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Roma közösségek Európában – kisebbségpolitika
a gyakorlatban

Roma Communities in Europe – Minority Policy
in Practice

Official conceptions have renewed with regard to the situation of the European Roma:
one of the officials of the Council of Europe called them a ‘Pan-European minority’.
However, there remain sensitive issues: statistical data collection concerning the Roma,
the connection between their integration into society and assimilation, the principle of
bilateral (Roma – non-Roma) responsibility, and, at last, the assessment of migration and
the issue of refugees are also questions in debate.

Az európai roma közösségek problémái – nem kis részben az európai szervezetek bõvíté-
sének, a balkáni háborús eseményeknek és a felerõsödött migrációs jelenségeknek kö-
szönhetõen – az elmúlt években ismét a nemzetközi közvélemény érdeklõdésének közép-
pontjába kerültek. A romák helyzete az Európai Unió bõvítését elõkészítõ csatlakozási
tárgyalások és az éves országjelentések meghatározó pontjává vált. Az Európa Tanács és
az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet szintén kiemelt figyelmet szentel a
kérdésnek.1 Mindezek nyomán megújultak az európai romák helyzetérõl és a kibontako-
zás lehetõségeirõl alkotott elképzelések is.2 Ennek egyik különösen nagy visszhangot ki-
váltó állomása volt Tarja Halonen finn köztársasági elnök 2001. január 24-én Stras-
bourgban, az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlése elõtt elmondott beszéde, amelyben
kiemelten foglalkozott az általa „pán-európai kisebbségnek” nevezett roma közösség
helyzetével, és felvetette egy európai szintû roma konzultatív testület létrehozásának
szükségességét.
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1 Az Európa Tanács ez irányú aktivitására lásd: MG-S-ROM (98) 13 [Activities of the
Council of Europe concerning the Roma/Gypsies and Travelleres], míg a Parlamenti Köz-
gyûlés az elmúlt évek során több dokumentumban is foglalkozott a kérdéssel (lásd a refe-
renciákat). Az EBESZ átfogó jelentése Report on the situation of Roma and Sinti in the
OSCE area címen került kiadásra, és a szervezet soros elnökeként Románia 2001 szep-
temberében nagyszabású konferenciát rendezett Bukarestben „Equal opportunities for
Roma and Sinti: translating words into facts” címmel. A magyar kormányzati politikára
lásd: Válságkezelés és jövõépítés. A cigányság társadalmi integrációjáért 1994–1998.,
1093/1997. (VII. 29.) Korm. határozat a cigányság élethelyzetének javítására vonatkozó
középtávú intézkedéscsomagról, a 1073/2001. (VII. 13.) Korm. határozattal módosított
1047/1999. (V. 5.) Korm. határozat a cigányság életkörülményeinek és társadalmi hely-
zetének javítására irányuló középtávú intézkedéscsomagról, valamint a 2001-ben kiadott,
a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság által jegyzett A hosszú távú roma társadalom- és ki-
sebbségpolitikai stratégia irányelvei (vitaanyag).

2 Ez indokolja, hogy a romákról nem lehet kizárólag mint a kelet-európai rendszervál-
tás veszteseirõl beszélni, hiszen pontosan az átmenet tette lehetõvé, hogy a megnövekedett
nemzetközi figyelem hatására megújuljon az európai roma politika, és megszülessenek a
roma közösségek helyzetének javítását szolgáló nemzeti stratégiai programok is.



Az új megközelítési szempontok egy része bizonyára hamar elfogadásra talál majd –
hiszen az idõközben módosult körülmények és igények azok, amelyek megkövetelik õket
–, míg mások heves vitákat váltanak ki. Ezek közül a romákat érintõ statisztikai adatgyûj-
tések továbbra is érzékeny témát jelentenek. Atársadalomba való integrálódás és az asszi-
miláció kapcsolata, valamint a marginalizáció és a diszkrimináció jelenségei mellett a vi-
ták középpontjában áll az aszimmetrikus, de közös (kétoldalú) felelõsség elve. Egyes ese-
tekben pedig maguk a roma vezetõk emelnek szót a roma közösségekre szabott elkülöní-
tett támogatási formák ellen mondván, hogy ezek támadások célpontjaivá teszik õket.
Más roma vezetõk azonban azt állítják: a csupán szociális – és nem etnikai – alapon meg-
határozott támogatások elnyerése számukra lehetetlen, mert a döntéshozók inkább a „sa-
játjaikat” részesítik elõnyben. Továbbra sincs egyetértés a migrációs jelenségek értékelé-
sét és a menekültekkel szemben tanúsított helyes magatartás egyes elemeit illetõen.

1. Romák a statisztikákban: az etnikai alapú statisztikák problémái

Az európai országok társadalmi összetételérõl, valamint az egyes kisebbségi csoportok
tevékenységérõl szóló statisztikai összesítések nélkülözhetetlenek a romák valóságos
helyzetének, illetve a velük szembeni diszkrimináció jelenségeinek feltárásához, a haté-
kony diszkrimináció-ellenes törvényhozáshoz, az anti-diszkriminációs programok és ki-
sebbségi politikák kidolgozásához.

A roma szervezetek maguk is mind gyakrabban szembesülnek a közösségeikre vonat-
kozó statisztikai adatok iránt mutatkozó igény megnövekedésével. Bár napjainkban a ro-
mák problémáiról szóló jelentések és publikációk egyre növekvõ számban látnak napvi-
lágot – melyek nagy mennyiségû adatot is közölnek –, ám ezek értéke és a valósághoz va-
ló viszonya helyenként kétséges. A viták és a konkrét intézkedések így sokkal inkább
becslésekre, semmint tényekre alapozottak. Ráadásul a kormányzati statisztikák sokszor
jelentõs eltéréseket mutatnak a roma szervezetek és vezetõik által bemutatott számokhoz
képest. A roma aktivisták retorikája pedig gyakran éppúgy felszínes általánosításokat fo-
galmaz meg, mint ahogy a nemzeti kormányok megnyilvánulásai is számtalanszor csu-
pán anekdotikus elemekre építenek, a valós helyzet kvantitatív elemzésének hiányában.

Az elmúlt években a romákról szóló statisztikai adatgyûjtés az egyik „forró” közéleti
témának bizonyult. A romák véleménye megosztott. A múlt emlékei nyomán a hivatalos
statisztikák felállítását hajlamosak az ellenük irányuló kormányzati fellépés elsõ lépésé-
nek tekinteni, ezért számos roma szervezet teljesen elutasít bármiféle, a roma közössé-
gekre irányuló adatgyûjtést. Más roma vezetõk bizonyos megkötésekkel elfogadják a
központi kimutatások szükségességét, ám azt õk is kiemelik, hogy csak a romaellenes
diszkrimináció leküzdése és a megfelelõ garanciák kidolgozása után kerülhet sor azok
felállítására. Ugyanakkor vannak roma politikusok, akik – felismerve azok fontosságát –
szorgalmazzák a valós helyzet megismerését segítõ statisztikák felállítását.

A statisztikai adatok iránti növekvõ igényt sok roma vezetõ egyfajta „kormányzati be-
tegségként” értékeli. A romáknak ezért több információra van szükségük arra vonatkozó-
an, hogy milyen módszerekkel és biztonsági garanciák mellett folynak az adatgyûjtések,
hogy azok miként járulhatnak hozzá közvetlenül is a mindennapi életviszonyaik javítá-
sához, valamint nekik maguknak is központi szerepet kell játszaniuk az adatok elõállítá-
sára, megõrzésére és felhasználására irányuló eljárások kidolgozásában.

A romáknak persze megvan a maguk felelõssége. Fel kell ismerniük, hogy a tény, mi-
szerint még az alapvetõ adatok sem állnak rendelkezésre, jelentõsen megnöveli a diszk-
riminációs jelenségek elõfordulásának valószínûségét. Be kell látniuk, hogy megfelelõ 9



adatok hiányában nem csupán a roma közösségek helyzetének javítását szolgáló progra-
mok kidolgozása reménytelen vállalkozás, de lehetetlen hitelt érdemlõen megállapítani
azt is, hogy az egyes kezdeményezések valóban a romákkal szembeni diszkrimináció
enyhüléséhez vezettek, vagy éppen annak fokozódását idézték elõ.

Ugyanakkor számos roma vezetõ ma is úgy vélekedik: a roma bûnözésre vagy a roma
munkanélküliségre vonatkozó számokon keresztül a nemzeti kormányok azt kívánják bi-
zonyítani, hogy a romák „inkább bûnözõ alkatúak”, illetve származásuknál fogva alkal-
matlanabbak a dolgos munkavégzésre, mint a többségi társadalom csoportjai.3 Az emlí-
tett adatok által dokumentált valóságtól azonban a roma vezetõk sem fordulhatnak el.
Senki sem tarthat igényt a társadalom részérõl egyenlõ elbánásra, ha közben elutasítja a
számára kényes kérdések elemzését.

A romákat érintõ adatgyûjtés egyik sarokpontja a szabad önmeghatározás kritériuma.
Egyszer és mindenkorra le kell szögezni, hogy mindenhol és mindenki számára biztosí-
tani kell az identitásával való rendelkezés szabadságát, hiszen csak ez lehet az etnikai
adatgyûjtéshez kapcsolódó kétségek és félelmek felszámolásának elsõ lépése. Ne fordul-
hasson elõ, hogy valakinek az etnikai hovatartozásáról egy másik személy hozzon önké-
nyes ítéletet, sokszor külsõdleges jegyek alapján. Egyúttal szükséges, hogy a nemzetkö-
zi jog általánosan elfogadott módon definiálja a nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebb-
ség fogalmát, amire több kísérlet is történt az elmúlt évtizedekben, ám ezek nem hoztak
eredményt.

A becslések szerint több mint 12 millió roma él szerte a világon.4 Az Európában élõ ro-
mák számát még egy-két évvel ezelõtt is általában 7 és 8,5–9 millió közé becsülték,5 ám ma
már inkább 10 millió körüli, vagy akár azt meghaladó számról beszélnek. Az európai roma
népesség közel 70 százaléka él Közép- és Kelet-Európában, valamint a szovjet utódállam-
okban. A legjelentõsebb lakosságarányt Bulgáriában, Macedóniában, Romániában és
Szlovákiában alkotják, ahol 9-11 százalékát adják a teljes populációnak.6 Az abszolút szá-
mokat tekintve a legnagyobb létszámú roma népességgel Románia rendelkezik, ahol 1,5–2
millióra – vagy akár e fölé is – becsülik a számukat.7 Jelentõs, 400 ezer és egymillió fõ kö-
zé esõ roma lakossággal rendelkezik Bulgária, Magyarország, Szlovákia, Spanyolország,
Törökország és Jugoszlávia, míg több mint 100 ezer roma él Csehországban, Franciaor-
szágban, Görögországban, a Német Szövetségi Köztársaságban, Olaszországban, Mace-
dóniában és Oroszországban, valamint egyes becslések szerint Nagy-Britanniában is.8

Az összesített statisztikákban szereplõ adatokkal kapcsolatban azonban azt is hangsú-
lyozni kell, hogy az európai roma népesség különbözõ ágakból épül fel, amelyek mind-
egyike rendelkezik a saját nyelvével vagy nyelvi dialektusával és önálló kultúrájával. A
roma közösségek ráadásul mindig is szétszórva, különbözõ történelmi hagyományokkal
és társadalmi-kulturális háttérrel rendelkezõ országokban éltek, így ma is Európa szinte
minden államában megtalálhatók. Ennek megfelelõen az európai roma populáció külön-

10

RO
M

ÁK
 A

VI
LÁ

G
BA

N
 É

S 
M

AG
YA

RO
RS

ZÁ
G

O
N

3 Roma and Statistics. 8–9. p.
4 EU support for Roma communities in Central and Eastern Europe. 2. p.
5 Liegeois-Gheorghe, 1995. 7. p. és Ringold, 2000. 1. p.
6 Ringold, 2000. 1. p.
7 A Romilor Partida (Románia) adatai alapján, melyet 2001-ben az Európa Tanács

Legal situation of Roma/Gypsies/Travellers in Europe címû kérdõívére adott Románia
hivatalos válaszadójaként.

8 Liegeois-Gheorghe, 1995. 7. p., valamint az Európa Tanács említett kérdõívére
2001-ben az egyes tagállamok által adott válaszok alapján.



legesen sokszínû. A romákkal kapcsolatos politikáknak mindenkor tekintetbe kell venni-
ük ezt a sokféleséget, hiszen az uniformizált kezdeményezések – az eddigi gyakorlati ta-
pasztalatok alapján is – eleve bukásra vannak ítélve.

2. A romák részvétele a döntéshozatali eljárásokban
állami, regionális és helyi szinten

A közéletben való részvétel jogát a nemzetközi jog és általában az egyes nemzeti államok
alkotmányai mindenki számára biztosítják, ám annak gyakorlati megvalósítása kihívá-
sok elé állítja a soknemzetiségû társadalmakat.9 A romáknak ma is akadályokat kell elhá-
rítaniuk, ha részt kívánnak venni a demokrácia értékeinek gyarapításában és a sikerek
örömében. Esetenként maguk a „roma-programok” is a kedvezményezett csoportok
megkérdezése nélkül születnek meg, ami a roma közösségeket és azok vezetõit kellemet-
len helyzetbe sodorja, hiszen a már kidolgozott, de esetenként hibás elképzeléseket bírál-
va a többségi társadalom rosszallását és támadásait vonják magukra.

A romákat érõ diszkriminatív intézkedések egyik legfõbb forrása a szükségesnél sze-
rényebb részvételük az állami és helyi döntéshozatali folyamatokban. Márpedig a romák
politikai részvételének fontossága önmagáért beszél. Az alkotó szerepvállalásuk nélkül
kidolgozott intézkedések kevéssé hatékonyak. Az elmúlt években is születtek olyan pro-
jektek, amelyeket ugyan jelentõs forrásokat felhasználva és mérvadó szakértõi vélemé-
nyekre alapozva dolgoztak ki, ám éppen a majdani kedvezményezettek igényeinek isme-
rete nélkül csúsztak vakvágányra.

Noha a nemzeti kormányok általában elismerik a romák részvételének fontosságát,
sokszor mégsem tekintik õket egyenlõ partnernek. Ez azért is sajnálatos, mert így az
egyes kormányzati intézkedések elvesztik legitimitásukat a roma közösségek szemében,
hiszen a múltbéli tapasztalatok arra késztetik õket, hogy eleve gyanakodva tekintsenek az
állami intézkedésekre. Ezért különös figyelmet kell fordítani a romáknak a – különösen
az õket érintõ – döntési folyamatokban való bevonására, valamint kiemelten a roma nõk
közéleti szerepvállalásának elõmozdítására.

Atranszparencia alapkövetelménye minden roma-programnak. Anemzeti kormányok-
nak biztosítaniuk kell, hogy a roma közösségek tájékoztatást kapjanak az õket érintõ el-
képzelésekrõl és kezdeményezésekrõl, valamint hogy ne csupán a politikák kidolgozásá-
ban, de azok megvalósításában is érdemi szerepet játsszanak. Ez jelentõsen segíthetné azt,
hogy a nemzeti kormányok folyamatos visszajelzéseket kapjanak az általuk kezdeménye-
zett programok hatékonyságáról, ami nélkül elképzelhetetlen a szükséges korrekciók ki-
dolgozása, valamint az elért eredmények hatékony értékelése.

Ugyanakkor tekintettel kell lenni arra, hogy a romák sem képeznek homogén politikai
közösséget, ezért a nemzeti kormányoknak fel kell hagyniuk a kizárólagos és egyetlen le-
gitim roma tárgyalópartner keresésével, és tudomásul kell venniük a roma társadalom
sokszínûségét. Egyszerre kell megteremteni a romák hatékony közéleti részvételének
feltételeit, és elismerni a roma közösségek tagolt belsõ szerkezetét.

A romák ma nemzetközi szinten a korábbiaknál aktívabb és láthatóbb szerepet vállal-
nak. Önálló nemzeti állam és védelmezõ anyaország hiányában kénytelenek a nemzetkö-

11

9 A romák döntéshozatali folyamatokban való részvételére bõvebben lásd: DH-MIN
(99) 2 [Replies to the questionnaire on Forms of Participation of Minorities in Decision-
making processes], valamint Report on the situation of Roma and Sinti in the OSCE area
128–159. p. és The Lund Recommendations…21–33. p.



zi szervezetekhez fordulni érdekeik érvényesítésére. Ugyanakkor a romákat érintõ prob-
lémák összetett jellege nem is nélkülözheti a roma közösségek, a nemzetközi szervezetek,
a nemzeti kormányok és a többségi társadalom közös erõfeszítéseit, hiszen ezek legtöbb-
je átnyúlik az országhatárokon. A roma közösségek és vezetõik fokozott aktivitásának
eredményeként mára nemzetközi szinten is jól érzékelhetõ érdekképviseleti szervezeteik
jelenléte, utalva itt elsõsorban a Roma Nemzeti Kongresszus és a Nemzetközi Roma Szö-
vetség tevékenységére. Egyre láthatóbbá válnak azok a civil szervezõdések is, amelyek
nem a romák képviseletét, hanem az érdekükben való fellépést vállalják magukra.

A közép- és kelet-európai átalakulás szintén a romák helyzete iránti nemzetközi érdek-
lõdés fokozódását eredményezte. A vasfüggöny lebontása megsokszorozta a kontinens
nyugati és keleti felében élõ roma közösségek közti kapcsolódási pontokat, a megdöb-
bentõ híradások pedig felkeltették a nemzetközi közösség és a nyugat-európai országok
közvéleményének figyelmét is, aminek nyomán ma már sokkal több figyelem irányul az
Európai Unió tagállamaiban élõ romák helyzetére és problémáira is. A roma-kérdések
szerves részét képezik az európai uniós bõvítési folyamatnak,10 ami jelentõsen hozzájá-
rult elõremutató kezdeményezések megszületéséhez. Ezek közül lássunk néhány példát:

a) A kisebbségi önkormányzatok Magyarországon

Magyarország tapasztalatai a kisebbségi önkormányzati rendszert illetõen felkeltették
más nemzeti kormányok figyelmét is. A kisebbségi önkormányzatok modellje eszköz a
kulturális autonómia megõrzésére, ennek megfelelõen a kisebbségi önkormányzatok fel-
adatai és illetékességi köre nagyrészt a kulturális autonómia köréhez kötõdnek. Ez azt is
jelenti, hogy – a közvélekedéssel szemben – nincsenek felhatalmazva arra, hogy a köz-
igazgatás területén hatóságként mûködjenek, és ilyen jellegû feladatokat a helyi önkor-
mányzatok sem adhatnak át a számukra.

b) Tanácskozó testületek

A tanácskozó testületek általában nemzeti szinten mûködnek a kormányhoz, valamely
minisztériumhoz, esetleg a törvényhozáshoz kapcsolva. A legtöbb országban egyetlen er-
nyõ-jellegû tanácskozó testület áll az összes nemzeti és etnikai kisebbség rendelkezésé-
re, helyenként azonban mindegyikük számára külön konzultatív testületet mûködtetnek.
Természetükbõl adódóan ezek a testületek döntéshozatali jogkörrel nem rendelkeznek,
inkább a kisebbségek érdekeit és véleményét általános szinten közvetítik. Egyaránt fog-
lalkoznak oktatási, kulturális, jóléti, foglalkoztatási, nyelvi és lakhatási problémákkal,
ám erejük és befolyásuk országonként változó.11
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10 A Közép- és Kelet-Európában élõ romák 80%-a az Európai Unióhoz való csatlako-
zásra váró országokban található.

11 Az itt említett példák láthatóan a testületi formákra koncentrálnak. A részletes kifej-
tés igénye nélkül azonban szükséges megemlíteni, hogy számos, az államigazgatásban
funkcionáló, ám nem testületi típusú kezdeményezés is létezik.



3. Romák a társadalomban:
a többségi társadalom és a roma közösségek viszonya

Az elõítéletek végigkísérték az európai roma népesség történetét, amióta csak megérkez-
tek a kontinensre. A romák ma is gyakran válnak diszkriminatív megnyilvánulások és in-
tézkedések, valamint rasszista támadások célpontjává és áldozatává. Ezek a jelenségek
sokszor közvetett, így a többségi társadalom számára kevésbé érzékelhetõ formában je-
lentkeznek. Különösen súlyosak azok a kijelentések, amelyek a romáknak a saját nehéz
sorsuk alakításában viselt kizárólagos felelõsségérõl szólnak. Ezek gyakran vezetnek ah-
hoz a következtetéshez, hogy a romák hátrányos helyzete speciális etnikai karakterükbõl
következik, ami feleslegessé teszi a támogatásukat. Gyakran elõtérbe kerül a többségi
társadalom szegényeit és a hátrányos szociális helyzetû roma családokat elválasztó káros
különbségtétel („a mi szegényeink – az õ szegényeik”), valamint az a vélemény, hogy a
romák társadalmi egyenlõsítését szolgáló intézkedések a többségi társadalom csoportja-
it hátrányosan érintõ különleges privilégiumok. Ez nagymértékben hozzájárul a többségi
és a roma társadalmi csoportok közti szakadék elmélyüléséhez, holott a többségi társada-
lom számára a romák helyzetének javítását célzó kezdeményezések a saját jövõjébe való
befektetést is jelentik.

A nemzeti kormányoknak mindent meg kell tenniük a romákat érõ közvetlen és közve-
tett diszkrimináció felszámolása érdekében. Ez a törekvés azonban csak akkor vezethet
eredményre, ha az intézkedéseket megfelelõ politikai akarat és anyagi erõforrások támo-
gatják. Ma egyes országok politikai vezetõi még azt is vitatják, hogy egyáltalán léteznek
romák elleni rasszista megnyilvánulások, mert úgy gondolják, hogy a romák társadalmi
megítélése oly mértékben negatív, hogy a mellettük való kiállás jelentõs népszerûség-
vesztéshez vezet.

Habár a nemzeti alkotmányok általában elvileg kizárnak mindenfajta hátrányos meg-
különböztetést, valamint megfogalmazzák a törvény elõtti egyenlõség kritériumát, a leg-
több állam elmulasztotta az ehhez kapcsolódó törvényalkotási feladatai teljesítését. Külö-
nösen Közép- és Kelet-Európa államai halmoztak fel jelentõs adósságot az anti-diszkrimi-
nációs törvényhozás területén, itt különösen kevés polgári jogi és büntetõjogi eszköz áll
rendelkezésre a diszkriminációs sérelmek orvoslására, a hatósági eljárások felülvizsgá-
latára és a rasszista bûncselekmények feltárására. Az elmúlt években néhány ország hatá-
rozott lépéseket tett a hiány pótlására, és a romák társadalmi helyzetének javítását szolgá-
ló programok is tartalmaznak anti-diszkriminációs elemeket. Számos országban külön
kormányzati és/vagy parlamenti testületek foglalkoznak a hátrányos megkülönböztetés
jelenségeivel.12

Ezek között is kiemelt figyelmet érdemel a skandináv eredetû ombudsman intézménye,
amely szerte Európában meghonosodott. Néhány jelentõs roma népességgel rendelkezõ
ország – így Magyarország, Románia vagy Spanyolország – olyan módon határozta meg
a biztosok illetékességi körét, hogy abba beemelte a romák sérelmére elkövetett diszkri-
minatív cselekmények vizsgálatát is. Az eljárások hatékonysága ugyan országról ország-
ra változik, de az ombudsmanok általában széles támogatottságot élveznek a roma közös-

13

12 Ennek a tevékenységnek klasszikus példája a Nagy-Britanniában mûködõ Faji
Egyenlõségért Bizottság, amely a kapcsolódó törvény (Race Relation Act) 1976-os elfo-
gadását követõen jött létre. A Bizottság számos feladatot magára vállalt, így többek kö-
zött az említett törvény gyakorlati megvalósításának nyomon követését, a kisebbségi
csoportok elleni erõszakos cselekmények megelõzését, valamint azok feltárását.



ségekben, mert rajtuk keresztül az államigazgatás rendszerén belül is megjelent a kisebb-
ségi csoportok érdekeinek védelmezésére hivatott közvetítõ, aki képes hatékonyan segí-
teni a roma közösségek és a nemzeti hatóságok közti párbeszéd megteremtésében.

4. Romák az oktatásban

Az oktatás területén jelentkezõ problémák – és különösen az alacsony iskolázottság –
olyan jelenség, amellyel minden roma közösség szembesül. A roma gyermekek szerte
Európában a nemzeti átlagot jelentõsen alulmúló arányban vesznek részt az alapfokú ok-
tatásban, a középfokú és felsõfokú oktatásban tanuló roma diákok száma pedig drámaian
alacsony. Márpedig az értékes tudás hiánya súlyos akadályt jelent a munka világában, az
egészséges életmód kialakítása és a társadalom megszokott életébe való beilleszkedés
során. Ezért a romák problémáinak felszámolása elképzelhetetlen az oktatás területén
felmerülõ problémák kezelése nélkül, amihez a nemzeti kormányoknak és hatóságoknak,
a többségi társadalomnak, valamint a roma közösségeknek egyaránt hozzá kell járulniuk.

A családon belüli nevelés és oktatás ma is a roma hagyományok élõ része, míg a közok-
tatásban való részvétel általában nem. Ez utóbbi gyakran nem értékként, hanem felesleges,
esetleg kifejezett veszélyes kötelezettségként jelenik meg az érintett roma családok számá-
ra, kiváltképp akkor, ha már a szülõk iskolai tapasztalatai is negatív természetûek voltak. A
roma gyermekek gyenge tanulmányi teljesítményének okai ugyanakkor igen sokrétûek:

a) Az egyik legfontosabb ok az oktatási nyelv és a többségi társadalom kultúrájának
nem kellõ mélységû ismerete, ami jelentõsen növeli az egyébként is szokatlan társa-
dalmi környezet által okozott félelmeket. Azok a magatartási szabályok, amelyek a
többi gyermek számára természetesek, a roma gyermekeknek sokszor idegenek. A
képességek felmérésére szolgáló tesztek pedig gyakran olyan kérdéseket tartalmaz-
nak, amelyek értelmezése – az abban szereplõ fogalmak ismeretének hiányában –
megoldhatatlan feladatot jelent számukra. Így a roma gyermekek többsége számára
az iskolába kerülés egyet jelent egy idegen világ ismeretlen jelenségeivel való
szembesüléssel.

b) A roma gyermekek számára különös nehézséget okoz a nyelvi akadályok leküzdé-
se. Míg más nemzeti és etnikai kisebbségek legfontosabb problémája az anyanyel-
vi oktatás lehetõségének biztosítása, addig a roma gyermekek esetében a legna-
gyobb kihívást éppen a többségi társadalom nyelvének megfelelõ szintû elsajátítá-
sa jelenti. Természetesen mindemellett találkozunk a roma nyelv, a kultúra és a szo-
kások megismerésének és megõrzésének szándékával is, melyre a roma
közösségek napjainkban növekvõ figyelmet fordítanak.

c) Noha az óvodák és az iskolai elõkészítõ évfolyamok egész Európában megtalálha-
tók, a roma gyermekeknek csak kis része jelenik meg az oktatás alapozó intézmé-
nyeiben. Holott az óvodai nevelés fontos, mert a felmérések is azt bizonyítják, hogy
azok, akik élnek az iskolakezdés elõtt felkínált lehetõséggel, sokkal könnyebben al-
kalmazkodnak az iskolák zárt világának követelményeihez. (Ld. még e számunk-
ban Pik Katalin: Romák és óvodák c. tanulmányát. – a szerk.)

d) Számos tanár állítja, hogy a roma gyermekek gyenge iskolai teljesítménye a szülõi
hozzáállás egyenes következménye. Ez szerintük elsõsorban a korábbi rossz ta-
pasztalatokból, valamint az iskolák fegyelmezett és zárt világától való idegenke-
désbõl fakad. Persze a másik oldalon ott állnak a roma gyermekekkel szembeni is-
kolai diszkrimináció jelenségei, melyek a roma szülõk számára az iskolát minde-
nekelõtt veszélyforrásként jelenítik meg.14
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e) Sok roma szülõ támogatja gyermeke tanulmányait, felismerve, hogy a szükséges
tudás megszerzése az érvényesülés egyetlen lehetséges eszköze. A szülõk iskola
iránti elkötelezettsége azonban gyakran kimerül az olvasási és írási készségek elsa-
játításához nélkülözhetetlen osztályok elvégzésében, és sokan közülük kételked-
nek a további tanulmányok hasznosságában. A középiskolát végzett roma fiatalok
közül pedig sokan szembesülnek azzal, hogy – etnikai hovatartozásuk miatt, a ta-
nulmányi éveik alatt felhalmozott tudás ellenére – nem tudnak a képzettségüknek
megfelelõ munkakörben elhelyezkedni.

f) A romák helyenként megdöbbentõ szegénysége is akadályát jelenti a gyermekek
megfelelõ iskolai teljesítményének. Gyakran a szegénység miatti szégyenkezés az
oka, hogy a szülõk ellenzik gyermekeik iskolába járatását, mert félnek attól, hogy a
látható szegénység miatt fiuk vagy lányuk támadások kereszttüzébe kerül. Sokan
pedig egyszerûen nem engedhetik meg maguknak a gyermekek iskoláztatásával
kapcsolatos kiadásokat: képtelenek állni a közlekedés, a tankönyvek, füzetek és
írószerek beszerzése vagy a napközbeni étkezés költségeit.

g) Sok roma gyermek esetében az otthoni viszonyok is kizárják a megfelelõ iskolai
helytállást, mert a zsúfolt és zajos lakókörnyezet lehetetlenné teszi a koncentrált
otthoni munkavégzést. A szellemi teljesítmény esetenként a kialvatlanság vagy az
alultápláltság miatt elégtelen szintû. Ráadásul anyagi teherbíró-képesség hiányá-
ban a roma gyermekek iskolai jelenléte sokszor kényszerûen a kötelezõ foglalkozá-
sokon való részvételre korlátozódik, és az a tanítási órákon kívüli fakultatív tevé-
kenységekre és a magánórákra már nem terjed ki.

h) Roma szülõk gyakran panaszkodnak arról, hogy gyermekük gyenge teljesítménye
elsõsorban a barátságtalan iskolai környezet következménye. Ezt gyakran súlyos-
bítja a többségi társadalomhoz tartozó szülõk magatartása, akik inkább távol tartják
gyermekeiket a romák által is látogatott iskoláktól, semmint hogy a kisebbségi cso-
portból érkezõ diákok befogadására ösztönöznék õket.

i) A romákat sújtó iskolai szegregáció jelenségei országról országra változnak. Ennek
legsúlyosabb formája a romákat – az általában a szellemileg hátrányos helyzetû
gyermekek számára fenntartott – kisegítõ iskolákba irányító gyakorlat. Ez a lépés
minden érintett roma gyermek életét visszafordíthatatlanul megkárosítja, hiszen
késõbbi életük során legfeljebb fizikai munkára vagy arra sem számíthatnak. A ro-
ma gyermekeket a kisegítõ iskolákba irányító gyakorlat leginkább Csehországban,
Szlovákiában, Bulgáriában, Magyarországon és Romániában tapasztalható.
Természetesen hangsúlyozni kell, hogy a roma gyermekek különleges oktatási kör-
nyezetbe helyezése nem önmagában és nem minden esetben jelent hátrányt. Né-
hány iskola sikeres felzárkóztató osztályokat alakított ki roma gyermekek részére,
fõként a nyelvi korlátok felszámolása érdekében. A romák speciális iskolákba irá-
nyítása mellett érvelõk gyakran hozzák fel ezeket a példákat, mondván: a „rendes”
iskolákban a roma gyermekeknek nincs esélyük a magukkal hozott hátrány lefara-
gására, és csupán ezek a különleges iskolák teszik lehetõvé, hogy a roma fiatalok
saját tempójukban és megkülönböztetett tanári figyelem mellett folytassák tanul-
mányaikat.

j) A roma gyermekek iskolai kirekesztettségének forrása a roma történelem és kultúra
elemeinek negligálása az iskolai tananyagban. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy
a roma gyermekek többsége az osztálytermet egy idegen világ részeként érzékeli,
amihez neki kevés valóságos kapcsolódási pontja van. A roma történelem és kultú-
ra beemelése az oktatási törzsanyagba jelentõs mértékben hozzájárulhatna a romák- 15



kal szembeni elõítéletek felszámolásához is. Általános tapasztalat, hogy a kisebbsé-
gi társadalmi csoportokkal szembeni ellenérzések leggyakrabban az általuk képvi-
selt értékek nem megfelelõ mélységû ismeretén alapulnak, ami tudás-vákuumot
okoz, és ahová negatív sztereotípiák és elõítéletek nyomulnak be.

k) Különösen súlyos problémát jelent a roma lányok hátrányos oktatási helyzete.
Többségük az általános iskola elsõ öt vagy hat osztályának elvégzése után befejezi
tanulmányait, vagy azért, mert férjhez megy, vagy pedig azért, hogy az otthoni
munkákban segédkezzen. Pedig a roma lányok és asszonyok oktatása rövid távon
is kulcsszerepet játszhat a roma családok belsõ viszonyainak rendezésében és a ké-
sõbbi generációk kilátásainak javításában.13

l) A tanárok az oktatási-nevelési folyamat központi szereplõi. Ezért is fontos, hogy a
pedagógusok hasznos ismereteket kapjanak a roma gyermekek különleges társa-
dalmi helyzetérõl, a velük való helyes bánásmód legfontosabb elemeirõl, a multi-
kulturális oktatásról, valamint az osztálytermen belüli és kívüli iskolai konfliktusok
kezelésérõl. Különleges figyelmet kell fordítani a roma származású tanárok képzé-
sére és az oktatás folyamatába való bevonásukra.

Az oktatási kérdések a romák helyzetének javítását szolgáló politikák központi elemét
képezik. A nemzeti kormányoknak mindenekelõtt meg kell teremteniük a roma gyerme-
kek oktatásban való egyenlõ részvételének feltételeit, és minden lehetõséget meg kell ra-
gadniuk az iskolai szegregáció visszaszorítása érdekében. Haladéktalanul meg kell szün-
tetni a roma gyermekeket kisegítõ iskolákba irányító gyakorlatot. El kell érni, hogy a
nemzeti joganyag minden országban tartalmazza az iskolai elkülönítés felszámolását
biztosító jogszabályokat, valamint hogy a tanárok és az oktatási folyamatban részt vevõ
más szakemberek kielégítõ ismereteket szerezzenek a multikulturális oktatás területén. A
roma történelem és kultúra legfontosabb elemeinek az általános tananyag részévé kell
válniuk. Mindezekhez természetesen az eddigieknél szélesebb finanszírozási források
biztosítása szükséges.

Egyes európai országok már határozott lépéseket tettek a fenti követelmények teljesí-
tése érdekében.14 Ezek a kezdeményezések általában gyors sikereket hoztak, ám újabb
kihívásokra is ráirányították a figyelmet. Spanyolországban és Magyarországon például,
ahol jelentõsen emelkedett az általános iskola nyolcadik osztályát sikeresen befejezõ ro-
ma diákok száma, ezt a pozitív változást egyelõre nem sikerült a közép- és felsõfokú ok-
tatás szintjére kiterjeszteni.

Néhány példaértékû kezdeményezés:15

a) Spanyolországban az Andalúziai Roma Szervezetek Szövetsége kezdeményezte a
roma fiatalok számára az iskolarendszeren kívül megtartott foglalkozásokat, ame-
lyek egy része a roma kultúra megismertetését szolgálja. Szintén Spanyolországban
alakult ki a „segítõ tanárok” hálózata, akik a hagyományos iskolákban tartanak fel-
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13 A roma asszonyok és lányok helyzetére vonatkozóan lásd: MG-S-ROM (99) 9 [The
situation of Roma/Gypsy women in Europe].

14 A nemzetközi szervezetek is foglalkoztak a kérdéssel. Erre vonatkozóan többek kö-
zött lásd: Recommendation No. R (2000) 4 [of the Committee of Ministers to member
states on the education of Roma/Gypsy children in Europe] és Report on the situation of
Roma and Sinti in the OSCE area. 61–94. p.

15 Az itt csupán példaként említetteken túl a hasonló kezdeményezések bõ és részletes
áttekintését adja: Ringold, 2000. 81–92. p.



zárkóztató kurzusokat roma diákok részére. Ez utóbbi tevékenység a tapasztalatok
szerint hatékonyan segíti a roma fiatalokat a hagyományos iskolai környezetbe va-
ló beilleszkedés terén. Az ír és a görög kormány szintén beindította a roma gyerme-
kek iskolai teljesítményét segítõ programjait. A magyar kormány pedig speciális
kollégiumi programot dolgozott ki, amely biztosítja a rászoruló roma fiatalok szá-
mára a tanuláshoz nélkülözhetetlen háttér megteremtését, hatékony eszközökkel se-
gíti õket tanulmányi eredményük javításában, valamint roma identitásuk megõrzé-
sében is.

b) Ahagyományos iskolarendszer rugalmatlanságát látva, néhány esetben maguk a ro-
ma közösségek kezdeményezték roma iskolák alapítását. Ezeket a speciális oktatá-
si intézményeket általában a roma közösség mûködteti és igazgatja, ideális esetben
állami támogatással. A roma tanárok és a roma kisegítõ személyzet jelenléte jelen-
tõsen növeli a gyermekek otthonossági érzetét, és ezek az iskolák kiemelt figyelmet
fordítanak a szülõkkel való folyamatos párbeszéd fenntartására is, ami segíti a köl-
csönös félreértések és félelmek eloszlatását. Aromák által alapított speciális iskolák
kiemelkedõ példája a pécsi Gandhi Gimnázium, amely 1994 februárjában nyitotta
meg kapuit. Még korai lenne megítélni, hogy a gimnázium mûködése milyen mér-
tékben váltja be a hozzá fûzött reményeket, az azonban már most megállapítható: az
egyik legmerészebb és legtöbb sikerrel kecsegtetõ kezdeményezés Európában.16

c) A roma tanárok, tanítók és asszisztensek jelenléte nagymértékben hozzájárul a ro-
ma diákok sikeres tanulmányi teljesítményéhez. A roma nyelvet oktató pedagógu-
sok fontos közvetítõ szerepet is játszanak a roma családok és az iskola között, jelen-
tõsen javítva azok kapcsolatát. Különösen fontos az ún. roma segítõk szerepe, akik-
nek a legfontosabb feladata a roma diákok és nem roma tanárok közti nyelvi és kul-
turális szakadékok áthidalása. Egyben pozitív példát is jelentenek a roma diákok
számára, akik gyakran kénytelenek szembesülni azzal a ténnyel, hogy az általuk lá-
togatott iskolák vezetõi között csupán elvétve találkoznak roma emberekkel.

5. A romák szociális helyzete

Az európai roma népesség szegénysége sokarcú, és történelmi, gazdasági, valamint tár-
sadalmi okokra egyaránt visszavezethetõ. Az egyik legsúlyosabb probléma az alacsony
iskolázottsági szint, amely súlyos következményekkel jár a munkaképességre és az
egészségi állapotra nézve. A munkahely elvesztése gyakran egyet jelent az otthon nélkül
maradással, valamint a szociális ellátáshoz való hozzáférés megszûnésével, ami az
egészségi állapot további romlását eredményezi, valamint visszahat a munkaképességre,
és jelentõsen rontja a gyermekek iskolai teljesítményét, azaz a jövõ esélyeit is.

Az európai roma népesség sokszínûsége tükrözõdik szociális helyzetükben is. A „sze-
génységi spirál” kettéosztja a roma társadalmat, többségüket a vesztesek oldalára sodor-
va. A korán letelepedett és többségi társadalom gazdasági és szociális rendszerébe rész-
ben vagy egészben integrálódott roma családok közül sokan a társadalom középrétegei-
hez tartoznak. Mások éppen a közép- és kelet-európai rendszerváltás éveiben érték el ezt
a szintet. Ugyanakkor az európai roma népesség túlnyomó többsége a szegénységi szint
alatt él, és helyzetük napról napra romlik. Így a romák rendkívül rossz életviszonyai ma
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16 A Gandhi Gimnáziumhoz hasonló külföldi kezdeményezésekre lásd: Report on the

situation of Roma and Sinti in the OSCE area 83–86. p., valamint Ringold, 2000. 42. p.



már az egyik legjelentõsebb kihívást jelentik az érintett országok számára, ha meg akar-
ják õrizni a nehezen kivívott társadalmi békét.

A kialakult helyzet legfontosabb jellemzõi:
A) Aromák számára a többségi társadalom által kialakított intézményrendszerhez, va-

lamint a piacgazdaság követelményeihez való alkalmazkodás képtelensége jelenti
a szegénység legfõbb okait. Egyes térségekben a roma családok többsége kizáró-
lag a családi pótlékból és a munkanélküli járadékból él, ami a jóléti állam ellátási
rendszerétõl való teljes függõséget eredményezi.

B) A romák helyzete különösen súlyos Közép- és Kelet-Európában, ahol õk az átala-
kulás legnagyobb vesztesei. A romák többsége nem volt képes bekapcsolódni a
kárpótlási folyamatba, a földek szétosztásába, ugyanakkor legtöbbjük elvesztette
az alacsony képzettséget igénylõ munkáját is. Ez jelentõs munkanélküliséghez ve-
zetett a köreikben, aminek fõ okai következõkben keresendõk:
a) Az európai romák életmódja – a kontinens nyugati és keleti felén egyaránt –

gyökeresen megváltozott a második világháborút követõ évtizedekben. Közép-
és Kelet-Európa országai jelentõs erõfeszítéseket tettek az etnikai alapú feszült-
ségek felszámolására, melynek biztosítékát a romák asszimilációjában és egy
túlzottan is paternalista szemléletû gondoskodásban látták. Ez a törekvés azon-
ban az 1990-es évek átalakulási folyamatában visszájára fordult, és a fiatal pi-
acgazdaság követelményeihez alkalmazkodni képtelen romák tömegei kerültek
az utcára.

b) A romák általában alacsony iskolázottsági és szakképzettségi szinttel rendel-
keznek, ezért kevésbé versenyképesek a kompetitív munkaerõpiacon.

c) A rendszerváltást követõ gazdasági válságjelenségek a romák szociális helyze-
tének gyors romlását hozták magukkal. Ez pontosan akkor következett be, ami-
kor a többségi társadalom igénye is megnõtt az állami segítség és gondoskodás
iránt, a nemzeti államok viszont éppen csökkenteni kívánták ilyen irányú kiadá-
saikat. Mindezek miatt egyre nehezebbé vált a romák számára az állami és ön-
kormányzati támogatáshoz való hozzáférés.

d) Az állami és önkormányzati bérlakások tömeges kiárusítása kritikus lakásprob-
lémákat okozott a roma családok körében.

e) A gazdasági nehézségek, a politikai instabilitás, a szólásszabadság újdonsült él-
ménye, valamint a meggyengült állami intézményrendszer mind-mind a ro-
mákkal szembeni támadások és diszkriminatív jelenségek felerõsödéséhez ve-
zettek.

C) A szakképzettség iránti megnövekedett igény, az új gazdasági és társadalmi jelen-
ségek, valamint az információs társadalom kibontakozása jelentõsen megnehezítik
a krízisbõl való kilábalást. A romák legtöbbször nem felelnek meg az adott munka-
kör betöltéséhez nélkülözhetetlen alapvetõ szakmai elvárásoknak sem.

D) A szegénységbe kényszerítõ jelenségek találkozásakor mind mélyebb és mélyebb
rétegekbe vezetõ „szegénységi spirál” alakul ki. A generációról generációra örök-
lõdõ nyomorúságos életkörülmények kialakítják a szegénység sajátos kultúráját.
Ez már a teljes elszigeteltséghez vezetõ út elsõ lépése, hiszen kulturális találkozá-
si pontok hiányában a párbeszéd és a közös munka is lehetetlenné válik.

A felsorolt összetett okok nyomán kibontakozó hátrányos helyzet legsúlyosabb jelensé-
gei:
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a) A romák munkanélküliségi rátája jelentõsen meghaladja a többségi társadalom
adatait, és egyes térségekben akár a 80–90%-ot, sõt egyes településeken a 100%-ot
is eléri. A roma nõk és a fiatalok különösen veszélyeztetett helyzetben vannak.

b) A jelentõs munkanélküliségtõl sújtott csoportok körében megnõ a jóléti államtól
való függõség. Ez idõvel az egyéni kezdeményezések elsorvadásához vezet, ami
viszont felerõsíti a romákkal szembeni ellenérzéseket, hiszen megjelenik a romá-
kat a társadalom eltartottjainak és élõsködõinek minõsítõ vélemény. A valóság ez-
zel szemben az, hogy a tartósan munkanélküli romák többsége szinte azonnal kike-
rül a szociális ellátásra jogosultak körébõl, ráadásul sokuk egyáltalán nincs tisztá-
ban a jóléti ellátásokhoz való hozzáférés módjával és saját jogosultságaival.

c) A romák romló szociális helyzete súlyos fenyegetést jelent a társadalmi kohézióra,
a munkanélküliség problémája pedig nagymértékben hozzájárult az elmúlt évek-
ben ismét felerõsödött migrációs jelenségek kialakulásához.

6. Romák a munka világában

A hagyományos roma tevékenységi formák eltûnése, a vándorló életmódot folytató né-
pességet érõ kihívások, valamint a piacgazdaság követelményei – különösen a képzett
szakemberek iránt megnövekedett igények – a romák körében jelentõs munkanélküli-
séghez vezettek egész Európában. A második világháborút követõ gyors iparosítás a
romák korábbi megélhetési forrásainak többségét elapasztotta, amire az érintettek csak
lassan és részlegesen voltak képesek reagálni. A volt szocialista országokban a veszte-
séges állami vállalatok bezárását és a szövetkezetek felszámolását követõen a romák
voltak az elsõk, akik az utcára kerültek. Az érintettek erre egyáltalán nem voltak felké-
szülve, így túlnyomó többségük képtelennek bizonyult az új körülményekhez való
alkalmazkodásra.17

Hiba volna azonban azt állítani, hogy ezek a folyamatok visszafordíthatatlanok. A ro-
ma népesség hagyományos értékei – a rugalmasság, az alkalmazkodás képessége és a
mobilitás – elõnyt jelenthetnek számukra a fiatal piacgazdaság keretei között. A kiváló
alkalmazkodási készség ma is számtalan roma családot segít hozzá a megfelelõ megélhe-
tési forrás felkutatásához. Ráadásul az elmúlt években a hagyományos roma kézmûves-
ség néhány ága ismét divatossá vált Nyugat-Európa országaiban, ami lehetõvé tette, hogy
egyes roma családok és közösségek jó szinten biztosítsák megélhetésüket, és növekvõ
mértékben legyenek képesek kulturális identitásuk megõrzésére.

A romák általános munkaerõ-piaci helyzetének javítása azonban a nemzetközi, a nem-
zeti és a regionális szervezetek közös erõfeszítéseit igényli, elsõsorban az alábbiakban:

a) A romák magas munkanélküliségi mutatóinak letörése lehetetlen a megfelelõ okta-
tási és képzési programok beindítása nélkül. A szakképzési programoknak a valós
munkaerõ-piaci igényekhez és a helyi sajátosságokhoz kell alkalmazkodniuk. A
roma fiatalok számára fenntartott helyek és tanulmányi ösztöndíjak is hozzásegít-
hetnek a célok eléréséhez.

b) A diszkrimináció-ellenes jogalkotásnak a munka világára való kiterjesztése és a
szabályok maradéktalan érvényesítése elengedhetetlen feltételei a romák munka-
erõ-piaci helyzetének javításához.
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c) A munka nélküli romáknak a munka világába történõ ismételt bevezetése különö-
sen nehéz ma, amikor új munkahelyek tömeges létrehozására kevés esély mutatko-
zik. Ezért különösen fontos az új munkahelyeket teremtõ roma vállalkozások tá-
mogatása.

d) A magánszektor kezdeményezései csak akkor lehetnek sikeresek, ha állami támo-
gatást is élveznek. Sok roma szervezet szorgalmazza azt is, hogy a legfontosabb ál-
lami területeken növekedjen a roma munkatársak száma, akár új munkahelyek
teremtésével.18

7. A romák lakásviszonyai

Aromák lakásviszonyai különösen súlyos problémát jelentenek szerte Európában.19 Aro-
mák jelentõs része riasztó körülmények között él, ami jelentõsen hozzájárul társadalmi
marginalizációjukhoz. A roma közösségeknek – függetlenül attól, hogy letelepedett, fél-
nomád vagy nomád életmódot folytatnak – számos sajátos problémával kell szembesül-
niük, amelyek közül a leggyakoribbak a következõk:

a) A roma lakások gyakran túlzsúfoltak, és az alapvetõ infrastrukturális követelmé-
nyeket (az ivóvízhálózathoz, a csatornahálózathoz és áramellátáshoz való hozzáfé-
rés) sem elégítik ki.

b) A romák által lakott településeket, kerületeket és negyedeket a nem roma lakosság
általában elhagyja, ami további szegregációhoz és marginalizációhoz vezet.

c) Gyakori problémát jelentenek az engedély nélkül épített lakóházak, hiszen egyes vi-
dékeken egész roma közösségek élik mindennapjaikat illegálisan emelt épületek-
b e n .

Mindezek a problémák jelentõs mértékben összefüggnek a romák életkörülményeit meg-
határozó egyéb területekkel, hiszen az otthoni viszonyok jelentõs hatást gyakorolnak a
tanulmányi és a munkahelyi teljesítményre, valamint az egészségügyi állapotra, melyek
szintén visszahatnak a lakóhely állapotára. Ez elképzelhetetlen a négy fõ cselekvõ – az
állam, a helyi önkormányzatok, a roma közösségek és a civil szervezetek – nem azonos
súlyú, de közös szerepvállalása nélkül. Ezért a romák lakáshelyzetének javítása csak in-
tegrált programok által lehetséges, melyek elõkészítésébe és megvalósításába bevonják a
majdani kedvezményezetteket, ami által idejekorán elkerülhetõk azok a tévedések, ame-
lyek rendszerint egy sor felesleges konfliktust és kiadást eredményeznek.

A letelepedett roma népesség lakhatási problémái 

A roma közösségek az érintett országok többségében már évszázadok óta jelen vannak,
és többségükben letelepedett életmódot folytatnak. A városokban élõ roma népesség ará-
nya nagyjából megegyezik a többségi társadalom arányszámaival. A városba költözés
azonban korántsem jelent egyet az életkörülmények automatikus javulásával: a nagyobb
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MG-S-ROM (2001) 6 [Revised draft recommendation of improving the economic and
employment situation of Roma/Gypsies and Travellers in Europe].

19 Ennek a témakörnek kiváló bemutatását és elemzését adja: MG-S-ROM (99) 1 [Hous-
ing, urban planning and poverty: problems faced by Roma/Gypsy communities with par-
ticular reference to Central and Eastern Europe].



településre beköltözõ roma családok egy része jobban, más része rosszabbul él, mint ko-
rábbi lakóhelyén.

A letelepedett roma népesség lakhatási problémáinak túlnyomó többsége a szegény-
ségbõl ered. Akár az engedély nélkül épített lakóépületeket, a szükséges infrastruktúra hiá-
nyát, az egy fõre jutó lakóhely nagyságát vagy a lakhatási költségek fizetésének elmara-
dását érintjük, mindig visszajutunk a rossz anyagi körülményekhez mint kiindulási pont-
hoz. A szegénység és a tehetetlenség érzése pedig egy idõ után megöli az egyéni ambíció-
kat, ami gyakori jelensége a „szegénység kultúrájának”.

Ráadásul a roma népesség jelentõs része él engedély nélkül emelt épületekben vagy il-
legálisan foglalt lakásokban. Az így létrejövõ bizonytalan jogi státus számos súlyos, a
gyermekek oktatását, a szociális ellátáshoz való hozzáférést és a közéletben való részvé-
telt egyaránt gátolja. A törvényen kívüli állapot gyakoribbá teszi az érintett családok el-
len elkövetett erõszakos bûncselekményeket is. A városi hatóságok pedig gyakran ezt a
helyzetet használják ki egyes városrészek „megtisztítására”, a romák külvárosi kerüle-
tekbe való kiköltöztetésére. Ennek legsúlyosabb formája, amikor a roma közösségeket
nyomornegyedek képét mutató gettókba, a fizikai szegregáció keretei közé kényszerítik.
Az elkülönített telepek helyenként a történeti fejlõdés termékei – mint például a Balkán
egyes vidékein, ahol a romák tradicionálisan ún. mahalákban telepedtek meg –, másutt
viszont fizikai elkülönítés következményei.

A Közép- és Kelet-Európában élõ romák lakhatási körülményei együtt romlottak álta-
lános gazdasági helyzetük hanyatlásával. Az állami vállalatok felszámolását követõen
sokuk nem csupán a munkáját, de a lakóhelyét is elvesztette. Számos roma család addigi
otthonának elhagyására vagy értékesítésére kényszerült, és a rokonok túlzsúfolt, omlado-
zó házába költözött. Sokan az állami és önkormányzati ingatlanok értékesítése nyomán
kerültek az utcára.

A nomád vagy félnomád életmódot folytató roma népesség szálláshelyei

A nomád vagy félnomád életmódot folytató roma közösségek számára a megfelelõ szál-
láshely életvitelük és közösségi identitásuk fenntartásának alapfeltétele. Számos nyugat-
és kelet-európai ország szembesült már ezzel a problémával. Különféle megoldási kez-
deményezések is születtek, ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyes államok jog-
rendszere és támogatási rendszere nehezen tudja befogadni ezt a jelenséget. A rendelke-
zésre álló szálláshelyek kapacitása jelentõsen alulmúlja az igények számát, ami a romá-
kat sorozatos törvényszegésre kényszeríti.

A legális szálláshelyek hiánya fokozottan hátrányos helyzetbe sodorja az érintett roma
családokat, hiszen ha nem találnak törvényes lakóhelyet, akkor nem férnek hozzá az ok-
tatáshoz és a szociális ellátáshoz sem. Ráadásul a rendelkezésre álló – rosszul felszerelt,
túlzsúfolt, és gyakran a település központjától távol, néha az egészségre kifejezetten ár-
talmas környezetben található – szálláshelyek általában nem biztosítják a normális élet-
vitelhez szükséges alapvetõ infrastrukturális körülményeket sem. Legtöbbjük egyáltalán
nem illeszkedik használóik igényeihez.

Külön kell szólni a letelepedni szándékozó roma családok problémáiról. Számukra a
megfelelõ lakóhely kialakítása a beilleszkedés elsõdleges feltétele, ami rendszerint álla-
mi és önkormányzati támogatást igényel. A nomád és félnomád közösségek letelepedé-
sekor tekintettel kell lenni arra, hogy az életmód alapvetõ megváltozása a legtöbb eset-
ben számos, sok odafigyelést és türelmet kívánó konfliktushoz vezet.
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8. A romák egészségügyi helyzete

Mindeddig a szükségesnél kevesebb figyelem összpontosult a romák egészségügyi hely-
zetére, az egészségügyi fenyegetettség problémájára, holott a roma közösségek megfele-
lõ egészségi állapotának biztosítása meghatározó jelentõségû a romák és a többségi tár-
sadalom számára egyaránt. A szakértõk egyöntetûen állítják, hogy ebben az esetben is
összetett jelenség-együttesrõl van szó, hiszen az alacsony iskolázottság, a munkanélküli-
ség, az állandó lakóhely hiánya, az egészségügyi ellátáshoz való nehezebb hozzáférés,
valamint a lakás- és életviszonyok szoros összefüggést mutatnak az egészségi állapottal,
beleértve a rövidebb várható élettartamot, az átlagosnál magasabb gyermekhalandósá-
got, az alultápláltságból fakadó tüneteket és a járványokat.

Az egyik legfontosabb feladatot az alultápláltságból fakadó jelenségek, valamint a jár-
ványos megbetegedések felszámolása jelenti. Ehhez mindenekelõtt meg kell szüntetni
mindazon diszkriminatív eljárásokat és kirekesztõ magatartási formákat, amelyek távol
tartják a romákat az egészségügyi ellátástól. Ugyanakkor a felmérések azt is bizonyítják,
hogy a lakókörnyezethez és az életformához kötõdõ betegségek sokkal jellemzõbbek a
roma közösségekre, mint más társadalmi csoportokra. Mindezeket a problémákat a több-
ségi társadalom gyakran úgy érzékeli, hogy a romák fogékonyabbak a fertõzésekre, így
elsõsorban õk a felelõsek az idõrõl idõre felbukkanó járványokért.

Külön érdemes szólni arról, hogy a romák által betöltött munkakörök gyakran egyenes
úton vezetnek a különféle megbetegedésekhez. A nehéziparban foglalkoztatott romák
egészségügyi állapota sokszor a kritikus szinthez közelít, míg az állandó munka nélkül ten-
gõdõk ártalmas körülmények között és „feketén” végzett tevékenységei még az egészség-
ügyi alapellátáshoz való hozzáférést sem biztosítják. A megbetegedõ munkások pedig ör-
dögi körbe kerülnek: egészségügyi biztosítás hiányában képtelenek hozzájutni a szükséges
ellátáshoz, betegen azonban még nehezebben találnak megfelelõ megélhetési forrást.

Mindezeken a negatív jelenségeken csak széles körû felvilágosító tevékenység útján
lehetséges változtatni. Ennek során rá kell mutatni a problémák összetett jellegére, és a
többségi társadalom érdekeire egyaránt. Fontos, hogy a romák körében induljon meg az
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés lehetõségét bemutató tájékoztató kampány, va-
lamint szûnjenek meg a hozzáférés akadályai. A roma nõk egészségügyi helyzetének fel-
tárása és az õket érintõ kezdeményezések külön figyelmet érdemelnek. Kiemelten fontos
a higiénés követelmények betartásának fontosságáról, valamint az alapvetõ egészség-
ügyi elõírásokról és eljárásokról szóló felvilágosítás, ami teljes roma közösségek és csa-
ládok helyzetére rendkívül pozitív hatással lehet.

9. A romák migrációja

A Közép- és Kelet-Európa országaiban élõ romák nehézségei tovább súlyosbodtak az el-
múlt évtizedben. A rendszerváltás és a piacgazdaságba való átmenet nyomán a romák
helyzete egyes vidékeken elérte a kritikus szintet. Ezzel párhuzamosan a szólás szabad-
ságának újdonsült élménye és a feléledõ nemzeti érzelmek a romákkal szembeni elõíté-
letek erõteljesebb nyilvános megjelenését és a diszkriminatív jelenségek – helyenként a
romák elleni fizikai támadások – gyakoribbá válását eredményezte. Mindezek együtt a
romák helyzetének bizonytalanná válását és migrációs hullámok megjelenését eredmé-
nyezték.

A Nyugat-Európa országaiba igyekvõ romákat általában a biztonságérzet hiánya és a
kiszolgáltatottság érzése vezeti. Ugyanakkor a roma migráció markáns jellegzetessége-22
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ket mutat. Rendszerint családok és nagycsaládok mozgásáról van szó, és csak a legrit-
kább esetben találkozunk magányos kivándorlókkal. Ez a fõ oka annak, hogy a romák
mozgása általában „láthatóbb”, mint a több etnikai csoporté, holott a hivatalos adatok és
a felmérések azt tanúsítják: az elmúlt évtizedek roma kivándorlása semmivel sem halad-
ta meg a többségi társadalom nyugati irányú migrációjának mértékét.

Idõközben azonban – a nyugati államok bevándorlási politikájának szigorodásával – a
roma migráció lelassult, és az iránya is megváltozott. A korábban is keresett célországok
mellett a mindeddig tranzit-országnak számító, az Európai Unión kívül található államok
is az áhított végcélok közé kerültek. A szigorúbb bevándorlási politika meghirdetésével
és érvényesítésével párhuzamosan egyre nagyobb gondot jelent a kiutasított romák sor-
sának rendezése, a kiindulási országba történõ visszaszállítása. Ez a hazájukba visszaté-
rõk sorsa iránti érdeklõdés felerõsödését, valamint a társadalomba való (re)integrációt
elõsegítõ programok beindítását eredményezte. A tapasztalatok azonban azt mutatják,
hogy ezek az intézkedések felemás hatást váltanak ki, hiszen az eredeti lakóhelyükön
maradók a támogatást a „megtért” családok részére biztosított igazságtalan elõnynek te-
kintik. Ezért helyesebbnek látszik ennek a segítségnek oly módon történõ meghatározá-
sa, hogy az ne közvetlenül és kizárólag a visszatérõ családokra irányuljon, hanem pozi-
tív hatást gyakoroljon az egész közösség életkörülményeire. Így mindenki profitálhat a
támogatásból, azok is, akik szerencsét próbáltak, és azok is, akik mindvégig a lakóhely-
ükön maradtak.
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