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A roma probléma súlyosságának mértéke elérte azt a szintet, hogy további 

megoldatlansága az Európai Unió értékeit és hitelességét veszélyezteti. Mélyreható 

változás csak akkor történhet, ha a szükséges cselekvéssorozatok horizontális, 

strukturális és longitudinális szempontból koordináltan történnek. A cselekvéseknek 

európai közösségi, nemzetállami és helyi közösségi szinten, összehangoltan  kell 

megtörténniük. Mindebben fontos szerepet kell, hogy játsszon maga a roma közösség, 

cselekvésének fókuszában az aktivista megközelítés kell, hogy álljon. Ennek megfelelően 

a roma közösség nem a folyamatok szenvedő alanya, hanem annak részese, sőt egyre 

inkább formálója. Mindehhez fontos a média által közvetített roma-kép formálása is, 

amely jelentős részben meghatározza mind a többségi társadalomnak a romákról, mind 

pedig a roma közösségnek önmagáról szóló képét. 

  

Európa legnagyobb kisebbségét a roma közösség alkotja. Becslések szerint 10–12 millió, sok 

szempontból összetett rétegződésű roma él Európában, közel fele az Európai Unió 

országaiban, a többiek pedig elsősorban Dél-Kelet-Európa és a Balkán államaiban. A szám 

pontos meghatározását jónéhány tényező nehezíti, így a népszámlálások módszertana és az 

adott népességhez tartozás bevallása is jelentős eltéréseket eredményez. Miközben a többségi 

társadalom gyakran egységesen tekint a roma népességre, a kontinens cigány lakosságát 

valójában számos szempontból, így a földrajzi, társadalmi, gazdasági tekintetben a 

széttagoltság és a töredezettség jellemzi. Népességük aránya egyes országokban (Szlovákia, 

Románia, Bulgária, Magyarország) eléri vagy megközelíti a 10 százalékot, míg a többi ország 

esetében néhány százalékra tehető (Európa Tanács, 2010). Szinte az összes európai országban 

kisebbségnek tekinthetők, sőt a legtöbb ország esetében a cigányok alkotják a legjelentősebb 

kisebbségi csoportot. Relatív súlyuk ellenére a romák mégsem tekinthetőek a mai európai 

országokban markánsan reprezentált csoportnak, aminek elsődleges oka a gazdasági és 

társadalmi értelemben hátrányos helyzet, a diszkrimináció és  – nem utolsósorban –saját 

helyzetük felfogása és értelmezése. Az Európai Bizottság már 2004-ben úgy fogalmazott, 
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hogy a romák alkotják Európa legnagyobb és leginkább marginalizált etnikai kisebbségét 

(Európai Bizottság, 2004). Vannak olyan vélekedések is, amelyek már azt feszegetik, hogy 

egy ilyen, országhatárokon átnyúló közösség esetében antropológiai, politikai és morális 

alapon a „terület nélküli nemzet” fogalmában kellene gondolkodni (Rövid 2009). Mások 

szerint a határokon átnyúló kisebbség kifejezés jeleníti meg legpontosabban a romák helyzetét 

(Bauböck 2007). 

 Az elmúlt 2 évtizedben az európai cigány népesség helyzetében tömeges és jelentős romlás 

következett be. A kelet-közép-európai országokban lezajlott politikai rendszerváltás és az 

ezzel járó gazdasági átalakulás a cigányság hagyományos foglalkoztatottsági kereteinek 

túlnyomó részét szétrobbantotta. A bányászat és a nehézipar részbeni megszűnése, illetve 

jelentős technikai fejlesztései, a mezőgazdasági szövetkezetek szétbomlása elsősorban a 

cigány férfiak tömegeit fosztotta meg a hagyományos munka lehetőségeitől. A nők esetében a 

könnyűipar, a textilipar és a szövetkezetekhez kapcsolódó kisipari termelés megszűnése 

eredményezett tömeges leépítést és munkahelyük elvesztését. Az a lassú modernizálódási 

folyamat, amely a 60-as évektől kezdődően a munka-, a lakhatási és az oktatási lehetőségek 

feltárására és kihasználására  épült, az 1990-es évek kezdetétől megállt, majd számos eleme 

szertefoszlott. A változás hatására az is nyilvánvalóvá vált, hogy a munka és lakhatás 

biztosítására építő homogenizálási törekvések, az anyagi alapokra építő integrálási kísérlet is 

kudarcot vall, és az anyagi körülményekben bekövetkező romlás drámai mértékben szakítja 

szét a korábbi integrációs hálót. 

   

Az Európai Unió és a tagországok 

 Európa nyugati felében a roma kérdés súlyosbodását hosszú ideig Kelet-Európa 

sajátosságának és problémájának tekintették, amelyet részben az országok gazdasági és 

társadalmi fejletlenségére, részben pedig a modernizációs és integrációs eszközök 

hiányosságaira vezettek vissza. Bár a nyugat-európai országok szinte mindegyikében 

történelmileg él roma kisebbség és körükben szintén megfigyelhető a többségi társadalom 

szokásaitól és normáitól való eltérés, elhanyagolhatónak tekintett arányuk miatt[1] a kérdés 

társadalmi súlyossága nem merült fel. 

 A nyugat-európai országok hozzáállásában, a  probléma súlyának felmérésében, majd a 

politikai szintű kérdés felvetésének és a megoldás keresésének a megjelenésében néhány év 

alatt lényeges fordulat következett be, két különböző okból. Egyrészt az Európai Unió 2004-

ben történt bővítésével és 10 új tagország csatlakozásával – elsősorban Kelet-Közép-

Európából – jelentős számú roma népesség került az Európai Unió „falain” belülre. A kérdés 

súlyával az Európai Unió már jóval a csatlakozás előtt tisztában volt, nem véletlen, hogy a 

csatlakozási tárgyalások egyik lényeges elemét alkotta a roma népesség helyzete. Az Unió 

roma népességének több milliós gyarapodása azt eredményezte, hogy arányuk alapján az 

Unió egészét tekintve a legnagyobb kisebbségek közé került. Másrészt a munkaerő-piaci 

korlátok megszűnése és a munkaerő áramlásának több lépcsőben történő felszabadítása 

következtében több százezres roma népességszámmal gyarapodtak a korábban alacsony roma 

népességarányú országok. A Nyugat-Európába, ezen belül pedig elsősorban Olaszországba és 

Franciaországba érkező romák  hazájukban a munkával és egzisztenciával nem rendelkező 

lakossághoz tartoztak, ők tehát a megélhetési esélyek, valamint a minimális jog- és szociális 

biztonság reményében vállalkoztak a migrációra. Mindehhez kapcsolódott az Unió 

bővítésének következő szakasza, amely Bulgária és Románia csatlakozásával következett be. 

http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/index.php?action=view_item&item=91&chk=6191f9296b97bf90e8978d0c54e21653#h1
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Európa két, legnagyobb roma népességgel rendelkező országának csatlakozásával a roma 

kérdés immár végképp össz-európai üggyé vált. 

 A roma népesség kérdésköre a gazdasági nehézségek fokozódásával vált igazán élessé. A 

2008-ban kezdődő – és az egyes tagországokban eltérő mélységben, intenzitással jelentkező – 

válság még élesebben jelenítette meg a romák helyzetének megoldatlanságát. Nyugat-Európa 

jónéhány országában a munkaerőpiac drámai beszűkülése, valamint a munkanélküliség 

megugrása és tartósan magas szinten maradása visszavetette a társadalmi mobilitást, és 

különösen az aluliskolázott, a változó helyzethez nehezen alkalmazkodó csoportokat, így a 

romák túlnyomó részét sújtotta. Minden európai országra kiterjedően elmondható, hogy a 

roma népesség életszínvonala, várható élettartama, anyagi javakkal való ellátottsága, a 

civilizációs feltételekhez való hozzáférése lényegesen elmarad a többségi társadalom 

adottságaitól (UNDP 2003, 2005; Ringold et al. 2005). 

 A válság politikai következményei szintén sújtották a romákat. A stagnálás, a recesszió, a 

munkanélküliség számos országban felerősítette a rendpárti, populista és gyakran kisebbség- 

és idegenellenes erők hangját. A cigányság bűnbakként történő beállítása és a romló 

közbiztonsági helyzettel történő összekapcsolásuk rendre visszaköszönő képpé vált az európai 

médiában. Mindez a cigányok elutasítottságának további emelkedéséhez vezetett. Egy európai 

uniós kutatás (Eurobarometer 2008) szerint  az európai polgárok negyede nem szívesen látna 

roma szomszédot, egyes országokban pedig az elutasítók aránya megközelíti az 50 

százalékot.  A politikai, gazdasági és társadalmi tényezők együttesen vezettek oda, hogy 

Franciaországban és Olaszországban – elsősorban közbiztonsági okokra hivatkozva – 

kezdeményezzék a romák tömeges kiutasítását és származási országukba történő 

visszatelepítésüket. Ezek a kormányzati szándékok óriási felháborodást és ellenállást váltottak 

ki nemcsak a közvetlenül érintett romák, hanem a társadalomnak a kisebbségi jogokra és a 

diszkriminációra érzékeny rétegeiben is, míg az emberjogi szervezetek és az Európai 

Parlament tiltakozását fejezte ki. Sokan egyenesen az európai értékek súlyos sérelmét vélték 

felfedezni ezekben a lépésekben, amelyek semmi mást nem szolgáltak, mint az adott – 

elsősorban jobboldali – politikai erők megerősítését, a bűnbakképzést, a sztereotipizálás 

erősödését és az etnikai diszkriminációt. 

 Egyre többen ismerik fel a helyzet élességét. Ezt tükrözi az Európa Tanács Miniszteri 

Bizottságának Ajánlása az Európában élő romák és utazók gazdasági és foglalkoztatási 

helyzetének javításáról. A dokumentum kitér a romák egyedülálló történelmére, amely 

„Európa egészében széleskörű, hosszan tartó diszkriminációnak, elutasításnak és 

marginalizációnak tette ki őket” (O’Nions 2011). Az Európa Tanács 2008-as határozatában 

felszólította a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki stratégiákat, amelyek a jogi és társadalmi 

diszkrimináció ellen hatnak és amelyek elősegítik a roma és utazó népek egyenlőségének 

megvalósulását. 

 Az Európai Unió tevékenységében is nyomon követhető, ahogy az egykor nomádnak vagy 

épp utazónak nevezett közösségekből alig egy évtized alatt az Unió legjelentősebb etnikai 

kisebbsége lett. Ezt tükrözték az EU 2005-ben meghirdetett, Roma Integráció évtizede, az 

Unió anti-diszkriminációs és állampolgársági direktívái és az Európai Szociális Alapnak 

jelentős részben a romák integrációjára szánt forrásai. Az Európai Unió többek között ennek 

hatására határozott úgy, hogy a kérdés kezelését európai síkra helyezi, és átfogó stratégiát 

dolgoztat ki a tagállamokkal. Ennek keretében az Unió előírta a tagállamoknak,  hogy 2011 

végéig dolgozzák ki 2020-ig szóló saját romaintegrációs stratégiájukat. A kidolgozott 

stratégiák kiindulási pontja, hogy nemzetalkotó elemnek tekintik a roma kisebbséget, ahol a 
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nemzetállam felelőssége, hogy mindent megtegyen a kisebbség egyenjogúsítása és 

felzárkóztatása érdekében. A célzott megközelítések arra irányulnak, hogy az egyenjogúsítás 

legfontosabb területein, így az oktatáshoz, a munkavállaláshoz,  az egészségügyi ellátáshoz, 

valamint a lakhatáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkülönböztetés-

mentes módon kerüljön biztosításra. 

 

Összetett probléma – komplex megoldás 

 Számos véleményvezér, kutató és politikus sürgeti, hogy a roma kérdés megoldását és a roma 

népesség életkörülményeinek látható felemelését csakis egységes stratégiával és eszközökkel 

lehet elérni. A kirívó szegénység, a származásra utaló nyílt ellenségesség, a saját kultúra 

mesterséges és kényszerből történő felszámolása, a társadalom közös életéből való kirekesztés 

és a médiában történő egyoldalú megjelenítés csakis átfogó megközelítéssel oldható fel. 

Ennek alapját a kisebbségi jogok normatív keretrendszerben történő alkalmazása teremtheti 

meg (Kostadinova 2011). Kostadinova véleménye szerint csakis ennek megfogalmazásával és 

következetes végrehajtásával lehet elérni, hogy a romákat halmozottan sújtó 

megkülönböztetés – így az etnikai ellenségesség, a kulturális alávetettség, a közügyekből való 

kirekesztés, a roma szegénység, a lakhatási problémák, valamint az egészségügyi, az oktatási 

és a foglalkoztatási diszkrimináció – megszűnjön. 

 Három szempont szól amellett, hogy a problémakört kizárólag komplex módon lehet 

szemlélni és kezelni. Ezeket a megoldás-halmazokat horizontális, strukturális és longitudinális 

halmazoknak nevezem. 

 Fentebb már szó esett a probléma horizontális összetettségéről. Egymással szorosan 

összefüggő gazdasági, társadalmi, egészségügyi és oktatási kérdések alkotják azt a halmazt, 

amelynek megoldása eredményezheti a roma lakosság felemelkedését, a társadalomból, a 

gazdaságból, a közügyekből és a médiából történő kirekesztődésük oldódását. Ezek a 

kérdések nemegyszer bonyolult, gyakran ellentmondásos ok-okozati összefüggésben állnak 

egymással; vannak közöttük olyanok, amelyek feloldása egyértelműen módosít a többi 

állapotán is, más összefüggések esetében nem ennyire egyértelmű a helyzet. Megoldásukra 

csakis komplexitásuk elfogadásával kerülhet sor.. 

 A második szempont alkotja a strukturális halmazokat. Ennek lényege, hogy meglátásom 

szerint mára a helyzet súlyosságából következően egyszerre három szinten van szükség a 

probléma kezelésére. Az Európai Unió-szintű cselekvésre azért van szükség, mert a roma 

népesség ügye össz-európai üggyé vált. Megoldatlansága számos olyan elvvel ütközik, 

amelyek mentén az Európai Unió létrejött és amelyek mentén az EU ma is meghatározza 

önmagát (esélyegyenlőség, munkához, lakhatáshoz való jog, munkaerő szabad áramlása, 

diszkrimináció tilalma, stb.). Ugyanakkor a roma népesség ügye Európa problémamegoldó 

képességének  – vagy éppen képtelenségének – egyfajta szimbólumává is vált.  A második 

szintet a nemzeti szint alkotja. A korábban leírt módon – részben az Európai Unió 

késztetésére – minden egyes országnak olyan stratégiát és cselekvési tervet kellett 

összeállítania, amely a jogrendszerben is biztosítja és szavatolja a szükséges jogokat, míg a 

kormányzati feladatokat ellátó intézményrendszer biztosítja ezek érvényesülését is. Az egyes 

stratégiák és cselekvési tervek sikerét természetesen törvényi kötelezettségi szintre emelésük, 

majd azok betartásának súlya adja majd. A harmadik szintet a közösség – nevezetesen az 

adott országban élő roma közösség maga – alkotja. A jogszabályi feltételek megléte és 
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biztosítása esetén a közösség elemi érdeke és egyben kötelessége mindent megtenni azért, 

hogy a felemelkedése útjában álló tényezőket elhárítsa és a saját erejéből mindent megtegyen 

a hátrányok megszüntetésére. Önmagában semmilyen törvényi kötelezettség nem ér el célt, ha 

azt az érintettek nem töltik meg tartalommal. A roma lakosságot illetően mindez a jogokért 

történő kiállást, önszerveződést, a közös és a társadalom egésze számára elfogadható normák 

érvényesítését jelenti. Mindennek pozitív következménye lehet majd az a tény, hogy a romák 

önreprezentációja módosul, saját magukra pedig nem a társadalmi folyamatokat jobbára 

elszenvedő alanyként, hanem a folyamatok formálóiként tekintenek. 

 Végül a harmadik szempontot a longitudinális halmaz alkotja. Ennek lényegét az a tény 

jelenti, hogy a korábban leírt problémahalmaz kezelése időrendben egyszerre több síkon kell, 

hogy történjen. A problémakörnek számos olyan eleme van, amelynek megváltoztatása 

hosszú éveket, sőt évtizedeket igényel. Az oktatás fontosságának felismerése és a 

diszkrimináció megszüntetése például önmagában is jelentős időt igényel, ennek igazi 

eredményei pedig csak hosszabb távon, az óvodától az általános- és középiskolán át akár az 

egyetemig húzódó időszak elteltével válhatnak érzékelhetővé. Bizonyos elemekhez azonnali 

lépések is megtehetők, másokat hosszú előkészítés kell, hogy megelőzzön, ismét mások 

esetében pedig elképzelhető, hogy fontos döntések csakis hosszas folyamatok eredményeként 

születhetnek majd meg. 

 Összességében tehát a romákat sújtó problémákat horizontális, strukturális és longitudinális 

halmazukban kell kezelni. Mindehhez azt is fontos hozzátenni, hogy a problémakör irányított 

kezelésére van szükség. Irányítás híján megnövekszik annak az esélye, hogy egyrészt tovább 

erősödnek és a kérdéskör meghatározásának, tematizálásának letéteményeséivé válnak a 

populista, sőt a szélsőjobboldali, kirekesztő nézetek képviselői. Kellő irányítás híján és a 

problémakör eszkalálódása esetén annak az esélye is megnő, hogy megerősödik a cigányságot 

mint állam nélküli európai nemzetet tekintők száma és súlya. Ezek a nézetek rendre 

megjelennek a Roma Világkongresszusokon és egyre erősebben súrlódnak a területi 

demokrácia és a nemzetállamok jelenleg uralkodó koncepciójával.  

   

Eközben a médiában 

 Mindezeknek a problémáknak különös dimenziót ad az a tér és mód, ahol és ahogy a romákat 

érintő társadalmi diskurzus zajlik. A téma több elemzője is megállapítja, hogy a közügyek és 

a nyilvánosság előtt megjelenő témák nagyon pontosan körülhatárolható csoportjában 

jelennek meg rendre a romák. Pontosabban: létezik a témáknak egy köre, amelyben a témát 

bemutatók lényegesnek tartják az adott szereplő származását, mégpedig a roma etnikumhoz 

tartozását nevesíteni. Ezek között a témák között mindenekelőtt a bűnügyeket érdemes 

megemlíteni. A roma diskurzus kriminalizálásának egyik fontos eleme, hogy bűnügyek 

kapcsán – akár vélt vagy valós elkövetőként vagy épp áldozatként – hangsúlyosan kerül 

említésre az illető roma származása. Egy a magyar média romaképét elemző, átfogó kutatás 

szerint (Bernáth–Messing 2011) a magyarországi médiában nyomon követhető roma 

tematikát alapvetően a roma kifejezés említésével közös témák alapján lehet megállapítani. A 

több mint 10 évet átfogó elemzés utolsó évében, 2011-ben a legtöbb alkalommal – az összes 

említés 37% százalékában – a bűnözés kifejezéshez kapcsolódva szerepelt a „roma” szó, majd 

ezt követte a politika és közpolitika (33%), a diszkrimináció (23%), elsősorban a celeb 

vonatkozások kapcsán a kultúra (22%), majd a szegénység és szociális helyzet (21%).  A 

televíziós hírműsorok esetében a kép még élesebb, itt már az említések 40%-a történt a 
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bűnözés kapcsán, amit 21% százalékkal követett a politika és 10–10 százalékkal a szegénység 

tematika és az etnikai csoportok közötti konfliktusok és előítéletek témája. 

 Mindennek több szempontból is különös jelentősége van. A mediatizált társadalom 

sajátossága, hogy a valós képet annak mediatikus bemutatásával helyettesítjük, az adott téma 

reprezentációját elsősorban annak média-reprezentációja adja. Ennek megfelelően a romákról 

alkotott kép elsősorban a média által sugallt képre épül és a média így járul hozzá a valóság 

konstruálásához. A romák maguk is nem kis részben a médiában formált kép alapján 

alakítanak ki képet magukról, önreprezentációjukat tehát jelentős mértékben befolyásolja 

mediatikus reprezentációjuk. A változtatást itt is meg kell tenni – mégpedig egy a médiában 

megjelenő kép lassú és tudatos átformálásával. Ennek első jeleit már érzékelni lehet. Roma 

aktivisták és emberjogi témák iránt fogékony újságírók részéről a témák újrakeretezése indult 

meg és elsősorban az interneten teret is nyer. Erre legjobb példa az a kezdeményezés-sorozat 

lehet, amely a korábbi francia elnök, Sarkozy ellen indult, és amely a romák Franciaországból 

történő kiutasításának újraértelmezését célozta. Ennek fókuszában a szerepek és a bizonyítási 

teher megfordítása állt. Így a francia elnökre és államra tolták annak feladatát, hogy 

bizonyítsa: miért is gondolja, hogy a cigány származású ott élőkkel másképp kell bánni, mint 

a nem cigány ott élőkkel. Ennek megfelelően a korábbi áldozati, passzív szereplőkből a 

folyamatban aktívan részt vevő szereplők képe bontakozott ki. Ez a megközelítés átvitt 

értelemben is irányt mutathat a jövőre nézve. 

   

Összegzés 

 A roma problémakör elérte azt a szintet, hogy további megoldatlansága az Unió értékeit és 

hitelességét veszélyezteti. Ennek felismerése a jelek szerint megtörtént. Sikeres cselekvés 

csak akkor történhet, ha ezek a cselekvéssorozatok horizontális, strukturális és longitudinális 

szempontból koordináltan történnek. Mindebben fontos szerepet kell, hogy játsszon maga a 

roma közösség, cselekvésének fókuszában az a megközelítés kell, hogy álljon, miszerint a 

roma közösség nem a folyamatok szenvedő alanya, hanem annak részese, sőt egyre inkább 

formálója. Mindebben fontos a média által közvetített roma-kép formálása, amely jelentős 

részben meghatározza mind a többségi társadalom, mind pedig a roma közösségnek a 

romákról szóló képét. 
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[1] Jelentős számú roma kisebbség hagyományosan Franciaországban, Görögországban, 

Olaszországban és Spanyolországban él. 
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 Abstract 

Gábor Sarlós 

Roma population in the European Union 

Problems, solutions, media 

  

The level of problems affecting the Roma population in Europe reached a point where the 

further existence threatens the values and the credibility of the European Union. Fundamental 

changes can only be achieved if a set of horizontal, structural and longitudinal actions are 

taken. Actions on the European, national and local community level need to be addressed 

parallel to each other. All along, the Roma community needs to play an active role and to 

consider itself not as a passive subject but as a constructive actor of the process. It is 

furthermore critical to work on the Roma image constructed by the media as this image 

formulates significantly the representation of Roma people for the majority society as well as 

the self representation of the Roma themselves. 
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turisztikai és logisztikai kommunikációs kampányt szervezett. Stratégiai kommunikációs 

tanácsadóként a közegészségügy, az infrastruktúra fejlesztés, a környezetvédelem, a 

telekommunikációs liberalizáció, az élelmiszerbiztonság témáiban, valamint az európai uniós 

csatlakozás kommunikációjában működött közre, továbbá társadalmi szerepvállalási és 

munkáltatói márkaépítési feladatokat végzett. 

 2009 óta a budapesti International Business School tanára, emellett számos területen, így a 

sajtókapcsolatok, a személyes kommunikációs készségek, a krízis-kommunikáció és a 

változásmenedzsment területén tart képzéseket. Jelenleg az ELTE Szociológia Doktori 

Iskolájának hallgatója, kutatásai során az atomenergiához kapcsolódó európai társadalmi 

kommunikációs jelenségeket vizsgálja.  

 


