
Bevezetés

Az elmúlt évtizedben sokszínû, sokfé-

le érdeket megjelenítõ, szükségletet

kielégítõ civil világ jött létre Magyar-

országon, és a civil, valamint a kor-

mányzati szférában mind nagyobb

számban találhatók roma aktivisták,

szakemberek – még ha utóbbiban, il-

letve a nem kimondottan roma szer-

vezetekben számarányuk messze el is

marad a teljes lakosságban való ará-

nyuktól. 

Az alábbiakban a roma és nem roma

aktivistákból, politikusokból, kutatók-

ból álló civilszférát leginkább foglalkoz-

tató kérdések mentén kíséreljük meg

ezt a sokszínû világot megmutatni. 

Mint minden rövid elõtörténetre

visszatekintõ szervezõdés esetén, itt is

nehézséget okoz, hogy mely szerveze-

teket minõsítsük jelentõsnek. Mû-

ködnek kis költségvetésû, ugyanak-

kor igen aktív, innovatív, országosan

ismert szervezetek, valamint olyanok,

amelyek jelentõs összeggel gazdál-

kodnak ugyan, mégis keveset hallani

felõlük. Vannak helyi szinten rendkí-

vül aktív, országos szinten viszont ke-

véssé vagy egyáltalán nem ismert

szervezetek. A roma szervezetek ese-

tében is érvényesül a Budapest köz-

pontúság: az országosan ismert szer-

vezetek jelentõs része itt mûködik.

Áttekintésünk hangsúlyos szerepet

szán annak, hogy az egyes támogatók

prioritásai milyen mértékben befolyá-

solják e szféra alakulását (a roma civil

szféra a közösségek felõl építkezik-e,

az alulról jövõ üzeneteket közvetíti-e

a hatalmi központok felé, vagy éppen

fordítva: a hatalom üzeneteit a társa-

dalom felé), illetve mennyire élõ a ro-

ma ügyben tevékenykedõ szerveze-

tek/intézmények és a roma közössé-

gek közötti kapcsolat. 

Továbbá összehasonlítjuk a világon

egyedülálló intézményrendszert, a ki-

sebbségi önkormányzatokat, valamint

a roma civil szervezeteket, illetve be-

mutatjuk ezek egymáshoz fûzõdõ vi-

szonyát, és néhány szervezet, prog-

ram bemutatásával igyekszünk élõbb

– ám közel sem teljes – képet adni a

roma közéletrõl. 

Történeti háttér: 
a szocializmus évtizedei

A szocialista Magyarország (több év-

százados elõképekre visszatekintve)

erõszakos asszimilációs politikát foly-

tatott a romákkal szemben. A roma

közösség jelentõs többsége (mára 80-

90 százaléka) nyelvileg asszimiláló-

dott, ám ennek ellenére ma is a ma-

gyar társadalom legkirekesztettebb ki-

sebbsége. Annak ellenére, hogy a

hivatalos politika évtizedekig a romá-

kat nemzetiségként, vagy kisebbség-

ként nem, csak mint egy társadalmi-

lag marginalizálódott réteget ismerte

el, a 60-as években viszonylag jelen-

tõs roma értelmiségi körök, valamint

a roma kulturális mozgalomra érzé-

keny, új közösséget keresõ roma

munkásréteg alakult ki. „Munkásszál-

lókra jártunk, és ott zenéltünk, és foly-

ton kezdeményeztük, hogy õk is zenélje-

nek. Ez egy nagyon különleges helyzet
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volt. Az az el nem ismert, és ily módon

tulajdonképpen elnyomott roma kultúra,

amivel a többségi társadalom legfeljebb a

fekete vonatokon találkozott, és valószí-

nû akkor is úgy, hogy már megint gaj-

dolnak és milyen hangosak, és egyébként

se értjük, az egyszer csak az elit kultúra

részeként színpadi elõadásban jelenik

meg. (…) Ez a roma emberek számára

is más minõség volt. Értékként élhették

meg saját cigányságukat. Tulajdonkép-

pen ezeknek a fellépéseknek a hatására

kezdõdött el az együttes-alakítási moz-

galom, mint olyan. Én 1978-ban kezd-

tem el a Népmûvelési Intézetben dolgoz-

ni, és a roma-kultúrával foglalkoztam,

ugye ez ugyanaz az év, amikor megala-

pítjuk a Kalyi Jag együttest. Odakerülé-

sem után gyakorlatilag két héttel elkezd-

tük az országjárást, és az autodidakta

roma-képzõmûvészeket kezdtük össze-

gyûjteni. 1979. májusában országos kiál-

lítást szervezetünk 14 roma alkotóval.” 

(Részlet a Daróczi Ágnessel készített

interjúból)

Ugyanakkor a romák helyzete ki-

emelt témája lett a társadalmi egyen-

lõtlenségeket, szegénységet kutató

szociológusoknak. A Kemény István

és munkatársai által végzett 1971-es

vizsgálat hatalmas lökést adott ennek.

Fontos itt még említeni a dokumen-

tumfilmesek és szociofotósok mun-

kásságát, akik e kérdéseket a társada-

lom szélesebb körei része felé is köz-

vetítették. Az érdeklõdést nem csupán

a tudományos kíváncsiság váltotta ki,

vagy a szegényekkel, kirekesztettek-

kel való szolidaritás, hanem sokak

esetében a témában rejlõ politikai töl-

tet is – a szegénységrõl beszélni a szo-

cialista országokban egyben rendszer-

kritikát is jelentett. 

További jelentõs tényezõ a 70-es

években megszületõ és ugyancsak

nem teljesen ideológiamentes magyar

táncház mozgalom, mely a roma

mozgalom mintájául is szolgált, és ez

nem csupán a hasonló szellemiségben

nyilvánult meg, hanem a két mozga-

lom prominens alakjai közötti együtt-

mûködés tekintetében is. Forduló-

pontnak tekinthetõ a nyolcvanas évek

közepére egyre súlyosabbá váló gaz-

dasági krízis, illetve a rendszer meg-

rendülése. Ez a folyamat általában is

politikai engedményekhez vezetett, és

a korábbi erõszakos asszimilációs po-

litikák mellett a meginduló roma ön-

szervezõdésben rejlõ lehetõségek

„mederbe terelésével” és kontrollálá-

sával számolt, fõként kulturális vona-

lon engedve nagyobb mozgásteret. 

Roma civilszervezetek

A roma önszervezõdés szervezeti bá-

zisának kezdete nagyjából 1990-es

évek elsõ harmadára tehetõ: ekkor

kezdtek megalakulni a legkülönbö-

zõbb helyi roma szervezetek. Ehhez

elengedhetetlen volt a Soros Alapít-

ványnak a 90-es évek elsõ felében

nyújtott támogatása, amely – a sok

szervezetnek adott kisebb támogatá-

sok révén – egyfajta „expanziós” logi-

kát követett: a támogatási lehetõségek

révén minél több szervezet megalaku-

lását elõsegíteni. Fõként ennek ered-

ményeképpen az évtized közepére

száznál több roma szervezet alakult,

meglehetõsen eltérõ profillal és szín-

vonalon dolgozva. Mindez azért is

különösen fontos, mert „a roma kér-

dés” a legutóbbi idõkig – ha a külön-

bözõ területeken eltérõ mértékben is

– nemigen tematizálódott a nagyobb

magyarországi civilszervezetek mun-

kájában.

Ugyanakkor e szervezetek túlnyomó

többsége – a társadalom viszonylag

alacsony civil aktivitása, a mecénások

szûkös köre miatt – mindmáig támo-

gatásokra szorul. A Világbank megbí-

zásából 2000-ben a ’90-es évek roma

programjairól készült elemzés (Zol-

nay, 2002.) szerint a költségvetési és

magánforrásokból finanszírozott prog-

ramok összehangolatlanok, az esetek

döntõ hányadában a szponzorok nem

is kíváncsiak a támogatott projektek

eredményére, és a helyi roma civil-

szervezetek jó része ma is egy-egy

projekt révén elérhetõ pályázati pén-

zekre és programokra alakul, többsé-

gük léte a támogatók által biztosított

forrásoktól függ. Az elmúlt években

néhány roma civilszervezet volt képes

arra, hogy a helyi közösségek igényeire

reagálva széles körû és mûködõ kap-

csolatot alakítson ki a helyi többségi

intézményekkel – a munkaügyi köz-

pontokkal, megyei pedagógiai intéze-

tekkel, stb. – és ezek keretében újabb

forrásokra tegyen szert.

Ugyanakkor a kisebbségi önkor-

mányzatok megalakulása (ld. lejjebb)

nem egy helyen az alulról építkezõ

roma civil szervezetek munkáját is

megnehezítette.

Cigány Vezetõk Szakmai 
Egyesülete (CVSZE), Debrecen

A CVSZE – az egyik legsikeresebb he-

lyi szervezetként – az elmúlt években

programok sorát indította el a mun-

kaerõ-piaci regisztrációs programtól,

a jogvédõ irodán, a roma szervezetek

és szakemberek képzésén át a szak-

maszerzõ tanfolyamokig. A szervezet

képzési programjai mintegy 36 cigány

kisebbségi önkormányzatra, és mint-

egy 40 roma civilszervezetre, és a ko-

rábban kiképzett 31 roma közösség-

fejlesztõ asszisztensre irányulnak. 

Ugyanakkor e kapcsolatok minõsége

nagy mértékben függ a többségi in-

tézmények nyitottságától is. Mivel

ezen intézményeknek egyeztetési és

együttmûködési kötelezettségük csak
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a kisebbségi önkormányzatokkal van,

a szakmai együttmûködést bizonyos

területeken olykor „felülírják” a poli-

tikai kapcsolatok. Ennek egyik leg-

markánsabb példája a korábban –

munkaügyi központi pénzbõl képe-

zett roma közösségfejlesztõ asszisz-

tensek késõbbi foglalkoztatás-szerve-

zõként való alkalmazásának kérdése.

A képzésben résztvevõ mintegy húsz

fõ egyharmada tudott elhelyezkedni

késõbb a településeken foglalkozta-

tás-szervezõként, annak ellenére,

hogy képzésük során ez volt a késõbb

nekik szánt feladat. A Megyei Munka-

ügyi Központ azonban a foglalkozta-

tás-szervezõk késõbbi alkalmazása so-

rán nem a képzettséget, hanem a tele-

pülési önkormányzat és az Országos

Cigány Önkormányzat (OCÖ) háló-

zatba tartozó kisebbségi önkormány-

zatok együttes javaslatának engedte át

a döntést. A CVSZE vezetõje szerint

„a Munkaügyi Központnak az lenne az

érdeke, hogy a korábban a képzésben

résztvevõk legyenek foglalkoztatás-szer-

vezõk, de nem vállalnak konfliktust a

CKÖ-kkel (Cigány Kisebbségi Önkor-

mányzat), ma hatnak van munkahelye

közülük, mert a megyei elnök körbetele-

fonált minden jegyzõt meg polgármestert

a megyében.” Eközben a megyében

34–35ezer körül stagnált a munka-

nélküliek száma. A Debreceni Regio-

nális Munkaerõ-fejlesztõ és Képzõ

Központ úgy tûnik, másképpen rea-

gál a helyzetre: a képzési igazgatóhe-

lyettes szerint „ez egy valós probléma,

mi a legsikeresebb szervezettel, a

CVSZE-vel kötöttünk megállapodást.

Akarva-akaratlanul is belefutottunk eb-

be az ügybe a foglalkoztatás-szervezõk

foglalkoztatása során. Engem az embe-

rek érdekelnek, a programra most legal-

kalmasabb a CVSZE, el tudnak jutni a

helyiekhez. Nem kellene, hogy ez a vita

a szakmaiság rovására menjen.”)

Bernáth, (2000.)

A roma civilszervezetek programjai-

nak fenntarthatósága szempontjából

lényegi kérdés, hogy gyakorlatilag tel-

jesen ki vannak szolgáltatatva a ren-

delkezésre álló támogatásoknak: mint

a magyarországi civil szervezetek álta-

lában, túlnyomó többségük folyama-

tosan „túlvállalásban van”, és egyfajta

„programexpanziós” logikát követ,

nem utolsósorban azért, mert a támo-

gatók legnagyobb része mûködési

költségeket nem finanszíroz, így azo-

kat új és új programok elindításából

kell fedezniük. 

A kisebbségi önkormányzatok 

A roma civil szervezõdés beindulásá-

nál is nagyobb hatást gyakorolt azon-

ban a roma önszervezõdésre a kisebb-

ségi önkormányzatok (CKÖ-k) meg-

alakulása Magyarországon. 

A kisebbségi önkormányzati rend-

szer sajátosan magyar konstrukció.

Az 1993-ban hatályba lépett kisebb-

ségi törvény szerint mind a 13 elis-

mert magyarországi nemzeti és etni-

kai kisebbségnek joga van ahhoz,

hogy meghatározott törvényi feltéte-

lek között önkormányzatot válasszon,

amely helyi szinten mûködik, és elsõ-

sorban a kulturális autonómia megva-

lósítása körében vannak feladatai. 

A kisebbségi önkormányzatok csúcs-

szervei az országos kisebbségi önkor-

mányzatok. A kisebbségi önkormány-

zati rendszer 1994-ben, a második

helyhatósági választáson állt föl, az el-

múlt évek tapasztalatai alapján a

rendszer több ponton korrekcióra

szorul, és a roma közösségek esetében

pedig több problémát vet fel. 

A kisebbségi ombudsman 1999-es

jelentésében leírtakra támaszkodva a

következõképpen foglalhatók össze

ezek a problémák: 

1. miután a CKÖ-k mûködésükhöz

meglehetõsen kevés (akkor félmilliós)

összeget kapnak központi költségve-

tésbõl, csaknem teljes a kiszolgálta-

tottságuk a helyi települési önkor-

mányzatoknak, amelynek a mûködé-

sükhöz szükséges infrastruktúrát, és

lehetõség szerint további mûködési

forrásokat kellene biztosítania. Ez ter-

mészetesen az esetek jelentõs részé-

ben kódolja az önkormányzat felé lo-

jalitásukat.

2. a kisebbségi önkormányzatok fõ

feladata a kisebbségi kulturális auto-

nómia kiépítése, a magyarországi ro-

máknak azonban jellemzõen nem

ezen a területen vannak a legnagyobb

problémáik. Maguk a roma közössé-

gek is túlzott elvárásokkal tekintenek

a CKÖ-k felé és olyan – fõként szoci-

ális – problémák megoldását várják

tõlük, amelyhez sem eszközeik, sem

jogosítványaik nem adottak. Ugyan-

akkor több önkormányzat – törvény-

telenül – is ilyen feladatok megoldása

felé tereli õket, több településen pél-

dául a segélyosztást próbálták felada-

tukul tûzni.

Az Európa Tanács monitor jelentése

a magyarországi kisebbségi önkor-

mányzati rendszer problémáiról (Lié-

geois, 1996) elsõként említi a kisebb-

ségi önkormányzati képviselõk tájé-

kozatlanságát és felkészületlenségét. 

A CKÖ-k többségének nincsenek

megfelelõ információik a különbözõ

lehetõségekrõl, és az esetek egy jó részé-

ben ezeket az OCÖ-tõl sem kapják meg.

Míg egyfelõl a CKÖ-k a fentiek mi-

att komoly legitimitási gondokkal

küzdenek a települések jelentõs ré-

szének roma közössége elõtt, addig a

kormányzati-, önkormányzati szer-

vek, valamint a többségi intézmények

nagy része kizárólag õket fogadja el

legitim partnernek minden, a romá-

kat érintõ szakmai kérdésben.
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Felmérés a romák közéleti 
attitûdjérõl Magyarországon

„A kutatás eredményei:

– A romák jelentõs része (46,4%) elég-

telennek minõsíti a kisebbségi önkor-

mányzat munkáját. 

– A romák 40%-a nem bízik abban,

hogy a kisebbségi önkormányzat teljesíti

elvárásaikat. 

– Az összes roma úgy vélekedik, hogy a

helyi kisebbségi önkormányzat ered-

ménytelen a törvény szabta (például

kulturális) feladatok ellátásában. 

– Nagy különbségek tapasztalhatók az

öt helyszínen tevékenykedõ kisebbségi

önkormányzat munkájának eredmé-

nyességében. 

– A megkérdezett romák 90%-a elle-

nezné a kisebbségi önkormányzatok fel-

számolását. 

– A roma kultúra, nyelv vagy történe-

lem oktatásával szemben a romák in-

kább a munkaerõ-képzés, a szociális se-

gélyezés, a lakásellátás és a diszkriminá-

ciós esetek feltárásában látnák szívesen

a kisebbségi önkormányzatot. Az egyet-

len terület, ahol nem akarják a romák a

CKÖ-k szerepének növekedését, az a te-

lepülési önkormányzatok feladatainak

ellátása. (Például a szemétgyûjtés, a víz-

vagy áramszolgáltatás.) 

– A kisebbségi jogok érvényesítésénél a

romák sokkal fontosabbnak tartják, hogy

kisebbségi önkormányzatok gondoskod-

janak a szociális jogok érvényesülésérõl.”

(Robert E. Koulish: Mit akarnak a ro-

mák? 2000)

A cigány kisebbségi önkormányzati

elnökök gyakran a szociális bizottsá-

gok tagjai, adott esetben elnökei is. Ez

a szerep állandó konfliktusokkal jár, s

a kisebbségi önkormányzatok képvi-

selõinek pozíciója gyönge marad.

– Segélyezésekben is részt vett a ki-

sebbségi önkormányzat?

– Hát olyan formájában, hogy én

benne voltam a szociális bizottságban.

Mert egyébként úgy önmagában a ki-

sebbségi önkormányzat nem foglalko-

zott segélyezéssel. Semmilyen szakha-

tósági feladatot nem látott el, ami tilt-

va van. A segélyezésben, vagy annak

az odaítélésében keményen érvényesí-

tette a jogi szabályokat, mert akkori-

ban benne voltunk hárman is a szoci-

ális bizottságban.

– Hányan voltak a bizottságban?

– Öten 

– Tehát a szociális bizottságban abszo-

lút nektek volt döntési lehetõségetek?

– Inkább az volt a probléma ott a bi-

zottságon belül, a romák közötti sze-

lektálás, ami kötelezõ, hogy megtör-

ténjen, mert voltak olyan idõszakok,

amikor a mérleg úgy billent, hogy in-

kább egy család felé terelõdött, és ezt

ellensúlyozni kellett. Az elsõ idõszak-

ban ez volt.

– Nem láttatok veszélyt abban, hogy a

szociális bizottságban, ami egy nagyon

kényes bizottság olyan döntések szület-

nek, amelyek aztán feszültséget hoznak?

– Erre föl kellett készülni, ez egy

olyan ütközõ pont a romák meg a mi

képviseletünk között, ahol keményen

el kell viselni, el kell szívlelni, és meg

kell magyarázni a döntéseket.

(Részlet Gallyas Lászlóval, a Hernád-

vécsei Cigány Kisebbségi Önkormányzat

elnökével készített interjúból.)

Anyagi kiszolgáltatottság 
a települési önkormányzatnak

A több mint 800 helyi cigány kisebb-

ségi önkormányzat egyenként 620

ezer Ft-ot kap a központi költségve-

tésbõl, ami természetesen nem ele-

gendõ tényleges mûködési költségeik

fedezéséhez. Az életben maradáshoz

tehát a települési önkormányzat tá-

mogatását kell megnyerniük, és ennek

következtében kiszolgáltatottakká

válnak a finanszírozó települési ön-

kormányzatoknak, amik nem egyszer

a helyi CKÖ lojalitásához köti a támo-

gatást. Mindez megnehezíti a dolgu-

kat olyan helyzetekben, amikor ép-

pen a települési önkormányzat egyes

döntéseivel szemben kellene védeni-

ük a helyi közösség érdekeit. 

Jól jelzi ezt az elkülönített oktatás

ellen tiltakozó kisebbségi önkor-

mányzatok helyzete: több helyi tanin-

tézmény vezetésének megválasztásá-

nál és oktatási programjának elfoga-

dásakor figyelmen kívül hagyták a

helyi választott roma képviselet állás-

pontját. Bár a jogszabályok szerint a

kisebbségi intézmények vezetõinek

kinevezéséhez, illetve a helyi pedagó-

giai programok elfogadásához az érin-

tett helyi kisebbségi önkormányzatok

egyetértése szükséges, a felmérések

mégis arról tanúskodnak, hogy a leg-

utóbbi idõkig kevesen éltek a lehetõ-

séggel, a jogaikat érvényesíteni próbá-

lók indítványait pedig legtöbbször fél-

resöpörték a települések vezetései.

Kapcsolatok

Az MTA Regionális Kutatások Központja

1997-ben folytatott kutatást Baranya

megyei kisebbségi önkormányzatok

körében – egyebek mellett a kisebbsé-

gi önkormányzatok a helyi települési

önkormányzattal, a helyi és az országos

kisebbségi médiával, és az országos

kisebbségi önkormányzatokkal való

kapcsolatáról. A helyi kisebbségi ön-

kormányzatok igen fontos szerepet

tölthetnek be a kisebbségi közösségek

tájékoztatásában, ugyanakkor a kuta-

tásból az derül ki, hogy kapcsolat-

rendszerük korlátozottsága nagymér-

tékben csökkenti ennek lehetõségét. 

A kisebbségi közösségek életét erõ-

sen befolyásolja, hogy kisebbségi ön-
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kormányzataik mennyire tájékozottak

a helyi döntésekkel kapcsolatban, és

tartanak-e fent rendszeres, formális

kapcsolatot a települési önkormány-

zatokkal. Ennek hiányában nem csak

a kisebbségi közösségek kerülhetnek

váratlan helyzetekbe, hanem a formá-

lis kapcsolatok hiányában kódolva

van a többség és kisebbség közötti

konfliktusok lehetõsége is. A kutatás

szerint “a kisebbségi önkormányzatok

gyakran nincsenek bevonva a település-

sel kapcsolatos döntések elõkészítésébe és

meghozatalába. Ez a helyzet azért is

[problematikus], mivel a döntések ha-

tása lényegesen gyorsabban és közvetle-

nebb módon tapasztalható a közösségek

életében. Mindezek ellenére ez a helyzet

mindkét fél részérõl hallgatólagosan el-

fogadott. Valójában csak valamely prob-

léma felbukkanása esetén keresik meg

egymást a testületek”.

Ugyanakkor a kisebbségi önkor-

mányzatok információellátottságát

befolyásolja az is, hogy amennyiben

egy kisebbségi önkormányzat képvi-

selõje nem tagja az országos önkor-

mányzatnak, úgy „lényegében nincs

funkcionális kapcsolat a két szervezet

között”. A mintában megkérdezett ki-

sebbségi önkormányzatok közül a ci-

gány kisebbségi önkormányzatoknál

volt a legalacsonyabb (10%) ez az

arány. 

A jelentés szerint kisebbségi önkor-

mányzatoknak a kisebbségi közössé-

gekkel fenntartott kapcsolata is fej-

lesztésre szorul: adataikból az derül

ki, hogy alapvetõen informális úton

történik a kisebbségi közösségekkel

való kapcsolattartás, holott „a kétolda-

lú és kölcsönös kommunikáció érdekében

– a helyi sajátosságoknak megfelelõen –

a kisebbségi önkormányzatnak töreked-

nie kell arra, hogy rendszeresen infor-

málhassa tevékenységérõl, céljairól, dön-

téseirõl a választóit. Az ilyen típusú kap-

csolattartás szükségszerû formája lehet a

formalizált keretek között történõ kom-

munikáció”.

A választók

Végül meghatározó jelentõségû, hogy

a kisebbségi önkormányzati képvise-

lõkre a helyhatósági választásokhoz

hasonlóan titkosan és azzal egy idõ-

ben minden szavazásra jogosult ma-

gyar állampolgár szavazhat. Ez szélsõ

esetekben akár a roma önkormányza-

tiság kontrollját is jelenheti. 

Hajdúhadház

„A helyi kisebbségi önkormányzat, il-

letve helyi roma önszervezõdés veze-

tõje egyaránt úgy véli, hogy a helyi

többségi lakosság azért szavazott be a

kisebbségi önkormányzatba két nem

cigány képviselõt, mert az emberek

tartanak a város és az iskolák „el-

cigányosodásától”. A cigány önkor-

mányzat egyik nem cigány tagja

ugyanis a Földi János iskola tanára,

aki az iskola és a város vezetése sze-

rint segíti az együttmûködést. A CKÖ

elnöke ezt másként látja, szerinte a

többségi képviselet egyben többségi

kontrollt is jelent és a CKÖ tag tanár

több ízben is megakadályozta a kriti-

kusabb határozatok meghozatalát.”

(Mohácsi Viktória – Bernáth Gábor:

Keresztfogás: harc a helyi elitért és a ro-

mák oktatása – Hajdúhadházon)

Ugyanakkor a kisebbségi önkor-

mányzatokkal olyan rendszer jött létre

Magyarországon, amelynek keretében

országszerte több száz településen

artikulálhatják vagy artikulálhatnák a

roma közösségek saját érdekeiket. Er-

re jó példa a Teleki László vezette

Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Ön-

kormányzat, amely egyedülállóan szé-

les és sokszínû kapcsolati hálóval ren-

delkezik, és amely körül egész intéz-

ményi és szolgáltató hálózat épült ki:

köztük a Délnyugat-Dunántúli Ci-

gány Közgyûjtemény Múzeum, Hét-

végi Kollégium, Beás cigány nyelvi

szakkör, Ifjúsági Teaház, hagyomány-

õrzõ együttes, versmondó kör, jogse-

gélyszolgálat. A kisebbségi önkormány-

zat tevékenységi köre a foglalkoztatás,

könyvkiadás, ismeretterjesztés terüle-

tét is érinti. (Teleki lokális sikere oly-

annyira ismertté vált, hogy 1999-ben

az OCÖ alelnökévé választották.)

A kormány hosszú távú stratégiájá-

ban fõként a kisebbségi önkormány-

zatokon keresztül képzeli el a roma

közösségek bevonását a programba.

„A roma közösségek képviselõinek

jogszabályban biztosított joga és egyre

erõteljesebb igénye is, hogy aktívan

részt vegyenek a roma kisebbséget érin-

tõ, különbözõ szintû döntések megho-

zatalában. Támogatásuk, együttmûkö-

désük nélkül nem valósítható meg a

stratégia, közremûködésükkel, rész-

vételükkel azonban lehetõvé válik a

hosszú távú közös gondolkodás és

cselekvés.” Kérdés, – amit egyebek

mellett a kisebbségi törvény évek óta

tervezett, ám húzódó módosítása fog

megválaszolni – hogy a magyarorszá-

gi politikai elit mennyire lesz érdekelt

abban, hogy e rendszert alkalmassá

tegye erre a feladatra. A hosszú távú

stratégia mindenesetre a törvény mó-

dosítása során konkrét, áttekinthetõ

feladatkörök meghatározását, az ön-

kormányzati képviselõk képzését,

szisztematikusabb képzési rendszer és

szakértõi hálózat kialakítását ígéri.
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Fontosabb tematikák a roma 
önszervezõdésben

Szociális programok

A Világbank számára készített adatbá-

zis alapján a kilencvenes években tá-

mogatott roma projektek zöme foglal-

koztatási és oktatási célokat kívánt

megvalósítani, a lakhatási és egészség-

ügyi támogatások aránya csekély volt.

Mindez részben érthetõ, hiszen a ro-

ma kisebbség korábbi egzisztenciális

létalapja az 1990-es évek elején drámai

gyorsasággal összeomlott. A rendszer-

váltás utáni roma ügy szereplõinek

többsége szerint a romákat sújtó

problémákat esélykiegyenlítõ progra-

mok segítségével kell orvosolni. 

A szociális programok túlsúlya kü-

lönösen a cigányság többségét kitevõ

szegény falusi közösségekre jellemzõ.

Az itt mûködõ civil szervezetek létre-

jöttét esetenként az motiválta, hogy

bizonyos támogatásokhoz civil szer-

vezetként juthattak csak hozzá. Ehe-

lyütt mindenekelõtt a roma – fõképp

mezõgazdasági kisvállalkozások tá-

mogatásának programját kell említe-

nünk, mely a civil szervezetek elterje-

dését meghatározó mértékben segítette

elõ. Az Autonómia Alapítvány – amely

a Soros Alapítvánnyal együtt a Világ-

bank adatbázisában szereplõ támoga-

tások 30,2%-át finanszírozta – prog-

ramja végül államilag támogatott prog-

rammá vált: ma már a Magyarországi

Cigányokért Közalapítvány (MCKA)

és az Országos Foglalkoztatási Alap

(OFA) is rendelkezik hasonló pályá-

zati programmal, a kormányzat hosz-

szú távú roma stratégiája pedig a tá-

mogatások körének bõvítését tervezi.

A Magyarországi Cigányokért Köz-

alapítvány 1996-tól négy év alatt

majdnem egy milliárd (984 437 ezer)

forint támogatást osztott szét. Ebbõl

307 027 ezer forintot megélhetési

programokra, 183 601 ezer forintot

vállalkozói programokra fordított.

Az MCKA ugyanakkor olyan más ci-

vil támogatók mellett, mint az Auto-

nómia Alapítvány és a Mediátor Ala-

pítvány, közösségi házakat is támo-

gat. A támogatási program abból a

fölismerésbõl született, hogy a roma

civil szervezetek valamint kisebbségi

önkormányzatok többsége (különö-

sen kistelepüléseken) nem rendelkez-

nek megfelelõ infrastrukturális háttér-

rel közösségfejlesztõ tevékenységük

ellátásához. A közösségi házak kép-

zést, számítógépes ellátást, és külön-

féle kulturális programokat nyújta-

nak, többségükben egyelõre még

igencsak hiányos feltételek mellett

(Lukács, 2002).

Jogvédelem 

Az elmúlt években fõként magyaror-

szági és külföldi magánalapítványok

révén több civil jogvédõ szervezet ala-

kult Magyarországon. Külön megem-

lítendõ az 1994-ben megalakult

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvé-

dõ Iroda (NEKI), és a Roma Polgárjogi

Alapítvány (RPA). Elõbbi évrõl évre a

Fehér Füzet-ben, utóbbi a Polgárjogi

Füzetekben publikálja ügyeit. A NEKI

szigorúan vett jogi munkája mellett az

RPA a jogvédelem egyéb eszközeit is

hatékonyan alkalmazza: 1988-ban a

miskolci kitelepítések ellen fellépõ

Gettóellenes Bizottság megalakításával

országos hírnévre szert tevõ, majd or-

szággyûlési képviselõ Horváth Aladár

vezette szervezet erõteljes médiamun-

kát folytat, és folyamatosan próbál ko-

alíciót építeni a szolidáris nem roma

értelmiségi csoportokkal a roma ügyek

köré. (2000-ben például nagyszabású

tüntetést szervezett a szegények mel-

letti szolidaritásért, és évek óta az RPA

által kerül megrendezésre a Roma ho-

locaust megemlékezés a fõvárosban.)

1995 közepe óta mûködik a kisebb-

ségi jogok országgyûlési biztosa Ma-

gyarországon. A diszkriminációval

szembeni határozott föllépés mellett

folyamatosan szorgalmazza a nemze-

tiségek parlamenti képviseletének

egyelõre megoldatlan ügyét.

Ugyanakkor tavaly õsszel megkezd-

te mûködését az Igazságügyi Minisz-

térium (IM) és az Országos Cigány

Önkormányzat (OCÖ) közös orszá-

gos jogvédõ hálózata, amely az OCÖ

megyei irodáiban kialakított regioná-

lis irodák lesznek, a költségvetésbõl

fizetett ügyvédekkel. 

A fiatalok szervezetei

A rendszerváltozás korában felnõtté

váló generáció Budapesten a Ro-

maversitas, a Kurt Lewin Alapítvány

és a Bronz klub köré, Pécsett pedig a

Gandhi Gimnázium és a Collegium

Martineum alapításában kulcsszerepet

játszó Derdák Tibor vezette Amrita

Egyesület körül szervezõdött. A Ro-

maversitasban az egyetemisták, az

Amrita Egyesületben pedig elsõsor-

ban a középiskolások számára kidol-

gozott oktatási program keretén belül

zajlik a roma értelmiség új generáció-

jának szervezõdése. A Kurt Lewin

Alapítvány a szociológia és szociálpo-

litika iránt érdeklõdõ fiatalok egyetemi

felvételéhez nyújt segítséget. A Bronz-

klub célja, hogy terepe legyen a roma

fiatalok összejövetelének és vitáinak.

Az ugyancsak pécsi székhelyû Kheta-

nipe Egyesület jogvédõ tevékenységet

is folytat, fõ tevékenysége azonban az

általános iskolások felzárkóztatása,

középiskolások felkészítése a tovább-
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tanulásra, emellett a már a felsõokta-

tásban tanuló roma fiatalok szervezé-

sében vesz részt. Ifjúsági szervezetek

az említettek mellett szerte az ország-

ban mûködnek.

Oktatás

A rendszerváltás óta több modellérté-

kû roma oktatási intézményt indított

el a roma önszervezõdés, hogy csak

néhányat említsünk: Pécsett mûködik

a világ egyetlen roma gimnáziuma, a

Gandhi Gimnázium, léteznek roma

bölcsõdei és óvodai kísérletek például

Pécsett és a Csepeli Kovács Zoltán

Nemzetiségi Óvoda keretében, a Jó-

zsefvárosi Tanoda délutáni iskolát

szervez, és több alapítványi szakiskola

is mûködik (lásd részletesebb az ok-

tatásról szóló fejezetben). A civil mo-

dellkísérletek szempontjából – így

például a civil támogatóknak való ki-

szolgáltatottságról – azonban itt is re-

leváns, hogy ezen intézmények egy

része az elmúlt évek alapítványi tá-

mogatása után – miután azokat a kor-

mányzat a mûködésükhöz szükséges

összegek töredékével támogatta – ma

a megszûnés szélén áll. A modellkí-

sérletekkel kapcsolatos kutatás (Orsós

és munkatársai, 2001) többek között

felhívja a figyelmet arra, hogy sérül-

het az intézményekben folyó munka,

az esetleg meg is szûnhet, ha az eze-

ket az iskolákat támogató, külföldi

pénzeket is adományozó alapítvá-

nyok, egyházak kivonulnak Magyar-

országról, s idõben nem veszik át a

szerepüket a hazai források. Ugyan-

akkor a roma gyerekekkel foglalkozó

pedagógusok jelenleg legfõképpen a

saját tapasztalataikra alapozhatják

munkájukat, illetve programjaikat és

pedagógiai módszereiket. Ezekben az

intézményekben ugyanakkor olyan

tudás halmozódott fel, amelynek a to-

vábbadása az eddigieknél szélesebb

körben lenne indokolt.

Kultúra

A roma kultúra sokáig nem is jelen-

tett hivatalosan mást Magyarorszá-

gon, mint a magyar mûzene elõadás-

módját. Az áttörés e téren a hatvanas

évek végén, de leginkább a hetvenes

évek közepén kezdõdött, s egybe esett

a roma mozgalom beindulásával. Ez

részben Bari Károly, Lakatos Meny-

hért írásainak megjelenéséhez köthetõ,

valamint Daróczi Ágnes, illetve a Ro-

mano Glaszo zenekar tevékenységé-

hez. A Romano Glaszo-nak az állami

televízióban és rádióban is való fellépé-

seivel a szélesebb közönség a megszo-

kottól teljesen eltérõ roma kultúrával

találkozhatott, sikere ösztönzõleg ha-

tott és nyomában oláh cigány népzenét

játszó zenekarok sora jött létre. 

Ugyanakkor hozzájárult ehhez a ci-

gány írók tevékenysége, Schiffer Pál

cigányokról szóló megrázó dokumen-

tumfilmjei, az oláh cigány zene, tánc

és nem utolsó sorban a cigány képzõ-

mûvészek megjelenése.

Az 1979-ben megrendezett autodi-

dakta cigány képzõmûvészek kiállítá-

sa volt az elsõ jelentõs alkalom, me-

lyen a cigányság (és nem csak egy-egy

alkotó), mint független etnikum rep-

rezentálta magát, méghozzá egy olyan

mûvészeti ágban, mely addig nem

volt része a cigány kultúráról – a

többség által – alkotott képnek. A fes-

tészet azóta is a cigány kulturális

mozgalom meghatározó eleme ma-

radt. (…) Korábban nem volt olyan,

hogy egy nemzetiség csinált volna ilyen

típusú képzõmûvészeti kiállítást. 

Én teljesen szándékosan csináltam

roma képzõmûvészeti kiállítást. A kez-

detektõl azt gondoltam – mint ahogy

errõl már beszéltem is –, hogy vállal-

hatóvá kell tenni, hogy mi romának

születtünk. És ha valamivel, akkor ezt

az értékeink felmutatásával lehet

megcsinálni. Minthogy bölcsész va-

gyok, azt is tudtam, hogy leginkább a

kulturális értékek azok, amelyek átvi-

hetõk a köztudatba. (…) Ez az elsõ

kiállítás fölvállalta, és meghirdette azt,

hogy ezek nem egyszerûen alkotó

emberek a maguk helyén, hanem rá-

adásul romák. Ily módon az a tény,

hogy õk romák, az valamiféle érték,

nem azért, mert az önmagában érték.

Hanem azért, mert a munkájuk érték,

és megbecsülésre érdemes, és ha van-

nak ilyen hõsök, márpedig mi íme

megmutatjuk nektek, hogy vannak

ilyen alkotó hétköznapi hõsök, akkor

talán a többi ember is képes arra,

hogy alkosson, hogy megbecsülésre

érdemes legyen. Ugyancsak fontos

esemény volt 1981-ben az elsõ roma

folklór találkozó, mely a roma népze-

nei mozgalom számára meghozta a

társadalmi elismerést (úgy, hogy ak-

kor még a cigány kultúrának hivata-

los intézményei nem voltak, illetve a

cigány kultúra létezésének a hivatalos

elismerése is kétséges volt). 

(Részlet Daróczi Ágnessel készített in-

terjúból)

A Néprajzi Múzeum Roma Gyûjte-

ménye mindmáig a legnagyobb gyûj-

teménnyel rendelkezik a roma kultú-

rával és történelemmel kapcsolatban,

és komoly dokumentumfilm-készítõ

mûhely is egyben. A fõként Soros

Alapítványtól érkezõ támogatás kere-

tében festészeti gyûjteménye a Ro-

mano Kher mellett a legnagyobb me-

cénása a roma festõknek.

2001 talán legfontosabb roma kul-

turális eseménye – a roma rádió (Rá-

dió C) beindítása mellett – Frederico
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bemutatása a Roma Parlament székhá-

zában. A magyar állami televízió az

elõadást teljes egészében sugározta. 

Az ilyen látványos, és a roma kultú-

ra szereplõit korántsem teljességében

bemutató sikerek mellett, nem szabad

elfeledkezni a helyi szinten zajló ese-

ményekrõl. Az ország számos városá-

ban mûködnek roma kulturális egye-

sületek, és egy-egy hagyományõrzõ ze-

nei együttesnek sikerül országos vagy

legalábbis is regionális ismertségre sz-

ert tennie. Roma zenészek, képzõmû-

vészek rendszeresen kapnak meghívást

roma szervezetek, vagy kisebbségi ön-

kormányzatok rendezvényeire, akik

évente legalább egy-két alkalommal

rendeznek kulturális eseményt.

Az elmúlt néhány év áttörést jelen-

tett a nem roma fiatalok és középge-

neráció megszólítására legalkalma-

sabb könnyûzenében is: például a

hip-hop zenét játszó Fekete Vonat

tagjai magyarul és lovári nyelven is

énekelnek, szövegeikben állandó té-

ma roma identitásuk. A fekete rap ze-

nét nagy sikerrel adaptálták a józsef-

városi cigány „gettó” környezetbe. A

Fekete Vonat Roma Polgárjogi Díjat

nyert, és rendszeresen szerepel a díjat

alapító Roma Polgárjogi Alapítvány

programjain. Ugyancsak a lemezel-

adási listák élén szerepel a Romantic

együttes, valamint a Fekete Szemek is.

Magyarországon évrõl-évre egyre

nagyobb számban jelennek meg ci-

gány nyelvû könyvek – fõként a Ma-

gyarországi Nemzeti és Etnikai Ki-

sebbségekért Közalapítvány és a

Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-

riuma támogatásával. Ma Magyaror-

szágon hivatalos nyelvvizsgát lehet

tenni lovari, valamint beás cigány

nyelvbõl, ugyanakkor óriási a lemara-

dás az iskolai oktatás, segédletek, tan-

könyvek szintjén. Az Európa Tanács

Miniszteri Bizottsága tavaly október-

ben közzétett ajánlásában kritizálta,

hogy a Magyarországon beszélt cigány

nyelvekre: a romanira és a beásra

nem terjed ki a Regionális vagy Ki-

sebbségi Nyelvek Európai Chartájá-

ban biztosított védelem, amely a hiva-

talos ügyintézéstõl az anyanyelvi és

két tannyelvû oktatáson át az anya-

nyelvû kulturális termékek támogatá-

sáig fontos feladatokat ró a kormá-

nyokra. Ma Magyarországon a romani

nyelv egységesítését, használatát, és

végeredményben a magyarországi ki-

sebbségek mindegyikére kiterjedõ ro-

hamos nyelvvesztés lassítását megne-

hezíti, hogy alapvetõ intézmények hi-

ányoznak annak ápolásához, és a

cigány anyanyelv – fõként az oktatás-

ban – ráadásul hátrányt is okoz: Ma-

gyarországon ma a cigány népesség

egy része tannyelvi diszkrimináció ál-

dozata és ebbõl következõen válik

munkanélkülivé (Kontra, 1997). A

kormány hosszú távú stratégiája nem

szól a Charta kiterjesztésérõl a cigány

nyelvekre, mindössze annyit mond:

„A cigány nyelvek anyanyelvi oktatásá-

nak feltételeit biztosítani kell az óvodai

nevelés és iskolai oktatás, nevelés során.

Bár a kisebbségi oktatás keretében a cigány

anyanyelvi oktatás jogszabályi feltételei

ma is adottak, további erõfeszítések szük-

ségesek e nyelvek ún. standardizálása,

valamint cigány nyelveket beszélõ óvo-

dapedagógusok és pedagógusok képzése

terén”.

Végül meg kell még jegyeznünk,

hogy Budapest nem csupán a magyar-

országi roma közélet, de bizonyos ér-

telemben a közép-európai roma köz-

élet központja is. Itt mûködik a Euro-

pean Roma Rigths Center, a roma

ügyet kiemelten támogató Open Society

Institute (OSI) és az Autonómia Ala-

pítvány Pakhív programja, mely a ke-

let-európai roma szervezeti vezetõk

képzését tûzte ki célként.

A nyilvánosság terepei

A roma közösségek médiafogyasztásáról

készült egyetlen felmérés (Bernáth-

Messing, 1998.) szerint a sztereo-

tipikus ábrázolások, a romák csak-

nem teljes hiánya a televízió szóra-

koztató mûsoraiban, a roma újságírók

hiánya a szerkesztõségekben, és nem

utolsósorban az érintettek gyakori le-

sújtó véleménye ellenére számottevõ,

többségében tudatosan választó, és

fõként nagy-fogyasztású roma közön-

sége van a többségi médiának. A ro-

mákkal kapcsolatban a többségi mé-

dia a tartalomelemzések alapján ma is

meglehetõsen erõteljesen sztereotipizált

keretekben gondolkodik, ugyanakkor

az erõsödõ roma részvételre utal,

hogy az 1995-ben elindult Roma Saj-

tóközpont eddig kiadott mintegy

1500 hírének 60%-a jelent meg leg-

alább egy országos napilapban, a Függet-

len Médiaközponttal együtt szervezett

rendszeres médiagyakornoki prog-

ramjuk keretében pedig egyre több

roma újságíró kap helyet a többségi

médiában.
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