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Integráció vagy szegregáció: A roma oktatás ügye néhány délkelet-
európai ország példáján keresztül1 

 
M. Császár Zsuzsa2 

 
Ki ne emlékezne Kusturica kultfilmjére, a Macskajajra, vagy a Cigányok ideje címő 

alkotására. A balkáni romák életérıl, életfelfogásáról készült filmeket a cigány-
romantika, a szabad élet egzotikuma szövi át, ám ez már a múlté. A balkáni térségben is 
lezajlott rendszerváltás hatásaként, a kilencvenes évek elejétıl a társadalmi-gazdasági 
problémák fejsúlyossá válása miatt egyre inkább perifériára sodródott, növekvı 
népességszámú kisebbségi csoport a feszültségek egyik forrásává válhat/vált. A térség 
politikai átrendezıdése - Jugoszlávi felbomlása és annak következményei – sem 
kedvezett az utódállamokban élı romáknak, nem beszélve az ellentmondásokkal terhelt 
etnikai viszonyokról, konfliktusokról vagy harcokról, amely ıket sem hagyta érintetlenül. 
Az európai roma közösségek (különösen a posztkommunista térségben) problémái – az 
európai csatlakozás feltételrendszerének teljesítése kapcsán, a balkáni háborús 
eseményeknek és a nyugat–európai irányba felerısödött migrációs jelenségeknek 
köszönhetıen – az elmúlt években ismét a nemzetközi közvélemény érdeklıdésének 
középpontjába kerültek. 

A roma népesség közel 70 %-a él Európa középsı és keleti felén, valamint Délkelet –
Európában. A legjelentısebb lakosságarányt Bulgáriában, Macedóniában, Romániában és 
Szlovákiában alkotják, ahol 9-11 %-t adják a teljes populációnak. (RINGOLD, D. 2000). 
Az abszolút számokat tekintve a legnagyobb létszámú roma népességgel Románia 
rendelkezik, ahol 1,5 – 2 millióra – vagy akár e fölé is – becsülik a számukat.3  

A kutatók számára nem egyszerő feladat a mai romák etnikai csoportjeggyel való 
meghatározása. A tényleges jellemzık a szociális jegyek: az alacsony iskolai végzettség, 
a képzettség hiánya, ezzel összefüggésben az óriási mértékő munkanélküliség, a bőnözés, 
a nyomor, a megélhetés kilátástalansága, az elıítéletes kirekesztettség a többségi 
környezetben stb. (ASHAUER, W. 2006). A különbözı romaprogramok - amelyeket az 
állam nagy nemzetközi romavédı szervezetekkel együtt finanszíroz - szinte mindenhol 
eredménytelenségbe fulladnak, vagy csak rövid távú eredménnyel zárulnak, a történet 
nem ismeretlen számunkra, hasonlóval találkozunk a nagy hírveréssel bejelentett 
magyarországi romaprojektek kapcsán is. 

Az európai uniós politika az esélyegyenlıség biztosítását törvényi garanciákkal 
szeretné elérni, ezért a csatlakozni szándékozó balkáni államok politikai vezetése 
számára „kötelezı irányelv” a roma integráció feltételeinek megteremtése. Elsısorban az 
iskolai oktatás területén érhetı el látványos eredmény, hiszen az iskolázottság 
emelésével, a képzettség megszerzésével szocio-ökonómia statusuk is megváltozhat, 
vagyis a romák beillesztésének záloga az oktatásban rejlik. Közismert tény viszont, hogy 
a roma gyerekek az átlag alatti arányban vesznek részt a közoktatásban, különösen 
alacsony a középfokon továbbtanulók száma. Ebbıl fakadóan mindegyik állam 
kormányának, ahol romaközösségek élnek, meg kell teremteni a jogi és szociális 
feltételeket ahhoz, hogy növekedjen az oktatásban való részvétel. 

                                                 
1 A tanulmány 061432 számú az OTKA, „Magyarország és a balkáni térség interregionális kapcsolatrendszere” 
támogatásával készült 
2 PhD, egyetemi docens, PTE Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék 
3  Az adatok forrása: a Romilor Partida (Románia), akik 2001-ben az Európa Tanács Legal situation of 
Roma/Gypsies/Travellers in Europe címő kérdıívére adott válaszok alapján állapították meg a fenti 
arányszámot. 
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Az egyik legfontosabb és legnyilvánvalóbb probléma a hátrányos helyzető tanulók 
képzésénél az iskolai szegregáció. Az iskolán belüli szegregáció azokban az 
intézményekben gyakori, ahol külön osztályokat indítanak a gyorsabban haladó diákok 
számára, lehetıséget adva sikeres továbbtanulásra, míg másokat egy relatíve gyengébb 
képességő osztályba sorolnak, amely a tapasztalatok szerint leginkább hátrányos 
helyzető, fıleg roma tanulókból áll. A szegregált iskolák, települések is hasonló 
folyamatok mentén alakulnak ki. Ha egy iskola kezd kevéssé megfelelni a szülık 
kívánalmainak, akkor más iskolát keres a család, s ha elég sok szülı gondolkodik így, 
akkor kialakul egy olyan oktatási intézmény, amelynek tanulói hátrányos helyzető 
diákok, mert szüleik nem engedhetik meg az ingázás költségeit, vagy akiket különbözı 
indokok, mint szocializációs problémák, vagy nemzetiségi hovatartozás miatt nem vettek 
fel másik iskolába. A kontraszelekció érvényesülésének vagyunk tanúi, a jobb 
felkészültségőek azokat az iskolákat választják, ahol kisebb befektetéssel nagyobb 
sikereket érhetnek el életpályájuk során. Az iskolai szegregáció természetes velejárója a 
hátrányos helyzető, roma családok lakóhelyi szegregációjának. Ha egy településen vagy 
annak egy körzetében romlanak a munkavállalási lehetıségek, vagy elégtelenné válik az 
infrastruktúra, azok a családok, amelyeknek erre megvan a lehetıségük, könnyen 
elköltözhetnek az adott körzetbıl, ezáltal is rontva az ott kialakult átlagos életszínvonalat. 
Ez a folyamat az iskolák társadalmi összetételét is megváltoztatja, területileg szegregált 
intézmények létrejöttéhez vezet (HAVAS–KEMÉNY–LISKÓ 2002). A problémákat növeli, 
hogy a hátrányos helyzető tanulók speciális figyelmet igényelnek az iskolákban. Számos 
település iskolájának nem csupán financiális és infrastrukturális háttere nincsen a 
speciális igények kielégítésére, de gyakran a tanároknak sincsen megfelelı pedagógiai 
képzettsége ilyen feladatok ellátására. Külön problémaként jelentkezik a romák 
továbbtanulási esélytelensége, és magas lemorzsolódási arányuk. 

Mindegyik délkelet-európai országban a roma gyerekek lemorzsolódása 
szignifikánsan magasabb, mint a többségi és más kisebbségi gyerekeké. Ugyanígy még 
mindig bevett gyakorlat, hogy a roma gyerekek „speciális” osztályokban tanulnak, a 
többségi gyerekektıl elkülönítve. 

Tanulmányunk témája különös hangsúlyt kap abból az aspektusból, hogy a Balkán 
egyes államaiban élı más (román kívüli) kisebbségek helyzetét vizsgálva sem lehetünk 
derőlátóbbak. Úgy tőnik néhány országban a kérdés megoldása együttesen, az összes 
hátrányos helyzetben levı kisebbségre vonatkoztatva könnyebben kivitelezhetı lenne.  
Köztudott, hogy a kisebbségek oktatása érzékeny terület, különösen a posztjugoszláv 
térségben kapott kitüntetett figyelmet. Nem véletlen, hogy az utódállamokban az 
etnicitással kapcsolatos problémákat oktatáspolitikai szinten kiemelten 
próbálták/próbálják kezelni. Kérdés, hogy a törvényi lehetıségek és a kisebbségi oktatási 
gyakorlat mennyiben járulnak hozzá az etnikai feszültségek enyhítéséhez (HÁRY SZ.- M. 
CSÁSZÁR ZS. 2008). 

A romák a Balkánon téma kapcsán nincs olyan délkelet-európai ország, amely ne 
kerülhetne az érdeklıdés középpontjába. Hiszen a helyi népszámlások szerint 3,7 millió, 
míg a Világbank felmérése szerint 15 millió roma él a térségben. A legtöbb roma 
Romániában és Bulgáriában található, de nagy számban vannak jelen Szerbiában, 
Koszovóban és Macedóniában is. 
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1. Táblázat: A romák száma a Balkánon 
 

A romák száma a Balkánon (a legutolsó népszámlálások alapján) 
Horvátország 40.000 
Bosznia-Hercegovina 80.000 
Szerbia 500.000 
Montenegró 20.000 
Koszovó 20.000 
Macedónia 250.000 
Albánia 100.000 
Románia 2.400.000 
Bulgária 800.000 
Törökország 500.000 

FORRÁS: CIA, The World Factbook 
 

Jelen tanulmányban, a Bulgáriában, Romániában élı romák helyzetét elemezzük a 
kisebbségi oktatás szemszögébıl. 

A balkáni romák eredetére számos elmélet látott már napvilágot. Elterjedt nézet az 
indiai származás gondolata, eszerint a 9. és 14. század között a romák több hullámban 
hagyták el északnyugat-indiai ıshazájukat és vándoroltak kevésbé ismert okok miatt a 
Bizánci Birodalmon át a 11. században Délkelet-Európába, majd a 13–14. században 
Nyugat-Európába (KOCSIS K. 2002). Más források szerint a Balkánhoz közelebb esı 
területekrıl érkezhettek a 10. században. A balkánihoz közeli származásra utalnak a 
nyelvi, életmódbeli és vallási nyomok. A keresztes hadjáratok idején kerülhettek 
kapcsolatba a nyugati népekkel, szokásokkal, vallással is. A kereskedelmi utak mentén 
fejlıdhetett ki a roma nyelv. Szókincsükbe nagyszámú görög szó került, bár ez a cigány 
nyelvjárásokban eltérı arányú, az oláhcigányoknál igen jelentıs. A romák a 13. század 
elejétıl juthattak el Európa nyugati részeire. Egyes feltételezések szerint a tatárok 
rabszolgáiként sodródtak a Kárpátok környékére4, a források szerint késıbb a krími 
tatárok igája alól szabaduló cigányrabszolgák a románok foglyai, rabszolgái lettek, kis-
tatárként is emlegették ıket a 19. század közepén történı felszabadításukig (LIGETI GY. 
2001). 

A romák nagyobb arányban a Balkánról a török terjeszkedés kapcsán mozdultak ki, 
egyesek szerint a török szultán megbízásából indultak kémkedni nyugatra, mások szerint 
viszont a török elıl menekülve, békésebb vidékre vonultak. 15. századi források említést 
tesznek a Medon melletti Gyppen–hegyrıl és a körülötte lévı Kis-Egyiptomról, amit 
vagy azért illettek ezzel a névvel, mert az ott talált cigányságot Egyiptomból 
származtatták5, vagy a helység neve már megvolt és azt a roma törzsekre alkalmazták. A 
fenti cigánytelepülésen 1509-re, a török elfoglalásának idejére a korábbi 300 házból már 
csak 30 volt cigányok által lakott, amely valószínősíti a menekülés teóriáját (HEICZINGER 

J. 1978).  Napjainkban egy UNICEF tanulmány szerint a balkáni romák legnagyobb része 
nyomorban, írástudatlanságban, a társadalom peremén él, a roma gyerekek a kiközösítés 
áldozatai. 
 
 

                                                 
4 Ezt az elméletet a kutatók többsége Heiczinger János: Fejezetek a cigánykérdés alakulásáról címő tanulmánya 
- a Fejér megyei 1978. évi történeti évkönyv 155., oldalán - alapján fogadja el. 
5 Ezt az elképzelést alátámaszthatja a Balkánon, különösen Macedóniában és Koszovóban a romák Egyipcani-
ként ismert elnevezése, akik magukat egyiptomi bevándorlók leszármazottainak tartják. 
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Bulgária 
 

Bulgária közel 8 milliós lakosságának 83,9%-a bolgár, 9,4%-a török, 4,7%-a roma, 
emellett kisebb számban élnek más népcsoportok (vlachok, macedónok, karakacsányok, 
albánok, görögök, örmények stb.) is.  A bulgáriai romák száma a 2001-es népszámlálás 
adatai szerint 330 000 fı, de nagyon valószínő, hogy még ennél is többen vannak, mivel a 
török és macedón kisebbséghez hasonlóan a bolgár hatóságok a cigányokat is 
névváltoztatásra, a hivatalos nyelv megtanulására, és ha muzulmánok voltak, akkor hitük 
elhagyására, vagyis az ortodox egyházhoz való csatlakozásra kényszeríttette. Létszámuk 
pontos meghatározása nehéz, mert egy részük muzulmánnak és töröknek tünteti fel magát 
a kérdıíveken. Ezzel szemben, a nyugati szervezetek, mint az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének Fejlesztési Programja (UNDP) szerint a romák becsült számaránya 8,8-
10,1%, azaz 700 000-800 000 fı. 

A bolgár cigányság néhány alcsoportra oszlik, de hiányzik az olyan egységes 
szervezet, amelyik egyesítené ıket. Az utóbbi években ugyan megjelent néhány cigány 
párt és szervezet, de nem érzékelhetı, hogy valamelyik mögé felsorakozna a roma 
társadalom, s amelyik a cigányok hivatalos képviseletét elláthatná. 

Az oszmán- török birodalom visszaszorulását követıen a modernkori új bolgár állam 
területén levı roma etnikumon belül két alcsoportot különböztetünk meg: a többségben 
levı letelepült cigányokat (jerlija) és a vádorcigányokat (csergar). Elıbbiek, azoknak a 
romáknak a leszármazottai, akik a török hódoltsága idején telepedtek le. A vádorcigányok 
a Havasalföldrıl, Moldvából és Erdélybıl bevándoroltak utódai. Említést tesz a 
teknıvájók (rudarok) csoportjáról, akik a román nyelv egyik dialektusát beszélik. A 
cigányok anyanyelve a roma dialektusok sokasága, a bolgár, a török, vagy a vlach nyelv 
egyik dialektusa. Felekezeti hovatartozást tekintve is igen differenciáltak, a legtöbben a 
keleti kereszténységet követik, de többen közülük muszlimok, vannak köztük 
protestánsok, sıt izraeliták is, a vallási szinkretizmus is rendkívül népszerő körükben 
(NYJAGULOV, B. 2008). A romák szétszórtan élnek az országban, leggyakrabban a falvak 
vagy városok külterületein kompakt tömbben. A városi gettókban élık higiéniai feltételei 
elégtelenek. Az egyre jobban marginalizálódott romák többsége elutasítja állampolgári 
kötelességeik teljesítését, nem fizetnek a szolgáltatásokért stb. A roma gyerekek több mint 
a fele nem jár iskolába (NYJAGULOV, B. 2008). 

A cigányok és a bolgár lakosság közti problémák nem új keletőek. Az ország 
gazdasági válsága, a lakosság szociális biztonságának csökkenése, a tömeges 
munkanélküliség miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülı cigányokat okolják a gyakori 
bőnesetek elkövetése ügyében. A statisztikai adatok szerint a roma lakosság a legkevésbé 
iskolázott és a munkaerıpiacon a legkevésbé rugalmas társadalmi csoport, s egyben a 
bolgár társadalom legsérülékenyebb csoportja is. 

Bulgáriának már az EU csatlakozás elıtt, annak teljesülése érdekében a 
kulcsfontosságú nemzetközi, európai emberjogi és a kisebbségi jogok védelmében 
létrejött egyezményeket figyelembe kellett vennie és az EU által meghatározott 
kisebbségi jogi kérdésekben lépni.  Különösen fontos volt az oktatás terén annak a két 
problémának a mielıbbi megoldása, amelyre a nemzetközi hatóság felhívta a figyelmet: 
az egyik az, hogy a bolgár oktatási rendszer egésze nem támogatja a diverzitást. Másik 
pedig az, hogy a roma gyerekek szegregált körülmények között történı oktatása, az ún. 
„speciális” külön iskolákban, ahol a cigánytanulók 70%-a tanul, egy viszonylag 
alacsonyabb oktatási színvonalon és rosszabbak a körülmények között, mint a többségi 
iskolákban, s ebbıl fakadóan igen magas a romák lemorzsolódási aránya. Bulgáriában a 
romapolitika csak a legutóbbi években mutatott elmozdulást, valójában az EU-
csatlakozási folyamat hatására. 
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A kormányzatnak az EU tagsági kritériumok gyakorlatba ültetése érdekében 
erısítenie kellett a Roma Integráció Évtizede program 2005 – 2015 megvalósítását, 
különösen az oktatási szektorban. Meg kell jegyezni, hogy a Roma Integráció Évtizede 
Program 2005-ben indult a Világbank, a Nyílt Társadalomért Intézet és az ENSZ 
fejlesztési szervezetének kezdeményezéseként. A 2015-ig tartó projekt célja, hogy nyolc 
ország – Horvátország, Csehország, Magyarország, Macedónia, Románia, Szerbia-
Montenegró, Szlovákia és Bulgária – roma kisebbségének javítsa életkörülményeit, 
segítsen a közösség tagjainak beilleszkedni a társadalomba. Az országok 
körforgásszerően átveszik egy-egy évre a program irányítását. A helyi szinten dolgozó 
roma civil szervezeteknek fontos szerep jut a program megvalósításában: ık adaptálják és 
juttatják el a romákhoz az integrációs programot (www.romapage.hu). 

Az EU-s jelentések a bulgáriai problémák közé sorolták azt is, hogy a roma gyerekek 
integrációjára irányuló lépések nem vonatkoznak a felsıbb osztályokba járó gyerekekre. 
A kérdés megoldására létrejött munkacsoport egy Akciótervet készített a Stratégia 
megvalósítására. Emellett az Oktatási Stratégia az Etnikai Kisebbségi Gyerekek 
Integrációjára vonatkozó dokumentumot és a Nemzeti Program az Iskolai Oktatás és az 
Iskola Elıtti Nevelés Fejlesztésére címő programot is Bulgária az EU felé benyújtott 
jelentésében a kisebbségi oktatás terén tett elırelépésként értékelte. Hozzá kell tenni, 
szakértık szerint ezt az állítást nem támasztja alá semmi valós bizonyíték, sıt épp 
ellenkezıleg, a dokumentum a kisebbségi oktatás szempontjából egy határozott 
visszalépés az Oktatási Minisztérium korábbi pár évben elfogadott irányvonalához 
képest. A Program teljesen figyelmen kívül hagyja Bulgária számos nemzetközi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeit az oktatási intézményekre és a kisebbségi 
gyerekek oktatására vonatkozóan. Sıt, ez a nemzeti program még a saját 2004-es 
Stratégiáját sem ismeri el. Egyetlen olyan kötelezettséget sem tartalmaz, amelyeket 
Bulgária a Roma Integráció Évtizede program 2005 – 2015 keretében vállalt a Nemzeti 
Akciótervében az „oktatás” prioritás/címszó alatt. A Nemzeti Program az Iskolai Oktatás 
és az Iskola Elıtti Nevelés Fejlesztésére 2006-2015 között nem foglalkozik a kisebbségi 
gyerekek oktatási kérdéseivel és nem képes felismerni azt a problémát, hogy a kisebbségi 
csoportokból érkezı gyerekek hátránnyal érkeznek az oktatásba és szükség van e 
hátrányok ledolgozására, kompenzálására, hogy a többségi gyerekekkel egyenlı esélyeik 
legyenek (GUIDE TO MINORITIES AND EDUCATION, 2007) 

Az oktatási rendszer jogi háttere tele van hiányosságokkal és ellentmondásokkal. 
Ezek akadályozzák a kisebbségi jogokkal kapcsolatos nemzetközi normák megvalósítását 
az oktatásban. A jogszabályok elavultak és minisztériumi utasításokkal pótolták ki a 
hiányt, ahelyett, hogy új jogszabályokat alkottak volna. A tanárképzés szintjét tekintve a 
tanárok és a vezetı tanárok teljesen felkészületlenek a diverzitás hatékony kezelésére. 
Nem tudják, hogyan kell hatékonyan dolgozni kisebbségi gyerekekkel, hogy kell 
kommunikálni a szüleikkel, hogyan kéne harmonizálni az etnokulturális különbségeket az 
osztályteremben, hogyan kéne megvalósítani a kisebbségi jogokra épülı oktatást és az 
integrációt. 

A bolgár oktatási rendszer egyik kulcsfontosságú feladata a kisebbségi gyerekek 
magas lemorzsolódási arányának megszüntetése. Egy felmérés6 szerint a bolgár gyerekek 
körében 2%-os a lemorzsolódás (15 és 19 éves kor között:3,9%), a török diákok körében 
8,3% (15 és 19 éves kor között: 21%), a roma gyerekek esetében pedig 20,9% (15 és 19 
éves kor között: 42,8%). 

A fentiekbıl úgy tőnik, hogy a bolgár kormányzat még az EU csatlakozás után is csak 
a szavak szintjén tekinti követendınek a kisebbségi oktatásra bevezetett európai 

                                                 
6 A Kisebbségi Kutatások és Interkulturális Kapcsolatok Nemzetközi Központja 2003-ban végzett felmérése 
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gyakorlatot, nemhogy a romákra, de más kisebbségekre nézve sem sikerül alkalmaznia 
azokat. 
 
Románia 
 

A romák becsült száma az országban 1 800 000-2 500 000 fı, arányuk 8,4-11,7% 
közé tehetı. 

A Romániában élı romák számos csoportot foglalnak magukba. Mindegyiknek 
megvan a maga társadalmi, nyelvi, kulturális, életmódbeli sajátossága. A különbözı 
nemzetségnek saját foglalkozása alakult ki az évszázadok során. A romák nyelvileg és 
vallásilag sem egységesek Romániában. Vannak romani nyelvet (cigány nyelv) – ennek 
is több nyelvjárása van – és románul, magyarul, törökül stb. beszélık. Vallási 
szempontból is igen differenciáltak, ortodoxok, reformátusok, katolikusok, 
neoprotestánsok, muzulmánok egyaránt megtalálhatók soraikban. 

A román állam 1989 után törvényesen elismerte ıket nemzeti kisebbségnek, s eszerint 
is viselkednek. Achim Viorel történész szerint: még ha nem is egy homogén népességrıl 
van szó, ahogy egyes roma vezetık állítják; a romák a politikai aktivizálódás szakaszában 
vannak, s kialakulóban van a romániai roma nemzetiség. A romák etnikai átalakulási 
folyamata zajlik, akik elhagyják a kitaszítottság közösségi állapotát, amelyet „cigánynak” 
bélyegeztek, és új, modern etnikai sajátosságokra tesznek szert. Vagyis a romániai romák 
egy modern nemzeti kisebbséggé kezdenek válni (VIOREL, A. 2001). 

Említést kell tenni a roma kisebbséggel szembeni tényleges diszkriminációról és a 
roma közösség jelentıs társadalmi egyenlıtlenségérıl. Életkörülményeik szőkösek, és 
korlátozott a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésük. A roma kisebbség a 
leghátrányosabb helyzető az oktatás területén. A nagyon rossz felszereltségő, gettó típusú 
roma iskolákban csak kevés cigány tanulónak sikerül befejeznie a kötelezı osztályokat és 
továbbtanulni.  

A romániai romapolitika célul tőzte ki a diszkrimináció leküzdése, illetve mérséklése, 
a roma identitás megırzése mellett a roma etnikum részvételének növelését a társadalmi 
életben. A fenti elvek megvalósításában az oktatáspolitikának kulcsszerepe van. Ennek 
szellemében a román kormányzat fontos lépéseket tett, hogy növeljék a roma gyerekek 
beiskolázását és oktatásban való részvételét, hogy megszőnjön a szegregáció és a 
diszkrimináció, valamint a roma gyerekek teljes körő oktatásban részesüljenek. Mindezek 
ellenére sok roma gyerek járt elkülönített iskolákba, különösen vidéken, vagy tanult 
elkülönített osztályokban. 2004 áprilisában a Román Oktatási és Kutatási Minisztérium 
felhívást tett közzé, melyben figyelmeztetett a szegregáció veszélyeire és 
következményeire, sürgette az iskolákat, hogy hozzanak létre deszegregációs vagy az 
integrációt elısegítı terveket. 

Különbözı európai uniós jelentések is évek óta azt ajánlják, hogy tegyenek lépéseket 
a hatóságok a roma kisebbségek tanulási feltételeinek javítására, különösen a megfelelı 
oktatási segédanyagok készítésére és a tanárok képzésére. Ezzel azt kívánják elérni, hogy 
a roma gyerekek közösségük történelmérıl és kultúrájáról tanuljanak, valamint 
elsajátítsák saját nyelvüket. A jelentésekben megfogalmazott javaslatok szerint az 
iskoláknak inkluzív (befogadó) irányelveket kidolgozniuk, valamint olyan 
iskolafejlesztési terveket készítniük, melyek az inkluzív szellem és gyakorlat létrejöttét 
célozzák meg. Ezeknek az elképzeléseknek az a céljuk, hogy csökkentsék a 
lemorzsolódást, segítsék a kötelezı osztályok elvégzését, valamint egy második esélyt is 
biztosítsanak azoknak, akiknek nem sikerült elvégezni azokat. Sajnálatos módon a fenti 
javaslatok többsége csak elvek szintjén jelenik meg a kormányzati politikában. Talán a 
legfontosabbnak az a rasszizmus és diszkrimináció elleni intézkedés tekinthetı, melyet az 
Oktatási és Kutatási Minisztérium hozott 42 Megyei Iskolafelügyelıséggel karöltve, 
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eszerint megyei stratégia terveket kell készíteni az esélyegyenlıség érdekében. De szólni 
kell több olyan pozitív intézkedésrıl is, amely arra irányul, hogy az átlag állampolgárok 
körében népszerősítsék a roma történelmet és kultúrát. Ilyenek például azok a kurzusok, 
melyeket az Oktatási és Kutatási Minisztérium szervezett azon iskolaigazgatók számára, 
akiknek intézményeibe roma gyerekek járnak, valamint azoknak a tanároknak, akik 
maguk ugyan nem roma származásúak, de roma gyerekeket tanítanak.  Az Oktatási és 
Kutatási Minisztérium 3 új iskolai kézikönyvet adott ki a romani nyelvrıl és irodalomról. 
Az EU csatlakozás évében a román kormányzat módszerek dolgozott ki a roma gyerekek 
szegregációjának kiküszöbölésére, majd 2008-ban törvényben is betiltotta elvileg a 
szegregáció alkalmazását. 

A fenti intézkedések azonban úgy tőnik nem elegendık a problémák megoldására. 
Továbbra is jelentıs a szegregáció, a roma tanulók többsége speciális vagy felzárkóztató 
osztályokba jár. A magas lemorzsolódási arány sem csökkent, amely mögött a hátrányos 
társadalmi-gazdasági helyzet áll. Talán a leghatékonyabb lépésnek a közép- és felsıfokú 
képzésbe való belépést segítı intézkedéseket lehet megnevezni: 3000 középiskolai és 40 
felsıoktatási helyet biztosítanak a roma tanulóknak. 

Úgy tőnik, vannak kormányzati kezdeményezések, különösen a kisebbségként való 
elismerésük, a cigány kultúra elfogadása, az oktatás terén elindított szegregáció 
felszámolására vonatkozó módszereik, továbbtanulást segítı javaslataik tekintetében, de 
ezeket folyamatosan csiszolni, javítani és a megvalósítást kontrolálni kell  
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