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ELÔSZÓ

Az Európai Rasszizmus- és Intolerancia-ellenes Bi-

zottság (ECRI) az Európa Tanács testülete, mely

független tagokból áll. Célja, hogy pán-európai szin-

ten, az emberi jogok megvédésének szemszögébôl

szembeszálljon a rasszizmussal, idegengyûlölettel, an-

tiszemitizmussal és intoleranciával.

Az ECRI munkaprogramjának egyik pillére az or-

szágspecifikus megközelítés, melynek keretében az

Európa Tanács tagállamai mindenikében elemzi a

rasszizmussal és intoleranciával kapcsolatos helyzetet,

és javaslatokat tesz a megállapított problémák keze-

lésére.

Az ECRI 1998 végén fejezte be az összes tagálla-

mot felölelô országspecifikus jelentéseinek elsô soro-

zatát. Az ECRI elsô Magyarországgal foglalkozó je-

lentésének dátuma 1996. június 7. (nyilvánosságra

hozták 1997 szeptemberében). Az országspecifikus

munka második fázisa, mely 1999 januárjában kez-

dôdött, egy második jelentés elkészítése minden tag-

államról. Ennek célja az elsôben tett javaslatok figye-

lemmel kísérése, az abban található információk ak-

tualizálása, és az adott országban különös fontosság-

gal bíró egyes kérdések mélyebb elemzése.

Az ECRI országspecifikus munkájának fontos ál-

lomása a jelentés végsô elfogadása elôtt a kérdéses or-

szág nemzeti hatóságaival folytatott bizalmas dialó-

gus. Az országjelentések második sorozatában új eljá-

rás az ECRI raportôrök kapcsolatfelvevô látogatásá-

nak (contact visit) megszervezése, a második jelentés

megszövegezése elôtt.

A magyarországi látogatás 1999. április 14–16. kö-

zött zajlott. E látogatás alatt a raportôrök az ECRI

mandátumába esô kérdésekért felelôs különféle mi-

nisztériumok és közigazgatási szervek képviselôivel

találkoztak. Az ECRI szeretné melegen megköszön-

ni a magyar nemzeti hatóságoknak teljes körû támo-

gatásukat a látogatás megszervezésében, és külön kö-

szönetét fejezi ki minden személynek, aki a delegá-

ciót fogadta, valamint a magyar nemzeti összekötô-

nek, akinek hatékonyságát és együttmûködését az

ECRI raportôrei igen nagyra értékelték.

Az ECRI továbbá szeretné köszönetét kifejezni

azon nem-kormányszintû szervezetek képviselôinek,

akikkel a raportôrök a látogatás alkalmával találkoz-

tak, igen hasznos közremûködésükért.

Az alábbi jelentést az ECRI saját felelôsségére ké-

szítette. A jelentés az 1999. június 18-i helyzetet tár-

ja elô; az ezután bekövetkezett események nem sze-

repelnek az itt következô elemzésben, és nem vették

azokat figyelembe az ECRI következtetéseiben és

javaslataiban sem.

ALAPVETÔ MEGÁLLAPÍTÁSOK

Magyarország az utóbbi években jelentôs haladást ért

el a rasszizmussal, idegengyûlölettel, antiszemitizmus-

sal és intoleranciával kapcsolatos kérdések kezelésé-

ben. A releváns nemzetközi dokumentumok ratifiká-

lása mellett elkezdte az erre a területre vonatkozó ha-

zai jogi szabályozás javítását: a nemzeti és etnikai ki-

sebbségek számára az alkotmány rendelkezéseiben

biztosított egyes jogok ilyen szempontból különös ér-

deklôdésre tarthatnak számot. Mi több, egyre széle-

sebb körben ismerik fel Magyarországon, különöskép-

pen a roma/cigány közösséggel szembeni, rasszizmus-

sal és diszkriminációval kapcsolatos problémákat. Az

erôs civil társadalom és olyan köztestületek létrehozá-

sa, mint a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Or-

szággyûlési Biztosa különösen értékesnek bizonyult

abban, hogy a figyelmet felhívják ezen kérdésekre.

Ugyanakkor Magyarországon továbbra is komoly

problémák léteznek a rasszizmussal és intoleranciával

kapcsolatban. Külön aggodalomra tarthat számot a ro-

ma/cigány közösség tagjai ellen az élet minden terü-

letén megnyilvánuló diszkrimináció, ebbe beleértve

az igazságszolgáltatást és az egyenlô esélyek lehetô-

ségét olyan területeken, mint az oktatás és munka-

vállalás. A rendôrség esetében továbbra is megjelenik

a bántalmazás ezen csoport tagjaival szemben. Figye-

lembe véve a migráció új módozatait, az állampolgár-

sággal nem rendelkezôk helyzete is figyelmet köve-

tel. Továbbá, bár a neonáci és szélsôjobb pártok tag-

sága jelenleg relatíve korlátozott, oda kell figyelni ar-
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ra, hogy az intolerancia vagy antiszemitizmus politi-

kai vitákban és nyilvánosság elôtt történô bármely ki-

fejezôdése ellen fellépjenek.

Az alábbi jelentésben az ECRI azt javasolja a ma-

gyar hatóságoknak, hogy tegyenek további lépéseket

egy sor területen a rasszizmus, idegengyûlölet, anti-

szemitizmus és intolerancia ellen. Ezen ajánlások

egyebek mellett tartalmazzák annak igényét, hogy

biztosítsák a diszkrimináció-ellenes törvénykezés tel-

jes körû érvényesülését; tegyenek keményebb lépé-

seket a rendôrség helytelen viselkedésének és az

igazságszolgáltatás hibáinak leküzdésében; történje-

nek kiterjedt lépések a roma/cigány közösség elleni

diszkrimináció és rasszizmus elleni küzdelemben

(különösen az oktatás és munkavállalás területén); és

javítsák egyes Magyarországon élô, állampolgársággal

nem rendelkezô csoportok helyzetét.

I. RÉSZ: A HELYZET ÁTTEKINTÉSE

A. Nemzetközi jogi dokumentumok

1. Az ECRI üdvözli, hogy Magyarország a rasszizmus

és intolerancia elleni küzdelem szempontjából rele-

váns nemzetközi jogi dokumentumok széles körét ra-

tifikálta. Különösképp is utal arra, hogy Magyarország

volt az Európa Tanács egyik elsô tagállama, amely

aláírta és ratifikálta a Keretegyezményt a nemzeti ki-

sebbségek védelmérôl, valamint a Regionális vagy ki-

sebbségi nyelvek európai chartáját, és széles körû ha-

zai jogalkotó tevékenységet folytatott az e területe-

ken vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesítése ér-

dekében.

2. Az ECRI bátorítja a magyar hatóságokat, hogy ra-

tifikálják az átdolgozott európai szociális chartát is.

Szorgalmazza továbbá, hogy Magyarország írja alá és

ratifikálja az Európai egyezményt a vendégmunkások

jogi státuszáról, és az Európai egyezményt a külföldi-

ek helyi közéletben való részvételérôl.

B. Alkotmányos és egyéb alapvetô rendelkezések

3. Magyarország Alkotmánya számos olyan rendelke-

zést tartalmaz, melyek garantálják a diszkrimináció-

mentességet, valamint a nemzeti és etnikai kisebbsé-

gek jogainak védelmét és azok elômozdítását.

4. Az ECRI külön értékeli a kisebbségi csoportok

közéletben való kollektív részvételének garantálását

(68. cikkely), és azt, hogy rendelkezés történik a

nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos ön-

kormányzatainak felállításáról. Ezt a törvénykezést,

és a nemzeti kisebbségek helyzetét általában a Nem-

zeti és Etnikai Kisebbségek Hivatalának tevékenysé-

ge támogatja. Az ECRI tudatában van annak, hogy

adódtak bizonyos problémák ezen önkormányzati

rendszer mûködésében és finanszírozásában, és báto-

rítja a hatóságokat, hogy kísérjék közelrôl figyelem-

mel annak megvalósulását és hatékonyságát, és az

érintett közösségekkel együttmûködve tegyék meg a

szükséges változtatásokat.

C. Büntetôjogi rendelkezések

5. A Büntetô Törvénykönyv 174/B. cikkelye bünteti

a nemzeti, etnikai vagy vallási csoport tagja ellen el-

követett erôszakot; a jogszabályi rendelkezést 1996-

ban fogadták el, a népirtás bûntettének kiegészítése-

ként. A bûncselekmény megvalósulhat erôszak, bán-

talmazás, vagy fenyegetéssel való kényszerítés formá-

jában, melyet az áldozat nemzeti, etnikai vagy vallási

csoporthoz valós vagy vélt tartozása miatt követnek

el. A rendelkezést magyar bíróság elôször egy 1998-as

ítéletben alkalmazta (Heves Megyei Bíróság, Bf

66/1998/4).

6. Elsô, Magyarországról készült jelentésében az EC-

RI kifejezte azon aggodalmát, hogy a faji erôszakkal

szembeni fellépés nem volt elégséges, és hogy a bû-

nüldözô szervek tagjai nem mindig viselkedtek elô-

írásszerûen. Jelentések szerint a hatóságok rendszerint

nem hajlandóak elismerni a támadások rasszista vagy

antiszemita indíttatását1. Az ilyen támadásokkal kap-

csolatban csak ritkán tesznek feljelentést, illetve a vá-

demelés nem faji indíttatású támadás miatt születik.

7. Figyelembe véve a fôként a roma/cigány közösség

tagjai ellen irányuló, de az állampolgársággal nem

rendelkezôket is érintô, fajilag motivált erôszak és fe-

nyegetés elterjedtségét Magyarországon, az ECRI

úgy érzi, szükség van a releváns büntetôjogi rendel-

kezés erôteljesebb alkalmazására.

8. Az ECRI érdeklôdést tanúsít azon programok

iránt, melyeket az elsô országjelentés ajánlása alapján

az érintett közhivatalnokok, úgymint bírák és rend-

ôrök képzésére dolgoztak ki az NGO-k közremûkö-

désével. Az elôítéletek elleni küzdelem és a tudatos-

ság emelése szempontjából igen kívánatos lenne az

ilyen programok folytatása és továbbfejlesztése a

bûnüldözô szervek összes munkatársa (rendôrök,

ügyészek, bírák, stb.) számára.

9. Az ECRI úgy érzi továbbá, hogy a jogalkalmazás

javítása érdekében szükség van kiegészítô intézkedé-

sekre is, beleértve a közvélemény tájékozottságának

emelését a faji erôszak vagy fenyegetés tilalmával

kapcsolatban. Sajátos akadály, hogy az áldozatok nem

bíznak a jogorvoslati lehetôségekben, fôként azért

nem, mivel sajnálatos módon a rendôrség sokszor ma-

ga is részes egyes kisebbségi csoportok (különösképp

a roma/cigány közösség) tagjai ellen elkövetett erô-
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szakban vagy fenyegetô cselekményekben2. Az EC-

RI ezért hangsúlyozza: különleges figyelmet kellene

fordítani az áldozatok bátorítására és segítésére, hogy

jelentkezzenek és panaszt tegyenek. Az intézkedé-

sek magukban foglalhatják például több kisebbségi

csoporthoz tartozó rendôr alkalmazását, olyan hivatal-

nokok kinevezését, akiknek az a feladata, hogy a bi-

zalmas panaszokat kezeljék, és a legmagasabb szinten

– politikusok és felelôs hatóságok – vállaljanak nyil-

vánosan és szilárdan kötelezettséget arra vonatkozó-

an, hogy a rasszizmus ilyen formáit üldözni fogják.

10. Az ECRI emellett azt ajánlja, hogy a hatóságok

kísérjék közelrôl figyelemmel a büntetôjog ezen te-

rületen történô alkalmazását a rendôrségnél bejelen-

tett, és a büntetôeljárással végzôdô esetek számáról,

a büntetôeljárás elejtésével végzôdött esetek okairól,

és a bûnvádi eljárásba vont esetek kimenetelérôl szó-

ló adatgyûjtéssel és annak nyilvánosságra hozatalával.

A rendôrséget külön is utasítani kell, hogy vegye ter-

mészetesnek annak kivizsgálását, vajon az erôszakos

cselekmények rasszista természetûek-e, és hogy így

is minôsítse azokat az egyszerû testi sértés helyett,

miként ez ma sokszor gyakorlat.

11. Az ECRI továbbá úgy érzi, hogy a rasszizmus és

intolerancia elleni küzdelem területén meglévô bün-

tetôjogi elôírásokat ki kell terjeszteni, hogy lefedje-

nek olyan területeket is, mint pl. a rasszista kifejezé-

sek szóban és írásban, audiovizuális csatornán keresz-

tül vagy elektronikusan történô használata (vagyis fa-

ji sértés vagy becsmérlés).

D. Polgári és közigazgatási jogi elôírások

12. A polgári és közigazgatási jog területén léteznek

bizonyos elôírások a diszkrimináció elleni küzdelem-

mel kapcsolatban, pl. a Munka Törvénykönyve egyik

cikkelye (5. cikkely) kimondja, hogy a munkalehetô-

ség felkínálásánál és a munkavállalásból származó jo-

gokkal és kötelességekkel kapcsolatban egyetlen

munkavállaló sem diszkriminálható többek között

neme, kora, nemzetisége, faji hovatartozása, társadal-

mi eredete és vallása miatt. Az 1991/IV. törvény értel-

mében a fentiek alapján a munkavállalással és a mun-

kanélküliek segítésével kapcsolatos kérdésekben ti-

los különbséget tenni az egyének között. Egy 1999.

január 1-jén életbe lépett, a polgári bíróságok eljárás-

rendjét módosító jogszabály erôsítette a jog biztosítot-

ta védelmet, mert megengedi, hogy a munkaszerzô-

dés aláírása elôtti tárgyalások folyamán keletkezett

esetekkel is meg lehessen keresni a munkaügyi bíró-

ságot (vagyis lefedésre került a toborzás folyamán el-

követett diszkrimináció).

13. Az ECRI jelzi, hogy Magyarországon széles kör-

ben megvitatták, szükség van-e átfogó, az élet min-

den területét lefedô diszkrimináció-ellenes jogsza-

bály-csomagra és hogy e javaslatot többek között tá-

mogatja a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Or-

szággyûlési Biztosa és számos NGO is. Bár hangsú-

lyozza, hogy az elsôdleges jelentôséget a már létezô

diszkrimináció-ellenes rendelkezések teljes körû vég-

rehajtása kell élvezze, az ECRI-nek az a véleménye,

hogy a magyar hatóságoknak komolyan meg kellene

fontolni az élet összes területét lefedô diszkrimináció-

ellenes csomag bevezetését, mint az ezen a területen

létezô jogi keretek továbbfejlesztésének egyik lehet-

séges módját.

E. Igazságszolgáltatás

14. Az ECRI aggodalmának ad hangot amiatt, hogy

bizonyítottan komoly problémák léteznek az igazság-

szolgáltatás területén a roma/cigány közösség tagjai-

val és az állampolgársággal nem rendelkezôkkel

szembeni diszkriminációval kapcsolatban. Hiteles je-

lentések készültek arról, hogy a romákat/cigányokat

hosszabb ideig és gyakrabban tartják elôzetes letar-

tóztatásban, mint a nem-romákat, bár a gyanúsítottak

etnikai hovatartozásának feltüntetésére vonatkozó ti-

lalom nehézzé teszi az ilyen diszkrimináció elterje-

dettségének értékelését. Jelentések érkeztek arról is,

hogy a közösségi szállásokon lakókat általában a

tárgyalásig fogva tartják, az ország elhagyását megaka-

dályozandó.

15. Az ECRI úgy érzi, a hatóságoknak fel kellene

mérniük, hogy a romákkal/cigányokkal kapcsolatban

mekkora mérvû az igazságszolgáltatásban megjelenô

diszkrimináció, és lépéseket kellene tenniük a diszk-

riminatív kezelés visszaszorítására. A rendôrség tagja-

inak minden szinten világos utasításokat kellene ad-

ni, és továbbképzésekkel biztosítani minden társadal-

mi csoport egyenlô kezelését, a fogva tartott gyanúsí-

tottakkal szembeni szabálytalan vagy diszkriminatív

viselkedésre vonatkozó panaszokat pedig szigorú

vizsgálatnak kell alávetni.

16. Az ECRI hangsúlyozza továbbá, hogy az állam-

polgársággal nem rendelkezôket az elôzetes fogság

feltételei tekintetében ugyanolyan jogok illessék

meg, mint az állampolgárokat.

F. A rendôrség részérôl a kisebbségekkel szemben 
megnyilvánuló rossz bánásmód és diszkrimináció

17. Az ECRI szeretné kifejezni mély aggodalmát,

hogy tovább folytatódik a rendôrség diszkriminációja

és durva bánásmódja különösképpen a roma/cigány

közösség tagjaival szemben, és azon gyakorlat miatt

is, mely az állampolgársággal nem rendelkezôket

diszkriminálja (pl. az állampolgársággal nem rendel-
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kezôk lakhelyére házkutatási parancs nélkül is be le-

het hatolni). A Belügyminisztérium és a rendôrség

vezetôi több alkalommal nyilvánosan is elítélték a

rendôri brutalitást, és ígéretet tettek, hogy kivizsgál-

ják az ilyen visszaéléseket, az 1999-ben átdolgozott, a

romák/cigányok helyzetének javításáról szóló közép-

távú cselekvési programban pedig külön fejezet fog-

lalkozik a rendôrséggel. A politikai szinten megtett

hasonló pozitív lépések és a rendôrség és a romák

képviselôi közötti javuló együttmûködés ellenére

azonban a diszkrimináció a mindennapokban tovább-

ra is megjelenik.

18. A négy országgyûlési biztos 1997-ben közös be-

adványt intézett az Alkotmánybírósághoz a bünte-

tôeljárásban felbukkanó állítólagos szabálytalansá-

gok kivizsgálását érintô illetékességük kérdésében:

a beadványt visszavonták, anélkül, hogy a probléma

megoldódott volna. Az ECRI véleménye szerint a

lehetô legkívánatosabb lenne, ha az országgyûlési

biztosokat megilletné a büntetôeljárásban felbukka-

nó állítólagos szabálytalanságok, és a rendôrségi

visszaélések, illetve a fogva tartottakkal szembeni

bántalmazásra vonatkozó állítások kivizsgálásának

joga. A vizsgálat lezárulta után az ilyen bûncselek-

mények elkövetôit megfelelôen meg kellene bün-

tetni, és szükség szerint el kellene ôket távolítani

hivatalukból.

19. Emellett az áldozatok bátorítására módszereket

kell kidolgozni, hogy terjesszék elô panaszaikat,

minthogy az áldozatok gyakran – és kétségtelenül bi-

zonyos mértékig joggal – nem bíznak a jogorvoslat le-

hetôségében, és félnek a további megtorlástól. Elô-

ször és mindenekelôtt, nyilvánosan és magas szinten

nyilvánvalóvá kell tenni, hogy a kisebbségi csoportok

tagjai elleni rendôrségi bántalmazás eseteit ki fogják

vizsgálni és meg fogják büntetni. Bár az országgyû-

lési biztos 1998-as jelentésében jelezte, hogy a bíró-

ságok ma már hajlandóbbak az állítólagos rendôrségi

bántalmazás eseteivel foglalkozni, további erôfeszíté-

seket kell tenni annak biztosítására, hogy az ügyészek

és a bírók az egész országban tegyenek megfelelô in-

tézkedéseket. Jogi segítséget kell adni a romáknak/ci-

gányoknak ahhoz, hogy az eseteket perre vigyék.

Emellett, annak érdekében, hogy biztosítani lehes-

sen, hogy a rendôrség állományába több kisebbségi

csoporthoz tartozó ember kerüljön, fôként a romák/ci-

gányok körébôl, további segítséget kell adni az ilyen

csoportok tagjainak ahhoz, hogy az állás betöltéséhez

szükséges felvételi kívánalmaknak meg tudjanak fe-

lelni. Az ECRI bátorítja továbbá a hatékonyabb biza-

lomépítô intézkedéseket, amelyek javítják a rendôr-

ség és a roma/cigány közösség közötti kapcsolatokat.

20. Elsô, Magyarországról szóló jelentésében az EC-

RI aláhúzta annak szükségességét, hogy a rendôrök

és az egyéb, állampolgársággal nem rendelkezô sze-

mélyekkel és kisebbségi csoportok tagjaival foglal-

kozó hivatalnokok képzését szélesíteni kell. Üdvöz-

li azt a tényt, hogy a Rendôrtiszti Fôiskola tantervé-

be az alapkiképzés részeként romákkal/cigányokkal

foglalkozó kurzusokat illesztettek be, és projektek

indultak a rendôrség és a helyi kisebbségi önkor-

mányzatok közötti rendszeres együttmûködés elôse-

gítésére. Mindazonáltal, az ECRI úgy érzi, igen fon-

tos lenne további oktatási kezdeményezések bein-

dítása a rendôrség minden szintjén, a továbbképzés,

illetve az alapkiképzés részeként. Ezek a kurzusok

a Magyarországon élô és a rossz bánásmóddal szem-

ben sérülékeny hagyományos kisebbségi csoportok-

ra összpontosítanának, de az állampolgársággal nem

rendelkezôk helyzetével és jogaival is foglalkozná-

nak.

G. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés

21. A közszolgáltatásokhoz – pl. egészségügy, szociá-

lis/jóléti szolgáltatások és lakhatás – való hozzáférés

esetében ismét a roma/cigány közösség az, amely kü-

lönösképp hátrányos helyzetben van és diszkriminált.

Figyelemre méltó, hogy a Nemzeti és Etnikai Ki-

sebbségi Jogok Országgyûlési Biztosa által 1995 júli-

usa és 1997 decembere között kivizsgált összes ügy

majdnem 40%-a esetében szerepeltek az önkormány-

zatok állítólagos visszaélései.

22. Bár a romák/cigányok csak mintegy 14%-a él

különálló roma/cigány közösségekben, majdnem

egyharmaduk él olyan város- vagy falurészekben,

melyekben az ott lakók kizárólag, vagy majdnem

kizárólag romák/cigányok. Az ilyen szegregáció

egyik oka az egyes helyhatóságok által folytatott

gyakorlat, miszerint a romákat/cigányokat kilakol-

tatják azokból a lakásokból, ahol a szociális juttatá-

sokból, amelyekbôl élnek, nem tudják fizetni a vil-

lanyszámlát vagy lakbért. Ha a kilakoltatott csalá-

dok nem tudnak máshol lakáshoz jutni, gyerekeiket

általában állami gondozásba veszik. Az utóbbi évek-

ben bizonyos esetek azt bizonyították, hogy egyes

önkormányzatok romák/cigányok kilakoltatására

tett kísérleteit a tisztségviselôk – beleértve a válasz-

tott tisztségviselôket is – elôítélete és rasszizmusa

motiválja. Az ECRI hangsúlyozza, hogy a hatósá-

goknak nem szabadna eltûrniük az önkormányza-

tok által gyakorolt diszkriminációt. E tekintetben

különösképpen fontos annak biztosítása, hogy a

diszkrimináció-ellenes nemzeti politikát és jogsza-

bályokat helyi szinten is értsék és alkalmazzák.

Szükség van továbbá az önkormányzatoknál dolgo-

zók képzésére, hogy jobban ismerjék ezt a kérdést,

és le tudják küzdeni elôítéleteiket.
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H. Az idegengyûlölet, rasszizmus és 
antiszemitizmus kifejezôdései

23. Bár nem túl elterjedten, de mégis léteznek Ma-

gyarországon nyíltan neonáci csoportok, amelyek te-

vékenységet fejtenek ki. Kifejezésre kerültek bizo-

nyos aggodalmak, hogy a neonáci tevékenységet, pl.

demonstrációkat, melyek mint ilyenek nem tiltottak,

a rendôrség és a bûnüldözô hatóságok túl liberálisan

kezelik. E tekintetben az ECRI szeretné felidézni,

hogy elsô általános ajánlásában a tagállamoknak azt

javasolta, hogy „tegyenek lépéseket, ha szükséges,

jogiakat is, a rasszista szervezetek elleni fellépésben

... beleértve az ilyen szervezetek betiltását olyan ese-

tekben, ahol úgy vélik, hogy ez hozzájárulhat a

rasszizmus elleni küzdelemhez.” Magyarországon ta-

lán azt kellene pontosabban meghatározni, hogy mi

megengedhetô, és mi nem.

24. Az ECRI jelzi, vannak olyan elemek az Ország-

gyûlésben, melyek nyíltan nacionalista szólamokat

használnak, beleértve bizonyos ‘kódolt’ antiszemita

vagy idegengyûlölô kifejezéseket, és hogy a média

egyes szektoraiban és a társadalom egyes részeiben

létezik bizonyos látens antiszemitizmus. Az ECRI

hangsúlyozza, hogy a politikai vitában a szélsôség irá-

nyába való elmozdulás – még akkor is, ha ez kezdet-

ben csak kicsinek látszik –, veszélyt jelenthet a de-

mokráciára, és a politikai és nyilvános viták általános

hangnemére.

I. Szakosodott testületek és egyéb intézmények

25. Második számú általános politikai ajánlásában az

ECRI hangsúlyozza a szakosodott testületek, pl. bi-

zottságok vagy ombudsmanok fontos szerepét a

rasszizmus és diszkrimináció elleni küzdelemben, és

annak elôsegítésében, hogy a társadalom minden

csoportja egyenlô lehetôségeket élvezhessen. Elsô

Magyarországról szóló jelentésében az ECRI üdvö-

zölte a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Or-

szággyûlési Biztosának kinevezését, és szeretné is-

mételten kifejezni támogatását mûködése iránt,

mely ma igen aktívan foglalkozik a magyarországi

kisebbségi csoportok által megélt problémákkal. Az

ECRI arra ösztönzi a magyar hatóságokat, hogy a

parlamenti biztos megfigyelései és javaslatai alapján

továbbra is tegyenek megfelelô lépéseket a törvény-

hozás és politika területén. Az ECRI úgy véli, hogy

figyelembe véve a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi

Jogok Országgyûlési Biztosa posztjának sikerét és jó

hírnevét, hasznos lehetne ezen intézmény jogköré-

nek és funkcióinak további bôvítése, pl. azáltal,

hogy az ombudsmannak lehetôséget adnak arra,

hogy egyes ügyeket közigazgatási bíróság elé vihes-

sen/ szélesebb jogkört kapjon arra, hogy bírósághoz

fordulhasson.

J. A helyzet figyelemmel kísérése

26. Miközben az ECRI megérti annak jogosultságát,

hogy Magyarországon az etnikai eredettel kapcsolatos

adatok gyûjtése és felhasználása miért korlátozott, ag-

godalmát fejezi ki a tekintetben, hogy az országban

élô különbözô kisebbségi csoportok helyzetére vonat-

kozó megbízható információ hiánya nehézzé teszi az

ellenük irányuló lehetséges diszkrimináció mértéké-

nek, illetve a diszkrimináció-ellenes intézkedések ha-

tásosságának az értékelését. Az ECRI azt javasolja,

hogy a magyar hatóságok fontolják meg, milyen mó-

don lehetne a helyzetet figyelemmel kísérni, az ada-

tok és a magánélet védelmének megfelelô figyelem-

bevételével. Például, az élet egyes területein a hely-

zetet gondosan elôkészített, a megkérdezett szemé-

lyek névtelenségét, méltóságát és teljes körû bele-

egyezését tiszteletben tartó vizsgálatokkal lehetne ér-

tékelni.

27. A magyar helyzet egy igen pozitív aspektusa a ci-

vil társadalom aktív és tapasztalt testületeinek meg-

léte, és az a tény, hogy e testületek és a hatóságok

között növekvô mértékû együttmûködés látszik ki-

alakulni számos területen. Az ECRI arra bátorítja a ha-

tóságokat, hogy erôsítsék ezt az együttmûködést an-

nak érdekében, hogy profitálni lehessen ezeknek a

testületeknek helyzetismeretébôl és tapasztalataiból.

II. RÉSZ: KÜLÖNÖS AGGODALOMRA
OKOT ADÓ KÉRDÉSEK

28. Az országjelentések ezen részében az ECRI azok-

ra a kérdésekre kívánja irányítani a figyelmet, melyek

véleménye szerint különös és sürgôs figyelmet igé-

nyelnek az adott ország részérôl. Magyarország eseté-

ben az ECRI szeretné a figyelmet felhívni a ro-

mák/cigányok elleni diszkrimináció problémáira az

oktatás és munkavállalás kulcsfontosságú területein,

valamint az állampolgársággal nem rendelkezôk hely-

zetére.

K. A romákkal/cigányokkal szemben az oktatás területén
megnyilvánuló diszkrimináció

29. Bár a magyarországi roma/cigány közösség több

más országhoz hasonlóan kemény diszkriminációnak

van kitéve a társadalmi és gazdasági élet majd min-

den területén, az ECRI különösképpen aggódik a

társadalomban való egyenlô részvétel sarokkövének

tekinthetô oktatás területén ezen kisebbségi csoport-
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tal szemben megnyilvánuló kiterjedt diszkrimináció

és hátrányos helyzet bizonyítékai láttán.

30. Harmadik általános politikai ajánlásában, mely a ro-

mákkal/cigányokkal szemben megjelenô rasszizmus

és intolerancia elleni küzdelemrôl szól, az ECRI azt

javasolja, hogy a tagállamok „igen aktívan lépjenek

fel a roma/cigány gyerekek iskolai szegregációjának

minden formája ellen.” Magyarországon ugyanakkor

léteznek még szegregált roma/cigány iskolai osztályok

a normál iskolákban, és, ami még riasztóbb, a roma/ci-

gány gyerekeket gyakran irányítják olyan speciális is-

kolákba vagy osztályokba, melyeket a szellemileg

enyhén fogyatékos gyerekeknek tartanak fenn. An-

nak ellenére, hogy az ilyen intézményekbe való irá-

nyítás szabályait többször szigorították, a roma/cigány

gyerekek még mindig az ide járó gyerekek felét te-

szik ki, és ezen intézmények nem biztosítják a to-

vábbtanulás vagy munkavállalás lehetôségét. Jelenté-

sek szerint az átirányítás, melyrôl elméletben egy

független testület kell határozzon, a roma/cigány gye-

rekek esetében gyakran kvázi-automatizmus. Az EC-

RI úgy érzi, hogy a szellemi fogyatékosoknak fenn-

tartott iskolákba való átirányítás egész rendszerét át

kellene alakítani annak érdekében, hogy ne legyen

diszkriminatív, és hogy minden egyes gyerek valós

képességeit megfelelôen értékelni lehessen.

31. Az ECRI harmadik általános politikai ajánlásában

azt is javasolja, hogy a kormányok „biztosítsák, hogy

az oktatáshoz mindenki valóban egyelôen férhessen

hozzá.” Magyarországon, úgy tûnik, jelenleg nem ez

a helyzet. A roma/cigány kisebbség gyerekeinek nagy

százaléka nem részesül óvodai oktatásban, melyet a

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyûlési

Biztosa mint a roma/cigány gyerekek iskolai kudarcai

egyik fô okának tart. 3 Az ECRI arra biztatja a magyar

hatóságokat, hogy vizsgálják ki az e tendencia mögött

meghúzódó okokat, és tegyenek megfelelô lépése-

ket, pl. kezdjenek információs és ösztönzô kampá-

nyokat annak érdekében, hogy javíthassák a roma/ci-

gány gyerekek óvodába járásának arányát. E tekintet-

ben az ECRI támogatja a Nemzeti és Etnikai Ki-

sebbségi Jogok Országgyûlési Biztosa által beterjesz-

tett ajánlásokat, melyeket az Oktatási Minisztérium

is elfogadott.

32. A roma/cigány gyerekek számára létezik egy kü-

lönleges tanterv az iskolatársaikhoz való felzárkózás-

ra. Bár kötelezô, hogy ennek alkalmazása elôtt kikér-

jék a szülôk beleegyezését, ezt a szabályt nem mindig

tartják tiszteletben, és roma/cigány szülôk több pa-

nasszal fordultak a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jo-

gok Országgyûlési Biztosához, utalván arra, hogy nem

tudtak a gyerekeik számára alkalmazott különleges

tantervrôl. Mint fentebb említettük, a roma/cigány

gyerekeket gyakran automatikusan átirányítják a ‘ki-

segítô iskolákba’, anélkül, hogy a gyerekeket tisztes-

ségesen megvizsgálták, és a szülô véleményét kikér-

ték volna. Az ECRI tudja, hogy Magyarország intéz-

kedéseket tett annak érdekében, hogy a roma/cigány

közösségeket bevonják a döntéshozatali folyamatba a

társadalmi és politikai élet számos területén, és buz-

dítja a hatóságokat annak biztosítására, hogy a ro-

ma/cigány szülôket különösképp az oktatás területén

tájékoztassák a megtett lépésekrôl, és érezzék a báto-

rítást, hogy részt vegyenek a gyerekeiket érintô okta-

tási döntésekben.

33. A roma/cigány közösség hátrányos helyzete az ál-

talános iskolánál magasabb szinten még kritikusabb.

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyû-

lési Biztosa 1997-es éves jelentése szerint a roma né-

pesség általános iskolai részvétele megfelel a kisebb-

ség népességen belüli százalékos arányának (5%), de

a középiskolában 1% alá, az egyetemek szintjén pe-

dig 0,1% körülre esik. Az ECRI úgy érzi, hogy sürgôs

lépéseket kell tenni a roma/cigány gyerekek közép-

és felsôfokú oktatásban való részvételének javítására.

Különösképp feltárandó a tanári kar körében a szte-

reotípiák és elôítéletek által játszott szerep, amelyek

alacsonyabb elvárásokhoz és a roma/cigány gyerekek

elleni diszkriminációhoz vezethetnek, és lépéseket

kell tenni a tanárok e területen történô továbbképzé-

sére. Tanárok felvétele a roma/cigány közösségbôl

szintén szerepet játszhat a helyzet javításában. Az

ECRI általános politikai ajánlásában továbbá azt java-

solja, hogy a kormányok „az összes iskola tantervébe

építsenek be információt a romák/cigányok történe-

térôl és kultúrájáról, és ... képezzék tovább a tanáro-

kat e tárgyban.” Az ilyen információ a magyarországi

roma/cigány közösségrôl és történetérôl úgy tûnik, je-

lenleg hiányzik az iskolákból. Az ECRI úgy érzi,

hogy a tanárok magatartására való koncentrálással pár-

huzamosan, lépéseket kell tenni a többségi kultúrá-

hoz tartozó gyerekek és szüleik elôítéletei és az álta-

luk elkövetett diszkrimináció ellen.

34. A politikai lépések mellett az ECRI hangsúlyoz-

za, milyen fontosak a hatásos jogi keretek az oktatás-

ban meglévô diszkrimináció elleni küzdelemben, mi-

ként ezt a kormányoknak általános politikai ajánlásá-

ban javasolja. Biztosítani kell, hogy ezeket a jogsza-

bályokat széles körben, fôleg helyi szinten, ismerjék

és ezek alkalmazását közelrôl figyelemmel kísérjék.

L. A romákkal/cigányokkal szembeni diszkrimináció 
a munkavállalás területén

35. A magyarországi roma/cigány közösség elleni

diszkrimináció kontextusában a második nagy, aggo-

dalomra okot adó terület, melyre az ECRI utalni kí-

ván, a munkavállalás.
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36. A magyarországi roma/cigány közösséget különö-

sen keményen sújtotta a piacgazdaságra való áttérés,

minthogy sok korábbi, az állam által támogatott mun-

kavállalási lehetôség megszûnt. 1989-ig a romák/cigá-

nyok munkavállalási aránya majdnem olyan magas

volt, mint a nem cigány magyaroké, míg ma az orszá-

gos 12-13%-kal szemben4 a munkaképes korú ro-

mák/cigányok legalább 60%-a munkanélküli. Bár az

alkalmazási arányokban meglévô bizonyos különbsé-

gek az oktatásban és végzettségben megmutatkozó

szintbeli különbségeknek tudhatók be, az ECRI vé-

leménye az, hogy a rejtett diszkrimináció is bizonyo-

san szerepet játszik: mi több, a képzettségi szintben

megjelenô különbségek gyakran az élet más területe-

in, pl. az oktatáshoz való hozzáférésben korábban

megmutatkozott diszkriminációnak tudhatók be.

37. Mint fentebb (12. bekezdés) említettük, a Mun-

ka törvénykönyvének 5. cikkelye tiltja diszkriminá-

ció alkalmazását a munkalehetôség felkínálásánál és

a munkavállalásból fakadó jogok és kötelességek

megállapításánál. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi

Jogok Országgyûlési Biztosa ajánlására szigorúbb

büntetéseket vezettek be azon munkáltatók ellen,

akik nemük, koruk, nemzetiségük, faji hovatartozá-

suk, stb. miatt tagadják meg az alkalmazást a munka-

vállalóktól, vagy akik emiatt hátrányosan megkülön-

böztetnek egy alkalmazottat. Figyelemre méltó továb-

bá, hogy a munkahelyi diszkrimináció eseteinél a bi-

zonyítás felelôssége a munkaadót terheli.

38. A megerôsített jogi keretek ellenére a Nemzeti és

Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyûlési Biztosa meg-

jegyzi, hogy ismeretei szerint, az 1997–1998-as idô-

szakban egyetlen eset sem került bíróság elé munka-

helyi etnikai vagy faji megkülönböztetés miatt. Nincs

nyoma annak, hogy ilyen ok miatt keletkezett volna

valaha egyetlen ügy is. Az ECRI ezért sürgôsséggel

kezelendôként hangsúlyozza, hogy szükség van a

munkahelyi diszkrimináció tárgykörében meglévô

jogszabályok betartásának javítására, fôként azáltal,

hogy az embereket informálják jogaikról. A törvényi

megfelelés erôsítése mellett meg kell fontolni, hogy

nem segítene-e a tudatosság emelésében és a mun-

kahelyi diszkrimináció perre vitelében, ha az élet

minden területét átfogó diszkrimináció-ellenes jog-

szabály-csomag születne.

39. A magyar hatóságokat bátorítjuk: világosítsák fel

a munkaadókat és a közvéleményt a diszkrimináció

jogi tilalmáról, és annak büntetésérôl. Különösképp a

roma/cigány közösség tagjait kell tudatukra ébreszte-

ni jogaikkal kapcsolatban, és bátorítást és támogatást

kell kapjanak a munkahelyen jogellenesen történô

diszkrimináció eseteinek bíróság elé viteléhez.

40. A diszkrimináció-ellenes jogszabályok figyelemmel

kíséréséért és betartatásáért felelôs hatóságokat, pl. a

munkaügyi bíróságokat is tájékoztatni kell és útbaiga-

zítani a munkahelyi diszkrimináció kezelésének fon-

tosságáról, és arról, hogy jogi szankciókkal kell de-

monstrálni annak elfogadhatatlanságát. E tekintetben

kiterjeszthetnék a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jo-

gok Országgyûlési Biztosának jogkörét és funkcióit,

hogy kivizsgálhassa a panaszokat, a helyzet rendezésé-

nek céljából tárgyalhasson a munkaadókkal, és, ahol ez

szükséges, az ügyeket munkaügyi bíróság elé vihesse.

41. Az ECRI aggódik az olyan jelentések miatt is,

hogy egyes munkaközvetítô irodákban a munkakere-

sôket etnikai hovatartozásuk szerint szûrik, és olyan

kartotékokat vezetnek, ahol jelzik a roma/cigány

munkakeresôk etnikai hovatartozását, bár az egyén

etnikai hovatartozására vonatkozó adatokat az egyén

engedélye nélkül felhasználni tilos. Az ECRI úgy ér-

zi, hogy az ilyen gyakorlatot a hatóságoknak szilárdan

vissza kell utasítaniuk és vissza kell szorítaniuk. A

munkaközvetítôkben dolgozó munkatársakat ki kel-

lene képezni és utasításokkal kellene ellátni azzal

kapcsolatban, hogy a jövôbeni munkáltatók részérôl

ne fogadjanak el olyan kérést, amely eleve kizárná a

roma/cigány munkakeresôk jelentkezését.

M. Az állampolgársággal nem rendelkezôk helyzete

42. 1997-ben elfogadtak egy új menekültügyi tör-

vényt, amely 1998-ban lépett hatályba. A törvény el-

fogadása elôtt Magyarország nagyon kevés menedék-

kérôt fogadott, bár az elmúlt egy évtized folyamán

sok külföldi számára nyújtott idôleges védelmet, akik

egyebek között Romániából (fôleg magyarok), a ko-

rábbi Jugoszláviából és Boszniából érkeztek. Az új

törvény értelmében a menedékkérôkkel kapcsolatos

földrajzi korlátozás megszûnt, tehát Magyarország a

nem-európai országokból is fogadhat menedékese-

ket. Következésképpen megnôtt a menekültek szá-

ma: míg a törvény elfogadása elôtt mintegy 150 me-

nedékes esetet regisztráltak évente, 1998 márciusa és

decembere között ez meghaladta a hétezret.

43. A hatóságok érthetô módon nem voltak felkészül-

ve ilyen sok kérelmezôre. A Menekültügyi és Migrá-

ciós Hivatalban 27 munkatárs feladata a hirtelen

megnövekedett nagyszámú menedék-kérelem elbí-

rálása, ami azt jelenti, hogy bár az új törvény szab ha-

táridôket, amelyeken belül az eseteket és fellebbezé-

seket kezelni kell, a késedelem gyakran elkerülhetet-

len. E tekintetben az ECRI tudatában van a kormány

döntésének, miszerint meg kell emelni a Hivatal al-

kalmazottainak létszámát, és arra buzdítja a magyar

hatóságokat, hogy biztosítsák: a Menekültügyi és

Migrációs Hivatal számára engedélyezett erôforrások

mindig feleljenek meg a Magyarországon benyújtott

menedék-kérelmek mindenkori mennyiségének.
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44. A menedékkérôk mintegy 6%-ának adják meg a

menekült-státuszt a Genfi Egyezmény szerint. Ezen

menekültek ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint

a magyar állampolgárok, a külön szabályozott terüle-

tek kivételével (pl. katonai szolgálat, általános válasz-

tásokon való szavazati jog). Egy második lehetôség a

‘befogadott személy’ státuszának megadása. A státuszt

olyanoknak lehet adni, akik, bár a Genfi Egyezmény

szerint nem tekinthetôk menekültnek, halálbüntetés-

sel, kínzással vagy egyéb embertelen vagy megalázó

bánásmóddal kell szembenézniük, ha kitoloncolják

ôket. A ‘befogadott személy’ státuszt egy évre adják,

és meghosszabbítható. Ezen személyek nem élvez-

nek a magyar állampolgárokhoz hasonló jogokat, bár

részesülhetnek ingyenes egészségügyi ellátásban, és

gyerekeik számára kötelezô a beiskolázás. A ‘befoga-

dott személyek’ dolgozhatnak is, ha van munkaválla-

lói engedélyük. Ezen kategória számára nem léteznek

integrációs intézkedések, és nem világos, hogy mi lesz

a sorsuk, ha státuszukat sok évig meghosszabbítják.

Az ECRI úgy érzi, a magyar hatóságoknak tovább kell

gondolniuk ezeket a kérdéseket, figyelembe véve,

hogy a menedékkérôk jelentôs százaléka jelenleg eb-

be a kategóriába esik.

45. Azon illegális bevándorlók, akik nem kapják meg a

menekültstátuszt, a rendôrség és a határôrség hatáskö-

rébe tartoznak, bár bizonyos esetekben a kitoloncolás

folyamatának megindításához a Menekültügyi és Mig-

rációs Hivatal, mint szakértô hatóság felhatalmazására

van szükség. Magyarországon sajátos problémát okoz-

nak a ‘közösségi szállásokon’ uralkodó állapotok, me-

lyek kvázi-fogdák ‘illegális bevándorlók’ számára, és a

határôrség hatáskörébe tartoznak. Az engedéllyel ren-

delkezô külföldiek elhagyhatják a szállást; ugyanakkor

azok a személyek, akiknek a személyazonosságát nem

lehet megállapítani, nem távozhatnak onnan, bár ezt a

gyakorlatot jelenleg nem szabályozza jogszabály, és je-

lentések szerint a körülmények messze elmaradnak az

ideálistól. Az ECRI-t különösképpen az aggasztja,

hogy tudomást szerzett róla: a szállásokon gyerekek is

tartózkodhatnak, és hogy az ôrök és fogva tartottak kö-

zött alig van, vagy egyáltalán nincs kapcsolat. Az EC-

RI arra ösztönzi a magyar hatóságokat, hogy tegyenek

lépéseket a közösségi szállásokon uralkodó állapotok

javítására, és biztosítsák, hogy az ilyen helyeken tartott

személyeket a velük foglalkozó hivatalnokok méltó-

sággal és tisztelettel kezeljék: különösképp ösztönzi az

emberi jogokat, kulturális ismereteket és diszkriminá-

ciómentességet oktató kurzusok bevezetését a határ-

ôrök és a közösségi szállásokért felelôs személyek szá-

mára. E tekintetben az ECRI örömmel nyugtázza,

hogy a nem-kormányszintû szervezetek szemmel lát-

hatóan relatíve szabad bejárást kapnak az ilyen szállá-

sokra, és azt javasolja, hogy a feltételek javítására irá-

nyuló intézkedéseket az ilyen testületekkel együttmû-

ködésben tegyék meg.

46. Úgy tûnik, létezik egy tendencia, amely az ‘illegá-

lis bevándorlókat’ (beleértve a közösségi szállásokon

élô, menedéket nem kapott személyeket is) a bûnö-

zôkkel, illetve ‘törvényszegôkkel’ azonosítja; ennek

hatására a közvélemény prejudikálódhat, és általában

is romolhat a menekültekkel, menedékkérôkkel és ál-

lampolgársággal nem rendelkezôkkel szembeni maga-

tartás. Ez a tendencia bizonyos mértékig tükrözôdik

abban a tényben is, hogy az 1999 júniusában elfogadott

‘maffia-ellenes’ törvénycsomaggal kapcsolatos rendel-

kezések részét képezi a menekültügyi törvény egyik

ellentmondásos módosítása is. Az ECRI hangsúlyozza:

a politikusok és a hatóságok képviselôinek felelôssége,

hogy kerüljék olyan üzenetek nyilvánosság felé küldé-

sét, amelyek szerint a menedékkérôket bûnözôknek

kell tekinteni. Bár a közvélemény részérôl az utóbbi

években megnyilvánult szimpátia is a menedékkérôk-

kel szemben, újabban a velük szemben tanúsított ma-

gatartás szigorodott. Ezzel összefüggésben az ECRI

úgy érzi, hogy bátorítani kell ezen kérdések nyilvános

megvitatását mind a médiában, mind a politikai élet-

ben, annak érdekében, hogy a helyzetet kiegyensúlyo-

zottan lehessen bemutatni, és szembe lehessen he-

lyezkedni az állampolgársággal nem rendelkezôk irán-

ti nyilvános rosszérzéssel és gyanakvással.
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FÜGGELÉK

Az alábbi függelék nem képezi részét az ECRI magyaror-
szági helyzetre vonatkozó elemzésének és javaslatainak
Az ECRI szeretne rámutatni, hogy a Magyarországra vo-
natkozó második jelentésében található elemzés dátuma
1999. június 18., és az ezt követô fejleményeket nem vette
figyelembe. Az ECRI országonkénti eljárásának megfelelô-
en kapcsolattartó személy került kijelölésre a magyar nem-
zeti hatóságok által, hogy az ECRI-vel kezdjen bizalmas
dialógust a Magyarországról írt szövegtervezetrôl; az ô
meglátásaiból az ECRI többet figyelembe vett és beépített a
jelentésébe. Ezen dialógus után a nemzeti összekötô kifeje-
zetten azt kérte, hogy a magyar hatóságok alábbi észrevé-
teleit függelékként csatolják az ECRI jelentéséhez.

A magyar hatóságok észrevételei az ECRI Magyaror-

szágra vonatkozó jelentésével kapcsolatban

1. 30. pont, harmadik mondat: „annak ellenére, hogy több alka-
lommal is szigorították az ilyen intézményekbe való felvétel sza-
bályait, a roma gyerekek aránya a teljes létszámhoz képest még
mindig ötven százalék körül van ezekben az iskolákban, ame-
lyek a többi iskolához képest sokkal kevesebb lehetôséget biztosí-
tanak a továbbtanuláshoz vagy az elhelyezkedéshez.” Az eny-

hén értelmi fogyatékos gyermekek iskolái is lehetôséget

kínálnak a továbbtanulásra vagy az elhelyezkedésre.

2. 30. pont, utolsó mondat: „Az ECRI szerint az enyhén értel-
mi fogyatékosok számára létesített speciális intézménybe törté-
nô irányítás rendszerét felül kell vizsgálni és korrigálni kell
annak érdekében, hogy a rendszer ne adjon lehetôséget diszk-
riminációra, és megfelelôen biztosítsa, hogy minden gyermeket
valóban képességei alapján értékeljenek.” Nem az egész

rendszert kell korrigálni, hanem annak csupán egyes

elemeit. A rendszer teljes korrekcióját mintegy fél éve

végeztük el, így annak mûködésével kapcsolatosan még

nem rendelkezünk értékelhetô tapasztalatokkal. Nem a

rendszer a diszkriminatív, hanem annak alkalmazása so-

rán adódik lehetôség diszkriminációra.

3. 31. pont, második mondata helyébe a következôt kell ír-

ni: „Magyarországon – bár jogilag biztosított az oktatás
egyenlô elérhetôsége – számos ok akadályozza a jogszabályok
betartását. ” A jelenlegi megfogalmazás nem fedi a té-

nyeket. A szülôknek nemcsak joga, hanem törvényben

elôírt kötelessége is, hogy az ötéves gyermeket – ez ter-

mészetesen a cigány gyermekekre is vonatkozik – óvo-

dába küldjék.

4. 31. pont, harmadik mondat: „A roma kisebbséghez tartozó
gyerekek egy része nem jár óvodába... ” A ‘nagy százalékban’

kifejezés nem helytálló, hiszen a cigányok jelentôs része

is bekapcsolódik az óvodai nevelésbe. Erre vonatkozó-

an egyébként pontos adatok nincsenek, és jelenleg nem

is lehet ilyen adatokat összegyûjteni.

5. 32. pont, harmadik mondat: „Mint már arról szó volt, a ro-
ma gyerekek vizsgálata nem mindig eléggé körültekintô és kor-
rekt, ezért sok esetben akkor is speciális iskolába küldik ôket,
ha ez nem indokolt.” Automatikusan senkit nem lehet ma

már kiemelni a ‘rendes’ iskolából.

6. 44. pont: „Ezek a személyek nem élveznek a magyar állam-
polgárokhoz hasonló jogokat, habár szükség esetén ingyenes
egészségügyi ellátásban részesülhetnek, biztosítják számukra az
elhelyezést és az ellátást...” 

JEGYZETEK

11. Egyebek mellett lásd az Emberi Jogok Nemzetközi

Helsinki Szövetségének jelentését, az EBESZ emberi

dimenziós kérdések megvalósulásával foglalkozó 1997-

es varsói ülésére („Implementation Meeting”) elôter-

jesztett jelentését, és a Human Rights Watch által meg-

jelentetett „Rights Denied: the Roma of Hungary [Jog-
fosztottan – Romák Magyarországon]” címû jelentést. 

12. Lásd, egyebek mellett, a Human Rights Watch által

megjelentetett „Rights Denied: the Roma of Hungary

[Jogfosztottan – Romák Magyarországon]” címû jelentést. 

13. Vö. a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Országyûlési

Biztosának éves jelentése, 1997.

14. „Rights Denied: the Roma of Hungary [Jogfosztottan –
Romák Magyarországon]”, Human Rights Watch, Helsin-

ki, 1996.
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