok. Ezek mind önállóan alakítják ki saját „kisebbség-

politikájukat”, s ami a romákat illeti, ezek ma még

nem nevezhetôk kisebbségbarátnak.
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