
ARoma Polgárjogi Alapítvány (RPA) 1995 óta

mûködik. Az alapítvány tevékenységének cél-

ja a magyarországi romák jogi-politikai, valamint tár-

sadalmi-gazdasági emancipációjának elôsegítése.

Az alapítványi célok megvalósításáért felelôs ku-

ratórium 7 fôs, jelenlegi tagjai: Debréné Daróczi

Magda, Horváth Aladár (elnök), Iványi Gábor, Jan-

csó Miklós, Kozma Blanka. A kuratórium tagja volt

közelmúltbeli haláláig Csalog Zsolt, valamint az

összeférhetetlenség miatt lemondott Bogdán János.

Az RPA tevékenységét rövid távú, „közvetlen” be-

avatkozások, illetve hosszabb távra szóló, „közve-

tett”, alapvetôen kulturális orientációjú projektek

keretében szervezi.

A „közvetlen” tevékenységek körébe az RPA bu-

dapesti és vidéki irodáiban nyújtott ingyenes jogse-

gélyszolgálat és szociális ügyintézés, illetve tanács-

adás, valamint a helyi válságkezelés tartozik. A jogse-

gélyszolgálat tevékenysége a következôkbôl áll: szó-

beli konzultáció, írásos ügyintézés, jogi képviselet,

védelem.

A szociális ügyintézésen és tanácsadáson belül a

következô szolgáltatásokat nyújtjuk: szóbeli konzul-

táció, felvilágosítás, írásos anyagok (kérvények, bead-

ványok) elkészítése, konkrét ügyintézés, ügyfelek

képviselete szociális ügyeikben.

A helyi válságkezelés keretében egy, alkalman-

ként változó összetételû szakértôi csoport az RPA el-

nökének vezetésével törekszik különbözô helyi konf-

liktusok, válsághelyzetek megelôzésére, illetve hat-

hatós rendezésére.

A budapesti irodában egy fôállású és egy rész-

munkaidôs jogtanácsos nyújt jogi segítséget. A

jogi képviselet ellátását két ügyvéd állandó megbízás-

sal és többen eseti megbízással végzik. Három szoci-

ális munkás bonyolítja a szociális ügyintézést.

A mûködés kezdeti feltételeinek megteremtése

után az RPA elindította országos irodahálózatának ki-

építését. A már megnyitott, illetve a késôbbiekben

megnyitandó vidéki irodák szakmai profilját az RPA

a budapesti irodához hasonlóan alakította ki: a fô te-

vékenységek ezekben az irodákban is az ingyenes

jogsegélyszolgálat, valamint a szociális ügyintézés és

tanácsadás. Az elsô vidéki iroda 1996 elején nyílt meg

Pécsett, majd ezt követte a debreceni, valamint a

miskolci iroda megnyitása 1996 ôszén, illetve decem-

berében. 1997-ben az RPA három további vidéki iro-

da megnyitását tervezi Nagykanizsán, Nyíregyházán,

valamint Ózdon.

Az RPA tevékenységi körének másik meghatáro-

zó részét a „közvetett”, kulturális orientációjú projek-

tek jelentik. Ezek a kezdeményezések – elképzelé-

seink szerint – hosszabb távúak, és elsôsorban a ma-

gyarországi romák kulturális környezetének megvál-

toztatására irányulnak a romák önértékelésének pozi-

tív irányba történô elmozdítása, valamint a nem roma

társadalom negatív, elôítéleteken alapuló, diszkrimi-

natív gondolkodásának kritikája által.

A „Romaversitas” program olyan oktatásügyi kez-

deményezés, mellyel az RPA szellemi (és a kö-

zeljövôben talán némi anyagi) támogatást nyújt roma

fôiskolásoknak és egyetemistáknak, egyrészt egy ha-

vonta-kéthavonta megrendezendô szemináriumsoro-

zat, „repülôegyetem” segítségével, másrészt tutori

rendszer kiépítése által, melynek keretében különbö-

zô szakterületek és tudományos diszciplínák jeles

képviselôi irányítják a diákokból szervezôdött mun-

kacsoportok folyamatos mûködését.

A „Roma Café” projekt keretében az RPA kéthe-

tente találkozókat szervez az Almássy Téri Szabad-

idôközpont Kávézójában, melyeken a magyarorszá-

gi romák életéhez különbözô módon kapcsolódó kér-

déseket vitatnak meg oldottabb, informálisabb ke-

retben.

A megvitatott témák igen változatosak: egy alkot-

mányjogi vitát esetleg egy néprajztudományi megbe-

szélés vagy éppenséggel egy mûvészeti témájú talál-

kozó követ. A „Roma Café” összejövetelei mindenki

számára nyitottak

A z RPA budapesti Válságkezelô és Jogvédô Iro-

dája 1995 májusától folyamatosan végzi tevé-

kenységét. Ezalatt 127 jogi esetben járt el (ez a szám

nem tartalmazza azokat az eseteket, amikor ügyfele-

inknek csak szóbeli konzultációt nyújtottunk). A 127

esetbôl 1996. október 31-én 74 volt lezárva, és 53 volt

folyamatban. Pécsett 1996 januárjától ketten dolgoz-

nak az RPA irodájában.
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