
Emberi jogi aktivisták a média segít-

ségére számítanak, hogy megnyerjék 

a közvélemény támogatását a roma 

közösség „teljes jogú állampolgárság” 

kampányához.

Meggyőződésük szerint a média kulcs-

szerepet játszhat abban, hogy a 10-12 

milliós európai roma közösség prob-

lémái nagyobb megértésre találjanak, 

és a sajtó segíthet a romákkal szemben 

megmutatkozó diszkrimináció csökken-

tésében is.

A 31 éves román Isabela Mihalache, a 

budapesti Roma Rights Centre új igaz-

gatóhelyettese a főszereplője annak a 

) lmnek, amely a decemberben Athén-

ban megrendezésre kerülő Roma Nők 

konferenciát népszerűsíti.

Isabela azt reméli, hogy eddigi életútja 

és pályafutása – egyetemet végzett, Eu-

rópa tanácsi szakértő – megváltoztatja a 

roma nőkről kialakított sztereotip képet, 

és javít a romákkal szembeni gyakran ne-

gatív fogadtatáson.

– A ) lmet ösztönzőnek szánjuk – mondja 

Isabela.  – Eljátszunk azokkal a sztereotip 

képi eszközökkel, amelyeket a roma nők 

képviselnek hagyományos viseletükkel, 

miközben megmutatjuk, hogy ezeknek 

az embereknek ugyanúgy van karrier-

jük, és ugyanolyan normális életet élnek, 

mint bárki más.

– A médiának nagy felelőssége van a ki-

egyensúlyozott kép kialakításában. A tár-

sadalom egy mindenki mástól különböző 

etnikai csoportként kezel minket. A romá-

kat gyakran mutatják be úgy, hogy nem 

akarnak dolgozni, hogy szociális segély-

ből élnek, hogy lopnak, hogy koldulnak 

az utcán, de nem láthatunk roma embert 

íróasztalnál, számítógéppel dolgozni.

14 éves korában Isabela Mihalache a ro-

mániai Constanţa-ban a szomszédokhoz 

menekült, mikor a tömeg megtámadott 

egy roma családot a közelben. Egész 

gyermekkorában gyanakvás vette körül, 

pedig édesapja a polgármesteri hivatal-

ban dolgozott tanácstagként. A médiá-

ban szerzett ismertségét ma arra hasz-

nálja, hogy segítsen a roma közösségnek 

a teljes jogú állampolgárság megszerzé-

séért folytatott küzdelemben.

A roma jogvédők két évtized munkájával 

győzték meg az európai politikai elitet 

a romák teljes jogú állampolgárságáról, 

és a munkát most nemzeti szinten sze-

retnék folytatni. Ez olyan fontos célokat 

jelent, mint a széles körű politikai kép-

viselet, az antidiszkriminációs törvények 

megerősítése, a foglalkoztatottság nö-

velése, az egészségügyi szolgáltatások 

és az oktatás javítása.

– Vannak jogok és kötelezettségek, de ha 

nem ismernek el állampolgárként, miért 

vagyok felelős, és milyen kötelezettsé-

geim vannak? – teszi fel a kérdést Isabela 

Mihalache.

– Mindannyian a saját országunk állam-

polgárai vagyunk, de minket soha nem 

kezelnek úgy, mintha azok lennénk. Vé-

leményem szerint az állam nem veszi ko-

molyan azt a felelősségét, hogy kezelje a 

romákat érintő problémákat. Mindennek 

az eredményét pedig az utcán tapasztal-

hatjuk – az emberek úgy érzik, szabadon 

tehetnek bármit meggyőződésük szerint.

– Ez most az európai politika tesztje. Mi 

a munkánkkal jó irányba haladunk, de 

ebben a kérdésben nem a megfelelő vá-

laszokat kapjuk.

Roma turn to the media 
to boost ‘full citizenship’ 

campaign

Human rights activists are seeking the me-

dia’s help to win popular support for the 

Roma community’s ‘full citizenship’ cam-

paign.

Campaigners believe the media can play a 

key role in improving understanding of the 

problems faced by Europe’s 10-12 million 

strong Roma community and can help to 

break down the discrimination it faces 

Romanian Isabela Mihalache, 31, the new 

deputy director of the Roma Rights Centre 

in Budapest, Hungary, features in a ! lm 

used to promote next December’s Roma 

Women’s conference in Athens.

She hopes that her biographical and ca-

reer details - university graduate, Council 

of Europe consultant - will challenge the 

stereotypical images of Roma women in 

particular and improve the often negative 

perception of Roma people.

“It’s an incentive for people to listen,” she 

said. “We play with the stereotypical im-

ages of what Roma women represent by 

wearing traditional costumes and at the 

same time showing that the same people 

have careers and are as ‘normal’ as other 

people. 

 “The media has a big responsibility to give 

balance. We are seen as an ethnic group, 

di" erent from others. Roma are portrayed 

as not wanting to work, living o"  social 

welfare, stealing, begging on the street 

and are not seen behind a desk, working 

with a computer.” 

As a 14 year old school girl, Ms Mihalache 

took refuge with neighbours while a mob 

in her home region of Constanta, Roma-

nia, attacked a Roma family in a nearby 

apartment. Marked by a childhood during 

which she was treated with suspicion even 

though her father was a local councillor 

who sought mayoral o#  ce, Ms Mihalache 

now uses her media pro! le to add momen-

tum to the Roma community’s ! ght for full 

civil rights.

After two decades of success in winning 

over Europe’s political elites, Roma rights 

advocates now seek “full implementation” 

of citizenship at national level. That means 

greater political representation, the en-

forcement of anti-discrimination laws and 

improved access to employment, health-

care and education services.

“There are rights and obligations but once 

I am not acknowledged as a citizen, what 

responsibilities and obligations do I have?” 

asks Ms Mihalache.

“We are citizens of our countries but we 

have never been seen as such. I see prob-

lems with the state not taking its respon-

sibility seriously to address the problems 

Roma are facing. The e" ect is what we see 

on the street - people feel free to act upon 

their beliefs.

“This is a test of European politics. We are 

working in the right direction but at this 

point we are not getting the right reaction.”
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A romák a médiához fordulnak nagyobb ) gyelemfelkeltésért 
a „teljes jogú állampolgárság” kampányban


