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MEGJEGYZÉSEK 
AZ EURÓPAI UNIÓ BIZOTTSÁGÁNAK RENDSZERES 


ÉVES JELENTÉSEIHEZ 
 
 
 
 
 
 
Az Európai Tanács 1993. június 22-ei koppenhágai ülésén döntött arról, hogy a kö- 


zép- és kelet-európai társult országok az Európai Unió tagjaivá válhatnak. A tagál- 
lamok állam- és kormányfői ezen az ülésen egyúttal meghatározták a tagság gazdasá- 
gi és politikai feltételeit, az ún. koppenhágai kritériumokat is. A politikai kritériumok, 
a jogállamiság, a demokratikus intézmények stabilitása, az emberi jogok védelme 
mellett a kisebbségek tiszteletben tartásának követelményét is a tagság előfeltételévé 
tették. 1994-ben Magyarország nyújtotta be elsőként csatlakozási kérelmét, amelyet 
még másik kilenc közép- és kelet-európai állam tagfelvételi kérelme követett. Az Euró- 
pai Bizottság 1997. július 17-én hozta nyilvánosságra az egyes tagjelölt országok fel- 
készültségéről szóló országvéleményét és a bővítéssel kapcsolatos anyagait (Agenda 
2000). A csatlakozási tárgyalások 1998 tavaszán kezdődtek meg az első tagjelöltekkel 
és (Ciprussal és Máltával együtt) Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia 2002-ben, míg Bulgária és Románia 
2004-ben zárta le azokat. A csatlakozási tárgyalások lebonyolítása és az egyes tagje- 
lölt országok felkészültségének ellenőrzése egyaránt a Bizottság feladata. A koppen- 
hágai politikai kritériumok, így a kisebbségek védelmének teljesítését a Bizottság az 
évente kiadott rendszeres országjelentésekben (Regular Report) értékelte. A rendsze- 
res jelentéseket egészítették ki a rövid- és középtávú célokat, feladatokat megfogalma- 
zó ún. Csatlakozási Partnerség (Accession Partnership). 


Az alábbiakban csak a rendszeres jelentéseknek a romák helyzetével foglalkozó 
részeit közöljük. 1997-ben, az országvéleményekben és az Agenda 2000-ben a roma 
kisebbségek még leginkább csak rövid utalásokban jelentek meg. A csatlakozás elő- 
rehaladásával és a probléma súlyának felismerésével együtt az Európai Bizottság is 
nagyobb teret szentelt e kérdéskörnek. Bár az éves országjelentésekben több helyütt 
előfordulnak (pl. a polgári és politikai jogok vagy a szociális jogok kapcsán), a ro- 
mák helyzetével foglalkozó megállapítások közül itt csak azok szerepelnek, amelye- 
ket az országjelentések kifejezetten a kisebbségi jogok körében említettek meg. Szo- 
ciálpolitikai kérdésként tárgyalják a romák helyzetét pl. a 2004-ben csatlakozott 
országokról készült utolsó, 2003-as monitoring jelentések. Ehelyütt mi azokat a szö- 
vegeket gyűjtöttük egybe, ahol az Európai Bizottság kisebbségi ügyként veti fel a ro- 
mákkal kapcsolatos problémákat, mivel a kérdéskört a csatlakozási folyamat során 
főként a kisebbségvédelem keretében kezelték. 


 
A szerkesztők
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AZ EURÓPAI PARLAMENT 


HATÁROZATA A ROMÁKKAL SZEMBENI HÁTRÁNYOS 
MEGKÜLÖNBÖZTETÉSRŐL 


Emberi jogok 
B4-0974/95 
1995. július 13-ai jegyzőkönyv – végleges változat 


AZ EURÓPAI PARLAMENT 


A) felismerve, hogy a romák mint nemzetek fölötti nép különleges társadalmi 
problémákkal szembesülnek; 


B) felismerve, hogy gyakorlatilag minden országban, ahol letelepedtek, általáno- 
san elterjedt hátrányos megkülönböztetés sújtja őket, de számuk Kelet- és Kö- 
zép-Európában különösen súlyosbítja a problémát; 


C) felismerve, hogy a roma nép életkörülményeinek problémájával lényegében 
csak nemzetközi szinten lehet érdemben foglalkozni; 


D) megértést és tiszteletet tanúsítva a romák különleges kultúrája iránt, felismerve 
azonban azt, hogy életmódjuk bizonyos esetekben súrlódásokat eredményez 
társadalmi környezetükkel; 


E) felismerve, hogy a jövő generációk oktatása kulcsfontosságú a romáknak az 
őket körülvevő társadalomba való beilleszkedésében, és erre különös figyelmet 
kell fordítani. 


AZ EURÓPAI PARLAMENT 


1. különleges jelentést rendel haladéktalanul, és felszólítja a Bizottságot, hogy fo- 
kozza erőfeszítéseit a romák társadalomba való beilleszkedésének és a kultúrá- 
hoz való hozzájárulásának elősegítésére. 


2. Felszólítja az európai intézményeket általában, beleértve a Bizottságot, az Európa 
Tanácsot és az EBESZ-t, hogy működjenek együtt a Parlamenttel a roma népet 
sújtó hátrányos megkülönböztetés leküzdéséért; 


3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Európa Tanácsnak és az EBESZ-nek. 


Fordította Császár Ivett 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT 
HATÁROZATA AZ ÚJ KOSZOVÓBAN ELŐFORDULÓ ROMA 
ÉS MÁS KISEBBSÉGEKKEL SZEMBENI VISSZAÉLÉSEKKEL 


KAPCSOLATBAN 


 
Emberi jogok: Romák helyzete Koszovóban 
B5-0147, 0151, 0166 és 0174/1999 
1999. október 7-ei jegyzőkönyv – végleges változat 


Az Európai Parlament 
– figyelembe véve a koszovói, valamint a volt Jugoszlávia helyzetére vonatkozó 


korábbi javaslatokat, 
– tekintettel az 1999. június 9-ei, a nemzetközi biztonsági erők (KFOR), a Jugo- 


szláv Szövetségi Köztársaság kormánya és a Szerb Köztársaság között létrejött 
katonai szerződésre, 


– tekintettel a délkelet-európai Stabilitási Egyezményre, melyet a Tanács 1999. 
június 10-én írt alá, 


– figyelembe véve az UNHCR/EBESZ által 1999. szeptember 6-án kelt, a koszo- 
vói etnikai kisebbségek helyzetéről szóló értékelést, 


– figyelembe véve az ENSZ Emberi Jogokért Felelős Főbiztosának a koszovói 
emberi jogokról szóló 1999. szeptember 7-ei jelentését, 


 
A) aggodalmának ad hangot, hogy a koszovói roma lakosság nagy része a múltban 


és jelenleg is súlyos, az emberi jogok ellen elkövetett jogsértések áldozata a ko- 
szovói konfliktus rendezése óta. Őket a konfliktus alatt is „komplikáltnak” te- 
kintettek a szerb erők; 


B) tényként kezeli, hogy ezeknek a tetteknek és jogsértéseknek a következtében jú- 
nius közepe óta több mint 12-15 ezerre becsült koszovói roma lakosság hagyta 
el Koszovót; 


C) helyteleníti azt a rengeteg erőszakos emberszöktetést és gyilkosságot, melyet 
más koszovói kisebbség, különösen a szerbek ellen követtek el a konfliktus ren- 
dezése óta; 


D) tényként kezeli a roma lakosság és más etnikai kisebbség, köztük a koszovói 
szerbek, folyamatos zaklatását. Tudva, hogy a Koszovóban állomásozó nemzet- 
közi biztonsági erők próbálják megvédeni a roma és más koszovói etnikai ki- 
sebbségeket, megállapítja, hogy jelenleg a koszovói etnikai kisebbség számára 
nyújtott biztonsági intézkedések nem elegendők; 


E) tényként kezeli, hogy a koszovói kisebbségek Koszovón belül a KFOR védelme 
alatt álló roma és szerb enklávékba költöztek; 
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F) felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb közép- és kelet-európai országban a ro- 
mákat sújtó komoly problémák léteznek, melyek különleges megközelítést igé- 
nyelnek. 


1. Felkéri a KFOR-t arra, hogy hozzon megfelelő intézkedéseket a koszovói 
roma lakosság ellen elkövetett bűnügyi cselekményekben, és az általa fel- 
ügyelt területen tegyen fokozott erőfeszítéseket az etnikai kisebbségek vé- 
delmére. 


2. Felkéri a koszovói albán közösség vezetőit, hogy vállaljanak felelősséget a ko- 
szovói romák elleni bűncselekmények és erőszakos cselekedetek megakadályo- 
zásáért. 


3. Felkéri a feleket az UNSCR 1244 (1999) életbe léptetése érdekében történő a 
KFOR-ral való együttműködésre. Tárják fel az összes, Koszovó bármely részén 
elkövetett etnikai bűncselekményt, és munkálkodjanak a társadalom különböző 
részeinek egymás közötti megbékéléséért. 


4. Sürgeti az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy az megfelelő nyomást gyakoroljon 
annak érdekében, hogy a KFOR teljesítse a katonai és katonai jellegű csoportok 
lefegyverzésére vonatkozó felhatalmazását. 


5. Felkéri az ENSZ-et és az UNMIK-ot, hogy hatalmazzák fel a koszovói KFOR- 
erőket a civil lakosság védelmére az ellenük a katonai jellegű csoportok által el- 
követett rasszista és más bűncselekményekkel szemben. 


6. Felkéri az UNHCR-t, a KFOR-t és az UNMIK-ot, hogy ellenezzenek és utasít- 
sanak el bármiféle váratlan vagy kantonizációs tervet. 


7. Felkéri az ENSZ-et, a NATO-t és az EBESZ-t gyorsítsák fel a civil lakosság 
minden rétegét képviselő koszovói rendőrség felállítását. 


8. Elismeri a Koszovó bármely részén elkövetett atrocitásokkal szembeni igazság- 
szolgáltatásra vonatkozó azonnali igényt annak érdekében, hogy a régióban 
visszaálljon a törvénytisztelet, a kulturális és etnikai sokszínűség, valamint az 
emberi jogok tiszteletben tartása, amely aztán hozzájárul az interetnikai megbé- 
kéléshez. 


9. Sajnálkozva veszi tudomásul, hogy a volt Jugoszlávia Nemzetközi Büntető Bí- 
róság (ICTY) ügyészének mindössze a koszovói konfliktus alatt elkövetett bűn- 
cselekmények nyomozására van felhatalmazása. 


10. Kitart álláspontja mellett, miszerint az UNMIK, mely a KFOR által támogatott 
ENSZ nemzetközi rendőrségén keresztül felelős a nyomozásokért és vádemelé- 
sekért, meghatározott időközönként tájékoztassa az ICTY-t a Koszovóban folyó 
nyomozások állásáról és természetéről. 


11. Felkéri a Tanácsot, a Bizottságot és az Európai Fejlesztési Bankot, hogy újjáépí- 
tési segély odaítélésekor azokat a helyhatóságokat/önkormányzatokat (muni- 
cipalities) részesítse előnyben, melyek megakadályozzák és egyben védik az et- 
nikai kisebbségeket, valamint a politikai hovatartozásukat vállalókat a hátrá- 
nyos megkülönböztetésekkel és bűncselekményekkel szemben. 
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12. Felkéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy ajánljon fel támogatást olyan progra- 
mokra és más bizalomépítő tevékenységekre, melyek a koszovói albán több- 
ség és a kisebbségi csoportok, mint pl. romák képviselői közötti párbeszédet 
segítik. 


13. Felkéri az elnököt, hogy ezt a javaslatot továbbítsa a Tanács, a Bizottság, az 
ENSZ és az ENSZ koszovói ideiglenes közigazgatása (Interim Civil Admi- 
nistration), az EBESZ, a NATO és a főtitkárhelyettes koszovói humanitárius 
ügyek különleges megbízottjának részére. 


Fordította Császár Henrietta 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA 
A KISEBBSÉGI CSOPORTOKHOZ TARTOZÓ NŐK 


HELYZETÉRŐL AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
(2003/2109[INI]) 


 
P5_TA-PROV(2004)0153 – A5-0102/2004 
2004. március 9-ei jegyzőkönyv – végleges változat 


Az Európai Parlament 
– tekintettel az EK-szerződésre, különösen annak 2., 3(2), 6. és 13. és 141(4) cik- 


keire; 
– tekintettel az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatára, az Egyesült Nemzetek- 


nek a Faji alapú hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának kikü- 
szöböléséről szóló egyezményére, az Egyesült Nemzetek polgári és politikai 
jogokról, valamint gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló egyezség- 
okmányaira, és az Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló eu- 
rópai egyezményre, amelyek elismerik, hogy mindenki egyéni joga a törvény 
előtti egyenlőséghez és a hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelem- 
hez való egyetemes jog, és amelyeket minden tagállam aláírt; 


– tekintettel az 1979-es Egyesült Nemzetek a Nőkkel szembeni hátrányos meg- 
különböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló, egyezményére 
(CEDAW), valamint az 1995-ös pekingi akciótervre (Platform for Action), 
amely elismeri az etnikai alapú diszkrimináció nemi dimenzióját; 


– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 111. sz. egyezményére, amely 
tiltja a foglalkoztatásban és a munkában a hátrányos megkülönböztetést; 


– tekintettel az Európai Unió Alapvető Jogok Chartájának 21. és 26. cikkeire;1 
– tekintettel a Tanács 2000. június 29-ei, a személyek közötti egyenlő, faji vagy etni- 


kai származástól független bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK 
irányelvére;2 


– tekintettel a Tanács 2000. november 27-ei, a foglalkoztatás és a munkavégzés 
során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 
2000/78/EK irányelvére;3 


                                            
1  HL C 364, 18.12.2000, 1. 
2  HL L 180, 19.7.2000, 22. 
3  HL L 303, 2.12.2000, 16. 
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– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2000. január 24-ei, 293/2000/EK 
sz. a gyermekek, fiatalok és nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem közössé- 
gi akcióprogramjáról (Daphne program) (2000–2003) szóló határozatára;4 


– tekintettel a Bizottság tagállamoknak szóló, a munkaerőpiaccal kapcsolatos 
egyenlőtlenségek és a hátrányos megkülönböztetés minden formája elleni küz- 
delem új eszközeinek előmozdítását [szolgáló] nemzetekfeletti együttműkö- 
désre vonatkozó „Egyenlőség” közösségi kezdeményezés irányelveit lefektető 
közleményére;5 


– tekintettel a Tanács, megkülönböztetés elleni küzdelem közösségi intézkedési 
programjának létrehozásáról (2001–2006) szóló 2000/750/EK sz. 2000. no- 
vember 27-ei határozatára;6 


– tekintettel a Tanács nemek közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi keretstra- 
tégiához kapcsolódó cselekvési program létrehozásáról (2001–2005) szóló 
2001/51/EK sz. 2000. december 20-ai határozatára;7 


– tekintettel a Bizottság a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának szóló közleményére a szociá- 
lis befogadásról szóló közös jelentés tervezetéről (COM(2001) 565); 


– tekintettel a Tanács, a fogyatékkal élő emberek európai évéről szóló 2001/903/EK 
sz. 2001. december 3-ai határozatára;8 


– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok társadalmi kirekesz- 
tés elleni küzdelmet szolgáló együttműködése ösztönzésére szolgáló közösségi 
cselekvési programról szóló 2001. december 7-ei, 2002/50/EK sz. határozatá- 
ra;9 


– tekintettel a Bizottság a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek szóló 2003. ja- 
nuár 24-ei, „A fogyatékkal élő személyek méltóságát és jogait védő és előmoz- 
dító Egyesült Nemzetek [Szervezetének] jogilag kötelező dokumentuma felé” 
című közleményére; 


– tekintettel a Tanács 2003. február 6-ai, a társadalmi párbeszéden és partnersé- 
gen keresztül [megvalósított] társadalmi befogadásról szóló döntésére;10 


– tekintettel a Tanács 2003. július 15-ei, a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatá- 
sának és társadalmi integrációjának elősegítéséről szóló döntésére;11 


– tekintettel a Bizottság a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának szóló, 2003. október 30-ai,  


                                            
4 HL L 34, 9.2.2000, 1. 
5 HL C 127, 5.5.2000, 2. 
6 HL L 303, 2.12.2000, 23. 
7 HL L 17, 19.1.2001, 22. 
8 HL L 335, 19.12.2001, 15. 
9 HL L 10, 12.2.2002, 1. 
10 HL C 39, 18.2.2003, 1. 
11 HL L 175, 24.7.2003,15. 1. 
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(COM[2003]650) sz., „Egyenlő esélyek a fogyatékkal élő embereknek: egy eu- 
rópai akcióterv” című közleményére; 


– tekintettel a Tanács 2003. december 1–2-ai, a fogyatékkal élő emberek egyenlő 
esélyeinek előmozdításáról szóló következtetéseire; 


– tekintettel saját eljárásrendjének 163. szabályára; 
– tekintettel az Egyenlő Esélyek és a Nők Jogai Bizottságának jelentésére 


(A5-0102/2004); 
A) mivel az Unió az EU-szerződés 6. cikkének megfelelően a szabadság, a demok- 


rácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletbentartása és a jogálla- 
miság alapelveire épül; mivel ezek az alapelvek magukban foglalják az EU-ban 
élő emberek sokféleségének, így kultúrájuk, nyelvük és etnikai származásuk 
tiszteletben tartását, valamint minden csoport és kisebbség érdekeinek és gond- 
jainak figyelembe vételét és tiszteletben tartását, 


B) mivel az EU joga tiltja a faji vagy etnikai származáson alapuló mindenfajta hát- 
rányos megkülönböztetést a foglalkoztatás, az oktatás, a foglalkozási képzések, 
a szociális védelem és szociális biztonság, egészségügy, szociális juttatások, a 
javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve a javakkal és szolgáltatá- 
sokkal való ellátás terén, 


C) mivel a tagjelölt országok EU-csatlakozásának koppenhágai kritériumai a ki- 
sebbségek védelmére is utalnak, 


D) mivel az EK-szerződés 3(2) cikke értelmében a közösség célja a nők és férfiak 
közötti egyenlőtlenségek megszüntetése és az egyenlőség előmozdítása, külö- 
nösen, mert a nők gyakran sokféle diszkrimináció áldozatai, 


E) mivel a nők nem kormányzati szervezetei és hálózataik jelentősen hozzájárul- 
nak a nők jogainak felkarolásához és a nőkkel szembeni hátrányos megkülön- 
böztetés elleni küzdelemhez, 


F) mivel az EU joga a foglalkoztatásban és a foglalkozásokban tiltja a fogyatékos- 
sághoz kapcsolódó hátrányos megkülönböztetést, 


G) mivel a fogyatékos nők a fogyatékos férfiakkal összevetve ugyanolyan hátrá- 
nyos megkülönböztetést szenvednek, mint amilyent általában a nők a férfiakkal 
szemben tapasztalnak, valamint [hátrányos megkülönböztetést szenvednek] a 
nem fogyatékos nőkkel szemben is, emellett részük a fogyatékossággal járó 
minden hátrány, mégha ezek a hátrányok a fogyatékosság súlyossága és termé- 
szete szerint különböznek is, 


H) mivel elsődleges fontosságú olyan politikák alkalmazása, amelyek a fogyatékos 
nőket az önálló életvezetésre alkalmassá teszik, [amelyek] lehetővé teszik, hogy 
munkával ellássák magukat, ahol lehetséges, megválasszák magán-, szakmai és 
családi életüket, hozzáférjenek az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz, valamint a 
köz- és magánterületekhez, és tapasztalataikkal, képességeikkel és tehetségük- 
kel az egész társadalom gazdagodni tudjon; mivel a fogyatékos emberekkel 
szembeni politikákat a fogyatékos nők egyenlő bánásmódjának biztosítása cél- 
jával kell megosztani, alkalmazni és elfogadni, 
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I) mivel a fogyatékos nők helyzetének javítása [szempontjából] kritikus területnek 
[számít] az oktatás és képzés előmozdítása, a foglalkoztatás, a szociálpolitika, a 
döntéshozatalban való részvétel, a társadalmi és kulturális életben való részvétel 
és integráció, a szexualitáshoz, egészséghez és anyasághoz való jog és a család- 
alapításhoz való jog, az erőszakkal és a szexuális visszaélésekkel szembeni véde- 
lem, az önbecsülés előmozdítása, a fogyatékos nők szervezeteinek és hálózatai- 
nak előmozdítása, valamint a döntéshozatalba való bevonásuk és a fogyatékos 
nőkről a médiában kialakított kép javítása, 


J) mivel a bevándorló nők az EU bevándorló népességének átlagban 50%-át teszik 
ki, és gazdasági hozzájárulásuk családjuk túlélésében, valamint a származási or- 
száguk gazdasági stabilitásában jelentős; mivel ezek a nők gyakran szembesül- 
nek a hátrányos megkülönböztetés kettős vagy többféle formájával, saját közös- 
ségükben nőként és etnikai származásuk miatt, 


K) mivel a rasszizmus, idegengyűlölet és diszkrimináció, amellyel a bevándorló 
nők szembesülnek, az egész EU-ban általánosan előfordulnak; mivel ezek hoz- 
zájárulnak a szegénységhez és a társadalmi kirekesztéshez, és ennek következ- 
tében megnehezítik az alapvető szociális szolgáltatásokhoz és anyagi javakhoz, 
úgymint az egészségügyi ellátáshoz, lakáshoz, jóléti és szociális védelmi jutta- 
tásokhoz, valamint a munkaerőpiachoz, oktatáshoz, képzéshez és előmenetel- 
hez, fizetésemeléshez és szociális biztonsághoz való hozzáférést, 


L) mivel a bevándorló nők alacsony szintű iskolázottságuk, valamint kulturális és 
nyelvi különbözőségeik miatt különösen ki vannak téve a szegénységnek és a 
társadalmi kirekesztésnek; mivel gyakran emberkereskedelem és más formájú 
erőszak, úgymint az otthoni erőszak, prostitúció, kényszerházasság és nemi 
csonkítás áldozatai, 


M)mivel azoknak a nőknek, akik a családegyesítési politika eredményeként csatla- 
koztak férjükhöz, nincsenek egyéni jogaik, és férjük jogállásától függenek; mi- 
vel ezeket a nőket válás vagy férjük halála esetén a kiutasítás fenyegeti, tehetet- 
lenek bejelenteni azt az erőszakot, amelynek áldozatai voltak, 


N) mivel az EU jövőbeli bővítésével és különösen öt ország – a Cseh Köztársaság, 
Szlovákia, Magyarország, Bulgária és Románia – csatlakozásával, amelyekben 
a legnagyobb roma közösségek élnek, a roma lesz a legnagyobb etnikai kisebb- 
ség az EU-ban, így a szegénység, kirekesztés és a gazdasági, szociális és politi- 
kai diszkrimináció, amellyel szembe néznek, az EU számára nagy kihívás és ko- 
moly aggodalom tárgya lesz, 


O) mivel a roma nők többféle hátrányos megkülönböztetés áldozatai, etnikai ki- 
sebbségi helyzetük miatt diszkrimináció és társadalmi kirekesztés éri őket, vala- 
mint nemi alapon saját közösségükben is elnyomják őket; mivel e helyzet ered- 
ményeként ezek a nők egyszerre szembesülnek a rasszizmussal, szexizmussal, 
szegénységgel, kirekesztéssel és emberi jogaik megsértésével, ami rövidebb 
várható élettartamban és magas halandóságban, az oktatáshoz való korlátozott 
hozzáférés miatt írástudatlanságban, a makacs szexuális előítéletekben, a ter- 
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mékenységi és szexuális egészségügyi ellátáshoz való korlátozott hozzáférés- 
ben, nagyon korai anyaságban és/vagy kényszerházasságokban, erőszakos nő- 
rablásban, emberkereskedelemben, kényszerprostitúcióban, szexuális vissza- 
élésekben és otthoni erőszakban, a foglalkoztatási piacról és közösségük dön- 
téshozatalából való kizárásukban nyilvánul meg. 


 


[...] 


Roma nők 


17. [Az Európai Parlament] üdvözli az EU tevékeny támogatását, amit a tagálla- 
mokban és a csatlakozó, valamint tagjelölt államokban a hátrányos megkülön- 
böztetés, a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen küzdő politikákkal, 
programokkal és projektekkel az állami hatóságok, nem kormányzati szerveze- 
tek és más, a romák integrációjának és a roma nők helyzetének javításáért dol- 
gozó szereplők erőfeszítéseihez nyújt. 


18. Mindazonáltal felhívja a Bizottság és az érintett kormányok figyelmét arra, 
hogy szükség van (a) a közösségi és nemzeti szinten a roma nők gazdasági, szo- 
ciális és politikai helyzetét, a döntéshozatali folyamatokba való bevonásukat és 
emberi jogaik védelmét feltételezhetően előmozdító politikák hatékony végre- 
hajtására; (b) általában a roma lakosságot és különösen a roma nők esélyeit és 
egyenlő bánásmódját érintő ügyek beillesztésére a társadalmi beilleszkedéssel 
és a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos megfelelő programokba és politikák- 
ba, a Daphne-programba és a diszkrimináció-ellenes akcióprogramba és jogal- 
kotásba; (c) a roma nőkkel való egyeztetésre minden olyan programnál és pro- 
jektnél, ami feltételezhetően őket érinti, illetve a javukat szolgáló kedvező 
intézkedések elfogadásánál. 


19. Megállapítja, hogy a tagállamokban és a csatlakozó, valamint tagjelölt államok- 
ban a megfelelő statisztikák és adatok hiánya megnehezíti a romákat, különösen 
a roma nőket érő hátrányos megkülönböztetés mértékének megértését, és aka- 
dályt gördít a már alkalmazott politikák hatásainak felmérése és a hatékony po- 
litikák kialakítása elé. 


20. Felhívja az érintett kormányokat, hogy tegyenek intézkedéseket a roma nők ter- 
mékenységi és szexuális egészségének javítása érdekében, akadályozzák meg 
és vessenek véget a kényszerített sterilizációnak, és mozdítsák elő a családterve- 
zést, a korai házasságok alternatíváit és a szexuális oktatást. 


21. Utasítja elnökét, hogy ezt a határozatot továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottság- 
nak, a tagállamoknak, a csatlakozó és tagjelölt kormányoknak. 


Fordította Vizi Balázs 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA 
A ROMÁKRÓL AZ EURÓPAI UNIÓBAN 


 


2005. április 28. 


P6_TA-PROV(2005)0151   B6-0272,0273,0274,0275 és 0276/2005 


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSA A ROMÁK EURÓPAI UNIÓBELI 
HELYZETÉRŐL 


Az Európai Parlament, 
– tekintettel a nemzetközi roma nap 2005. április 8-ai megünneplésére,1 
– tekintettel a 2004. október 29-én az állam- és kormányfők által aláírt alkotmá- 


nyos szerződésre, amelynek második része tartalmazza az Európai Unió alapjo- 
gi chartáját, 


– tekintettel az EK-szerződés 3., 6., 7., 29. és 149. cikkére, amely valamennyi ál- 
lampolgár számára egyenlő esélyek biztosítására kötelezi a tagállamokat, 


– tekintettel az EK-szerződés 13. cikkére, amely lehetővé teszi az Európai Kö- 
zösség számára, hogy megfelelő lépéseket tegyen a faji vagy etnikai származá- 
son alapuló megkülönböztetés ellen, 


– tekintettel a személyek faji vagy etnikai származására tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének végrehajtásáról szóló 2000. június 29-ei 2000/43/EK tanácsi 
irányelvre,2 amely megtiltja az etnikai alapú megkülönböztetést, 


– tekintettel az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keret- 
egyezményének 4. cikkére és az emberi jogok és alapvető szabadságok védel- 
méről szóló európai egyezményre, 


– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 1557/2002 ajánlására, kü- 
lönösen annak 3. és 15. cikkére, amely kiemeli a romák elleni széles körű diszk- 
riminációt, és az őket sújtó hátrányos megkülönböztetést ellenőrző rendszer 
megerősítésének szükségességét, 


– tekintettel az 1999-es helsinki Európai Tanácsot megelőzően a COCEN-cso- 
port által elfogadott, „A roma lakosság helyzete a tagjelölt országokban” című 
dokumentumra, amely kiemeli, hogy fel kell hívni a figyelmet a romákkal 
szemben megnyilvánuló rasszizmusra és diszkriminációra, 


– tekintettel a kínzás és a kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód és bünte- 
tések elleni 1984. december 10-ei ENSZ-egyezményre, 


                                            
1 A nemzetközi roma nap megünnepléséről 1971-ben az Első Roma Világkongresszuson határoztak. 
2 HL L 180., 2000. 7. 19., 22. 
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– tekintettel az alkalmazás és foglalkoztatás terén az egyenlő elbíráláshoz általá- 
nos keretet létrehozó 2000. november 27-ei 2000/87/EK tanácsi irányelvre,3 


– tekintettel az európai politikai pártok chartájára „a rasszizmusellenes társadalo- 
mért”,4 


– tekintettel az alapvető jogokért, a diszkriminációmentességért és az egyenlő bá- 
násmódért felelős biztosok csoportjának létrehozására5 és várva a csoport prog- 
ramját, 


– tekintettel a Rasszizmus és az Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontját 
létrehozó 1997. június 2-ai 1035/97/EK tanácsi rendeletre,6 a Megfigyelőköz- 
pont (EUMC) éves és tematikus jelentéseire az EU-ban tapasztalható rassziz- 
musról, valamint a kibővült Európai Unióban a kisebbségekről és diszkriminá- 
ciómentességről szóló bizottsági Zöld Könyvre (COM (2004)0379), 


– tekintettel az Európai Bizottság közelmúltban kiadott jelentésére, amely felhív- 
ja a figyelmet az Európában élő romák, cigányok és vándorló népcsoportok el- 
leni ellenséges magatartások és emberi jogi visszaélések nyugtalanítóan magas 
szintjére,7 


– tekintettel a Holocaustról való megemlékezésről, az antiszemitizmusról és a 
rasszizmusról szóló 2005. január 27-ei állásfoglalására,8 


– tekintettel olyan nemzetközi jogi eszközökre, mint az ENSZ Bizottsága a Faji 
Megkülönböztetés Megszüntetéséért által hozott XXVII. általános ajánlására 
(„a romák faji megkülönböztetése”) és az Európai Bizottság Fajgyűlölet és In- 
tolerancia elleni (ECRI) 3. általános politikai ajánlására (a romák/cigányok el- 
leni fajgyűlölet és intolerancia elleni küzdelem),9 


– tekintettel az EBESZ-ben részes államok, köztük a tagállamok és a tagjelölt or- 
szágok által elfogadott, a romák és szintik helyzetének az EBESZ területén be- 
lüli javítására összpontosító átfogó cselekvési tervre, amelyben az államok töb- 
bek között vállalják, hogy megerősítik erőfeszítéseiket, hogy társadalmainkban 
a roma és szinti népesség képes legyen teljes és egyenlő mértékű szerepválla- 
lásra, valamint hogy megszüntetik az ellenük irányuló diszkriminációt; 


– tekintettel az eljárási szabályzat 103. cikkének (4) bekezdésére, 


                                            
3 HL L 303., 2000. 12. 2., 16. 
4 Az „európai pártok chartája a rasszizmusellenes társadalomért” az EU rasszizmus és idegengyűlö- 


let elleni konzultációs bizottságának javaslata az Európai Unió politikai pártjai számára. A szöveget e 
bizottság 1997. december 5-én fogadta el. 


5 A Bizottság elnöke, José Manuel Barroso a 2004. október 26-ai, az Európai Parlament előtt el- 
mondott beszédében hirdette meg e kezdeményezést, amelyben kifejtette, hogy az általa vezetett cso- 
port fogja ellenőrizni a Bizottság e területen folytatott tevékenységét és fő kezdeményezéseit, továbbá 
politikai hajtóerőként fog működni. 


6 HL L 230., 1997. 8. 21., 19. 
7 „A romák helyzete a kibővült Európában”, kezdeményezte és kiadta a Foglalkoztatási és Szociális 


Főigazgatóság, 2004. 
8 Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0018. 
9 3. sz. általános ajánlás „romák és cigányok elleni fajgyűlölet és intolerancia elleni küzdelem”. 
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A) mivel április 8-át jelölték ki a nemzetközi roma nap ünnepének, így az a romák 
éves napjának tekinthető, másrészt lehetőséget teremt a figyelemfelkeltésre Eu- 
rópa legnagyobb etnikai kisebbségét és annak társadalmi kirekesztettségét ille- 
tően; 


B) mivel 12-25 millió roma él Európában, ebből 7-9 millió az Európai Unióban, 
faji megkülönböztetés közepette, és gyakran súlyos strukturális hátrányoktól, 
szegénységtől és társadalmi kirekesztéstől, valamint többszörös hátrányos meg- 
különböztetéstől szenvedve a nemi hovatartozás, életkor, fogyatékosság vagy 
szexuális irányultság alapján; 


C) hangsúlyozza a romákkal szembeni fajgyűlölet és faji megkülönböztetés terén 
észlelhető folyamatos és erőszakos tendenciák sürgős felszámolásának szüksé- 
gességét, és tudatában van annak, hogy cigányellenes és romagyűlölő érzelmek- 
től vezérelve a szélsőséges csoportok által elkövetett rasszista támadások, a 
gyűlöletbeszéd, a fizikai támadások, a jogellenes kilakoltatások, a rendőrségi 
zaklatások bárminemű büntetlensége hozzájárul a jogállamiság és a demokrácia 
gyengüléséhez, fokozza az ilyen típusú bűncselekmények előfordulási gyakori- 
ságát, és felszámolásához elszánt cselekvésre van szükség; 


D) elismeri, hogy a romákkal szembeni faji megkülönböztetés és idegengyűlölet el- 
leni küzdelem kudarca, különösen az állami szervek részéről, a társadalmi prob- 
lémák tartós fennállását erősítő tényező; 


E) mivel a roma közösséget még mindig nem tekintik etnikai vagy nemzeti kisebb- 
ségi csoportnak valamennyi tagállamban és tagjelölt országban, és így nem él- 
vezhetik valamennyi érintett államban az ezen státushoz tartozó jogokat; 


F) mivel noha számos tagállam gyorsan átültette nemzeti jogába a 2000/43/EK 
irányelvet, számos tagállam ezt vagy nem tette meg, vagy nem teljesen, illetve 
nem helyesen tette azt; 


G) emlékeztet arra, hogy a roma holocaust teljes mértékű elismerést érdemel, 
amely arányban áll az európai romák fizikai kiirtását célzó náci bűntettekkel, és 
e tekintetben felhívja a Bizottságot és a hatóságokat, hogy tegyenek meg min- 
den szükséges lépést annak érdekében, hogy áthelyezzék a sertésfarmot a Lety u 
Pisku-i egykori koncentrációs tábor területéről, és ott megfelelő emlékművet 
hozzanak létre; 


H) emlékeztet arra, hogy számos roma vált és válik háborúk áldozatává, valamint 
etnikai tisztogatások célpontjává, és továbbra is zaklatás áldozata a korábbi Ju- 
goszlávia régióinak egyes részein; 


I) nehezményezi, hogy nagyszámú roma származású menedékért folyamodót uta- 
sítottak ki vagy fenyegettek meg a fogadó tagállamokból való kitoloncolással, 
megsértve ezzel az 1951-es genfi egyezményben és a kapcsolódó jegyzőköny- 
vekben meghatározott visszaküldés tilalmát; 


J) sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a romák továbbra is alulreprezentáltak a kor- 
mányzati rendszerben és a közigazgatásban azon tagállamokban és tagjelölt or- 
szágokban, ahol a népesség nagy százalékát teszik ki; emlékeztetve arra, hogy e 
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kormányok vállalták a döntéshozatali rendszerben dolgozó romák számának 
növelését, azonban még nem értek el jelentős előrelépést; 


K) elismeri, hogy szükség van a romák hatékony részvételére a politikai életben, 
különösen a roma közösségek életét és jólétét érintő döntések tekintetében; 


L) hangsúlyozza, hogy semmilyen esetben sem szabad új állampolgársági törvé- 
nyeket úgy megszövegezni és alkalmazni, hogy azok diszkrimináljanak egyes 
állampolgárságért törvényesen folyamodó személyeket, vagy megtagadják az 
állampolgárságot a tagállamban vagy tagjelölt országban hosszú ideje tartózko- 
dó roma lakosoktól; 


M)mivel számos országban világos jelei vannak a rendőri erőkre és más bűnügyi 
igazságszolgáltatási szervekre ható romaellenes előítéletnek, amely módszeres 
faji megkülönböztetéshez vezet a büntető bíráskodási gyakorlat során; 


N) mivel a romákat rendszeresen negatív diszkrimináció éri az egészségügyi és tár- 
sadalombiztosítási szolgáltatások nyújtásakor, aggodalmát fejezi ki a szülészeti 
osztályokon előforduló szegregációk és a roma nők – megfelelő tájékoztatás 
alapján adott – beleegyezése nélkül történő sterilizálása miatt; 


O) mivel széles körben tapasztalhatók a színvonalon aluli, egészségtelen körülmé- 
nyek és a gettósodás jelei annak megakadályozásával együtt, hogy a romák az 
ilyen környékekről kiköltözhessenek; 


P) felhívja a figyelmet a számos tagországban faji elkülönítést alkalmazó iskola- 
rendszerekre, amelyekben a roma gyermekek oktatása vagy alacsonyabb szín- 
vonalú elkülönített osztályokban vagy szellemi fogyatékos osztályokban folyik; 
elismerve, hogy a romák oktatáshoz és tudományos tevékenységhez való hozzá- 
férésének javítása a roma közösségek általános kilátásainak javulásához elen- 
gedhetetlen; 


Q) mivel az átlagot tekintve a roma közösségeknek elfogadhatatlanul nagy mértékű 
munkanélküliséggel kell szembenézniük, amely speciális intézkedéseket tesz 
szükségessé a munkához jutás megkönnyítése érdekében; 


R) tekintve a romák kultúrájuk elismertetésével kapcsolatos nehézségeit, sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy a legtöbb tagállamban és tagjelölt államban az általános 
médiák műsoraiban továbbra is alulreprezentált a romaság, miközben a roma 
polgárokkal kapcsolatos negatív sztereotípiák terjednek az újságcikkekben, te- 
levíziós és rádiós műsorokban; megjegyzi, hogy az új kommunikációs technoló- 
giák, beleértve az internetet is, szintén hozzá tudnak járulni a romafóbia elleni 
küzdelemhez; 


1. teljes mértékben elítél mindenfajta diszkriminációt, amellyel a roma nép szem- 
besül; 


2. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot, a tagállamokat és a tagjelölt országokat, hogy 
fontolják meg a romák európai kisebbségként való elismerését; 


3. üdvözli Barroso úrnak, a Bizottság elnökének nemrégiben tett nyilatkozatát a 
roma nép elleni diszkrimináció felszámolásának fontosságáról, valamint a lisz- 
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szaboni stratégia lehetséges szerepéről a romák lehetőségeinek javításában,10 és 
sürgeti a Tanácsot, a Bizottságot, a tagállamokat és a tagjelölt országokat, hogy 
tegyenek lépéseket a cigányellenesség/romafóbia minden formájának leküzdé- 
sére helyi, nemzeti, regionális vagy uniós szinten; 


4. sürgeti a Bizottságot, hogy vegye bele a 2007 „egyenlő esélyek mindenkinek” 
európai éve prioritásai közé a cigányellenesség/romafóbia elleni európai szintű 
küzdelem ügyét, és felhívja a politikai pártokat és a civil közösségeket minden 
szinten, hogy tegyék világossá, az európai társadalomban soha nem lesz elfo- 
gadható a romagyűlölet; 


5. sürgeti továbbá a Bizottságot, hogy a koppenhágai kritériumok politikai előírá- 
sainak keretén belül fokozottan biztosítsa, hogy a tagjelölt országok valódi erő- 
feszítéseket tegyenek a jogállamiság megerősítése, valamint az emberi jogok és 
a kisebbségek, különösen a roma népesség jogainak védelme érdekében; 


6. felhívja a Bizottságot, hogy adjon ki közleményt arról, hogy hogyan tudja az EU 
a tagállamokkal együttműködésben a legjobban összehangolni és segíteni a ro- 
mák helyzetének javítására irányuló törekvéseket, és hogy fogadjon el egy 
olyan cselekvési tervet, amely világos ajánlásokat tartalmaz a tagállamok és a 
tagjelölt országok számára a romák gazdasági, társadalmi és politikai integráci- 
ójának javítására; 


7. üdvözli azt, hogy a tagállamok gyorsan átültették a 43/2000 EK irányelvet a 
nemzeti jogukba, és sürgeti azokat, amelyek ellen jelenleg tájékoztatás elmu- 
lasztása kapcsán szerződés megsértése miatti eljárást indítottak, hogy tegyenek 
lépéseket a lemaradásuk csökkentésére; felhívja a Tanácsot, hogy a luxembour- 
gi elnökség során állapodjon meg a javasolt faj- és idegengyűlöletről szóló EU 
kerethatározat-javaslatról, amely a gyűlöletkeltő bűncselekményeket büntethe- 
tővé teszi az Unióban, és amelyről konzultálni kell az Európai Parlamenttel; 


8. felhívja a tagjelölt országokat és a tagállamokat, hogy erősítsék a nemzeti jogal- 
kotásukat és közigazgatási intézkedéseiket, hogy kifejezett és egyedi cigányel- 
lenesség és romafóbia elleni intézkedésekkel a közélet valamennyi területén 
akadályozzák meg a faji diszkriminációt és az ahhoz kapcsolódó közvetlen vagy 
közvetett intoleranciát; 


9. felhívja a tagjelölt országokat és a tagállamokat, hogy osszák meg egymással a 
legjobb gyakorlatokat a roma kultúra előmozdításának bátorítására; 


10. felhívja a tagállamokat, hogy lépjenek fel megfelelő módon a romák elleni bár- 
mely faji gyűlölet, illetve a diszkrimináció és erőszak felbujtása ellen a médiá- 
ban és a hírközlés más formáiban, és felhívja a legjelentősebb médiákat, hogy 
vezessenek be bizonyos gyakorlatot olyan alkalmazottak felvételére, akik kép- 
viselik a társadalom összetételét; 


                                            
10 A „Lisszabon scorecard V.” 2005. március 17-ei beindításakor tett nyilatkozat. 
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11. felhívja a tagállamokat és a tagjelölt országokat, hogy fejlesszenek ki stratégiát a 
romák részvételének növelésére a választások valamennyi szintjén mind szava- 
zóként, mind jelöltként; 


12. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy biztosítsák a roma származású be- 
vándorlók egyenlő szociális és politikai jogait; 


13. hangsúlyozza, hogy a hivatalos dokumentumok hiánya a romák alapvető jogai 
gyakorlásának, valamint a társadalmi integrációhoz létfontosságú szolgáltatá- 
sok hozzáférésének komoly akadály Európában; 


14. sürgeti valamennyi tagállamot és tagjelölt országot, hogy hozzanak konkrét in- 
tézkedéseket a romák munkaerőpiacra jutásának javítására a jobb, hosszú távú 
foglakoztatás biztosítása érdekében; 


15. felhívja azon tagállamokat, ahol a roma gyerekeket a szellemi fogyatékosok is- 
koláiba vagy külön osztályokba különítik el, hogy egy meghatározott időn belül 
tegyenek lépéseket az elkülönítés elleni programok terén, ezáltal biztosítva a 
minőségi oktatáshoz való hozzáférést a roma gyermekeknek és megakadályoz- 
va a romaellenes érzelmeket az iskolás gyerekek között; 


16. emlékeztet a romák, szintik és vándorlók gyerekeinek oktatásáról szóló, 1989. 
május 22-ei tanácsi és az oktatási miniszterek tanácsa általi állásfoglalására,11 és 
úgy véli, hogy kiemelten kezelendő a roma gyermekek oktatáshoz való hozzáfé- 
résének biztosítása; 


17. felhívja a tagállamokat és a tagjelölt országokat, hogy tegyenek lépéseket az 
egészségügyi és társadalombiztosítási szolgáltatásokhoz való, mindenki számá- 
ra egyenlő hozzáférés érdekében, vessenek véget minden diszkriminatív gya- 
korlatnak, különösen a romák elkülönítésének a szülészeteken, és akadályozzák 
meg a roma nők belegyezés nélküli sterilizálását; 


18. üdvözli az Európai romák és vándorlók fórumának létrehozását, és a parlament 
keretében működő csoportoknak a roma és kisebbségi ügyekre irányuló munká- 
ját; elismeri az ilyen testületekkel folytatott együttműködés fontosságát az euró- 
pai roma politikák létrehozása során; 


19. úgy véli, hogy a jelenlegi európai gettósodás elfogadhatatlan, és felhívja a tagál- 
lamokat, hogy tegyenek konkrét lépéseket a gettósodás ellen, a diszkriminatív 
gyakorlatok leküzdésére a lakásügyben és a romák alternatív, higiénikus lakha- 
táshoz jutásának elősegítésére; 


20. sürgeti a roma népességű régiók kormányait, hogy tegyenek további lépéseket a 
roma köztisztviselők integrálására a közigazgatás és a döntéshozatal vala- 
mennyi szintjén a korábbi kötelezettségvállalásokkal összhangban, és biztosít- 
sák a szükséges forrásokat az ilyen pozíciók hatékony működtetésére; 
21. üdvözli az öt tagállam és tagjelölt ország által életre hívott „A romák bekapcso- 
lódásának évtizede” elnevezésű kezdeményezést, és felhívja a Bizottságot,  


                                            
11 HL C 153., 1989.6.21., 3. 
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hogy működjön együtt az érintett kormányokkal ezen kezdeményezés EU-s fi- 
nanszírozásában; 


22. felhívja a Bizottságot, hogy nyilvánosan bátorítsa a nemzeti kormányokat, hogy 
garantálják a roma szereplők teljes bevonását a projektek tervezésébe, végrehaj- 
tásába és nyomon követésébe, amennyiben a finanszírozási program romákat 
céloz meg; 


23. támogatja az uniós intézményeken belüli folyamatos fejlődést az EBESZ által 
kialakított roma-roma közötti megközelítés beépítésére a romákhoz és a nem ro- 
mákhoz kapcsolódó jövőbeli álláshirdetések során; 


24. felhívja a politikai pártokat mind nemzeti, mind európai szinten, hogy vizsgál- 
ják felül pártstruktúrájukat és eljárásaikat a romák részvételét közvetve vagy 
közvetlenül akadályozó korlátok eltávolítása érdekében, és építsenek be elkép- 
zeléseket a romák teljes integrációjára a fő politikai és társadalmi programjukba; 


25. sürgeti az Európai Unió Megfigyelőközpontját, valamint létrehozása után az 
alapjogi ügynökséget, hogy fordítson nagyobb figyelmet az európai cigányelle- 
nességre/romafóbiára, és biztosítsa a szükséges erőforrásokat a romák elleni faji 
jellegű visszaélések és emberi jogi sérelmek nyomon követésére; 


26. sürgeti valamennyi tagállamot, hogy támogassák a romákat abban, hogy képe- 
sek legyenek az önképviseletre, valamint a közéletben és a társadalmi életben 
való aktív részvételre, és tegyék lehetővé a roma civil szervezetek számára, 
hogy hallathassák hangjukat; 


27. felhívja a Bizottságot, hogy vesse fel a romakérdést európai szinten, különösen a 
tagjelölt országok tekintetében, mivel Európa minden részében élnek romák; 


28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottság- 
nak, a tagállamok és a tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek. 


Az Európai Parlament hivatalos 
magyar fordítása 
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RENDSZERES 
ÉVES JELENTÉSEI 


 


BULGÁRIA 


AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 1998. ÉVI RENDSZERES JELENTÉSE 
BULGÁRIA ELŐREHALADÁSÁRÓL A TAGSÁG FELÉ 


Brüsszel, 1998. november 


11. o. 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


A kisebbségi jogok tiszteletének és védelmének tekintetében kevés változás történt. 
A roma kisebbség szociális helyzete még mindig hagy maga után kívánnivalót. Az 
első lépést Bulgária 1997. december 4-én tette meg az Etnikai és Demográfiai 
Ügyek Nemzeti Tanácsának (National Council for Ethnic and Demographic Affairs) 
felállításáról szóló rendelet elfogadásával, mely a kormány és a különböző kisebb- 
ségi csoportok képviselőit tömöríti magába, s célja a demográfiai politikák és straté- 
giák kidolgozása, a különböző etnikai és kisebbségi csoportok közötti tolerancia és 
megértés elősegítése. 


A roma közösség integrációja továbbra is komoly kihívás. A romákat hátrányos 
megkülönböztetés éri a társadalmi élet számos területén (oktatás, foglalkoztatás, la- 
kásellátás, szociális biztonság, egészségügy), a döntéshozatali szervekben alulrep- 
rezentáltak, mely részben az őket sújtó diszkriminációnak és a lehetőség hiányának, 
de részben a képviselőik megosztottságának a következménye. 


Az ország gazdasági nehézségei különösen a romákat sújtják. Szociális helyzetü- 
ket a Nemzeti Tanács és némely vezető kormánypárti politikus az egyik legsürge- 
tőbb problémának nevezte, és egy vegyes munkacsoportot állítottak fel a helyzetük 
javításának segítése érdekében. 


[...] 


1.3. Általános értékelés 


A fejlemények megerősítik, hogy Bulgária teljesíti a koppenhágai politikai kritériu- 
mokat. 
 
[...] 
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A romák társadalmi kirekesztettségének megelőzésére [...] további erőfeszíté- 
sekre van szükség. 
[...] 


Fordította Császár Ivett 


BULGÁRIA 1999. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 1999. október 13. 
 
15–16. o. 
 
Az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményét Bulgá- 
ria 1999 májusában ratifikálta. 


A lakosság kb. 5%-át kitevő roma közösség továbbra is hátrányos megkülönbözte- 
tés áldozata a közigazgatás területén is. A rendőri védelem nem megfelelő, jelentős 
mértékű a társadalmi kirekesztettség, a szegénység, az írástudatlanság és a munka- 
nélküliség. Roma gyerekek aránytalanul nagy számban járnak a szellemi fogyatéko- 
sok számára fenntartott iskolákba. A lakosság többi részénél jóval rosszabb egész- 
ségügyi feltételek és lakáskörülmények között élnek. 


Helyzetük javításának érdekében történt néhány intézkedés: 
 A romáknak a bolgár társadalomba való integrációját szolgáló keretprogramot 


fogadtak el 1999 áprilisában. Ezt, az Etnikai és Demográfiai Nemzeti Tanács 
keretében zajló, kimerítő konzultációk követték a kormány, valamint roma szer- 
vezetek és emberi jogi nem kormányzati szervezetek részéről. A program alap- 
vető elveket és általános intézkedéseket ír elő a hátrányos megkülönböztetés és 
munkanélküliség leküzdésére, az egészségügy, az oktatás és a lakáskörülmé- 
nyek színvonalának javítására, valamint a kulturális védelem és a nemzeti médi- 
ához való hozzáférés biztosítására. 


 A keretprogram kilátásba helyezi egy nemzeti bizottság felállítását a hátrányos 
megkülönböztetés leküzdésére. 


 Bulgária 28 régiójának kialakítása után a 28 regionális központból 10-ben roma 
képviselőket neveztek ki. Egyes minisztériumokba roma tanácsadók kerültek. 


 


A fenti intézkedések a bolgár kormánynak a romák helyzete iránti elkötelezettségét 
tükrözik. A keretprogramot azonban most az érintett minisztériumok konkrét lépé- 
seinek kell követnie, s meg kell szabni a program kivitelezéséhez szükséges költ- 
ségvetési feltételeket. 


[...] 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


120 
 


 


1.3. Általános értékelés 


Bulgária teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. Mindazonáltal, további 
erőfeszítésekre van szükség a jogállamiság, az emberi jogok és kisebbségi jogok, 
különösen a roma lakosság [jogainak] védelme megerősítésében, ahol a nemrégiben 
elfogadott kormánydöntéseket megfelelő pénzforrásokkal alátámasztott konkrét in- 
tézkedések kell, hogy kövessék. 


[...] 
Fordította Császár Ivett 


BULGÁRIA – 2000. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 


Brüsszel, 2000. november 8. 
21–22. o. 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


Bulgária figyelemre méltó előrehaladást tett jogalkotásának az európai normákhoz való 
igazításának terén, és elismeri, hogy egyes kisebbségek problémái további intézkedése- 
ket igényelnek. A Bulgáriában élő különböző kisebbségi csoportok helyzetéről nagyon 
nehéz pontos, naprakész információhoz jutni – a 2001-re tervezett népszámlálás fontos 
hozzájárulás lehet e tekintetben, feltéve, ha elősegítik a teljes lakosság részvételét. 


A roma kisebbség a lakosságnak megközelítőleg 5%-át teszi ki, és az idővel életkö- 
rülményeik rosszabbodásához vezető tényezők felhalmozódása miatt továbbra is hát- 
rányos megkülönböztetésnek van kitéve. Problémáik orvoslására a kormány politikai 
elkötelezettségről tett tanúságot, de ennek gyakorlatba való átültetéséhez több erőfe- 
szítésre van szükség, valamint komoly erőfeszítésekre és forrásokra a hátrányos meg- 
különböztetés, a szegényes életkörülmények, a gazdasági nehézségek, a krónikus 
munkanélküliség, a szegényes egészségügyi ellátás, az ijesztő lakáskörülmények, 
valamint az oktatáshoz való tényleges hozzáférés hiányának megfordításához. 
A szociális támogatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés gyakorlatá- 
ban vannak olyan alkalmassági kritériumok, melyek hátrányos megkülönböztetést 
eredményeznek, és a romák szociális támogatását megnehezítik. Az ingyenes egész- 
ségügyi szolgáltatás feltétele a szociális támogatáshoz való hozzáférés, mely ily mó- 
don befolyásolja az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének lehetőségét. 


A múlt évi jelentésben említett, a romák társadalmi integrációját elősegítő keret- 
program elfogadása óta történt némi előrehaladás, de összességében véve a program 
megvalósítása igen lassú, így a rövid távú csatlakozási partnerség (Accession 
Partnership) célkitűzései csak részben teljesültek. 28 régióból 24-ben jelöltek ki roma 
származású szakembert etnikai és demográfiai ügyekben, három szakértőt neveztek 
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ki a Vidék- és Városfejlesztési Minisztériumban, hármat az Egészségügyi Minisztéri- 
umban. Az Etnikai és Demográfiai Ügyek Nemzeti Tanácsa (National Council for 
Ethnic and Demographic Issues, NCEDI) gondoskodott közigazgatási képzésükről. 
A fejezet korábbi szakaszában már volt szó a végrehajtó testületek romákkal szembe- 
ni megalázó bánásmódjáról. Az NCEDI a fiatalok munkanélküliségén enyhíteni célzó 
programon dolgozik, mely gondoskodik többek között 50 fiatal roma felvételéről a 
rendőrségbe. Az NCEDI kapacitása a program megvalósításának tekintetében azon- 
ban csekély, s a végrehajtásra szánt, korlátozott anyagi eszközök a feladatok hatékony 
kivitelezését megnehezítik, ekképpen a rövid távú csatlakozási partnerség alapján el- 
sőbbséget élvező NCEDI megerősítése további komoly erőfeszítéseket igényel. 


Ami a politikai életben való részvételt illeti, az 1999. októberi önkormányzati vá- 
lasztásokon roma politikusok által vezetett pártok először értek el jelentősebb ered- 
ményt: több mint 200 helyet foglaltak el a városi tanácsokban. Ez fontos előrelépést 
jelez, és egyes városokat roma ügyekért felelős osztályok kialakítására ösztönzött. 
A 2001-ben esedékes általános választásokra nézve fontos, hogy a politikai életben 
való részvétel e pozitív fejleménye folytatódjon. 


[...] 


Ami a kisebbségek politikai képviseletét illeti, az Alkotmány tiltja a politikai pártok 
etnikai, faji vagy vallási alapú szerveződését. Kívánatos lenne az Alkotmány ezen 
rendelkezéseinek tisztázása a politikai pártok megalakítására vonatkozó korlátozások 
tekintetében, a nemzetközi kötelezettségekkel való összeegyeztethetőség érdekében. 


1.3. Általános értékelés 


 
Bulgária továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 
 


A múlt évben a romák integrációját szolgáló keretprogram elfogadása óta történt 
némi előrelépés, de az Etnikai és Demográfiai Ügyek Nemzeti Tanácsa igazgatási 
kapacitása a program végrehajtásához továbbra is kevés, és a végrehajtásra elkülö- 
nített korlátozott pénzeszközök nehezítik feladatainak hatékony elvégzését. 


[...] 


A romák prioritása a rövid távú csatlakozási partnerség értelmében még további 
konkrét intézkedéseket és megfelelő pénzügyi forrásokat követelnek. 


Fordította Császár Ivett 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


122 
 


 


BULGÁRIA – 2001. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 
Brüsszel, 2001. november 13. 
 
SEC(2001) 1744 
 
23–25. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
Bulgária ratifikálta az Európa Tanács Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keret- 
egyezményét. 


A 2001. évi népszámlálás során a lakosság 4,6%-a vallotta magát roma és 9,4%-a 
török etnikumhoz tartozónak. 


A korábbi évek jelentéseihez hasonlóan a romák, az idővel életkörülményeik 
rosszabbodásához vezető tényezők felhalmozódása miatt, továbbra is hátrányos szociá- 
lis megkülönböztetésnek vannak kitéve. Számos roma él nagyon szegény körülmények 
között, illegálisan épült házakban. Egy felmérés szerint a roma településeken található 
lakóházak kb. 70%-a illegálisan épült, ami azt jelenti, hogy a romáknak egyáltalán nincs 
joguk, és csak korlátozott hozzáférésük van a közszolgáltatásokhoz. Nagyon kevés 
helyhatóság tett eleget a keretprogram felhívásának, hogy ezeket a lakóházakat legali- 
zálja. A munkanélküliség nagyon magas, a keresőképes romák mintegy 60-75%-a 
munkanélküli. A kormányzat részéről a romák problémáinak megoldására vállalt politi- 
kai kötelezettség a konkrét intézkedésekre való törekvésben kell megmutatkozzon. 


A roma közösség helyzetét javítandó folyamat csak minimális mértékben haladt 
előre. Az 1999-ben elfogadott, a romák integrációját szolgáló keretprogram megva- 
lósításában nagyon csekély az előrelépés. Tavaly nem történt javulás az Etnikai és 
Demográfiai Ügyek Nemzeti Tanácsa (NCEDI) teljesítményének növelésében, 
mely a fenti programot hivatott megvalósítani. Ugyanakkor a múlt évben jelentett 
roma szakértők közigazgatásba történő kinevezésének programja folytatódott. 


A romák egészségügyi és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférése továbbra is 
egyenlőtlen. A kormányzat intézkedéseket tett annak érdekében, hogy segítse az et- 
nikai kisebbségek számára kiállított új személyazonossági dokumentumok kibocsá- 
tását. Szociális programok keretében a kisebbségek tagjait célozta meg. Ugyanak- 
kor néhány helyhatóságnál romák tiltakoztak a szociális juttatások kifizetésének 
elmaradása miatt. A nemzeti egészségbiztosító, a kisebbségeknek szóló kampány 
során az addig a helyi orvosi beteglistákon nem szereplő személyek nevét regisztrál- 
ta. A kisebbségi lakosság sebezhetősége miatt az orvosok a beteg után járó szokásos 
díjon felül további juttatásban részesülnek. Mégis akad példa a hátrányos megkü- 
lönböztetésre az egészségügy területén. 


Sok roma gyermek nem jár iskolába. Azok között pedig, akik járnak iskolába, na- 
gyon magas a kimaradási arány. Ez részben a szegénységgel magyarázható. Annak 
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ellenére, hogy a roma területeken levő iskolák formálisan nem különböznek a többi 
iskolától, a gyakorlatban ezek szegregált iskolák alacsony színvonalú oktatással. Ez- 
által a legtöbb roma gyermek hátrányba kerül a vegyesen foglalkoztatott iskolákban 
tanuló társaikkal szemben. Ezek az iskolák általában túlzsúfoltak, számos alapfel- 
szerelést nélkülöznek, és alacsonyan képzett tanáraik vannak. Bár roma oktatók és 
tanárok tanítanak a kéttannyelvű iskolákban, további intézkedéseket kell tenni an- 
nak érdekében, hogy a roma gyermekek oktatáshoz való hozzáférése biztosítva le- 
gyen. Pozitív előrelépés, hogy a nem kormányzati szervezetek projektjeinek kereté- 
ben néhány módszer tesztelésével elkezdődött a roma iskolák deszegregációja. 
Mindennek a kormányzati politika részévé kell válnia, és mind a módszert, mind pe- 
dig a megvalósítást a roma közösséggel megvitatva és általuk elfogadva kell kivite- 
lezni. 


Néhány helyhatóságnál folyamatban vannak bizonyos projektek. Szófia és Plovdiv 
például lakáshoz és munkához kívánja juttatni a romákat. Az anyagi támogatás egy 
része nemzetközi adományozóktól származik. A Szófiai Helyhatósági Tanács pedig 
jóváhagyott egy roma közösség fejlesztését célzó középtávú tervet, melyet 2005-re 
kell befejezni. 


A 2001. júniusi választásokon a romák politikai szerepvállalásának növekedése 
volt megfigyelhető, és a Nemzetgyűlésnek is vannak roma tagjai. A török kisebbség 
választott képviselőin keresztül mind helyi, mind nemzeti szinten jobban integráló- 
dott a politikai életbe. A Jogokért és Szabadságért Mozgalom, mely a török etnikum 
széles körében képviselteti magát, a Nemzetgyűlésben a kormányzó koalíció része. 


[...] 


Speciális programok keretében szinte minden elektronikus médiában jelen vannak a 
kisebbségek. A bolgár nemzeti TV-ben van török nyelvű hírműsor, valamint két ki- 
sebbségi ügyekkel foglalkozó műsor, melyeket kisebbségi képviselők készítenek. 
A Vidin roma kábeltévé csatornája megkapta az országos műsorszórási licencet. 
Van néhány helyi rádióállomás, melyek szintén sugároznak a roma lakosságnak 
szóló műsorokat. Számos rendszeresen megjelenő roma újság és magazin létezik. 


Ahogy a tavalyi jelentés említette, a magas beosztású posztokon mind a közigaz- 
gatásban, mind a katonaság és a rendőrség körében kevés a kisebbségi származású 
személy. Ezt javítandó történt néhány ösztönző intézkedés, például a rendőrségi to- 
borzás során alkalmazott program keretében. 


1.3. Általános értékelés 


 
[...] 


 
Bulgária továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
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[...] 
 
A romák továbbra is széles körű szociális diszkrimináció elszenvedői. A problémá- 
ik megoldása iránt a kormány részéről megmutatkozó politikai elkötelezettség 
konkrét intézkedésekben még nem öltött formát. További pozitív fejlődés, hogy 
egyes nem kormányzati szervezetek projekteket indítottak a roma iskolák deszeg- 
regációjára. A roma keretprogram végrehajtásában és az Etnikai és Demográfiai 
Ügyek Nemzeti Tanácsának megerősítésében, amely a csatlakozási partnerség prio- 
ritása volt, alig történt előrelépés. 
 
[…] 


Fordította Császár Henrietta 


BULGÁRIA – 2002. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 


Brüsszel, 2002. október 9. 
SEC(2002) 1400 
32–33. o. 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


A 2001-ben végzett népszámlálás során a lakosság 4,6%-a vallotta magát romának 
és 9,4%-a török eredetűnek. 


Mint az előző évek jelentéseiből kiderült, Bulgáriának van egy jó, a romákat 
érintő, a kisebbségek integrációjára irányuló, megfelelő keretprogramja. Sajnála- 
tos módon azonban azt a gyakorlatba nem sikerült átültetni. A legutóbbi rendsze- 
res jelentés óta nagyon kevés változás történt a roma kisebbség helyzetét illetően; 
társadalmi-gazdasági helyzetükben és életkörülményeikben nem következett be 
számottevő jelentésre érdemes fejlődés. Az életkörülmények rosszabbodását elő- 
idéző tényezők az idők során felhalmozódtak, és ennek következtében a romák to- 
vábbra is társadalmi egyenlőtlenségek áldozatai. A munkanélküliség igen magas 
arányában nem történt változás. Megfontolt, azonnali hatályú lépések hiányában 
további visszaesés várható. A roma közösséget érő hátrányos megkülönböztetés- 
ről és erőszakról szóló jelentések azt mutatják, hogy a helyzet nem tűr halasztást. 
Egy átfogó antidiszkriminációs törvény elfogadása fontos előrelépést jelentene e 
tekintetben. 


A romák életkörülményei továbbra is rendkívül rosszak. Kis előrelépés történt a 
roma környezetben – azaz ahol a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés igen korlá- 
tozott – illegálisan épített házainak törvényesítése terén, melyre a keretprogram szó- 
lította fel a helyhatóságokat. Hatékonyabb változást az EK és más adományozók ál- 
tal támogatott programok jelentenek. Nagyobb urbanizációs tervek kivitelezése 
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Szófiában és Plovdivban van folyamatban. Kevés bolgár önkormányzat hagyott 
jóvá olyan regionális fejlesztési tervet, mely magába foglalja az illegális roma házak 
jogi helyzetének rendezését és a roma telepek urbanizációját. 


Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés sem problémamentes. A roma lakos- 
ság egy része nincs tudatában az idevágó eljárások és a társadalombiztosítás szüksé- 
gességének. A páciensektől kért anyagi hozzájárulás, akármilyen kevés, gyakran túl 
soknak bizonyul. 


Az oktatásban való részvétel igen csekély, melynek egyik tényezője a szegény- 
ség, hiszen a családok nem tudják ellátni gyermekeiket az alapvető iskolai eszkö- 
zökkel, vagy a gyerekeknek részt kell vállalniuk a család jövedelemszerzésében. 
Azon roma gyerekek közül, akik megkezdik az iskolát, nagyon kevesen folytatják 
tanulmányaikat középiskolában. Miként a múlt évi jelentés feltárta, a roma területe- 
ken az iskolák lényegében szegregáltak, és silány minőségű oktatást nyújtanak szegé- 
nyes körülmények között. A „speciális” iskolák tanulóinak 32%-a, a szakmunkáskép- 
zők tanulóinak 21%-a roma. Erőfeszítéseket kell tenni a szegregáció leküzdésére és 
az integráció elősegítésére. Amíg adományozók által támogatott bizonyos kezde- 
ményezések már elindultak a szegregáció kiküszöböléséért, ez még nem vált a kor- 
mány politikájának részévé. 


A keretprogram hatékony megvalósításának érdekében az Etnikai és Demográ- 
fiai Ügyek Nemzeti Tanácsának (NCEDI) intézményi és hivatali megerősítése el- 
engedhetetlen. Néhány jól képzett szakember kinevezése már megtörtént, de ez 
nem elegendő. A közigazgatás központi szintjén a roma képviselet korlátozott, 
önkormányzati szinten azonban sok önkormányzatban roma szakértő, illetve 
roma tanács működik. Helyi szinten 2002 májusáig 28 kerületből 12 fogadott el a 
kisebbségek integrációjára irányuló programot, és ezek közül öt konkrét lépések- 
kel állt elő. 


Fokozott feszültség jelei mutatkoznak a roma és a bolgár lakosság között. Roma 
tiltakozások voltak egyes városokban, ahol az emberek, állításuk szerint, régóta 
nem kaptak szociális juttatásokat. Stolipinovóban, Plovdivnak a romák által egyik 
legsűrűbben lakott külvárosában heves tiltakozások törtek ki a roma közösség ré- 
széről, miután a helyi áramszolgáltató társaság a kifizetetlen számlákra hivatkozva 
kikapcsolta az áramot. 


[...] 


2002 áprilisában az Oktatási- és Tudományügyi Minisztérium kisebbségi csoportok 
tagjaiból megalakította a gyermekek és tanulók oktatásáért felelős konzultatív taná- 
csot. Ennek feladata a kisebbségi csoportokból származó gyerekek integrációjára 
irányuló nemzeti oktatási stratégia kidolgozása és megvalósítása, beleértve pl. az is- 
kolák deszegregációjára irányuló intézkedések javaslatát is. 


A helyi, regionális és nemzeti média újságírói számára szemináriumok indultak a 
kisebbségi ügyekben való pozitív gondolkodás kialakítására. 
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Mint a korábbi évek jelentései már rámutattak, Bulgária tagja az Európa Tanács 
keretében elfogadott Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménynek. 
Az egyezményben foglaltak megvalósításáról szóló bolgár jelentés késedelme miatt 
a Keretegyezményért felelős Tanácsadó Bizottság még nem fogadott el Bulgáriáról 
szóló véleményt. 


 
 


1.3. Általános értékelés 


[...] 


Bulgária továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 


[...] 


A roma közösséget illetően a szociális diszkrimináció problémáinak megoldása 
vagy a rendkívül szegényes életkörülmények javítására teendő konkrét intézkedé- 
sek érdekében kevés történt. Egy átfogó antidiszkriminációs törvény elfogadása 
fontos előrelépés lenne ezen a téren. 


Fordította Császár Ivett 


BULGÁRIA – 2003. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 2003. november 5. 
 
25–26. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
Bulgária már 1999-ben elfogadta „A romák egyenlő integrációja a bolgár társada- 
lomban” című keretprogramot, amelyet eddig még nem megfelelően hajtottak vég- 
re. 2003 szeptemberében a keretprogram végrehajtására akciótervet fogadtak el, 
amely költségvetési támogatást is tartalmazott. Az akcióterv egy sor rövid távú in- 
tézkedést tartalmaz a diszkrimináció ellenes politika, az oktatás, a kultúra, lakhatás, 
foglalkoztatás és szociális védelem területén. 


A legutóbbi rendszeres jelentés óta a roma kisebbség helyzete alig javult. Általá- 
ban a romák szegényes életkörülményekkel, társadalmi hátrányokkal és nagyon ma- 
gas munkanélküliségi mutatókkal szembesülnek. A romák egyészségi helyzete lé- 
nyegesen rosszabb, mint a többségi lakosságé. Ez a szegénység és a gyenge 
közegészségügyi feltételek miatt, illetve a roma települések fejletlen alap-infra- 
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struktúrája miatt van így. A roma gyerekek egészségileg különösen veszélyeztetett 
csoportot alkotnak, körükben a halandósági ráta hatszor magasabb az országos át- 
lagnál. 


Mivel a roma gyerekek esnek ki legnagyobb arányban az iskolából, az ő iskolá- 
zottsági szintjük drámaian alacsony. A romák közül sokan még mindig elkülönített 
negyedekben élnek, ahol saját iskoláik vannak, és a nem romákkal alig vegyülnek. 
Az oktatásban, a foglalkoztatásban, az egészségügyi és közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférésükben hátrányos megkülönböztetésük továbbra is általános. 


Az értékelt időszakban, különösen az oktatás és az egészségügy területén volt 
némi előrelépés. Az elmúlt év során, számos kísérleti projekt indult el a roma isko- 
lákban azzal a céllal, hogy a roma gyerekeket a többségi társadalomba integrálják. 
2002 augusztusában az Oktatási- és Tudományügyi Minisztérium új szabályozást 
bocsátott ki a különleges (kisegítő) oktatást igénylő gyerekeket illetően. Ez szigo- 
rúbb feltételeket határozott meg a gyerekek speciális iskolákba íratásához, és meg- 
próbálta megállítani a normális fejlődésű gyermekek, pusztán a jóléti szempontokat 
figyelembe vevő, kisegítő iskolába küldésének ellenőrizetlen folyamatát. 2002 
szeptemberében új „a kisebbségi gyerekek és tanulók integrációját célzó intézkedé- 
seket” írtak elő, amelyek az oktatáson keresztül történő integráció stratégiáját vá- 
zolták fel. A stratégia fő elemei a roma kultúra megőrzésére és integrációjára és a 
különböző etnikai közösségekből származó fiatalok szocializációjának előmozdítá- 
sára épül. A gyerekek kötelező, térítésmentes iskolai előkészítését 2002 szeptembe- 
rében a nemzeti oktatásról szóló törvény módosításával vezették be. Ennek a felké- 
szítésnek kell segítenie a roma gyerekeket, hogy könnyebben integrálódjanak a 
többségi oktatási rendszerbe. 


Az egészségügy területén kedvező jel volt az új egészségbiztosítási törvény elfo- 
gadása 2003 januárjában. A roma lakosság köréből nem mindenki van tisztában az 
eljárással. A romák egészségügyének területén az Európa Tanács Fejlesztési Bankja 
a 2003–2008 közötti évekre egy akciótervet dolgoz ki. 


A romák körében általánosan magas munkanélküliség csökkentését szem előtt 
tartva a Szociális és Munkaügyi Minisztérium „A szociális ellátástól a foglalkozta- 
tásig” című országos programot indította el. A program fő célja, hogy a közmunkák- 
ban elérhető munkahelyek megnyitásával társadalmi integrációról és foglalkozta- 
tásról gondoskodjon a tartósan munkanélkülieknek. A program 2002 őszén indult, 
és 2003-ra megközelítőleg 100 000 munkahelyet irányoz elő, amelyekből eddig kö- 
zel 89 000-et töltöttek be. A programban érintettek többsége roma származású. 


Ezenfelül lépéseket tettek a roma kultúra és identitás megőrzésére is. A hagyomá- 
nyos roma ünnepek bekerültek a hivatalos kulturális naptárba. Megkezdődött a ci- 
gánynyelvű sajtó és könyvek kiadása, igaz főleg civil szervezetek és külföldi ado- 
mányozók finanszírozásában. A roma szervezetek által szervezett számos oktatási 
és kulturális eseményt támogatott a kormány. A roma települések infrastruktúrája 
javításának, az otthonteremtés, illetve a roma kultúra és média területén új projekte- 
ken kezdődött meg a munka. Egészében a roma kisebbség helyzetével foglalkozó 
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kezdeményezések indultak. Ebben a tekintetben a keretprogram végrehajtásának új 
akcióterve, amely a 2003–2004-es éveket lefedő menetrendet és konkrétabb tevé- 
kenységeket irányoz elő, jó alapot teremt, amennyiben végrehajtására külön költ- 
ségvetés áll rendelkezésre. Határozott és folyamatos erőfeszítések szükségesek a 
diszkriminatív hozzáállás és magatartások és a roma közösséget érintő széles körű 
társadalmi hátrányok elleni küzdelemhez. Az átfogó antidiszkriminációs törvény el- 
fogadása a közelmúltban előrelépést jelenthet e tekintetben. 


[...] 


1.3. Általános értékelés 


 
Bulgária továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 
 


„A romák egyenlő integrációja a bolgár társadalomban” című keretprogram végre- 
hajtásának új akcióterve pozitív lépés, mivel külön költségvetési támogatást nyújt a 
diszkriminációellenes politikák, az oktatás, a kultúra, az otthonteremtés, foglalkoz- 
tatás és szociális védelem területén meghozandó intézkedésekhez. Határozott és fo- 
lyamatos erőfeszítések szükségesek a diszkriminatív hozzáállás és magatartások és 
a roma közösséget érintő széles körű társadalmi hátrányok elleni küzdelemhez. 


Fordította Vizi Balázs 


 
BULGÁRIA – 2004. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 


 
Brüsszel, 2004. október 6. 
 
25–27. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


 
Az etnikai és kulturális kisebbségekhez, különösen a roma közösséghez tartozó em- 
berek továbbra is marginalizálódnak. „A romák egyenlő integrációja a bolgár társa- 
dalomban” című keretprogram végrehajtása még mindig a kezdeti fázisban van, és 
továbbra is széles körű az egyenlőtlenség és a de facto hátrányos megkülönböztetés 
az oktatásban, foglalkoztatásban, egészségügyi és közszolgáltatásokhoz való hoz- 
záférésben, ahogy azt az elmúlt évek jelentései is vázolták. Továbbra is jelentések 
tanúsítják a romákkal szembeni rendőrségi visszaéléseket. 
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A „Romák beilleszkedésének évtizede” elnevezésű kezdeményezéssel összhang- 
ban elkezdődött a hosszú távú akcióterv kidolgozása. A keretprogram végrehajtására 
vonatkozó, 2003–2004-re szóló akcióterv konkrétabb intézkedésekről, határidőkről 
és a végrehajtását szolgáló külön költségvetésről rendelkezik. Mindazonáltal kulcs- 
fontosságú területeken, mint az oktatás, egészségügy és otthonteremtés, nem irá- 
nyoz elő megfelelő jogalkotási reformokat. A terv néhány célkitűzése, köztük a 
szegregációmentes oktatásra vonatkozók, mögül hiányzik a pénzügyi támogatás. 
A tervben említett foglalkoztatáshoz kapcsolódó néhány intézkedés nem kifejezet- 
ten a romákat célozza meg. 


Ugyan 2004. január l-jén életbe lépett az átfogó, diszkrimináció-ellenes jogsza- 
bály, a törvényben előírt független Diszkrimináció Elleni Védelmi Bizottság még 
nem állt fel. Ezen a téren a törvény hatékonyságának megítélése a jövőre marad. 
Mindazonáltal 2004 júliusában egy helyi bíróság erre a törvényre alapozott döntésé- 
ben határozott a szolgáltatásokhoz való hozzáférésében hátrányosan megkülönböz- 
tetett roma kártérítéséről. 


A kisebbségekhez tartozó gyermekek iskolai oktatását előtérbe helyező stratégiát 
2004 júniusában fogadták el. A nemzeti oktatási törvény 2002-es módosítása a köte- 
lező, ingyenes iskolai előkészítőről a 2003/2004-es tanévtől lép érvénybe. Egyes 
helyeken megmaradt a tényleges szegregáció annak ellenére, hogy ez az egyik leg- 
nagyobb akadálya a romák minőségi oktatásban való részvételének. A gyengén el- 
lenőrzött kiválasztás miatt, átlagos szellemi képességű roma gyerekek továbbra is 
nagy számban kerülnek kisegítő iskolákba. Az Oktatási- és Tudományügyi Minisz- 
térium 2002-ben és 2003-ban is útmutatásokat adott ki a romák iskolai szegregáció- 
jának megszüntetésére, de kevés elkötelezettség látszik egy rövid és hosszú távú 
speciális program elkészítésére. Kisegítő tanárokat alkalmaznak a kisebbségi gyer- 
mekek és a tanárok közötti közvetítésre az integrált iskola-előkészítő óvodai osztá- 
lyokban, az általános iskolai előkészítő és első osztályokban. Azonban a feladatkör- 
ük és felelősségi körük megállapítása nem kielégítően világos, és egyes jelentések 
arról számolnak be, hogy a gyakorlati végrehajtás pénzügyi akadályokba ütközik. 


Számos olyan foglalkoztatási program folytatódott, amely mások mellett a tartó- 
san munkanélküli romákat célozza meg, úgymint a „Társadalmi gondoskodástól a 
foglalkoztatásig”, „Vállalkozás-támogatással a munkalehetőségekért” és a „Gyö- 
nyörű Bulgária”. 


Bár a keretprogram sürgős intézkedéseket ír elő, a jogi keretek módosítását is be- 
leértve, a roma lakásügyek legalizálására, de eddig csak elszigetelt intézkedéseket 
hoztak a terület-besorolási térképek előkészítésére. A romák lakáskérdésének lega- 
lizálására még nem született átfogó, országos terv. 


Számos roma továbbra is ki van zárva az egészségügyi szolgáltatásokból. A je- 
lenlegi rendszer, amely a munkanélküli romák egészségügyi hozzájárulásának befi- 
zetését az önkormányzati költségvetésen keresztül oldja meg, komoly akadályokba 
ütközik a legszegényebb önkormányzatoknál. A tervezett, a romák egészségügyi 
helyzetének javítását szolgáló stratégiát még nem dolgozták ki. 
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A kisebbségi ügyekkel foglalkozó állami szerv, a Minisztertanács Etnikai és De- 
mográfiai Nemzeti Tanácsának státusa és kapacitásai nem ruházzák fel a kisebbsé- 
gek jogainak hatékony védelméhez szükséges hatáskörökkel. A bolgár közigazga- 
tásban nincs tisztázva, milyen helye van. Célja megvalósításához mindeddig nincs 
meg a kellő politikai befolyása és személyzete. 


Összességében továbbra is vannak a roma kisebbség helyzetét érintő kezdemé- 
nyezések, de a romák életkörülményeinek látható javulása előtt tartós, célzott erőfe- 
szítésekre van szükség. 


1.3. Általános értékelés 
 


[...] 
 
Bulgária továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 


[...] 


Átfogó antidiszkriminációs törvény született, de a törvényben előírt független testü- 
let még nem állt fel. 


[...] 


Az elmúlt években történtek erőfeszítések a kisebbségek problémáinak megoldásá- 
ra, de a tényleges helyzetük nem sokat javult. Tartós erőfeszítésekre, így a megfele- 
lő pénzügyi források elkülönítésére van szükség a szándékok hatékony végrehajtá- 
sához és különösen a romákkal szembeni előítéletek elleni küzdelemhez. 


Fordította Vizi Balázs 
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 
RENDSZERES ÉVES JELENTÉSEI 


 


CSEH KÖZTÁRSASÁG 


AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 1998. ÉVI RENDSZERES JELENTÉSE 
A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELŐREHALADÁSÁRÓL A TAGSÁG FELÉ 


 
Brüsszel, 1998. október 13. 
 
10–11. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
Míg a többi kisebbség helyzete továbbra is kielégítő, a romák helyzete 1997 óta, an- 
nak ellenére, hogy az előző kormány fokozott figyelemmel kísérte a problémát, nem 
sokat javult. 


1997 októberében a kormány elfogadott egy romák helyzetét elemző jelentést és 
annak ajánlásain alapuló akciótervet. A jelentés részletesen kitér a romák munka- 
nélküliségének magas arányára (70–90%) és az iskolázottság hiányára körükben. 
1997-ben felállították a roma közösség ügyeiért felelős tárcaközi bizottságot, mely 
a roma közösséget illetően koordinálja a kormánypolitikát. 1998 júniusában a bi- 
zottság benyújtott a kormánynak egy jelentést a roma közösség helyzetéről a Cseh 
Köztársaságban és az integrációjukat elősegítő kormányzati intézkedésekről. A jelen- 
tés rámutat, hogy számos tervbe vett intézkedés nem valósult meg, másokat elhalasz- 
tottak. Pozitív intézkedés volt, hogy a Belügyminisztériumban a faji alapú bűncselek- 
mények ellenőrzésében három romát foglalkoztatnak, illetve a romák alkalmazása a 
rendőrségben. 1998 márciusában a kormányzati intézkedéseket hozott a szélsőséges 
ideológiák és az azokat valló csoportok tevékenységeinek felszámolására. 


Az 1997. júniusi országvéleményben említett faji alapon történő hátrányos megkü- 
lönböztetés és erőszak esetei nem hagytak alább, némelyikük a médiában is nagy vissz- 
hangra talált. A média a romákról általában negatív képet fest, és minimális figyelmet 
szentel a faji alapú támadásoknak. Egyes helyi tisztviselők is súlyosbítják a problémát 
azáltal, hogy a „problémás állampolgárok” eltávolítását javasolják a városközpontok- 
ból, illetve támogatást kínálnak fel azoknak a romáknak, akik távozásuk esetén a városra 
írják át lakásukat. Ez év elején nagy számban indultak romák Kanadába és az Egyesült 
Királyságba ahol politikai menedékjogot kértek. Arra is volt példa, hogy az önkor- 
mányzatok a romák és a lakosság egyéb részének szegregációját indítványozták. 


Mindez azt mutatja, hogy a romák védelmének és támogatásának érdekében a ha- 
tóságoknak hatékony intézkedéseket kell tenniük. Ebből a szempontból az új kor- 
mány programja bátorító, de fontos lenne, hogy a jövőbeni politika a helyzetet helyi 
és kerületi szinten is kezelje. 
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1.3. Általános értékelés 


 


A Cseh Köztársaságban végbemenő fejlemények megerősítik az országvélemény 
következtetését, hogy a Cseh Köztársaság teljesíti a koppenhágai politikai kritériu- 
mokat. Ennek ellenére, a Cseh Köztársaságnak folyamatosan figyelmet kell fordíta- 
nia [...] a romák helyzetének javítására. 


Fordította Császár Ivett 


CSEH KÖZTÁRSASÁG – 1999. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 1999. október 13. 
 
16–17. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
Az 1998. évi rendszeres jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a kormány 1997 
júliusa óta tartó fokozott figyelme ellenére a kb. 250 000-300 000 roma helyzete 
nem sokat javult. 


Az 1998-as Csatlakozási Partnerség a kérdést közép távú prioritásként határozta 
meg. 


A romák helyzete az elmúlt évben nem javult számottevően. Továbbra is kiter- 
jedt hátrányos megkülönböztetés és társadalmi kirekesztés áldozatai, az őket sújtó 
előítéletek nem enyhültek, a rendőrség és bíróságok által nyújtott védelem nem 
elégséges. 


A hátrányos megkülönböztetést alkalmazó magatartásmódot jól illusztrálja Usti 
nad Labem városának esete, ahol a helyi hatóságok fenntartják tavalyi döntésüket, 
hogy az egyik utcában téglakerítést építsenek a roma és nem roma lakosság elvá- 
lasztására. A kormány egyértelműen a fal felállítása ellen foglalt állást, és mind ez 
idáig sikerrel járt az építkezés felfüggesztésében. A központi kormány és a helyi ha- 
tóságok közti vitára vonatkozó alkotmányos rendelkezésekkel összhangban azon- 
ban a következő döntés a képviselőház kezében van, mely a kérdést októberben fog- 
ja megvitatni. Lényegbevágóan fontos lenne, hogy a képviselőház figyelembe 
vegye minden érintett fél emberi és állampolgári jogait. 


Egy hivatalos jelentés szerint a szélsőséges mozgalmak követőinek száma 1997- 
ről 1998-ra majdnem 10 000-re megkétszereződött. 1998-ban 133 szélsőséges, faji 
alapú bűncselekményt követtek el, főként romák ellen, melyből 100 tisztázódott. 
Miként a helyi bíróságok közelmúltban kelt ítéletei is jól mutatják, a faji vagy nemze- 
tiségi türelmetlenségen alapuló bűncselekmények ügyében kiszabott ítéletek gyakran 
nem megfelelőek. 
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1998 végén a Nemzetiségek Tanácsának, a Tárcaközi Roma Bizottságnak és az 
Emberi Jogok Tanácsának felelősséggel tartozó emberi jogok biztosának kinevezé- 
sét követően számos pozitív lépés történt. 


Ekként az 1997. októberi, a romák helyzetének javítását előirányozó kormány- 
terv rendelkezései megvalósultak, pl. sok roma tanácsadót és asszisztenst neveztek 
ki a minisztériumokba, helyi hatóságokhoz és iskolákba. Továbbá az állampolgársági 
törvény júliusban elfogadott módosítása sok romának teszi lehetővé cseh állampol- 
gárságának visszaszerzését. A májusi új nemzeti foglalkoztatási terv és a júniusban 
elfogadott kiegészítő intézkedések előirányozzák a romák foglalkoztatási kilátásai- 
nak javítását. A foglalkoztatási törvény módosítása antidiszkriminációs rendelkezést 
is tartalmaz. A kormány, az Oktatási, az Igazságügyi és a Belügyminisztériumot a 
rasszista, neofasiszta, illetve szélsőséges mozgalmak terjedésének visszafogására 
irányuló konkrét feladatokkal bízta meg. Végezetül a romák integrációját elősegítő 
részletes, hosszú távú stratégia 1999. évig történő kidolgozására egy szakértői cso- 
portot állítottak fel. A roma képviselők száma a Tárcaközi Roma Bizottságban 6-ról 
12-re emelkedett. Ez azonban nem jelenti a bizottság állandó személyzetének lét- 
számnövekedését, s a bizottságnak nincs megfelelő költségvetési kerete a politikák 
megvalósításához, továbbá nincs végrehajtó hatásköre. 


Az oktatási színvonal nagyon alacsony, roma gyerekek teszik ki a szellemi fogya- 
tékosok számára fenntartott kisegítő iskolák tanulóinak 70%-át. 1998-ban 100 is- 
kolát hoztak létre a roma gyerekek általános iskolára való felkészítése céljából – 
ezeknek 1/3-át valójában a szellemi fogyatékosok számára fenntartott iskolákban 
alakították ki. A romák körében a munkanélküliség is nagyon magas, 70-90% körü- 
li. Az egészségügyi körülmények és a lakásellátás színvonala a roma közösségek- 
ben jóval elmarad a lakosság többségétől. Helyi szinten a hozzáállás megváltoztatá- 
sa még mindig kihívás, miként azt az Usti nad Labem esete és a helyi bíróságok 
ítéletei is mutatják. 1999 eleje óta több száz roma folyamodott menedékért az Egye- 
sült Királyságban. 


Azt a fokozott figyelmet, melyet a kormány 1998 szeptembere óta fordít a romák 
helyzetének javítására, a hátrányos megkülönböztetés és társadalmi kirekesztés le- 
küzdésére irányuló, hosszú távú, átfogó politikának kell felváltania, melynek meg- 
valósításához elengedhetetlen a megfelelő anyagi támogatás és a helyi szintekre 
való összpontosítás. 


[...]
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1.3. Általános értékelés 


[…] 


A Cseh Köztársaság teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. További erő- 
feszítéseket kell tenni [...] a romák helyzetének javítására megfelelően alátámasz- 
tott politikák alkalmazásával és a társadalomban meglevő diszkriminatív beidegző- 
dések elleni küzdelemmel. 


[...] 
Fordította Császár Ivett 


CSEH KÖZTÁRSASÁG – 2000. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 2000. november 8. 
 
25–27. o. 


 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


Az 1999. évi rendszeres jelentés arra a következtetésre jutott, hogy azt a fokozott fi- 
gyelmet, melyet a kormány a romák helyzetére fordít, a hátrányos megkülönbözte- 
tés és társadalmi kirekesztettség leküzdésére irányuló, átfogó jellegű, hosszú távú 
politikára kell váltani. Az 1999-es Csatlakozási Partnerség rövid távú prioritásként 
tartalmazza az október 7-ei, romákról szóló kormányhatározat végrehajtását, mely 
rendelkezik a szükséges pénzügyi támogatásról, a hátrányos megkülönböztetés le- 
küzdését szolgáló intézkedésekről, munkalehetőségek teremtéséről és az oktatáshoz 
való hozzáférésről is. 


2000 júniusában a cseh kormány elfogadta a hosszú távú, „A roma közösség tag- 
jait érintő kormánypolitika” előzetes tervezetét, mely előrevetít egy 2001 és 2020 
közötti időszakra szóló akcióprogramot, olyan kulcsterületekre helyezve a hang- 
súlyt, mint az oktatás, foglalkoztatás, lakásellátás és a hátrányos megkülönböztetés 
elleni küzdelem. A Tárcaközi Roma Bizottság 2000 júniusában benyújtott egy érté- 
kelést a kormány romák helyzetének javítását szolgáló 1997-es akciótervéről. A je- 
lentés szerint a rendelkezések nagy többsége megvalósult. 


Az akcióterv legkézzelfoghatóbb eredményei az oktatás terén születtek. Az 
1999-es állami költségvetés 12,3 millió cseh koronát tett félre az óvodákban, általá- 
nos iskolákban és a kisegítő iskolákban tanuló roma gyerekeket segítő kisegítő taná- 
rok számára. Jelenleg 180 kisegítő tanár segíti a roma tanulókat az iskolákban. 


Az Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium javasolta, hogy az iskolák illesszenek 
be tanmenetükbe multikulturális oktatási programokat, s így az iskolák az ismerete- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


135 
 


 


ket a roma kultúráról szélesebb körben hozzáférhetővé tegyék. 2000 februárjában 
életbe lépett az oktatási törvény módosítása, mely jelentősen növeli a roma közös- 
ség hozzáférési lehetőségeit a felsőoktatáshoz. 


Mindezek ellenére azonban a roma gyerekek oktatási színvonala igen alacsony, 
ők teszik ki a kisegítő iskolák tanulóinak 70%-át, azaz tanulási nehézségekkel küz- 
dő gyerekek számára létrehozott iskolákba járnak. Az 1999-ben felállított 114 elő- 
készítő iskolából, melyet a roma gyerekek általános iskolára való felkészítésére 
szántak, 41-et kisegítő iskolákban hoztak létre. Az Európai Roma Jogi Központ 
(European Roma Rights Centre – ERRC) – egy budapesti székhelyű független testü- 
let, mely a roma emberi jogi ügyeket figyeli és jogi védelmet nyújt számukra – pert 
indított az Oktatási Minisztérium és a kisegítő iskolák vezetői ellen azt állítván, 
hogy a roma gyerekek magas aránya a kisegítő iskolákban de facto szegregáció. 
A pert először a cseh Legfelsőbb Bíróság elé vitték, de az 1999 októberében elutasí- 
totta a keresetet. Az ERRC ekkor, 2000 áprilisában az ügyet az Emberi Jogok Euró- 
pai Bírósága elé terjesztette, ahol az még függőben van. 


A lakásellátás terén történtek pozitív előrelépések. 2000 áprilisában a kormány 
32,5 millió cseh koronát irányzott elő főként romák által használt két épület felújításá- 
ra Brnóban (Morvaország), valamint kezességet vállalt az Európa Tanács Fejlesztési 
Bankjának 32,5 millió cseh korona értékű, Brno városának szánt „puha” kölcsönéért. 


1999 októberében Usti nad Labem városa falat emelt egy főként romák lakta épü- 
let és szomszédai között az utcában. A képviselőház elítélte a fal felállítását. A kor- 
mány szintén rosszallásának adott hangot, és egy belügyminiszter-helyettest bízott 
meg a kerületi hatóság és a helyi tanács közti vitában a közvetítéssel. Ezt követően a 
város novemberben lebontotta a falat. Cserébe 10 millió cseh korona értékű állami 
támogatást kapott, melyből 3,6 millió koronát azoknak az állampolgároknak a lakás- 
támogatására fordítottak, akik a tanácsnál a fal felépítését követelték. Áprilisban az 
Alkotmánybíróság jóváhagyta a városi tanács panaszát, mely szerint a képviselőház- 
nak a városi tanács által a fal felépítéséről hozott döntését érvénytelenítő szavazása 
nincs összhangban a parlament és az önkormányzatok hatáskörének felosztásával. 


Ami a Cseh Köztársaságban élő romák általános helyzetét illeti, további erőfeszí- 
tésekre van szükség, különösen a romákkal szembeni előítéletek leküzdésére és a 
rendőrség és bíróságok által nyújtott védelem megerősítésére. A becsült munkanél- 
küliség a romák körében még mindig nagyon magas, 70–90%. Az egészségügyi és a 
lakáskörülmények a roma közösségekben a lakosság többi részéhez képest sokkal 
rosszabbak. Helyi szinteken a romákkal szembeni magatartás nem sokat változott, 
amint azt néhány helyi bírósági ítélet is jól mutatja. A Tárcaközi Roma Bizottságnak 
nincs költségvetési kerete a politikák megvalósítására, nincs végrehajtási hatásköre, 
és csak néhány állandó tagból áll. A hosszú távú stratégiai akcióprogram lényegénél 
fogva feladatokat ír elő az egyes minisztériumok számára, ám átfogó költségvetési 
keretről nem rendelkezik. 


Júniusban a kormány elfogadta a nemzeti kisebbségek jogairól szóló törvényter- 
vezetet. 
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[...] 
 
1999-ben a faji alapú és szélsőséges bűncselekmények száma 316-ra emelkedett 
(1998-ban ez a szám 133 volt), melyek közül 273-at megoldottak (1998-ban 100-at). 
A szélsőségekről szóló 2000. évi jelentés hangsúlyozta a fokozott rendőri hatékony- 
ságot és a – különösen a romák által – jelentett bűncselekmények számának növeke- 
dését. 1999-ben nem volt halálesetet eredményező szélsőséges megmozdulás, bár jó 
néhány támadásról érkezett hír. 


Jelentős számú pozitív előrelépés történt a hátrányos megkülönböztetés és a 
rasszizmus terjedésének leküzdésére. Decemberben a kormány első ízben indított 
rasszizmus ellenes kampányt, melyre az állami költségvetésből 10 millió cseh koro- 
nát tettek félre. 


1.3. Általános értékelés 


 
A Cseh Köztársaság továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 
 


A múlt év óta megnövekedett és egyes területeken komoly erőfeszítéseket tettek a 
roma közösség helyzetét illetően, különösen az oktatási rendszer összefüggésében. 
Mindazonáltal a romák helyzetének tartós javítása kitartó erőfeszítéseket igényel 
még. Ahogy a Csatlakozási Partnerség közép távú prioritásai is mutatják, további 
előrelépésre van szükség. 


[...] 
Fordította Császár Ivett 


CSEH KÖZTÁRSASÁG – 2001. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 2001. november 13. 
 
24–27. o. 
 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


A 2000. évi jelentés megállapította, hogy a cseh hatóságok fokozottan törekedtek a 
romák körülményeinek javítására elsősorban az oktatás területén, de azt is leszögez- 
te, hogy érzékelhető javulás hosszan tartó, folyamatos munkát igényel. Az elmúlt 
időszakban a cseh kormány további fontos intézkedéseket hozott a nemzeti kisebb- 
ségek és romák érdekében. 
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Általánosságban a nem roma kisebbségek (például szlovákok, lengyelek, néme- 
tek, magyarok és ukránok) helyzete kielégítő. A roma lakosság, melynek számát 
300 000-re vagy a lakosság 3%-ára becsülik, egy része továbbra is hátrányos meg- 
különböztetésben részesül, és életkörülményeik és lehetőségeik messze az átlag 
alatt maradnak. Továbbra is rasszista bűncselekmények áldozatai. 


A roma gyermekek iskolázottsága továbbra is alacsony. Ezek a gyermekek még 
mindig a speciális (kisegítő) iskolákban tanulók 70%-át teszik ki, és kevés az esé- 
lyük arra, hogy később nem speciális (kisegítő) iskolákban folytassák tanulmányai- 
kat. Az Európai Emberi Jogi Bíróságon számos olyan folyamatban levő ügyet tár- 
gyalnak, melyekben a de facto szegregáció a vád. A romák között továbbra is magas 
a munkanélküliség, melynek visszaszorítása lassan halad. A romák lakásellátása a 
lakosság többi részéhez képest még mindig jelentősen rosszabb. Számos roma él 
rossz minőségű önkormányzati lakásban, gyakran nem megfelelő higiéniai körül- 
mények között, amely gyakran társadalmi marginalizációjukhoz vezet. 


Az 1999. évi Csatlakozási Partnerség a politikák és az anyagi eszközök megerősí- 
tésével a romák helyzetét javítandó rövid és hosszú távú prioritásokat határozott 
meg. Az elmúlt időszakban az alábbi intézkedések történtek: 


 Előrehaladt az Európa Tanács Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keret- 
egyezményének végrehajtása, és egy 2001. áprilisi Európa Tanács-i vélemény is 
foglalkozott vele. Ez elismeri a Cseh Köztársaság eddigi erőfeszítéseit, és javas- 
latokat tesz a végrehajtás további javítására. 


 A 2001 augusztusában életbe lépett nemzeti kisebbségek jogairól szóló törvény 
megerősíti a kisebbségvédelem jogi keretét, kiindulási pontot szolgáltatva az 
igazságszolgáltatási rendszernek és a közigazgatásnak. A törvény a nemzeti ki- 
sebbség fogalmát a következőképp határozza meg: „a Cseh Köztársaság állam- 
polgárainak a Cseh Köztársaság területén élők csoportja, mely a lakosság többi 
részétől etnikai, nyelvi és kulturális származásában különbözik, kisebbséget al- 
kot, és ugyanakkor kisebbségnek is tekinti magát”. A nemzeti kisebbségek jogai 
a törvényben vannak meghatározva, és tartalmazzák a kisebbségi nyelvek hasz- 
nálatát és a kisebbségi ügyekben való konzultáció jogát. 


 Ezen felül a törvény az intézményi kereteket is megerősíti azáltal, hogy a Nem- 
zeti Kisebbségek Tanácsának státusát – a jövőben kormánytag által vezetett – 
kormányzati tanácsadó testületként formálisan szabályozza. A testület célja, 
hogy biztosítsa a kisebbségek döntéshozatalban való részvételét, valamint a ja- 
vaslattétel lehetőségét. Így a tanács a „nemzeti kisebbségek” és az állami testü- 
letek képviselőiből áll. Felelős továbbá az állami költségvetés kisebbségeket tá- 
mogató tevékenységek finanszírozására szánt összegeinek kezeléséért. 


 A 2000. évi tapasztalatok alapján 2001-ben a kormány további 700 000 eurót 
szánt a Tárcaközi Roma Bizottság számára a roma közösségeket segítő projek- 
tek támogatására. Továbbá a bizottság állandó személyzete két fővel nőtt. 


 Folytatódott a kölcsönös elismerésért és a hátrányos megkülönböztetés ellen tett 
intézkedések sorozata. Állami támogatást nyer számos, a nemzeti kisebbségek 
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által szervezett vagy a kisebbségekért szóló program. A kormány 300 000 eurót 
ítélt oda például egy rasszizmus elleni kampánynak, a „Tolerancia Projektnek”, 
amely kommunikációjában és kulturális eseményeiben a Cseh Köztársaságban 
jelenleg élő nemzeti kisebbségeket állította a középpontba. 


 Az Oktatási Minisztérium a roma gyermekek oktatását javító stratégiát fogadott 
el. 2001 júniusában 221, roma gyermekeket segítő oktatási segítő dolgozott 
óvodákban, iskolákban és speciális (kisegítő) iskolákban. A minisztérium 
ezen kívül a Kulturális minisztériummal együttműködve a tanárok számára 
speciális szemináriumok szervezésével segíti a kulturális tudatosságot és 
megértést, valamint folytatja a roma kiadványok könyvtárakba és iskolákba 
történő eljuttatásának támogatását. 


 A kerületekben működő „roma tanácsadók” hálózata továbbra is pozitív, és 
kulcsszerepet játszik. A gyakorlatban ezek a tanácsadók fokozatosan a roma kö- 
zösségek kapcsolattartói lettek. Tartják a kapcsolatot a Tárcaközi Roma Bizott- 
sággal és néhányuk tagja is a bizottságnak. 


 
Áprilisban az emberi jogok kormányzati biztosa elkészítette első jelentését a 2000. 
júniusi roma kormányprogram egyik feladatának végrehajtásáról. A jelentés szerint 
az esélyegyenlőséget célzó intézkedéseket lehetővé tevő jogi keretek megteremtése 
nem történt meg. A jelentés teljes egészében október végén készül el. Mindazonáltal 
az eddigiek alapján a kitűzött feladatokat vegyes eredményekkel sikerült végrehaj- 
tani. A kormány azon javaslata például, hogy fokozatosan szüntessék meg a speciá- 
lis iskolák rendszerét, segítve ezzel a romák normál általános iskolákba való integ- 
rálódását, nem valósult meg, mert a javaslat egy átfogó oktatási reform része volt, 
melyet a parlament sajnos nem fogadott el. 


Más, figyelmet igénylő terület például a romákra és más kisebbségekre vonatko- 
zó politikák teljes integrálása regionális és helyhatósági szinten. Stratégiák kidolgo- 
zása szükséges a romák munkavállalási és lakásellátási lehetőségeinek javítása ér- 
dekében. 


Általánosságban elmondható, hogy folytatni kell a kulturális és etnikai különbö- 
zőség tiszteletének megerősítését a közigazgatási területeken, a végrehajtó hatósá- 
goknál és a lakosság nagy részének körében. A központi kormányzatnak fel kell 
használnia a szükséges eszközöket, hogy biztosítsa a közigazgatás minden szintjén 
– beleértve a regionális és helyi szinteket is –, betartják a kisebbségi jogokra vonat- 
kozó érvényes rendelkezéseket. Szükség van többek között egy hatékony jogorvos- 
lati rendszerre, mely megfelelő kompenzációt és szankciókat garantál a hátrányos 
megkülönböztetéssel kapcsolatos esetek kivizsgálásakor. Szintén fontos és kulcs- 
szerepe van a rendőrségnek és a bíróságnak, mert a roma közösségekkel kapcsolat- 
ban pártatlannak kell lenniük. 


A kormány általi, fent vizsgált intézkedések végrehajtását és a roma közösségek 
helyzetének javítását célzó tevékenységet eltökélten kell folytatni. 
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1.3. Általános értékelés 


 


[...] 


 
A Cseh Köztársaság továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 
 


A cseh kormány számottevő erőfeszítéseket tett a romákat és más kisebbségeket illető- 
en. Mindazonáltal a kormány 2000. júniusi romapolitikájával összhangban további 
intézkedésekre van szükség a széles körű diszkrimináció leküzdéséhez. A központi 
kormánynak biztosítania kellene, hogy a kormányzat minden szintjén, beleértve a regi- 
onális és helyi szinteket is, alkalmazzák és végrehajtják a kisebbségi jogokra vonatkozó 
jogszabályokat, és hogy az ehhez szükséges pénzforrások rendelkezésre álljanak. 


[...] 


Az 1997-es, a romákról szóló kormányhatározatban foglalt feladatok nagy része tel- 
jesült, és a kormány egy hosszú távú politikát fogadott el a romákat illetően. Mind- 
azonáltal további erőfeszítésekre van szükség a diszkrimináció elleni intézkedések 
végrehajtásához. 


[...] 
Fordította Császár Henrietta 


CSEH KÖZTÁRSASÁG – 2002. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 


Brüsszel, 2002. október 9. 
SEC(2002) 1402 COM(2002) 700 
30–34. o. 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


Az elmúlt pár évben a cseh hatóságok számos fontos előrelépést tettek e téren. 
A nemzeti kisebbségek jogait szabályozó jogszabályi keret 2001 augusztusában lé- 
pett hatályba, és 2000 júniusában romákkal foglalkozó kormánypolitikát fogadtak el 
(„A roma integráció tervezete”). Azóta ezt a politikát, melyet állami költségvetésből 
finanszíroznak, rendszeresen frissítik. Ennek ellenére, míg a nem roma (különösen a 
szlovák, lengyel, német, magyar és ukrán) kisebbség helyzete a Cseh Köztársaságban 
összességében véve kielégítő, a romák az oktatás, foglalkoztatás és lakásellátás terén 
még mindig általánosan elterjedt, hátrányos megkülönböztetés áldozatai. Továbbra is 
érkeznek faji alapú, a romák elleni erőszakról szóló jelentések. 
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A 2001. évi rendszeres jelentés megállapította, hogy ugyan a kormány komoly 
erőfeszítéseket tett a roma és egyéb kisebbségek ügyének tekintetében, további kor- 
mányzati és nem kormányzati intézkedésekre van szükség az általánosan elterjedt 
hátrányos megkülönböztetés leküzdésére. A jelentési időszak alatt a kormány elfo- 
gadott a roma kisebbség számára néhány kedvező intézkedést. 


A nemzeti kisebbségek helyzetéről szóló első, a nemzeti kisebbségek jogait megfo- 
galmazó törvénnyel összhangban benyújtott 2001-es jelentés, melyet a kormány 2002 
júniusában fogadott el, rámutatott egy sor, főként a kisebbségi csoportok tagjainak 
anyanyelvhasználatára vonatkozó, tartósan meglevő problémára. A tanács az állami 
költségvetésből juttat anyagiakat a kisebbségek számára. 2001-ben kb. 30 millió cseh 
koronával támogatták a kisebbségi csoportok által és a részükre készített kiadványo- 
kat, 10 millió cseh koronával a kulturális, 15 millióval az oktatási tevékenységeket. 


2001 novemberében a kormány olyan rendelkezéseket hagyott jóvá, melyek a 
2000 júniusában elfogadott, a romákat érintő kormánypolitika lendületesebb meg- 
valósítását szolgálják. Olyan kulcsfontosságú rendelkezésekről van szó, mint az 
„utcai munkások” (szociális munkások) hálózatának kibővítése, a 2002/2003-as 
tanévre vonatkozó általános iskolai kísérleti projekt elindítása, továbbá a roma gye- 
rekek általános iskolára való felkészítésének és az általános iskolai szinten túli okta- 
tásban a kisegítő tanárok részvételének kiterjesztése. 


2002 januárjában a kormány felfrissítette a 2000 júniusában elfogadott romákról 
szóló politikáját a feladatok teljesítésének értékelésével és a jövőre vonatkozó főbb 
prioritások megállapításával. Ez utóbbiak tartalmazzák az emberi jogok intézményi 
keretének megerősítését; antidiszkriminációs rendelkezéseket a közösségi vívmá- 
nyokkal összhangban; pozitív lépéseket az oktatás, a foglalkoztatás, a szociális és 
egészségügyi ellátás, valamint a lakásellátás terén; a roma nyelv és kultúra fejleszté- 
sének támogatását; a romák biztonságának garantálását. 


A politika költségvetési kerete azonban a minisztériumok között széttöredezik, 
így a szükséges forrásokat, pl. a lakásellátási programhoz, a 2003-as állami költség- 
vetésben kell meghatározni. Szintén gondot okoz, hogy a regionális és helyi hatósá- 
gok, melyek nélkülözhetetlenek ezen programok megvalósításában, részt vesznek a 
munkában, de az koordinációt biztosító mechanizmus hiányzik. 


A Tárcaközi Roma Bizottságnak, újabb nevén a Roma Ügyek Tanácsának 14 roma 
regionális képviselő és ugyanennyi minisztériumi tisztviselő tagja van. Akárcsak 
2001-ben, a tanács 25 millió cseh koronát kapott a roma közösséget támogató 
programok irányítására, melyet főként a roma diákok ösztöndíjai és a szociális 
munkások támogatása tesz ki. Februárban a kormány újabb 9 millió koronát utalt az 
1999-ben, az észak-morvaországi Ostrava városában elindított „Együttélés Falu” 
(Co-Existence Village) elnevezésű lakásellátási program befejezésére, mely a társa- 
dalmilag hátrányos helyzetű családokon szándékozik segíteni, többek között olya- 
nokon, kiket az 1997-es árvizek megkárosítottak. 


A „Tolerancia program” (Tolerance Program) elnevezésű, rasszizmus elleni kam- 
pány tapasztalatára építve a kormány áprilisban jóváhagyott egy 6 millió cseh koro- 
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na értékű újabb kampányt, mely főként egy regionális és helyi szintű információ- és 
médiakampányból, a roma szociális munkásokról való tervezet médiában történő 
bemutatásából, valamint középiskolai oktatási kampányból áll. 


A kormány jóváhagyott a roma gyerekek oktatását érintő számos rendelkezést, 
ezzel mintegy válaszolva az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának végleges ajánlására, 
mely helytelenítette a roma gyerekek speciális (kisegítő) iskolákban való elkülöní- 
tését (szegregálását). A rendelkezések tartalmazzák többek között az információ 
terjesztését, egy önkéntes, napközi otthonos kísérleti vállalkozást öt általános isko- 
lában és az előkészítő osztályok folytatását. 


A hatáskörök régiókra való átruházását követően a regionális elnökök (Regional 
Premiers – hejtmans) 13 régió közül eddig csak 7 régió roma koordinátorainak kine- 
vezéséről döntöttek. Ugyanakkor a nagyra értékelt roma tanácsadók sorsa bizonyta- 
lannak tűnik, hiszen hivatalaik, a Kerületi Hivatalok (District Offices) 2002 végére 
megszűnnek. Ez a széles körű hálózat igen hasznosnak bizonyult a közösséggel való 
helyi kapcsolódási pontok megállapításában és a közigazgatás figyelmének a romák 
érdekeire való felhívásában. A roma koordinátorok kinevezése azokban a régiók- 
ban, ahol ez még nem történt meg, valamint a roma tanácsadók hálózatának megőr- 
zése fontos lenne a lendület fenntartásában. 


A 2002-es nemzeti foglalkoztatási akcióterv számos olyan rendelkezést tartalmaz, 
mely a munkaerőpiac leghátrányosabb csoportjainak helyzetén hivatott javítani, kü- 
lönösképpen olyan programokat, melyek képesítéseik emelésére és átképzésük tá- 
mogatására irányulnak. A tartósan munkanélküliekért felelős bizottság (Committe 
for Long-term Unemployed) tevékenységének célja a helyi szinten tevékenykedő 
minden érintett résztvevő együttműködésének elősegítése a munkaerőpiac legse- 
bezhetőbb csoportjainak helyzetén való javítás érdekében. Roma szervezetekkel 
együttműködve a bizottság támogatja a roma lakosság foglalkoztatását, munkahe- 
lyek teremtését, valamint a hátrányos helyzetű csoportok számára speciális oktatási 
és képzési programok, illetve szemináriumok megtervezését. Ezen erőfeszítések el- 
lenére általánosan elterjedt hátrányos megkülönböztetés él ma is, és a kormány in- 
tézkedései mind ez idáig nem érték el azt a szintet, mely képes lenne strukturális vál- 
tozások előidézésére. Több figyelmet kell szentelni e téren a célok megvalósítására 
és az ez irányú haladás ellenőrzésére. 


Sajnálatos módon a parlament ismét elutasította az új oktatási törvényt, mely töb- 
bek között az oktatási rendszer széles körű megreformálásának alapjait fektetné le, 
pl. a kisegítő iskolák rendszerének megszüntetésével, ugyanakkor az Oktatásügyi 
Minisztérium eddig megtett ad hoc lépései nem voltak nagy hatásúak. Mindazonál- 
tal a felkészítő osztályok és az osztályokban közreműködő roma kisegítő tanárok tá- 
mogatása szűk keretek között is pozitív fejleményeket mutat. 


A munkanélküli romák aránya nagyon magas. Általánosan elterjedt diszkriminatív 
munkaerőfelvételről érkeznek jelentések. A Munkaügyi és Szociális Minisztérium- 
nak mind ez idáig nem sikerült a romák foglalkoztatására nézve a kormánypolitika ál- 
tal is előírt, ösztönző erejű, pozitív intézkedéseket eredményező struktúrát kialakítani. 
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A kormánypolitika elismeri a romák alacsonyabb kategóriájú szociális lakások- 
ban (úgynevezett „holobyty”) való szegregálásának problémáját, és tartalmaz egy 
erre vonatkozó helyzetelemzést is. A lakásellátás terén való hátrányos megkülön- 
böztetést tiltó jogszabály hiányának következtében a roma családok különösen ki 
vannak téve a kilakoltatás veszélyének, hiszen a helyi hatóságoknak korlátlan hatal- 
muk van az önkormányzati lakások elosztásában. 


A hátrányos megkülönböztetés eseteiben való eljáráshoz megfelelő kártérítéshez 
és szankciókhoz vezető hatékony jogorvoslati rendszer kidolgozására van szükség. 
Az Emberi Jogok Biztosa nyomatékosította egy átfogó antidiszkriminációs törvény 
elfogadásának és a létező jogszabályok erélyesebb kikényszerítésének szükségessé- 
gét. Mind ez idáig nem volt példa a foglalkoztatás terén faji alapú hátrányos megkü- 
lönböztetést érintő eset sikeres lezárására, a létező, viszonylag szigorú jogszabályi 
keretek ellenére. A roma közösséget érintő ügyek során a rendőrségnek és a bírósá- 
goknak kulcsfontosságú szerepük van a pártatlanság biztosításában, miként a médi- 
ának a különbözőség iránt tanúsított tolerancia elősegítésében. Határozott intézke- 
désekre van szükség a faji alapú erőszak leküzdésére azon esetekben is, melyekben 
a rendőrség az elkövető fél. 


Mint a korábbi jelentések rámutattak, a Cseh Köztársaság részese a Nemzeti ki- 
sebbségek védelméről szóló keretegyezménynek. 2002 februárjában az Európa Ta- 
nács Miniszteri Bizottsága úgy találta, hogy a Cseh Köztársaság dicséretre méltó 
erőfeszítéseket tett a nemzeti kisebbségek és azok kultúráinak támogatására. Ennek 
ellenére van még tennivaló, például a jogalkalmazó tisztviselők számára, különösen 
a romák tekintetében. 


1.3. Általános értékelés 


[...] 


A Cseh Köztársaság továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 


[...] 


Néhány további intézkedés történt a roma kisebbség nehéz helyzetének javítására. 
Azonban több strukturális intézkedésre van szükség, hogy jelentősebb eredménye- 
ket érjenek el az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz, a lakásellátáshoz való hozzáférés- 
ben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés orvoslásában. Egy átfogó antidiszkri- 
minációs jogszabály elfogadása fontos előrelépés lehetne ezen a téren. 


[...] 
Fordította Császár Ivett 
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 
RENDSZERES ÉVES JELENTÉSEI 


 


LENGYELORSZÁG 


AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 1999. ÉVI RENDSZERES JELENTÉSE 
LENGYELORSZÁG ELŐREHALADÁSÁRÓL A TAGSÁG FELÉ 


 
Brüsszel, 1999. október 13. 
 
17–18.o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
Lengyelországban a kisebbségek tiszteletét és védelmét továbbra is garantálják. 
Az 1998-as büntetőtörvénykönyv rendelkezései a médiák szerepéről a nemzeti, et- 
nikai, faji vagy vallási alapon történő megkülönböztetés fenntartásában, úgy tűnik, 
jól működnek. 


1.3. Általános értékelés 


Lengyelország teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[…] 


Fordította Császár Ivett 


LENGYELORSZÁG – 2000. ÉVI RENDSZERES ÉVES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 2000. november 8. 
 
21. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
Lengyelországban a kisebbségek tiszteletét és védelmét továbbra is garantálják. 
A Büntetőtörvénykönyv 1998-as rendelkezései a média szerepéről a nemzeti, etni- 
kai, faji vagy vallási hovatartozáson alapuló viszályok kezelésében, úgy tűnik, jól 
működnek. 1993 óta évenkénti felmérésekkel vizsgálják a lengyelek idegenekhez 
való viszonyulását, és ez alatt az idő alatt enyhült a kisebbségekkel szemben tanúsí- 
tott negatív magatartás. 
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A jelentési időszakban Lengyelországban nagy figyelmet fordítottak a roma lakos- 
sággal való bánásmódra. Igaz ugyan, hogy a romák gazdasági és szociális körülmé- 
nyei sokkal rosszabbak az átlag lakosságéhoz képest. Ezen felül előfordul a romák el- 
leni erőszak és a közhatóságok által alkalmazott hátrányos megkülönböztetés. 
A lengyel kormány azonban nem folytat a romákkal szemben nyíltan diszkriminatív 
politikát. Nincs ugyan a kisebbségek integrációját elősegítő egyértelmű nemzeti po- 
litika, helyi kezdeményezések azonban léteznek. Készültek tervek olyan országos 
televíziós műsorok sugárzására, melyek a menekültekkel és idegenekkel szembeni 
barátságos magatartást propagálják. 


 
[...] 


1.3. Általános értékelés 


 
Lengyelország továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 


Fordította Császár Ivett 


LENGYELORSZÁG – 2001. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 


Brüsszel, 2001. november 13. 
SEC(2001) 1752 


24–25. o. 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


Lengyelországban a kisebbségek védelme és tiszteletben tartása továbbra is funkcio- 
nál, és mint azt már megjegyeztük, a jelentési időszakban Lengyelország ratifikálta 
az Európa Tanács Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményét. 


A kisebbségi ügyekkel foglalkozó közigazgatási infrastruktúra fejlett. Országos 
szinten működik a nemzeti kisebbségek tárcaközi munkacsoportja, melyben részt 
vesz többek között a belügy-, igazságügyi, külügy-, oktatási, foglalkoztatási és szoci- 
ális minisztérium. A munkacsoport feladata, hogy áttekintse a kisebbségi ügyeket, 
ideértve az azokkal foglalkozó politikák fejlődését, koordinálja a különböző tevé- 
kenységeket, és megelőzze a kisebbségi jogsértéseket. A belügyminisztérium állam- 
polgári ügyekkel foglalkozó osztályának nemzeti kisebbségi részlege támogatja a tár- 
caközi munkacsoport tevékenységét, tartja a kapcsolatot a helyi hatóságokkal és 
kisebbségi csoportokkal, valamint ők vizsgálják ki a panaszos eseteket. Ezektől a kor- 
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mányzati szervektől függetlenül az ombudsman hivatalán belül megalakult a külföl- 
diek és nemzeti kisebbségek jogait védő iroda, mely kisebbségi ügyekkel foglalkozik. 
Az ilyen ügyek az összes bejelentés kevesebb mint 1%-át teszik ki. Ez a speciális iro- 
da remélhetőleg egyértelműbb kapcsolattartási pont lesz a panaszos esetek számára. 


Külön figyelmet fordítva a romákra, 2001 februárjában a minisztertanács egy 
2001–2003. évre szóló kísérleti kormányprogramot indított a Malopolska megyé- 
ben élő roma közösségekért. A terv szerint kiemelt területek: oktatás, munkanélkü- 
liség elleni harc, egészségügy, életkörülmények, biztonság, kultúra, valamint a 
roma kisebbségen belüli és róluk szóló ismeretek. A projekt a kormányzat által 
megtett első lépés a roma kisebbség lengyel társadalomban betöltött bizonytalan 
helyzete elleni harcban: a 2000. évi jelentés széles körű hátrányos megkülönbözte- 
tésről, valamint a romák az átlag lakossághoz képest elmaradott gazdasági és társa- 
dalmi körülményeiről számolt be. 


1.3. Általános értékelés 
 


[...] 
 
Lengyelország továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 


Fordította Császár Henrietta 


LENGYELORSZÁG – 2002. ÉVI RENDSZERES ÉVES JELENTÉS 


Brüsszel, 2002. október 9. 
SEC(2002) 1408 


31. o. 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


Lengyelország kisebbségei továbbra is védelmet, jogaik tiszteletet élveznek, Len- 
gyelország megerősítette az Európa Tanács keretében elfogadott Nemzeti kisebbsé- 
gek védelméről szóló keretegyezményt. 2002 júliusában nyújtotta be első jelentését 
az egyezmény rendelkezéseinek megvalósításáról. 


Az Ombudsmani Hivatal egy részlege ellenőrzi a külföldiek és a nemzeti kisebb- 
ségek jogainak védelmét. Az e téren benyújtott panaszok száma továbbra is elenyé- 
sző, bár nincs tisztázva, hogy ez a részleg újdonságából vagy abból az elgondolásból 
ered, hogy a panasztétellel nem sokat lehet elérni. 
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A 2001. évi rendszeres jelentés beszámolt azokról a bátorító jelekről, melyek az 
50 000–60 000 embert számláló roma lakosság nehéz társadalmi helyzetének 
könnyítését szolgáló intézkedések mutattak. A jó szándékokat azonban nem minden 
esetben sikerült a gyakorlatba átültetni. A kísérleti program ugyan elindult, de a 
költségvetési nehézségek komoly korlátozásokat jelentenek a program eddig meg- 
indított elemei esetében. 


 
1.3. Általános értékelés 
 


[...] 
 
Lengyelország továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 


Fordította Császár Ivett 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


147 
 


 


AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 
RENDSZERES ÉVES JELENTÉSEI 


 


LITVÁNIA 


AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 2000. ÉVI RENDSZERES JELENTÉSE 
LITVÁNIA ELŐREHALADÁSÁRÓL A TAGSÁG FELÉ 


 
Brüsszel, 2000. november 8. 
 
21. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
Litvánia 2000 márciusában ratifikálta az Európa Tanács keretében elfogadott Nem- 
zeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt, melyet 1995-ben írt alá. 


Litvániában a kisebbségek védelmét illetően a helyzet továbbra is kielégítő. 
A kormány támogatja Litvánia etnikai közösségeinek gazdasági, társadalmi és kul- 
turális fejlődését, különösen a nemzeti kisebbségek társadalmi és kulturális integrá- 
cióját elősegítő program, valamint a hivatalos nyelv használatát és segítését célzó 
program révén, mely utóbbi a kisebbségek litván nyelvtanulását és nyelvhasználatát 
hivatott szolgálni. Az integrációs program megvalósításához azonban az anyagi for- 
rásokat és a Nemzeti Kisebbségek és Kivándorlási Osztály adminisztratív kapacitá- 
sát növelni kell. 


2000 júniusában a kormány elfogadta a roma kisebbség integrációját elősegítő 
nemzeti programot. A program sikeres megvalósítása a roma közösségekkel való 
fokozott konzultációt igényelné. Jelenleg megközelítőleg 3000 roma él Litvániá- 
ban. 


1.3. Általános értékelés 


 
Litvánia továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 


Fordította Császár Ivett 
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LITVÁNIA – 2001. ÉVI RENDSZERES ÉVES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 2001. november 13. 
SEC(2001) 1750 


23–24. o. 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


A 2000. évi jelentés óta a kisebbségek védelme tekintetében összességében a hely- 
zet továbbra is kielégítő és előrehaladás történt az integrációs programok végrehaj- 
tásában. 


A kormány folytatja Litvánia kisebbségi közösségeinek a gazdasági, szociális és 
kulturális fejlődését célzó programok támogatását. 2001-ben a nemzeti kisebbségek 
társadalmi és kulturális integrációját elősegítő programra 131 000 eurót különített el 
a kormány. Továbbra is megfelelően finanszírozott az 1996–2005-ig tartó, a hivata- 
los nyelv használatát és elősegítését célzó program, mely a kisebbségek litván 
nyelvtanulását, illetve nyelvtudásának fejlesztését hivatott támogatni. 


A roma lakosság, mely mintegy 3000 főből áll, nehéz körülmények között él. 
A kormány 2001-ben kezdte el az új „Roma integrációs program”-ját, melyre az ál- 
lami költségvetésből 244 000 eurót különített el. Ebből 152 000 eurót a roma közös- 
ségi központ (2000-ben kezdődött) felépítésére, míg 91 000 eurót a roma kisebbség 
oktatási, egészségügyi és kulturális igényeinek kielégítésére irányoztak elő. A ro- 
mák litván társadalomba történő további integrálódását célzó tevékenységeket a je- 
lenlegi szinten kell tartani. Több figyelmet kell szentelni a lakásellátásra. 


Az integrációt célzó programok hatékonysága érdekében a pénzügyi támogatást 
és a Nemzeti Kisebbségek és Kivándorlási Osztály kapacitásait növelni kell. 


1.3. Általános értékelés 
 


[...] 
 
Litvánia továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 


Fordította Császár Henrietta 
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LITVÁNIA – 2002. ÉVI RENDSZERES ÉVES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 2002. október 9. 
SEC(2002) 1406 


30–31. o. 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


A 200l-es rendszeres jelentés óta a kisebbségek védelme továbbra is kielégítő, és 
történt némi előrehaladás az integrációs programok megvalósításában. 


A kormány továbbra is támogatja a Litvánia kisebbségi közösségeinek gazdasá- 
gi, társadalmi és kulturális fejlődését elősegítő programokat. 


[...] 


A nemzeti kisebbségek társadalmi és kulturális integrációs programjának megvaló- 
sítása folyamatban van. A kormány támogatása e téren kissé csökkent az elmúlt év- 
hez képest, amikor a Roma Közösségi Ház felépítésére irányuló befektetési projekt 
elindult. A támogatások célja a nemzeti kisebbségeket képviselő civil szervezetek 
tevékenységeinek, különösen kulturális és oktatási programjainak, konferenciáinak 
és szemináriumainak elősegítése, a szociális juttatásokban részesülő személyek lit- 
ván nyelvkurzusainak költségtérítése; a vilniusi Etnikai Kisebbségek Háza műkö- 
dési költségeinek finanszírozása. 


A Nemzeti Kisebbségek és Kivándorlási Osztály kapacitása tisztviselőinek to- 
vábbképzése révén megnőtt. Ezeket az erőfeszítéseket folytatni kell. 


Litvánia roma közössége, közel 3000 ember, főként Vilnius, Kaunas és Pane- 
vezys nagyvárosaiba tömörülve, továbbra is nehéz körülmények között él. Olyan 
égető problémákkal szembesülnek, mint a szegényes életkörülmények, a munkanél- 
küliség magas aránya, az oktatáshoz és képzéshez való hozzáférés nehézségei, 
illetve – sok esetben a megfelelő személyazonossági dokumentumok hiányának kö- 
vetkeztében – a szociális juttatásokhoz és a közegészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés akadályai. 


A kormány 2000/2004-es, a roma közösség litván társadalomba való integráció- 
ját célul kitűző programja ezekkel a problémákkal foglalkozik. E tekintetben az 
anyagi támogatást az állami költségvetés biztosítja. Intézkedések történtek a lakás- 
ellátás javítására, e program részeként nyitották meg 2001 szeptemberében Vilnius- 
ban a Roma Közösségi Házat. Fontos lenne a roma közösség bevonása a program 
keretében hozott rendelkezések kidolgozásába és megvalósításába, ezáltal fokozva 
képességét olyan kulcsfontosságú problémák kezelésében, mint a munkanélküliség, 
lakásellátás és a de facto hátrányos megkülönböztetés. 
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Litvánia tagja az Európa Tanács keretében elfogadott Nemzeti kisebbségek vé- 
delméről szóló keretegyezménynek. Első kormányjelentését 2001 októberében nyúj- 
totta be. A keretegyezmény Tanácsadó Bizottsága mind ez idáig nem fogadott el Lit- 
vániáról szóló véleményt. 


 
1.3. Általános értékelés 
 


[…] 


Litvánia továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 


Fordította Császár Ivett 
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 
RENDSZERES ÉVES JELENTÉSEI 


 


MAGYARORSZÁG 


AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 1998. ÉVI RENDSZERES JELENTÉSE 
MAGYARORSZÁG ELŐREHALADÁSÁRÓL A TAGSÁG FELÉ 


 
Brüsszel, 1998. november 
 
11. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
A magyar hatóságoknak továbbra is figyelmet kell szentelniük a romák emberi jo- 
gainak tiszteletben tartására. A romák a törvény előtt nem minden esetben élveznek 
azonos elbánást. 


A kormány 1997 júliusában átfogó roma programot fogadott el – a rendszerváltás 
óta az elsőt – válaszul arra, hogy az elmúlt néhány évben a romák helyzete romlott. 
A program célja közép távú megoldások biztosítása a romák helyzetének javítása 
érdekében, különös tekintettel az oktatás, a foglalkoztatás, a mezőgazdasági tevé- 
kenység, a szociális- és egészségügy és a lakáskörülmények területén. A javaslatok 
a tekintetben pozitívak, hogy jó alapot formálnak a romák, a kormány és a társada- 
lom közötti folyamatos párbeszédhez, ugyanakkor a központi költségvetésből csak 
korlátozott források mutatkoznak elérhetőnek e célra. 


Az oktatás alapvető prioritást élvez a romák és más kisebbségek helyzetének javí- 
tása tekintetében. A nemzeti és etnikai kisebbségek állampolgári biztosa néhány kriti- 
kus tényezőre hívta fel a figyelmet a kisebbségi oktatással összefüggésben. Az 
ombudsman az elmúlt évben 352 panaszt vizsgált meg, ezek többsége a romákat érin- 
tette. A panaszosok 166 esetben egyéni kisebbségi jogaik, 74 esetben pedig kollektív 
jogaik sérelmére hivatkoztak. Az ombudsman másik jelentése a magyarországi ki- 
sebbségi oktatás helyzetét összegezve azt állapítja meg, hogy ellentétben más kisebb- 
ségekkel, a roma gyerekek az osztályokban és az iskolákban történő elkülönítés kö- 
vetkeztében hátrányosan megkülönböztettek. Bár a közoktatásról szóló törvény tiltja 
a szegregációt, a törvénysértőkkel szemben nem lehet törvényes szankciókat alkal- 
mazni. A minisztérium nem értett egyet az ombudsman jelentésével. 


1.3. Általános értékelés 


A Magyarországon végbement fejlődés megerősíti az országvélemény azon követ- 
keztetését, mely szerint Magyarország teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
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[...] 
 


Továbbra is figyelmet kell szentelni a korrupció elleni hatékonyabb fellépésnek és a 
romák helyzetén történő javításnak. 


A Miniszterelnöki Hivatal nem hivatalos fordítása alapján lásd 
<http://archiv.meh.hu/nekh/Magyar/8/eu/eu3.htm> 


MAGYARORSZÁG – 1999. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 1999. október 13. 
 
14–16. o. 
 


Kisebbségi jogok és kisebbségek védelme 
 


[...] 


Amíg más kisebbség nem okoz különösebb problémát, a magyar hatóságoknak to- 
vábbra is figyelmet kell fordítania a cigány kisebbség emberi jogainak tiszteletben 
tartására. (A cigány kisebbség száma 400 000 és 600 000 között van.) Bár a helyze- 
tük nem romlott, nem is javult kifejezetten. 


A cigányság továbbra is széles körű előítélettől és diszkriminációtól szenved a 
mindennapi életben. Az oktatáshoz való hozzájutás, a foglalkoztatás, a közintézmé- 
nyek és a közszolgáltatás területén szembesülnek diszkriminációval. Az egészségi 
állapotuk és a lakáshelyzetük a társadalom más tagjainál rosszabb maradt. Több 
mint 150 szegregált iskola működik szerte Magyarországon. Nemzetközi és más 
nem kormányzati szervezetek romák elleni intézményes előítéletről és a rendőri 
erőszakról számoltak be. A magyar kormány szerint a bűnözők nemzetiség szerinti 
nyilvántartása az adatvédelmi törvény alapján nincs megengedve és így nincs sta- 
tisztikai adat a diszkriminációra. 


A romák és a rendőrség közötti előítélet leküzdése érdekében a kormány 1999 áp- 
rilisában programot indított. A program ideje alatt, panaszok felmerülése esetében, 
a rendőrség köteles lesz a helyi kisebbségi önkormányzat képviselőit fogadni. 


A kisebbségi jogok országgyűlési biztosa bírálta a romáknak a munkaerőpiachoz 
való hozzáférhetőségének helyzetét. Azt állította, hogy a munkát kereső romákkal 
szemben de jure nincs diszkrimináció, viszont de facto a jelenség létezik. E helyzet 
orvoslására a kisebbségi biztos azt ajánlja, hogy a munkaügyi központok tegyenek 
jelentést a romák ellen irányuló diszkriminációról, és zárják ki azokat a munkáltató- 
kat a közmunkaszerződésekből, akik ilyen gyakorlatot folytatnak. 
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A kormány elfogadta a romák élethelyzetének javítását célzó, felülvizsgált közép 
távú akcióprogramot. A program különös figyelmet szentel az oktatási és a foglal- 
koztatási lehetőségek növelésére ösztöndíjak kiterjesztésével, valamint a szociális, 
egészségügyi és lakásprogramokra, az agrárprojektekre. A program kommunikáci- 
ós stratégiát és diszkriminációellenes intézkedéseket is tartalmaz. A közép távú 
programban meghatározott intézkedések végrehajtására a Nemzeti és Etnikai Ki- 
sebbségi Hivatal az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzattal egyeztetve éves 
akciótervet dolgoz ki. Az érintett minisztériumoknak tervezniük kell az akció- 
program különböző feladatainak végrehajtását biztosító, elkülönített költségvetési 
összegeket. A romaügyek kezeléséért és az akcióprogram végrehajtásának ellenőr- 
zéséért, az igazságügy-miniszter által vezetett Cigányügyi Bizottság felelős. 


1999-ben az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0,5 millió, a helyi ki- 
sebbségi önkormányzatok pedig kb. 3 millió euró állami támogatásban részesültek. 
Ezen felül a cigány alapítványok 2 millió eurót kaptak az államtól. A cigány kisebb- 
ség az Oktatási Minisztérium közmunkaprogramján keresztül és a kulturális intéz- 
mények és szolgáltatások fejlesztése keretében kiegészítő támogatást kapott. 


A kisebbségi önkormányzati választásokat követően a cigány kisebbségi önkor- 
mányzatok száma megduplázódott. Ez a tendencia úgy értékelhető, hogy romák 
részvétele a közéletben megnőtt. A speciális (a központi költségvetésből kapott 
pénzügyi támogatással létrehozott) roma közösségi központok helyi közösségeket 
támogatnak, és hozzájárulnak a roma kultúra megőrzéséhez. 


A megtett intézkedések ellenére a cigányság helyzete továbbra is nagyon bonyo- 
lult. Továbbra is figyelmet kell szentelni a népesség nagy részében meglevő előíté- 
let felszámolására, a közszolgáltatásban jelentkező diszkriminációnak és a felül- 
vizsgált közép távú akcióprogram teljes végrehajtásának helyi és területi szinten. 
Az akciókat megfelelő pénzügyi forrásból kell fedezni. 


1.3 Általános értékelés 


Magyarország teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. Két terület további fi- 
gyelmet igényel. Az első a romák helyzete, ahol a kormány megkezdte közép távú 
roma intézkedési tervének végrehajtását, de biztosítani kell a szükséges pénzügyi 
forrásokat. 


[...] 


A Miniszterelnöki Hivatal nem hivatalos fordítása alapján lásd 
http://archiv.meh. hu/nekh/Magyar/8/eu/eu2.htm 
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MAGYARORSZÁG – 2000. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 
Brüsszel, 2000. november 8. 
 
19–20. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
Összhangban a Csatlakozási Partnerség rövid távú prioritásával és az 1999 áprilisá- 
ban elfogadott közép távú roma akcióprogrammal, a kormány külön támogatást 
nyújtott a roma kisebbség nehéz helyzetének megoldásához. Elsősorban az alábbi 
területeken történtek intézkedések: oktatás (ösztöndíjak és oktatási intézmények tá- 
mogatása), kultúra (roma közösségi házak átadása, amelyek nagyon fontos szerepet 
játszanak a helyi közösségek megerősítésében és a roma kultúra megőrzésében), 
foglalkoztatás (közmunkaprogramok és közhasznúmunka-programok), lakáshely- 
zet, egészségügyi és a diszkrimináció elleni küzdelem. A „Roma Rendőrök”-prog- 
ram keretében a roma rendőrtisztek számát megemelték, és megerősödött a roma 
szervezetekkel folytatott együttműködés. 2000-ben 19 millió euróra rúgó külön 
költségvetési források váltak elérhetővé, ami nagy előrelépés a közép távú akcióterv 
megvalósításában, és a Nemzeti és Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa is elis- 
merte. 


Ugyanakkor az akciótervtől csak közép távon várhatók konkrét eredmények. Ad- 
dig is a roma lakosság helyzete változatlanul nehéz marad. Rossz egészségi állapo- 
tuk és életkörülményeik miatt a romák élettartama átlagosan 10 évvel rövidebb, 
mint a lakosság többi részéé. Ami az oktatást illeti, kevesebb mint 46%-uk fejezte 
be az általános iskolát, és csupán 0,24%-ának van egyetemi vagy főiskolai oklevele. 
A romákat a társadalomban továbbra is széles körű hátrányos megkülönböztetés és 
előítéletesség övezi. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa 
jelezte, hogy a diszkrimináció jelen van az igazságszolgáltatásban, a rendőrség so- 
raiban, a foglalkoztatásban és az oktatásban. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jog- 
védő Iroda adatai szerint a diszkriminációs esetek többségét a helyi önkormányzatok 
gyakorlatával szemben jelentették – a legtöbb eset a „mindennapos rasszizmusra” 
utalt, például a szórakozóhelyekre történő belépés elutasítása vagy a foglalkoztatás 
kapcsán. A lakáshelyzettel és a közintézményekhez való hozzáféréssel kapcsolatos 
diszkrimináció is komoly probléma maradt. 


Időközben a jogrendszer lassan kezdett válaszolni a diszkriminációs panaszokra, 
és a magyarországi bíróságoknál megindultak a foglalkoztatási diszkriminációval, a 
rendőrségi túlkapásokkal vagy a szórakozóhelyekre való beengedés megtagadásá- 
val kapcsolatos bírósági eljárások. 


Ami a roma gyermekeket illeti, többségüket kisegítő iskolába küldték. Ez az 
arány az ország egyes részein (Északkelet-Magyarország) eléri a 94%-ot, ami az in- 
tézményes előítéletesség meglétének és a közoktatási rendszer kudarcának a jele 
.
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A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa ismételten jelezte, 
hogy a roma tanulók aránytalanul magas száma ezekben az iskolákban nem iga- 
zolható, és a diszkrimináció jele. Összesen 132 kisegítő iskola létezik Magyaror- 
szágon. 


Pozitív lépésnek tekinthető, hogy a kormány kinevezte az Oktatási Ügyek Bizto- 
sát (az Oktatási Miniszter alá), aki ezt a kérdést tanulmányozni fogja. 


Ezen felül az egyik magyarországi bíróság egy fellebbezés nyomán olyan döntést 
hozott, amellyel helybenhagyott egy bírósági döntést, amely arra kötelezett egy he- 
lyi önkormányzatot, hogy kártérítést fizessen azoknak a roma gyerekeknek, akiknek 
az általános iskolájuk külön ballagási ünnepséget szervezett. 


1.3. Általános értékelés 


 
Magyarország továbbra is eleget tesz a koppenhágai politikai kritériumoknak. 
 
[...] 
 


A Csatlakozási Partnerség rövid távú prioritásával összhangban Magyarország 
megkezdte a közép távú roma akcióprogram végrehajtását, amelyet országos és he- 
lyi szinten meglevő pénzeszközök segítenek elő. Ez a program megkönnyíti a ro- 
mák integrálódását és a diszkriminációval szembeni küzdelmüket az oktatás, kultú- 
ra, foglalkoztatás, lakáshelyzet, egészségügy és a szociális szolgáltatások területén. 
Ugyanakkor szükség van a program kitartó megvalósítására ahhoz, hogy közép tá- 
von konkrét eredményeket lehessen elérni. 


A Miniszterelnöki Hivatal nem hivatalos fordítása alapján lásd 
<http://archiv.meh.hu/nekh/Magyar/eu_nov.htm> 


MAGYARORSZÁG – 2001. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 2001. november 13. 
 
21–24. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
A vizsgált időszakban Magyarország tovább erősítette a kisebbségek jogainak [érvé- 
nyesülését] javító eszközöket és intézkedéseket, különös tekintettel a romák helyzetére. 
 
[...] 
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Míg a többi hivatalosan elismert 12 kisebbség integrálódott a magyar társadalomba, 
a magyarországi roma kisebbség helyzete továbbra is nehéz. A roma népesség az 
összlakosság legfeljebb 6%-át alkotja. Általában szegényes életkörülményekkel és 
társadalmi hátrányokkal küszködnek, mivel nagy hányaduk munkanélküli. Halálo- 
zási arányuk több mint a nemzeti átlag kétszerese, s a romák születéskor várható 
élettartama gyenge egészségügyi mutatóik miatt 10-15 évvel alacsonyabb a nem 
roma népességénél. Általánosságban a romák az ország infrastrukturálisan kevéssé 
fejlett és gyenge gazdasági szerkezetű részeiben élnek. Jelenleg a roma fiatalok 
többsége elvégzi az általános iskolát, de csak kevesebb mint egy százalékuk szerez 
felsőfokú képesítést. Ezen túlmenően a roma gyermekek gyakori áthelyezése a 
többségi oktatásból speciális tantervű intézményekbe a nemzeti és etnikai kisebbsé- 
gi jogok országgyűlési biztosa szerint a diszkrimináció egy módja velük szemben. 
A tapasztalatok szerint ezek a speciális tantervű intézmények általában nem segítik 
elő a többségi [oktatáshoz] való felzárkózást, inkább növelik a meglevő oktatási kü- 
lönbségeket. Becslések szerint több mint 150 magyarországi iskolában működnek 
speciális roma osztályok. Az utóbbi években a gyermekek speciális osztályokba irá- 
nyítására vonatkozó jogi szabályozás szigorodott, és a tanuló „speciális státusa” 
bármikor felülvizsgálható. 


A fenti tényezők összegződése olyan helyzetet teremt, amelyben a romák elszige- 
telődnek és széles körű diszkriminációval szembesülnek az oktatás, a foglalkozta- 
tás, az igazságszolgáltatáshoz és közszolgáltatásokhoz jutás terén. Ezt a nemzeti és 
etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának éves jelentése is megerősíti, 
amely a hivatalhoz benyújtott ügyek számának emelkedését mutatta ki 2000-ben 
(459-re az 1999. évi 435-ről). A panaszok többsége (291) a roma kisebbséget érin- 
tette, és a helyi önkormányzatokra (126 eset 114-gyel szemben) és a rendőri erőkre 
(35 eset 25-tel szemben) vonatkozott. 


A roma kisebbség társadalmi integrálásának politikai keretét erősítendő, a kor- 
mány 2001 júliusában hosszú távú stratégiát állított össze. A magyar kormány már 
1999-ben és a Csatlakozási Partnerséggel összhangban közép távú intézkedéscso- 
magot fogadott el a roma kisebbség társadalmi integrációja elősegítése érdekében. 
Míg a kezdeti időszakban az intézkedéscsomag végrehajtására a központi költség- 
vetésből nem álltak rendelkezésre külön források, a helyzet 2000-ben megváltozott, 
és tovább javult 2001 folyamán, amikor a kormány (a 2000. évihez képest) 30%-kal 
növelte a költségvetési keretet. Az összesen 35 millió euró értékű támogatások há- 
rom különböző költségvetési forrásból származnak. A támogatások egyes formái 
közvetlenül a romákat célozzák (23 millió euró), más források a nemzeti és az etni- 
kai kisebbségekre együttesen fordíthatók, további pénzügyi eszközök pedig a gaz- 
daságilag hátrányos helyzetű csoportok támogatását szolgálják. Az érintett minisz- 
tériumok közötti koordináció hiánya miatt azonban a program végrehajtása ez idáig 
meglehetősen lassú volt. 


A vizsgált időszakban a legfontosabb intézkedésekre az oktatás, a foglalkoztatás, 
a jogvédelem és a kultúra terén került sor. Ennek következtében az anyanyelven 
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való oktatás és a roma nyelvoktatás több mint 75 000 óvodás és általános iskolás 
gyermek számára elérhető. Továbbá a 2000/2001-es iskolaévben jelentősen emel- 
kedett az ösztöndíjban részesített roma tanulók száma (7580 ösztöndíj az 1997-es 
785-tel szemben). 


A foglalkoztatás terén a romák aktívan vettek részt a Szociális és Családügyi Mi- 
nisztérium közmunka programjaiban. A romák hozzávetőlegesen a rendelkezésre 
álló források 40%-át kapták. 


2001 januárjában a szociális politika és közegészségügy terén tett fontos lépés- 
ként a kormány a romákra is kiterjesztette lakásépítési programját 1,1 millió eurót 
különítve el a feladatra. A roma családok részvételének feltételei között szerepel, 
hogy gyermekük iskolába járjon, és legalább az egyik szülőnek legyen munkája, 
vagy vegyen részt valamilyen közösségi-szolgáltató munkaprogramban. A prog- 
ramot az Országos Cigány Önkormányzat hajtja végre. A nemzeti egészségügyi 
program keretében az egészségügyi mutatók javítása érdekében 120 egészségügyi 
centrum fejlesztésére 9,4 millió euró áll rendelkezésre. E központok tisztálkodási 
lehetőséget nyújtanak és főzési tanfolyamok számára konyhákat foglalnak majd 
magukba. A program kerületi nővérek képzését is kilátásba helyezi. 


A romák jogvédelmének javítása érdekében a Belügyminisztérium speciális he- 
lyi konfliktuskezelő irodákat és programokat alakított ki. Az Igazságügyi Miniszté- 
rium a romák számára ingyenes jogi tanácsadásról gondoskodik, továbbá a Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségek Hivatala mintegy 29 helyi jogvédő irodát és helyi konflik- 
tus-megelőző központ kialakítását támogatta. A túlkapások számának csökkentése 
érdekében a rendőrök speciális, a roma kultúrára vonatkozó képzésben részesülnek. 
A rendőrség továbbá támogatja a roma származásúak toborzását. 


A roma kultúra támogatása a Roma Közösségi Házakon, a roma színházon és a 
Roma Információs és Kulturális Központon keresztül valósul meg. Az Országos 
Rádió és Televízió Testület 2001. tavaszi, a Rádió C műsorát Budapest körzetében 
sugárzó és 100 000 romát elérő roma rádió – az egyetlen roma rádió Európában – 
számára műsorszolgáltatási engedélyt biztosító döntése nagy előrelépés a romák 
körében terjesztett információt illetően. Az adó naponta körülbelül egy órát roma 
nyelven sugároz. Másrészről viszont a közszolgálati televízió Roma Magazin 
című műsorának költségvetése már a működést veszélyeztető mértékben csök- 
kent. 


A kisebbségi politika végrehajtását az intézményi keret részeként a Nemzeti és 
Etnikai Kisebbségek Hivatala készíti elő és követi figyelemmel. A helyi önkor- 
mányzatok rendszerén keresztül, a kisebbségek jelentős mértékű kulturális autonó- 
miával, valamint az oktatási és nyelvi jogok széles körével rendelkeznek. 


Összegezve, a kormányzat erőfeszítéseket tett a romák helyzetét javítani hivatott 
átfogó programok végrehajtásának előmozdítása érdekében, és növelte a végrehaj- 
tást biztosító pénzügyi keretet is. Ugyanakkor ezek az intézkedések a romákat érintő 
szociális hátrányok mértékéhez képest korlátozottak maradtak. Az oktatási szektor 
helyzete továbbra is külön aggodalomra ad okot, mivel egyes térségekben az isko- 
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láskorú népességen belül a roma származásúak aránya eléri az egyharmadot is, az 
iskolarendszer pedig nem rendelkezik az iskolás népesség ekkora hányadának spe- 
ciális oktatási igényét kielégíteni képes humán és pénzügyi erőforrásokkal. Ezen je- 
lentős és elismert erőfeszítések ellenére a romák gazdasági és társadalmi szerkezet- 
be való integrációja még csak a kezdete egy valószínűleg hosszú folyamatnak. Ezért 
fontosak a határozott és lankadatlan erőfeszítések a diszkriminatív felfogás és ma- 
gatartás ellen különösen helyi és regionális szinten, a hatályos jogszabályok teljes 
mértékű végrehajtása és kikényszerítése, valamint a roma kisebbség többszörösen 
hátrányos szociális helyzetének kezelése. A roma közösségek képviselőinek köz- 
vetlenebb bevonása növelné e képviselők sikerességét, s segítené az integráció fo- 
lyamatát. Továbbá a hatásvizsgálati mechanizmusok bevezetése javíthatná az egyes 
intézkedések összpontosítását a célcsoportra. Végül a roma kisebbség tevékenyebb 
közéleti szereplése – parlamenti képviselőin keresztül is – további ösztönzést adna a 
folyamatnak. 


1.3. Általános értékelés 
 


[...] 
 
Magyarország továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 
 
A roma kisebbséget érintő új eszközöket és intézkedéseket fogadtak el. E folyama- 
tot a kormány által már 1999-ben elfogadott közép távú intézkedéscsomag további 
végrehajtását [biztosító] költségvetési eszközök erőteljes növekedése kísérte. 
A 2001. évi támogató intézkedések elsősorban az oktatás, a foglalkoztatás, a szoci- 
álpolitika, a jogvédelem és a kultúra területére összpontosítottak. E tekintetben fon- 
tos a széles körű diszkrimináció elleni erőfeszítések fokozása és a hatályos jogsza- 
bályok teljes körű végrehajtása és kikényszerítése. A roma kisebbség számára arra 
is lehetőséget kell adni, hogy a közéletben tevékenyebben vegyen részt. 


Magyarország teljesítette az 1999-es Csatlakozási Partnerségnek a roma közép 
távú intézkedéscsomag folyamatos végrehajtásával és e célból a pénzügyi eszközök 
növelésével, valamint a közigazgatás és a bíróságok további reformjával kapcsola- 
tos rövid és közép távú prioritásait. 


A magyar Külügyminisztérium nem hivatalos nyers fordítása alapján. 
Lásd http://www.euvonal.hu/index.php?op=archivum 
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MAGYARORSZÁG – 2002. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 
Brüsszel, 2002. október 9. 
SEC(2002) 1404 
 
30–33. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
A legutóbbi éves jelentés óta e területen Magyarország főként a romák társadalmi 
integrációjáról szóló közép távú program további megvalósítására összpontosított. 
 
[...] 
 
Magyarországnak jól fejlett intézményi keretei vannak kisebbségeinek védelméhez 
és kulturális, valamint oktatási autonómiájuk biztosításához. Az 1990-ben létreho- 
zott Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal feladata a kisebbségekkel kapcsolatos 
politikai keretek fejlesztése. 


Az 1993-ban a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól elfogadott törvény lehető- 
vé tette a kisebbségek számára, hogy önkormányzati szinten jelentős hatalmú kép- 
viselőket válasszanak, akik révén hangot adhattak követeléseiknek és előterjesztik 
javaslataikat. 1993 óta két választásra került sor ennek keretében, és figyelemre 
méltó emelkedés következett be a megalakult önkormányzatok számát illetően, 
amely mára 3158-ra nőtt. 


A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa ellenőrzi a kisebbsé- 
gi jogok érvényesítését, és kivizsgálja a jogsértésből eredő panaszokat. 2001-ben 
mintegy 453 új bejelentést regisztráltak (2000-ben 431-et) az országgyűlési biztos 
hivatalában, amelyek közül 292 (2000-ben 291) érintette a roma közösséget. A leg- 
több esetben a panasz az önkormányzatokra (118), a rendőrségre (49) és a bírósá- 
gokra (31) irányult. Az esetek mintegy kétharmadánál indított vizsgálatot az ország- 
gyűlési biztos. 


2002 júniusában a Miniszterelnöki Hivatal lett a felelős a nemzeti és etnikai ki- 
sebbségekért; politikai államtitkár foglalkozik a roma kérdésekkel, amelyeket ilyen 
módon elválasztottak az egyéb kisebbségi ügyektől. Az Oktatási, valamint a Foglal- 
koztatási és Munkaügyi Minisztériumokban miniszteri biztosokat neveztek ki a 
roma ügyek kezelésére. 


Ezen felül Romaügyi Tanácsot hívtak életre. A tanács konzultatív testület, veze- 
tője a miniszterelnök, és feladata egy új roma politika kialakításának irányítása. 
Munkáját a roma ügyekért felelős politikai államtitkár titkársága segíti. 


Emellett megerősítették a monitoring rendszert, és az illetékes minisztériumokat 
felkérték, hogy folyamatosan szolgáltassanak adatokat a közép távú program végre- 
hajtásának állásáról. 
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Magyarországon 13 elismert kisebbség van. 
Ezek között a roma közösség1 az, amelynek tagjait a legkomolyabb mértékben 


érintik a szociális egyenlőtlenségek: a munkaképes korú roma népesség körülbelül 
70%-a jelenleg munkanélküli. A roma gyermekek csupán 33%-a kezdi meg közép- 
iskolai tanulmányait (a nem roma gyermekek 90%-os arányával szemben), és a fel- 
sőoktatásban végzett romák számaránya csekély (a teljes létszám alig 1%-a). 


A romák nagy többsége számára a lakáskörülmények igen szegényesek, és gyak- 
ran nem felelnek meg az alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek. 
Egy nemrégiben végzett felmérés azt igazolta, hogy a romák várható élettartama 15 
évvel kevesebb a magyar átlagnál. 


Annak ellenére, hogy a kormány erőfeszítéseket tett a helyzetnek az 1999-es, a 
romák szociális integrációját célzó közép távú program folyamatos megvalósításán 
keresztüli kezelésére, a roma közösség tagjai továbbra is széles körű diszkriminá- 
ciótól szenvednek az oktatás, a munkavállalás, a büntető igazságszolgáltatás, illetve 
a közszolgáltatások terén, különösen az egészségügyi ellátáshoz történő hozzáférés- 
ben. 


Az 1999-ben elfogadott közép távú program megvalósítása továbbhaladt, de lassan 
a nem hatékony tervezés és az érintett minisztériumok közötti megfelelő koordináció 
hiánya miatt. A támogatási intézkedések főképpen az oktatás, a foglalkoztatás, a szo- 
ciálpolitika, a jogvédelem és a kultúra területére összpontosultak. Bizonyos támo- 
gatási formákat kifejezetten a romáknak szántak, míg bizonyos más forrásokat álta- 
lában a nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyek vehettek igénybe, 
avagy azokat gazdasági-szociális rászorultságú csoportokra összpontosították. Ugyan- 
akkor a programnak nincs részletes stratégiája az általa meghatározott problémák 
megoldására. 


A főképpen a romák javát szolgáló intézkedésekre szánt költségvetési források az 
1998-as 18 millió euróról mintegy 38 millió euróra nőttek 200l-re. 2002-re elő- 
irányzott költségvetési érték 49 millió, amely 15%-os emelkedés (9% reálértékben). 


Eddig bizonyos eredményeket sikerült elérni a közép távú program keretében az 
oktatás, a foglalkoztatás, valamint az egészségügy terén. Némi pozitív fejlődés álla- 
pítható meg az igazságszolgáltatási rendszerben is. 


Az oktatás terén a megtett intézkedések kiterjedtek ösztöndíjak odaítélésére 
(2002-ben 12 500, míg 2001-ben 7580), kollégiumi szállások építésére, valamint 
szakképzési programok támogatására és néhány kísérleti projektre, mint például a 
Ghandi Középiskola. Kidolgozták és a 2002/03-as iskolaévben használatba veszik 
azokat a speciális oktató-nevelő anyagokat, amelyeket a romák oktatására szántak. 
Ugyanakkor az intézkedések nem érintik a roma gyermekek gyakori kivételét az ok- 
tatási főrendszerből és speciális oktatási intézményekben történő elhelyezésüket. 
Becslések szerint még mintegy 150 olyan iskola van Magyarországon, ahol speciá- 
lis roma osztályok működnek. 


                                            
1 Magyarországon 550 000–600 000 roma él. 
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A foglalkoztatási kezdeményezések általában közmunkákra szorítkoztak. Helyi 
szinten a roma önkormányzat megállapodásokat kötött a munkaügyi központokkal, 
amelyek révén fokozottabban hozzáférhetnek a romák ezekhez a szolgáltatásokhoz. 
Az ehhez a kezdeményezéshez kapcsolódó foglalkoztatási perspektívák ugyanak- 
kor rövid-, illetve közép távra korlátozódnak. 


Az egészségügy terén a Nemzeti Egészségprogram mint a gazdaságfejlesztési 
terv (Széchenyi Terv) része célzott támogatást biztosít a romáknak a kábítószer- 
megelőzés és egészségfejlesztés érdekében, és gondozói segítséget nyújt, ahol szük- 
séges. 


Az igazságszolgáltatási rendszerben az elmúlt években a romákkal szembeni ál- 
talános magatartás némileg javult, és a bíróságok elkezdték a büntetések kiszabását 
a romaellenes, faji motivációjú cselekmények elkövetőire, a sérülésekért kártérítést 
fizettetve és elégtételt rendelve. 


A nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó személyek ingyenes jogsegélyt ve- 
hetnek igénybe egy különleges diszkriminációellenes hálózaton keresztül, amely az 
Igazságügyi Minisztérium által az Országos Roma Önkormányzattal és a Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségi Hivatallal együttműködésben felállított jogi tanácsadó iro- 
dákból áll. A hálózat, amelyet 2001 végén alapítottak, ingyenes jogi tanácsot és kép- 
viseletet nyújt diszkrimináció miatt panaszt tevő személyeknek. 2001. október és 
december között a hálózat mintegy 200 ügyet kezelt, amelyek közül 140-et le lehe- 
tett zárni. A legtöbb eset lakással (43), büntetőjogszabályokkal (32), szociális kér- 
désekkel (26) és foglalkoztatással (20) volt kapcsolatos. A hálózat működése 
ugyanakkor meglehetősen korlátozott, és csupán nemzeti és etnikai kisebbségekhez 
tartozó személyeket érő diszkrimináció ügyében illetékes. Ezen túlmenően az a 
helyzet, hogy a rendszer nem fedezi a jogi eljárások költségeit, amit a felperesnek 
kell fizetnie a kereset elutasítása esetén; ezért ez riasztóan hat. 


Mindent figyelembe véve a magyar kormány további erőfeszítéseket tett, hogy 
javítson a roma kisebbség helyzetén. Ehhez a közép távú program jó alap, ugyanak- 
kor folyamatos további erőfeszítések szükségesek, ideértve a hátrányos megkülön- 
böztetés specifikus problémájának kezelését, hogy a romák helyzetében pozitív vál- 
tozások legyenek elérhetők. A roma politika nem illeszkedik szervesen az általános 
szociális fejlesztési stratégiákba, hanem egy párhuzamos, külön projektként létezik. 
Ebben a vonatkozásban a kormány által 2001 nyarán javasolt hosszú távú stratégia 
jelentené a helyes irányba történő továbblépést, de ezt még nem fogadták el. A kor- 
mány jelenleg fölülvizsgálja roma politikáját, és ebből a szempontból egy új, átfogó 
antidiszkriminációs törvény közeli elfogadása lesz jelentős lépés. 


Amint az előző években szerepelt a jelentésekben, Magyarország részese az Eu- 
rópa Tanács Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményének. Az Euró- 
pa Tanács Miniszteri Bizottságának határozata, amely a keretegyezmény Tanácsadó 
Bizottságának Magyarországra vonatkozó véleményén alapul, nagymértékben iga- 
zolja a fenti értékelést. 
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1.3. Általános értékelés 


 
[...] 
 
Magyarország továbbra is teljesíti a politikai kritériumokat. 
 
[...] 
 


A romák nehéz helyzetének javítása érdekében az 1997-es közép távú roma prog- 
ram végrehajtása folytatódott. Az intézményi kereteket tovább erősítették, és új fel- 
ügyeleti rendszert vezettek be. Azonban a roma politikát még mindig különállóan és 
párhuzamosan kezelik. A romák még mindig megkülönböztetésnek vannak kitéve. 
A kormány jelenleg felülvizsgálja a romákra vonatkozó politikát. A tervezett átfogó 
hosszú távú program és az átfogó diszkrimináció ellenes törvény elfogadása fontos 
lépés lenne a helyzet javítására. 


A magyar Külügyminisztérium nem hivatalos, nyers fordítása alapján. Lásd 
http://www. kum.hu/siwwwa/file/evesjelentesford20021011. doc 
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 
RENDSZERES ÉVES JELENTÉSEI 


 


ROMÁNIA 


AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 1998. ÉVI RENDSZERES JELENTÉSE 
ROMÁNIA ELŐREHALADÁSÁRÓL AZ UNIÓS TAGSÁG FELÉ 


 
Brüsszel, 1998. november 
 
11–12. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 


Általánosságban véve a kisebbségek védelme Romániában kielégítőnek mondható, 
a romák helyzetét kivéve. 


[...] 


A hátrányos megkülönböztetés a roma kisebbséggel szemben még mindig igen el- 
terjedt. Egy 1998. augusztusi kormányhatározat alapján felállították a nemzeti ki- 
sebbségekért felelős tárcaközi bizottságot, de a roma integrációs stratégia kidolgo- 
zásával megbízott albizottság csak 1998 szeptemberében ült össze először. Az 
Oktatási Minisztérium – a roma kisebbségnek kedvezendő – az 1998–99-es tanévre 
fenntart bizonyos számú helyet a tanárképző intézményekben és az egyetemeken a 
szociális igazgatási képzésben. 


A Romániában élő romák számáról ma sincsenek megbízható adataink, de az 
összlakosságnak jelentős részét alkotják (több millióra becsülik). Míg a román ható- 
ságok által megtett intézkedések a kisebbségek védelme iránti folytatólagos elköte- 
lezettséget tükrözik, a romák társadalmi és gazdasági integrációja további óriási 
erőfeszítéseket igényel. A romákkal szembeni előítéletek változatlanul tartják ma- 
gukat, a probléma belátható időn belül való megoldása átfogóbb kezelést igényel. 
A kormány kisebbségi főosztálya személyi és anyagi erőforrásaiban is erősítésre 
szorul. 


1.3 Általános értékelés 
 


[...] 
 
A fejlemények azt mutatják, hogy Románia teljesíti a koppenhágai politikai kritéri- 
umokat.
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[...] 
 


Mindazonáltal maradtak még tennivalók a korrupció kezelése, a bíróságok munká- 
jának javítása, a személyes szabadságok védelme és a romák jogai terén. 


[...] 
Fordította Császár Ivett 


ROMÁNIA – 1999. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 1999. október 13. 
 
18–19. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 


A kisebbségi, főként a magyar nyelvhasználat feltételei javulást mutatnak. 1999 jú- 
liusában mindkét parlamenti kamara elfogadta az új oktatási törvény utolsó változa- 
tát, mely megteremtette a jogi keretet a multikulturális egyetemek létrehozásához és 
a nemzeti kisebbségeknek az anyanyelvükön való tanuláshoz az oktatás minden 
szintjén és formájában, amennyiben elégséges igény van rá. 


[...] 


A romániai romák száma meglehetősen bizonytalan. Meglepő módon a hivatalos 
adatok 400 000-re, míg a bizottság 1997-es véleményében 1,1–1,5 millió közé teszi 
a romák számát, és jelenleg nem lát alapot a becslés módosítására. 


A romákkal szembeni előítéletek igen elterjedtek. Továbbra is ők alkotják a leg- 
kiszolgáltatottabb társadalmi csoportot, s a jelenlegi gazdasági válság életkörül- 
ményeik romlását eredményezte. Hivatalosan a törvény tiltja a hátrányos megkü- 
lönböztetést, ennek ellenére a gyakorlatban a foglalkoztatás és oktatás terén a 
törvénytelen hátrányos megkülönböztetésre számtalan példa akad. Anekdotába 
illő esetek bizonyítják a rendőrség brutalitását, az előítéleteket, a faji alapú zakla- 
tást és erőszakot, ám ezeket nehéz számszerűsíteni. Az oktatási rendszerben a po- 
zitív megkülönböztetésre is láthatunk példákat, bár ezek még kísérleti fázisban 
vannak. 


Megalakult a Nemzeti Kisebbségek Tárcaközi Bizottsága, mely támogatja a ro- 
mák részvételét az őket érintő ügyek döntéshozatali eljárásában. A roma közösség 
felállította a választott képviselőit tartalmazó Roma Egyesületek Munkacsoportját, 
mely elősegíti a közhatóságokkal való kapcsolattartást. 
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A munkacsoport és a Nemzeti Kisebbségvédelmi Főosztály megállapodást írt alá 
a roma közösség védelmét elősegítő stratégia kidolgozására. A Roma Egyesületek 
munkacsoportja 8 roma szakértőt jelölt ki a Nemzeti Kisebbségek Bizottsága albi- 
zottságának tagjául. 


Míg a romák körülményeinek javítása érdekében felállított intézményi kereteket 
illetően történt némi haladás, a tényleges fejlődés igen lassú. Fontos hangsúlyozni, 
hogy mind a kormány, mind a roma közösség elkötelezett a roma stratégia kidolgo- 
zásában és megvalósításában. Nagy figyelmet kell szentelni – különösen a regioná- 
lis és helyi szinteken – a kikényszerítésre, továbbá az előre látható intézkedéseknek 
megfelelő költségvetés biztosítására. 


1.3. Általános értékelés 


A Bizottság úgy látja, hogy jelenleg Románia teljesíti a koppenhágai politikai krité- 
riumokat. 


[...] 


Más területeken még mindig különleges figyelemre van szükség: [...] ilyen a romák 
helyzete [...] 


Fordította Császár Ivett 


ROMÁNIA – 2000. ÉVI RENDSZERES ÉVES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 2000. november 8. 
 
24–25. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
A romák továbbra is általánosan elterjedt hátrányos megkülönböztetés áldozatai 
az egész román társadalomban. A kormány igen csekély elkötelezettséget mutat a 
helyzet megoldására, a legutóbbi jelentés óta kevés lényegi változás történt e té- 
ren. 


Az 1999-es csatlakozási megállapodás a romákat érintő kormánystratégia ki- 
dolgozását határozza meg Románia elsőrendű feladataként. Ennek ellenére a stra- 
tégia kidolgozása elhúzódik, és az előkészületek korai stádiumban vannak. A je- 
lentés tárgyát képező idő alatt összegyűlt az újonnan megalakult, romákért felelős 
tárcaközi albizottság, de lényegi eredményt nem tudott felmutatni. A Kisebbség- 
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védelmi Főosztály roma képviselőkkel együttműködve elkészített egy politikai 
memorandumot, s bár azt 2000 márciusában előterjesztette, a kormány még nem 
fogadta el. 


Az elmúlt évben végbement kevés pozitív fejlemények egyike az Oktatásügyi 
Minisztérium azon kezdeményezése, hogy segítse a romák oktatáshoz való hozzáfé- 
rését a főiskolákon, szakmunkásképzőkben, tanárképzőkben és egyetemeken ro- 
mák részére fenntartott, korlátozott számú helyek biztosításával. A közelmúltban 
kibocsátott, a hátrányos megkülönböztetés minden formáját tiltó kormányrendelet 
szintén fontos potenciális tényező lehet a roma közösséggel szembeni hátrányos 
megkülönböztetés leküzdésében. 


A Romaügyi Nemzeti Hivatal rendkívül hiányos munkaerővel és pénzügyi keret- 
tel dolgozik annak ellenére, hogy az 1999-es csatlakozási megállapodás a romákat 
érintő programok megfelelő anyagi támogatását határozta meg rövid távú prioritás- 
ként. Funkciójának betöltéséhez a hivatalnak erősítésre van szüksége. 
 


[…] 


Összefoglalásként elmondható: a romákkal való bánásmód Romániában ellentmon- 
dásos, a fejlődés hiánya a romákkal való diszkrimináció terén olyan körülmény, 
amelyre a korábbi jelentések is rámutattak, miszerint azt még mindig nem megfele- 
lően kezelik. Másrészről haladó intézkedések sora nagymértékben fejlesztette a más 
kisebbségekkel való bánásmódot. 


 
1.3. Általános értékelés 


 
Románia továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 
 
A romákkal való bánásmód terén a széles körű diszkriminációjuk még mindig sú- 
lyos gondot jelent. A csatlakozási partnerség rövid távú prioritásainak még teljesül- 
niük kell (gondosan kidolgozott roma stratégia, megfelelő anyagi támogatás a ki- 
sebbségi programoknak), korlátozott a haladás az oktatáshoz való hozzáférést 
segítő programoknál. 
 
[…] 


Fordította Császár Ivett 
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ROMÁNIA – 2001. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 2001. november 13. 
SEC(2001) 1753 


29–30. o. 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


A jelentési időszakban számos pozitív fejlemény volt ezen a területen. Az új jogal- 
kotás kiterjesztette a kisebbségi nyelvek használatát, és a „Romák körülményeit ja- 
vítandó nemzeti stratégiát” elfogadták. 


[...] 


A jelentési időszakban további előrelépés történt a helyi közigazgatási törvény elfo- 
gadásával, mely az egy helységben a lakosság több mint 20%-át meghaladó nyelvi 
kisebbségeknek biztosítja a jogot, hogy a helyi hatóságokkal kapcsolatos ügyinté- 
zés során anyanyelvüket használják. A törvény arról is rendelkezik, hogy a helyi ha- 
tóságok fogadóóráit és döntéseit a megfelelő kisebbségi nyelven is nyilvánosságra 
kell hozni. 


A 2000/2001-es tanévben a kisebbségi nyelvű oktatási intézmények száma válto- 
zatlan maradt. Kismértékben növekedett a román oktatási intézményekben saját 
anyanyelvüket tanuló diákok száma. Annak ellenére, hogy a jogi akadályok már 
2000-ben elhárultak, nem történt előrelépés a magyar, német és román nyelven ok- 
tató egyetem (Petőfi–Schiller Egyetem néven emlegetett) megalapításában. Ugyan- 
akkor döntés született a magyar állam által finanszírozott magyar magánegyetem 
megalapításáról. A tanítás 2001 októberében kezdődött meg 450 diák számára. 


[...] 


Az előző jelentés óta a kormány számos kezdeményezése szólt a roma kisebbsége- 
ket érintő problémákról. Ezek közül a legfontosabb a 2001 áprilisában elfogadott, a 
romák körülményeinek javítását szolgáló nemzeti stratégia. Ez azt jelenti, hogy Ro- 
mánia teljesítette az egyik 1999. évi Csatlakozási Partnerség előírását. A stratégia 
átfogó, magas színvonalú dokumentum, melyet a roma szervezetekkel együtt, az ő 
támogatásukkal dolgoztak ki. A stratégia 10 évre szól, és az első négy év intézkedé- 
seinek tervezetét tartalmazza. Kiindulásként a dokumentum leszögezi, hogy a ro- 
mák hátrányos megkülönböztetése komoly probléma Romániában. A folytatásban 
olyan célok meghatározása szerepel, mint a közvélemény előítéletének megváltoz- 
tatása, a romák életkörülményeinek javítása és a romák civil társadalomban történő 
szerepvállalásának ösztönzése. Várhatóan a roma nem kormányzati szervezetek ak- 
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tívan részt vesznek a stratégia megvalósításában. A roma szervezetek egységének 
hiánya ugyanakkor akadályoztathatja a stratégia megvalósítását. Fontos következő 
lépés lesz egy operációs terv kidolgozása és a szükséges költségvetési támogatás ki- 
osztása. 


A stratégia fontos ismérve a decentralizáltság. Ez amiatt fontos, mert a stratégia 
által lefedett közintézmények (pl. oktatás, rendőrség, kórházak) helyi irányításúak. 
A stratégia megvalósítása érdekében minden megyében helyi roma hivatalokat állí- 
tanak fel. A roma munkatársak felvétele már megtörtént. Ez előrelépés, bár bizo- 
nyos vélemények szerint a felelősségi körök tisztázatlanok, és a munkaerő-felvétel- 
nél nem vették figyelembe a szakképzettséget. 


A pozitív fejlemények ellenére a roma kisebbséget ért hátrányos megkülönbözte- 
tés továbbra is széles körben elterjedt, bár ezek sokkal inkább egyéneket sértő ese- 
tek, és nem intézményesültek. Emberi jogi szervezetek romák és közösségeik elleni 
rendőri erőszakról is beszámolnak. A romák nehézségekkel szembesülnek beiskolá- 
zásuk, egészségügyi ellátásuk és szociális támogatásuk igénybevétele során. A hát- 
rányos társadalmi megkülönböztetés gyakran testesül meg a romák közterületekről 
való kitiltásában, és annak ellenére, hogy jogellenes, számos álláshirdetés kizárja a 
roma jelentkezőket. 


1.3. Általános értékelés 


 
Románia továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 
 
Elfogadták a romák helyzetének javítását szolgáló nemzeti stratégiát. Most a straté- 
gia eredményes alkalmazására kell törekedni a diszkrimináció elleni hatékony küz- 
delem és az életkörülmények javítása érdekében. 


Románia a politikai kritériumokkal kapcsolatos rövid távú csatlakozási prioritá- 
soknak az állami gondozott gyermek körülményeinek a javításával, a gyermekellá- 
tási politikát fejlesztő reformokkal, a romákkal kapcsolatos nemzeti stratégia fej- 
lesztésével és a kisebbségi programok támogatására tett intézkedésekkel próbált 
megfelelni. Ami a közép távú prioritásokat illeti, előrelépés történt a gyermekellátás- 
sal kapcsolatos közép távú prioritások teljesítésében, valamint erőfeszítések történtek 
a romáknak az oktatáshoz való hozzáférésének a javítása terén is. Mindemellett még 
fontos intézkedésekre van szükség a következő területeken: a roma stratégiát még 
nem alkalmazzák, az antidiszkriminációs jogalkotás bár létezik, de nem elég haté- 
kony, a rendőrség demilitarizálása még nem kezdődött el. 


Fordította Császár Henrietta 
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ROMÁNIA – 2002. ÉVI RENDSZERES ÉVES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 2002. október 9. 
SEC(2002) 1409 


35–37. o. 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


A jelentési időszakban a kisebbségek kezelését illetően a pozitív fejlemények foly- 
tatódtak. A kisebbségi nyelvek használatára kiterjedő jogszabályt viszonylag zök- 
kenőmentesen sikerült végrehajtani, és fontos lépések történtek a romák helyzeté- 
nek javítását elősegítő nemzeti stratégia alkalmazásában is. 


A helyi közigazgatásról szóló törvény olyan helységekben engedi a kisebbségi 
nyelvek hivatalos használatát, ahol az azt beszélők aránya a lakosság 20%-át meg- 
haladja. Ez a törvény főként a magyar kisebbségre alkalmazható, és összességében 
véve – egyes prefektusok és helyi hatóságok vonakodása ellenére – sikeresen alkal- 
mazták. Az új jogszabály előírja, hogy a 20%-ot meghaladó kisebbségi lakossággal 
rendelkező közösségek kötelesek olyan rendőröket alkalmazni, akik beszélik az 
adott kisebbség anyanyelvét. Ezen új rendelkezések kikényszerítése már elindult. 
További fejlődés történt a nemzeti zászló, himnusz és címer használatára vonatkozó 
jogszabály módosításának tekintetében, annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbsé- 
gek a hivatalos gyűlések alkalmával használhassák jelképeiket. 


Romániának igen nagy roma lakossága van – számukat 1 800 000 és 2 500 000 
közöttire becsülik.1 A roma kisebbséggel szembeni hátrányos megkülönböztetés 
még mindig általánosan elterjedt, és a társadalmi egyenlőtlenség továbbra is jelen- 
tős mértékű. Életkörülményeik szegényesek, a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésük korlátozott, és emberi jogi szervezetek rendőri zaklatásokról beszá- 
moló jelentéseket kapnak. E tekintetben a kormány számottevő haladásról tett tanú- 
ságot az elmúlt évi roma stratégia megvalósításának keretében, mely kifejezetten a 
hátrányos megkülönböztetés leküzdésére irányul. 


A jelentési időszakban kiépültek a roma stratégia megvalósítását előmozdító me- 
chanizmusok. Megyei szinten megalakultak a stratégiában rendelkezett roma hiva- 
talok. Több mint 400 000 romát alkalmaznak szakértőként, ezek hatásköre pontosan 
körvonalazott, és a 2001–2004-es időszakra mind a 42 helyi roma hivatal kidolgozta 
akciótervét. A kinevezésekben a Roma Párt volt a konzulens fél; de erőfeszítéseket 
kell tenni, hogy más roma szervezetek szerepvállalása is növekedjék. 


Az ágazati stratégiák megvalósításának érdekében nemzeti szinten összesen 15 
bizottság alakult minisztériumokban és nemzeti ügynökségekben. E bizottságok- 


                                            
1 Bizonyos esetekben a becsült adatok magasabb számot mutatnak a hivatalos adatoknál, mely rész- 


ben annak a következménye, hogy sok roma vonakodik identitását vállalni. 1997-ben a roma lakosság 
száma a hivatalos adatok szerint 400 000 volt. 
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nak, a minisztériumok szakértőin túl, minden esetben tagja egy roma szervezetek ál- 
tal kijelölt személy is. Az ágazati politikák megvalósításában fontos előrelépések 
történtek. A foglalkoztatás terén a Munkaügyi és Szociális Szolidaritási Minisztéri- 
um támogatja a romák munkaerő-piaci programokban való részvételét. Az Egész- 
ségügyi Minisztérium, valamint az Oktatásügyi Minisztérium szintén aktív részt 
vállal a stratégia megvalósításában. Különösen fontos újítás az iskolai és egészség- 
ügyi mediátorok hivatalának kialakítása, mely elősegíti a romák általános közszol- 
gáltatásokhoz való hozzáférését, különösen az oktatás és egészségügyi ellátás terén. 
A Belügyminisztériummal is sikerült megállapodást kötni, hogy 2002 során 100 
rendőrt alkalmazzanak a roma közösségből. 


A pozitív fejleményekkel ellentétben a roma stratégia megvalósításának egyik 
gyenge pontja, hogy az eredeti dokumentumokban körvonalazott anyagi támogatás 
nem vált hozzáférhetővé. Anyagi támogatás hiányában sok tervezett tevékenység 
elmaradt, és az erőfeszítések kevésbé ambiciózus és kevésbé költséges tevékenysé- 
gekre korlátozódtak. Szintén gondot okoz a hatékony együttműködési mechaniz- 
musok hiánya. Ezek nélkül a stratégia sikeressége az érintett különböző intézmé- 
nyek egyéni megközelítésén múlik. 


A stratégia a lakásellátással mind ez idáig nem foglalkozott kellő mértékben, pedig 
ez az egyik legnagyobb, a roma közösséget érintő probléma. Sokan elfogadhatatlan 
körülmények között élnek, komfort és bérleti jogviszony biztonsága nélkül. Ezt a 
helyzetet kihasználva egyes helyi hatóságok megpróbálták a romákat külön telepekre 
kilakoltatni, de a kormány szigorúan visszautasította a szegregáció minden formáját. 


Bár a romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés leküzdésére irányuló jog- 
szabályi keret még nem teljes mértékben működőképes, a bíróságok – ezennel első 
ízben – ítéletet hoztak munkáltatók és napilapok ellen diszkriminatív álláshirdetés 
megjelentetéséért. 


Ami a kisebbségi nyelvek használatát illeti, a 2001/02-es tanévben bizonyos nö- 
vekedés észlelhető az anyanyelvi oktatási egységek és az anyanyelvükön tanuló diá- 
kok számát illetően. Az Etnikumközi Kapcsolatok Osztálya tankönyvi támogatást 
nyújt azon iskoláknak, melyek kisebbségi nyelveken tanítanak. 
 


[...] 


 
Mint a korábbi jelentések már rámutattak, Románia tagja az Európa Tanács keretében 
elfogadott Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménynek. 2002 márciu- 
sában az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága úgy találta, hogy Románia dicséretes 
erőfeszítéseket tett a nemzeti kisebbségek és azok kultúráinak védelme érdekében. 
További erőfeszítésekre van szükség azonban a média, az állami foglalkoztatás és az 
oktatás terén, ahol kitüntetett figyelmet kell fordítani a kis lélekszámú kisebbségekre. 
A bizottság úgy találta, hogy a hatóságoknak a romák társadalmi integrációjára irá- 
nyuló eltökéltsége ellenére valódi problémák vannak még mindig a hátrányos megkü- 
lönböztetés, a roma és egyéb román lakosság között húzódó társadalmi-gazdasági 
szakadék és némely végrehajtó tisztviselők részéről történő elégtelen bánásmód terén. 
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1.3. Általános értékelés 


 
Románia továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 
 


Fontos előrelépések történtek a romák életkörülményein javító nemzeti stratégia 
végrehajtásában, a diszkrimináció elleni hatékony küzdelem és az életkörülmények 
javítása érdekében, bár a további előrehaladáshoz az ehhez társított anyagi források- 
ra is szükség lenne. 


Fordította Császár Ivett 


ROMÁNIA – 2003. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 2003. november 5. 
 
29–32. o. 
 
[...] 
 
Romániában nagy roma népesség él – számukat a becslések 1 800 000 és 2 500 000 
közöttire teszik.1 A roma kisebbséggel szembeni hátrányos megkülönböztetés a 
gyakorlatban továbbra is elterjedt, és a roma közösséget érő társadalmi egyenlőtlen- 
ségek is változatlanul jelentősek. Az életkörülményeik továbbra is szegényesek, és 
a szociális szolgáltatásokhoz is csupán korlátozott mértékben férnek hozzá. 


Az elfogadható színvonalú lakáskörülmények hiánya továbbra is nagyon fontos 
problémát jelent a roma lakosság számára. A jelentési időszak alatt történt néhány 
helyi kezdeményezés ellenére, mindeddig nincs átfogó megközelítés ebben a kér- 
désben. A rendőrség megyei szintű stratégiákat dolgozott ki a romakapcsolatokra. 
Amíg továbbra is érkeznek jelentések a roma közösségekkel szembeni jogtalan 
rendőrségi erőszakról, voltak olyan esetek, amikor rendőrségi tisztviselőket ilyen 
visszaélések miatt felelősségre vontak (ami komoly előrelépést jelent). A romák ki 
tudták használni az új diszkriminációellenes keretet, és a Nemzeti Diszkrimináció- 
ellenes Tanácshoz beérkezett panaszok több mint a fele a romáktól érkezett. 


                                            
1 Egyes esetekben a becslések messze meghaladják a hivatalos számokat, legalább egy részben ami- 


att, mert egyes romák vonakodnak magukat annak vallani. A 2002-es népszámlálás szerint a roma la- 
kosság hivatalos lélekszáma 535 000. 
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A jelentési időszak alatt a kormány folytatta a (2001-ben elfogadott) Roma Stra- 
tégia végrehajtását, bár az eredmények egyenetlenek. Az egészségügyi ágazatban 
az egyik legnagyobb előrelépés az „egészségügyi közvetítői [mediator]” munkakör 
hivatalos elismerése, és 166 mediátort képeztek és közvetítettek ki. A foglalkozta- 
táspolitika terén a Nemzeti Foglalkoztatási Ügynökség és ennek megyei irodái aktív 
együttműködést kezdtek a megyei Roma Irodákkal a munkaerőpiacra jutás meg- 
könnyítése érdekében (bár mindeddig csak korlátozott eredmények mutatkoznak). 
Romáknak szóló szakképzési programok is beindultak. Mindazonáltal további re- 
formokra van szükség a kötelező oktatást be nem fejező nagyszámú roma foglalkoz- 
tatási lehetőségeinek növeléséhez. Az oktatás területén jogszabályi módosítások 
történtek az iskolázatlan romák számára elérhető oktatási programok elindítása ér- 
dekében. Az országos programokon belül roma diákok részére a középfokú és felső- 
fokú oktatásban fenntartott helyekről gondoskodnak. 


A Roma Stratégiával lefedett egyéb területeken a fejlődés a világos politikai 
programok és a korlátozott finanszírozás miatt csak mérsékelt volt. A kormányzati 
átszervezés részeként a roma ügyek átkerültek a Kormány Főtitkárságára. Ez a lépés 
valószínű, hogy nagyobb politikai súlyt ad a romakérdésnek – bár ugyanezek az át- 
szervezések késleltették a Roma Stratégia végrehajtását szolgáló állami költségve- 
tési átutalásokat. Az, hogy a kormányzat a stratégia ellenőrzésében és végrehajtásá- 
ban a Roma Pártra támaszkodik, aggodalomra ad okot, mivel ez gyakorlatilag más 
roma szervezetek kizárásához vezetett. 


[...] 


1.4. Általános értékelés 


 
Románia továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 
 
Létrejöttek a diszkrimináció-ellenes jogszabályok végrehajtását szolgáló struktú- 
rák, és számos diszkriminatív esetet szankcionáltak. Az ombudsman hivatalának te- 
herbíró-képességén javítottak. Folytatódott a tavalyi jelentésben említett kedvező 
elmozdulás a gyermekvédelmi rendszer reformjában, és további kezdeményezések 
születtek a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítésére. A Roma Stratégia végre- 
hajtása azonban továbbra is forráshiányos, ami azzal járt, hogy annak az eredményei 
valamivel mérsékeltebbek lettek. 
 
[...] 


Fordította Vizi Balázs 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


173 
 


 


ROMÁNIA – 2004. ÉVI RENDSZERES ÉVES JELENTÉS 
 
Brüsszel, 2004. október 6. 
 
30–32. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
[...] 
 
Románia 1995 óta tagja a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménynek. 
Romániában nagy roma népesség él – számukat a becslések 1 800 000 és 2 500 000 
fő közé teszik.1 A roma kisebbséggel szembeni hátrányos megkülönböztetés a gya- 
korlatban továbbra is általános és a roma közösséget érő társadalmi egyenlőtlensé- 
gek is változatlanul jelentősek. Az életkörülményeik továbbra is szegényesek, és a 
szociális szolgáltatásokhoz csak korlátozott mértékben férnek hozzá. 


Folytatódott a 2001-ben elfogadott Roma Stratégia végrehajtása az oktatás, az 
egészségügy, a foglalkoztatás és a rendőrséggel való kapcsolattartás terén. Bár ezek 
önmagukban is pozitív erőfeszítések, fennáll annak a kockázata, hogy amennyiben az 
országos és a helyi koordináció gyenge marad, elszigeteltek maradnak és nem lesznek 
fenntarthatók. A Végrehajtási és Ellenőrzési Vegyesbizottság működésében korláto- 
zott fejlődés mutatkozott. Helyi szinten a közintézmények képviselőiből (tanfelügye- 
let, közegészségügyi igazgatóság, rendőrség, foglalkoztatási iroda) álló munkacso- 
portok formálisan majdnem minden megyében megalakultak. Azonban a Roma 
Irodának még mindig nincs kapacitása arra, hogy az érintett különböző minisztériu- 
mok között a romák érdekében intézkedéseket kezdeményezzen és koordináljon. 


Különösen az oktatás terén látszottak kedvező fejlemények. A diszkrimináció-elle- 
nes és befogadó megközelítés támogatása érdekében a tanárok nagyobb számban sza- 
kosodtak a roma gyerekek nevelési szükségleteinek megfelelően ott, ahol az aktív szü- 
lői részvételt támogatták, és fejlettebb iskolai tanterveket készítettek. Továbbá, a romák 
helyzetének javítását szolgáló nemzeti stratégia keretében helyi terveket készítettek, és 
a szegregált oktatás kérdésével is foglalkoznak. Az egészségügyhöz, foglalkoztatáshoz 
és a rendőrséghez kapcsolódó intézkedések jó alapot adnak a későbbi tevékenységekhez. 
Az előző jelentés ideje alatt képzett és kiközvetített egészségügyi mediátorok egyre in- 
kább bekapcsolódnak a széles körű egészségügyi kérdésekbe, beleértve az egészségbiz- 
tosításhoz való hozzáférést is. A megyei foglalkoztatási irodák, a roma civil szerveze- 
tekkel együttműködve tovább folytatták a romáknak szóló állásbörzék megszervezését. 


 


                                            
1 Egyes esetekben a becslések messze meghaladják a hivatalos számokat, legalább egy részben ami- 


att, mert egyes romák vonakodnak magukat annak vallani. A 2002-es népszámlálás szerint a roma la- 
kosság hivatalos lélekszáma 535 000. 
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Ahogy azt a tavalyi jelentés is említette, aggodalomra ad okot, hogy a kormányzat 
a stratégia ellenőrzésében és végrehajtásában a Roma Pártra támaszkodik, mivel ez 
gyakorlatilag más roma szervezetek kizárásához vezetett. 


 
[...] 


1.4. Általános értékelés 


Amióta a Bizottság 1997-es országvéleményében megállapította, Románia teljesí- 
tette a csatlakozás politikai kritériumait, az ország tovább erősítette és elmélyítette a 
demokratikus intézmények stabilitását, a jogállamiságot, az emberi jogokat és a ki- 
sebbségek védelmét és tiszteletét. 


[...] 


A Roma Stratégia végrehajtása, amelynek célja, hogy kifejezetten a diszkrimináció- 
val foglalkozzon, folyamatos, de a roma kisebbséggel szembeni tényleges diszkri- 
mináció széles körű marad. Az oktatás befogadó megközelítésének támogatása ked- 
vező fejlemény. Ugyanez a biztató trend figyelhető meg az egészségügy és a 
foglalkoztatás terén is. 


Fordította Vizi Balázs 
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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 
RENDSZERES ÉVES JELENTÉSEI 


 


SZLOVÁKIA 


AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 1998. ÉVI RENDSZERES JELENTÉSE 
SZLOVÁKIA ELŐREHALADÁSÁRÓL AZ UNIÓS TAGSÁG FELÉ 


 
Brüsszel, 1998. november 
 
12–13. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
Nem történt változás a kisebbségi nyelvekre vonatkozó jogalkotás, illetve a kisebb- 
ségek védelme terén. 


Az EU-val és az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Főbiztosával szemben vállalt kötele- 
zettségek, valamint az Alkotmánybíróság 1997. augusztusi szabályozása ellenére – mely 
utóbbi megállapítja, hogy a kisebbségi nyelvek használatára vonatkozó jogszabály hiá- 
nya ellentétes a szlovák alkotmánnyal – nem történt számottevő előrelépés e téren. 


A szlovák kormány 1997 novemberében memorandumot tett közzé, és meghívta 
az EBESZ-t, az Európa Tanácsot és az Európai Bizottságot a szakértői vitákban való 
részvételre, melyek 1998 márciusában és májusában folytak. A vitának kézzelfog- 
ható eredménye nem született. 


A kisebbségi nyelvek használatában fennálló jogalkotási hézag az állami nyelv- 
ről szóló törvény végrehajtásával együtt a következő problémákhoz vezetett: 1997 
júniusában a hagyományos, kétnyelvű érettségi bizonyítványokat szlovák nyelvű 
bizonyítványok váltották fel. Az üggyel kapcsolatban több tanárt is zaklatás ért, és 
1998. március 15-én két osztályfőnököt elbocsátottak egy magyar tanítási nyelvű 
gimnáziumból. Az Oktatási Minisztérium 1998. január 20-án kijelentette, hogy a 
nemzeti kisebbséghez tartozó gyermekek szüleik kérésére kaphatnak kétnyelvű bi- 
zonyítványt, de ennek hatósági érvénye nincsen, továbbá fizetni kell érte. 


Pozitívumként jegyzendő azonban meg, hogy 1998. július 2-án a parlament eluta- 
sította az oktatási törvény vitatható módosítását, mely hátrányos megkülönböztetést 
alkalmazott volna az etnikai kisebbségekkel szemben azáltal, hogy a földrajz és tör- 
ténelem tanítását kizárólag szlovák nyelven engedélyezi. 


[...] 


 
Mint a véleményben már volt róla szó, a roma kisebbség továbbra is hátrányos meg- 
különböztetésnek és a rendőri védelem hiányának van kitéve. A szlovákiai etnikai 
kisebbségek jogvédő irodája a rendőrség romákkal szembeni túlkapásairól és Mol- 
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dava nad Bodvou területén a tisztviselők által alkalmazott hátrányos megkülönböz- 
tetésről számol be. Egyes szlovákiai romáknak az Egyesült Királyság a zaklatás és 
védelem hiánya miatt adta meg a politikai menedéket. 


Pozitívumként említendő meg, hogy a szlovák kormány számos olyan intézke- 
dést tett meg, mely a hátrányos helyzetűek, így a roma családok támogatását szol- 
gálja (az óvodai tandíj eltörlése, speciális tanfolyamok). 1997 novemberében a kor- 
mány jóváhagyta a roma problémák megoldására irányuló tervezetet, mely az 
állami közigazgatás számára az oktatás, a foglalkoztatás és a lakásellátás terén ír elő 
feladatokat, s 2002-ig 1,7 billió szlovák korona (42,1 millió ECU) áll rendelkezésre 
a feladatok megvalósításához. A program további kidolgozásra szorul. Változó fo- 
gadtatásban volt része a romák és a kisebbségi jogvédők részéről, akik kifogásolják, 
hogy a támogatások nem követik a költségvetés-tervezetet, és a legtöbb intézkedés 
csak 1999 utánra szól. 


Fordította Császár Ivett 


SZLOVÁKIA – 1999. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 1999. október 13. 
 
16–18. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
A szlovák hatóságok fontos előrelépésről tettek tanúságot e téren. Kineveztek egy, a 
Magyar Koalíció Pártjához tartozó miniszterelnök-helyettest, aki az emberi jogo- 
kért, a nemzeti kisebbségekért és a regionális fejlesztésért felel. A parlament létre- 
hozott egy emberi jogi és nemzeti kisebbségvédelmi bizottságot, melynek van egy 
romaügyekkel foglalkozó részlege is. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Kormány- 
zati Tanácsa, melyben minden kisebbség képviselve van, átalakult kormányzati ta- 
nácsadó testületté. A Kulturális és Oktatási Minisztériumban, illetve a kormányhi- 
vatalban is hoztak létre kisebbségi egységeket. 


A kisebbségi nyelvek hivatalos kommunikációban való használatáról szóló tör- 
vényt 1999 júliusában fogadták el, és szeptember 1-jén lépett életbe. A Magyar Ko- 
alíciós Párt ellene szavazott, mert úgy érezték, hogy a törvény nem elég átfogó, par- 
lamenti jelenlétük azonban nem volt elég a törvény leszavazásához. A törvény 
értelmében az olyan kisebbséghez tartozó személyek, akiknek száma meghaladja az 
adott település lakosságának 20%-át, a közigazgatási és a helyi önkormányzati szer- 
vekkel való hivatalos érintkezés során használhatják anyanyelvüket. 


Ezáltal Szlovákia nemcsak azt a gyakorlatot állítja vissza, melyet az előző kor- 
mány szakított meg, de e téren a nemzeti törvényhozást összhangba hozza a szlovák 
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Alkotmánnyal, az EBESZ, az Európa Tanács és az Európai Bizottság nemzetközi 
mércéjével és különleges ajánlásaival. 


A kormány elkötelezte magát amellett, hogy a törvényt oly módon értelmezi és 
alkalmazza, hogy annak rendelkezései – későbbi és specifikus törvény lévén – felet- 
te állnak az állami nyelvről szóló törvény rendelkezéseinek. A jövőben további, a 
kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó törvényhozással kell kiegészíteni, főként az 
oktatás és a kultúra terén. 


A jelentős nagyságú roma kisebbség (a legutóbbi népszámlálás szerint a népesség 
1,6%-a, de a becslések 4,8% és 10% közé teszik) továbbra is aránytalanul magas 
szegénység, munkanélküliség és hátrányos megkülönböztetés áldozata, tagjainak a 
szkinhedek támadásaival szemben a rendőrség kevés védelmet nyújt. Az 1998. júli- 
usi áradások sújtotta kelet-szlovákiai roma települések helyreállítása még mindig 
nem fejeződött be. Igen nagy a roma tanulók száma a visszamaradott gyerekeknek 
fenntartott iskolákban, és az iskolai szegregáció más fajtája is ismert. Júniusban és 
július elején több mint 1000 szlovákiai roma bevándorló érkezett Finnországba, hát- 
rányos megkülönböztetés elől menedéket keresve. Ez oda vezetett, hogy a szlová- 
kok átmenetileg csak vízummal utazhatnak Finnországba. A finn hatóságok az álta- 
luk eddig megvizsgált eseteket elutasították. Bár kisebb számban, de hasonló 
menekültek érkeztek Belgiumba, Kanadába, Dániába, Írországba, az Egyesült Ki- 
rályságba és Norvégiába. Az utóbbi ugyancsak bevezette a vízumkötelességet a 
szlovák állampolgárok számára. 


A kormány határozott lépéseket tett a romakérdésben, és 1999 februárjában kine- 
vezett egy biztost, aki a kormányt tanácsadói munkájával segíti a politikák és a 
programok, pl. a Phare-program kidolgozásában. Elindultak olyan programok – né- 
melyik civil szervezetekkel való együttműködésben –, melyek a romák oktatását, is- 
kolalátogatását és integrációját segítik elő. Intézkedések történtek a faji alapú táma- 
dások ellenőrzésére és megelőzésére. Szeptemberben a kormány elfogadott egy, a 
roma közösség problémáira irányuló stratégiát. A stratégia általános jellegű, és hí- 
ján van pontos határidőknek, de mindenképpen pozitív kezdeményezés. A 2000-es 
költségvetés 1,4 millió eurót tesz félre e célra, mely négyszerese az 1999-es költség- 
vetés által biztosított összegnek. A pozitív fejlemények ellenére több figyelmet kell 
fordítani – különösen a helyi közigazgatás szintjén – a romák életkörülményeinek 
javítására, valamint a társadalomban, az állami közigazgatásban és a rendőrségben a 
diszkriminatív magatartás átalakítására. 


1.3. Általános értékelés 
 


[...] 
 
Az 1998-ban bekövetkezett változásoknak köszönhetően Szlovákia most már telje- 
síti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
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[...] 
 


Különös figyelmet kell fordítani a romák helyzetének a javítására és a társadalom 
diszkriminatív beállítottsága elleni küzdelemre. 


Fordította Császár Ivett 


SZLOVÁKIA – 2000. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 2000. november 8. 
 
20–22. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
Az 1999-es Csatlakozási Partnerség a következőképpen határozta meg Szlovákia 
rövid időn belül teljesítendő legfőbb feladatainak egyikét: „a romák helyzetén haté- 
konyabb fellépéssel kell javítani, ideértve a nemzeti és helyi szinteken egyaránt 
szükséges anyagi támogatásra vonatkozó rendelkezéseket, valamint olyan intézke- 
déseket, melyek a hátrányos megkülönböztetés leküzdésére, a foglalkoztatás és az 
oktatáshoz való hozzáférés lehetőségének fokozására irányulnak”. 


Az előző időszak jelentésében említett megfelelő törvényhozás és a támogatói in- 
tézmények felállítását eredményező számottevő haladás után további előrelépések 
mutatkoznak a kisebbségek problémáinak kezelésében, a konkrét megvalósítás 
azonban akadozó. 


A Belügyminisztérium összeállította annak a 656 településnek a listáját, melyekre 
a kisebbségi nyelvek hivatalos kommunikációban való használatáról szóló törvény 
vonatkozik (azaz, ahol a nemzeti kisebbségek – a magyar, ruszin, roma, ukrán és né- 
met kisebbség – a lakosság legalább 20%-át képezik), és kiadott erre vonatkozó irány- 
elveket. Némely önkormányzat kidolgozta a megvalósításra vonatkozó szabályozást 
is. A törvény tényleges végrehajtásáról szóló adatok azonban hiányosak, így nem le- 
het hatékonyságát felbecsülni. Úgy tűnik, hogy számos helyen információ hiányában 
a nemzeti kisebbségek nem élnek törvény adta jogaikkal – például egyetlen roma 
falu sem használta ki a roma nyelvhasználatot engedélyező lehetőséget. 


A kormányhivatal egy szakértőkből álló csoportja további, a kisebbségek nyelv- 
használatát érintő törvénytervezeten dolgozik, különösen az oktatás, kultúra és média 
területén. Májusban elfogadták a 2000/200l-es évekre vonatkozó akciótervet a hát- 
rányos megkülönböztetés, a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és 
az intolerancia egyéb formáinak leküzdésére. A terv célja a nyilvánosság figyelmé- 
nek felhívása az intolerancia minden formájára, a tanulóknak, szakmai csoportok- 
nak (rendőrség, bíróság, ügyészség, hadsereg, egészségügyi és szociális munkások)  
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és az egész lakosságnak szánt oktatási kezdeményezések támogatása és koordinálá- 
sa. Átfogónak és jól megfontoltnak tűnik, de nem tartalmaz költségvetési elosztást. 


A szlovákiai roma kisebbség igen jelentős méretű, bár pontos adatok nincsenek. 
A legutóbbi népszámlálás szerint a lakosság 1,6%-át teszi ki, de a becslések szerint 
ez akár 10% is lehet, ami Európában viszonylagosan a legmagasabb arány. A követ- 
kező népszámlálásnál törekedni kell az adatok pontosítására. A romák továbbra is 
hátrányos megkülönböztetés, szkinhedek által alkalmazott erőszak, valamint meg- 
felelő rendőri védelem hiányának áldozatai. Augusztusban egy nyolcgyermekes nőt 
támadtak és gyilkoltak meg. A rendőrség nyomozása faji alapon történő bűncselek- 
ményt állapított meg, melynek kapcsán meghatározó politikusok is rosszallásukat 
fejezték ki. A roma kisebbség rasszista közbeszéd áldozatául is esik, nemegyszer 
politikai képviselők részéről. Figyelmet érdemel ellenben, hogy szeptemberben egy 
parlamenti képviselőt megfosztották peres eljárás alóli mentességétől e tekintetben. 


Az 1998. júliusi árvíz által sújtott roma települések helyreállítása Szlovákia keleti 
részén még nem fejeződött be. A roma tanulók az oktatási rendszerben alulrepre- 
zentáltak, különösen a felsőfokú oktatásban és az egyetemeken, valamint túl nagy 
számban tanulnak kisegítő iskolákban. A tanároknak a roma kultúra és történelem- 
ből való felkészítése folytatódik, s az első roma történelmi iskolai tankönyv már 
hozzáférhető az iskolák számára. Némely városban továbbra is fennáll a de facto 
szegregáció. 


Roma származású szlovákok EU-tagállamokba történő áramlása folytatódik, és 
tetten értek a Cseh Köztársaságba kivándorlókat is. Ez bizonyos esetekben a vízum- 
kötelezettség bevezetéséhez vezetett. A jelentés elkészítésének ideje alatt a követ- 
kező tagállamok igényelnek vízumot a szlovák állampolgárok részéről: Belgium, 
Dánia, Írország és az Egyesült Királyság. Egyes politikusok a romákat teszik fele- 
lőssé a helyzet kialakulásáért, valamint szervezett bandák működését vélik a háttér- 
ben. A probléma társadalmi és gazdasági gyökereit azonban nem lehet figyelmen 
kívül hagyni. A roma kivándorlás és a vízumkötelezettség közötti összefüggés ro- 
maellenes neheztelést váltott ki, s hasonló eredménnyel jártak a közelmúltban lezaj- 
lott terméslopások is. 


A roma közösség problémáinak megoldására irányuló stratégiát, melyet 1999 
szeptemberében fogadtak el (1. szakasz), 2000 márciusában továbbfejlesztették (2. 
szakasz). Az új dokumentum tartalmaz számos indokolt, jó tervezetet, de nem hatá- 
rozza meg a célokat, a tervek teljesítésének határidejét, a pénzügyi forrásokat és a 
folytatólagos mechanizmusokat. További részletezés és konkrét intézkedések szük- 
ségesek a dokumentum funkcionális értékének növeléséhez. 


A 2000-es év költségvetésében a romaügyi kormánybiztosnak fenntartott össze- 
get az elmúlt évhez képest a kétszeresére emelték, így 0,75 millió eurót tesz ki, ami 
nyilvánvalóan nagyon kevés. A stratégia 2. szakaszának értelmében ez az összeg 4 
millió euróra fog nőni, de a költségvetési források nincsenek tisztázva. 


A büntetőtörvénykönyv újkeletű módosítása explicit elismeri a faji alapú testi 
sértést és súlyosbította a büntetést ezekben az esetekben. Számos ítéletet hoztak már 
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e rendelkezés alapján. Áprilisban a besztercebányai bíróság módosította egy bűn- 
cselekmény jogi minősítését, melyet négy évvel ezelőtt követtek el. Az ítéletet nem 
változtatták meg, de faji alapú bűncselekménynek minősítették. Ezzel az esettel 
Szlovákiában először hoztak a fenti rendelkezés alapján bírósági ítéletet. 


[...] 


Néminemű haladás ellenére összességében véve szakadék tátong a jó szándék és a 
tényleges megvalósítás között. Ekképpen a kisebbségek mindennapjaiban alig vagy 
egyáltalán nem történt változás. Több figyelmet kell szentelni a kisebbségek védel- 
mére (a helyi közigazgatási szinten is) és a mélyen gyökerező társadalmi előítéletek 
megváltoztatására, valamint a roma lakosság életkörülményeinek javítására. 


1.3. Általános értékelés 


Szlovákia továbbra is megfelel a csatlakozás politikai kritériumainak, ahogy azt 
első alkalommal a tavalyi jelentés megállapította. 
 
[…] 
 
Kézzelfogható a fejlődés a romák helyzetében kiváltképp a különleges intézkedések 
alkalmazásánál, a Csatlakozási Partnerség rövid távú prioritásainál, de ezek még 
nem érték el a kellő kiterjedtségüket. Újabb eredmények figyelhetők meg a jogsza- 
bályok alkalmazása, a megerősítő politikák különböző területein, és a költségvetési 
eszközöknél ezekre az 1999-es csatlakozási partnerség közép távú prioritásai vonat- 
koznak. 


Fordította Császár Ivett 


SZLOVÁKIA – 2001. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 


Brüsszel, 2001. november 13. 
SEC(2001) 1754 


22–24. o. 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


A roma kisebbség kivételével a Szlovákiában nyilvántartott kisebbségek (számuk 
több, mint tíz) viszonylag jól beilleszkedtek a szlovák társadalomba. Ezt az Európa 
Tanács [Nemzeti kisebbségek védelméről szóló] keretegyezményének Tanácsadó Bi- 
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zottsága is megállapította. A bizottság külön kiemelte a közösségek közötti kapcsola- 
tok javítása terén elért eredményeket, megemlítve a magyar kisebbséget, mely a leg- 
nagyobb kisebbségi csoport Szlovákiában. 


[...] 


A roma kisebbség helyzete továbbra is meglehetősen nehéz. A roma kisebbség szá- 
mottevő, bár pontos megoszlása a lakosság arányában nem ismert. A legutóbbi nép- 
számlálás alapján, melyet 1991-ben végeztek a lakosság 1,6%-a, de becslések szerint 
megközelítheti a 10%-ot. A 2001. év második negyedévében lezajlott népszámlálás, 
mely során első alkalommal használtak kétnyelvű szlovák–magyar, szlovák–rutén, 
szlovák–ukrán és szlovák–román kérdőíveket, kisebbségekről szóló adatai már va- 
lószínűleg javulást mutatnak majd. 


Az oktatásban részt vevő roma diákok száma továbbra is elmarad az átlagtól, 
ugyanakkor a szellemileg visszamaradott gyermekeknek fenntartott iskolákban a 
roma gyerekek száma jóval magasabb az átlagnál. Számos jelentés érkezett roma diá- 
kok számára elkülönített osztályokról. A lakásellátás továbbra is megoldatlan, külö- 
nös tekintettel a Szlovákia keleti részén levő ún. telepeken. Több jelentés szól arról, 
hogy kirekesztették őket a közüzemi és szociális szolgáltatásokból, ideértve az 
egészségügyet is. Különösen a „bőrfejűek” által elkövetett erőszak továbbra is ko- 
moly fenyegetettséget jelent ennek a kisebbségnek. 2000-ben a rendőrség 35 rasszista 
indíttatásból elkövetett bűnügyet regisztrált, melyek áldozatai nagy számban romák 
voltak. Néhány esetben súlyos rendőrségi bántalmazások értek romákat. 


A 2000. évi jelentés nagy előrelépésről számolt be a kisebbségi jogok területén kiala- 
kított megfelelő jogalkotásról, valamint az ezt támogató megfelelő intézményi háttér ki- 
alakításának szükségességéről, és beszámolt arról, hogy a megvalósítás terén lassú az 
előrehaladás. A jelentésben szereplő időszak alatt a szlovák kormány és néhány helyha- 
tóság további intézkedéseket tettek a nemzeti kisebbségeket érintő kérdésekben: 


 2001 júniusában Szlovákia ratifikálta a Regionális és kisebbségi nyelvek euró- 
pai kartáját. A kartát a bolgár, horvát, cseh, német, lengyel, roma, rutén és ukrán 
nyelvekre alkalmazzák azokon a településeken, ahol a kisebbségek aránya meg- 
haladja a 20%-ot. A karta rugalmas eszközrendszerének segítségével a magyar 
kisebbség részesül a legkedvezőbb elbánásban. A kormány a nemzeti kisebbsé- 
gek és etnikai csoportok kormányzati tanácsát mint tanácsadó testületet bízta 
meg a karta megvalósításával. 


 A múlt évben elfogadott kormányzati roma stratégia megvalósítása nemzeti és 
helyi kormányzati szinten is megkezdődött. Több mint 100 projekt zárult le la- 
kásépítés és infrastruktúra-fejlesztés, oktatás és képzés, foglalkoztatás, szociális 
kérdések és egészségügy, valamint a kultúra területén. A stratégia megvalósítá- 
sára szánt mintegy 4 millió euró kb. 50%-át költötték el. 


 Többnyire a romák lakásgondjait javítandó, számos településen sürgős intézke- 
désekre van szükség. Az ingatlan tulajdonjogának kérdése, mely gyakran a 
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probléma megoldásának gátja, néhány településen megoldódni látszik. A kor- 
mány mintegy 5 millió eurót különített el a szociális lakásprogramra, melyből a 
roma lakosság is részesül. 


 A foglalkoztatás terén a kormány 2001-ben 35 millió eurót szán kedvezményes 
közmunkahelyek finanszírozására. Ezt a helyi hatóságok, helyi kormányszer- 
vek és vallási szervezetek hajtják végre. A roma közösség tagjai is a program 
kedvezményezettjei között vannak. 


 Az oktatás terén a kormány folytatta roma gyermekek számára az iskolára felké- 
szítő osztályok létrehozását. Ezenkívül a romák által lakott településeken szá- 
mos iskolaépítés fejeződött be. 


Nem vitatva a pozitív intézkedéseket, ezeket folytatni és erősíteni kell annak ér- 
dekében, hogy a roma kisebbséget ért számos hátrányt orvosolni lehessen. A megfe- 
lelő szabályrendszer kialakítása és a megvalósítás közti hézag, mint azt a múlt évi 
jelentés is leszögezi, továbbra is fennáll. 


Ezért sürgős a stratégia hatékonyabb megvalósítása, ideértve a megfelelő nemzeti 
és helyi szintű pénzügyi támogatást, valamint a megvalósításban részt vevő emberek 
megfelelő képzését. Szükség van az érintett minisztériumok közti együttműködésre 
annak érdekében, hogy az irányelveket az ágazatoknak megfelelő stratégiákban és 
konkrét intézkedésekben alkalmazzák. A kormány és a roma közösség közti együtt- 
működést javítani kell. A romákat már a kezdeti fázisban be kell vonni a projektek 
ütemezésébe és kivitelezésébe. A kormánymeghatalmazotti hivatal (melynek vezeté- 
sét 2001 májusában egy másik roma képviselő vette át) kezdi visszanyerni befolyását. 
A hivatal vezetői teljesítményét és költségvetését növelni kell. A kezdeti szakasz 
eredményeit elhomályosítani látszik a roma közösség együttműködésének hiánya. 


Az iskola-előkészítő oktatás hiánya a tanárképzés abbéli hiányossága, hogy a 
roma gyermekek speciális igényeire felkészüljön, a szegényes lakáskörülmények és 
a magas munkanélküliség mind nagymértékben hozzájárulnak a romák társadalom- 
ból történő fokozatos kirekesztéséhez. Ezeket a kérdéseket továbbra is kiemelten 
kell kezelni. Növelni kell a helyi hatóságok számára tanácsot adó, jól képzett romák, 
valamint az adminisztráció különböző szintjein dolgozó szociális munkások szá- 
mát, és munkájukat megfelelő jogi és pénzügyi eszközökkel támogatni kell. 


A kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény intézkedéseinek megvalósítá- 
sáról kevés a konkrét adat. Az előző évi jelentés megállapítása, mely szerint infor- 
mációhiány miatt a nemzeti kisebbségek nem élnek a törvény adta jogaikkal, to- 
vábbra is áll. 


1.3. Általános értékelés 


Szlovákia továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[…]
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A roma kisebbséget illetően az 1999-ben, majd 2000-ben elfogadott roma stratégia 
alkalmazását erősíteni kell, és a megfelelő pénzügyi fedezetet nemzeti és helyi szin- 
ten is elő kell teremteni. Ezzel összefüggésben fontos a széles körű diszkrimináció 
elleni küzdelem érdekében tett erőfeszítések fokozása. 
 


[...] 


További pozitív intézkedések ellenére a roma kisebbség helyzetének kézzelfogható 
javítása – egy újabb rövid távú prioritás – csak részlegesen valósult meg, akárcsak 
az 1999-es csatlakozási partnerség politikai kritériumokra vonatkozó közép távú 
prioritásai, melyek a kisebbségi nyelvekre vonatkozó jogszabályok folytatólagos al- 
kalmazására és a roma kisebbséget érintő politikák és költségvetési eszközök erősí- 
tésére hívnak fel. 


Fordította Császár Henrietta 


SZLOVÁKIA – 2002. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 


Brüsszel, 2002. október 10. 
SEC(2002) 1410 


30–33. o. 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


A roma kisebbség kivételével Szlovákia elismert kisebbségei (több mint tíz) vi- 
szonylag jól beilleszkedtek a szlovák társadalomba. Jelentős lépések történtek a 
roma stratégia megvalósítására, a roma közösség nehéz helyzetének enyhítésére. 


A 2001 májusában tartott népszavazás eredményeit az év végén tették közzé. 
520 528 ember (9,7%) vallotta magát magyarnak, 89 920 (1,7%) roma, 44 620 (0,8%) 
cseh, 24 201 (0,25%) ruszin, 10 814 (0,20%) pedig ukrán eredetűnek. A becslések 
szerint azonban a roma kisebbség az összlakosság 10%-át alkotja. 


[...] 


A szektorokban tett erőfeszítések ellenére a roma kisebbség helyzete továbbra is 
nehéz. 


A kormány romaügyekben meghatalmazott hivatalát megerősítették, ezáltal az 
elmúlt évekhez képest hatékonyabban működik. 2001 októberében Szlovákia keleti 
részén, ahol a romák nagy többsége él, regionális iroda nyílt. A tavaly kinevezett új 
kormánymeghatalmazott jelentős javulást eszközölt a roma közösség, a nyilvános- 
ság és a média közötti kommunikációban, többek között azáltal, hogy megalakított 
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egy, számos roma és civil szervezeti tagokat magába foglaló informális tanácskozó 
bizottságot. Más intézményekkel együttműködve a hivatal elindította a roma nyelv 
kodifikációját. 


A roma stratégia két szakaszának folytatásaként a hivatal kidolgozta a 2002-es 
évre a roma közösséget érintő elsőrendű feladatokat, melyet a kormány 2002 áprili- 
sában hagyott jóvá. A hangsúly az oktatásra, a lakásellátás és technikai infrastruktú- 
ra támogatására, a közvéleményre, a roma társadalmi-kulturális központ kialakítá- 
sára és a roma közösségről szóló szociológiai kutatásra esett. Az új stratégia 
magában foglal egy roma településeket fejlesztő, komplex és ambiciózus progra- 
mot, mely kiterjed az infrastruktúrára, oktatásra és képzésre, a vállalkozások és szo- 
ciális munka támogatására. Végezetül kidolgozták a szociális terepmunkások kísér- 
leti programját, mely az önkormányzatokban dolgozó speciális szociális munkások 
alkalmazására irányul. 


A 2002 júniusában módosított közalkalmazotti törvény bevezette az oktatási 
rendszerbe az oktatási kisegítők és az iskolai előkészítő oktatás intézményét. Ezek 
az intézkedések fontos lépések a roma gyerekek normál oktatási rendszerbe történő 
integrálásában. 


Tavaly év végén alakult meg a roma ügyekért felelős tárcaközi bizottság az egyes 
ágazatok tevékenységeinek pontosabb előirányozásának és koordinálásának céljá- 
ból, mely lehetővé teszi a pénzügyi források hatékonyabb felhasználását és a meg- 
hatalmazott hivatal koordináló szerepének előmozdítását. A bizottságnak azonban 
csak tanácskozó szerepe van, döntéshozói hatásköre nincsen, s mind ez idáig csak 
néhány alkalommal ülésezett. 


A roma ügyekkel foglalkozó minisztériumok és testületek közötti jelenlegi együtt- 
működés nem elegendő, s számos intézmény személyzete sem megfelelő. A minisz- 
tériumok közötti együttműködés hiánya különösen akadályozza a roma stratégia 
megvalósulását, bár annak köszönhetően, hogy a múlt évi közigazgatási reform új 
hatáskörökkel ruházta fel az önkormányzatokat a regionális fejlesztés, az oktatás és 
szociális védelem terén, a megvalósítás ezen a szinten felgyorsult. Úgy tűnik azon- 
ban, hogy számos esetben a helyi közösségek romákkal szembeni diszkriminatív 
magatartása – mely az ország egyes részein a roma közösség szegregációját tá- 
masztja alá és állandósítja – a tervek megfelelő végrehajtását igen megnehezíti. 
Ugyanakkor számos önkormányzat gyakorlati intézkedések révén, pl. a lakásellátás 
terén, helyi kezdeményezéseket indított az életkörülmények javításának érdekében. 


Összességében véve, a pozitív tettek ellenére a roma közösség nagy része tovább- 
ra is társadalmi egyenlőtlenségnek, az oktatás, a foglalkoztatás, a büntető igazság- 
szolgáltatás és a közszolgáltatások terén általánosan elterjedt hátrányos megkülön- 
böztetésnek van kitéve. Miként a múlt évi jelentés is beszámolt róla, a politikák 
megfogalmazása és az azok konkrét megvalósulása közötti szakadék továbbra is 
fennáll. A helyzet orvoslása további erőfeszítéseket igényel. 


A lakásellátás, különösen a többségében Szlovákia északkeleti részében található 
települések esetében, aggasztó: gyakran nincsen víz- és áramellátás. A sok esetben 
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megoldhatatlan földtulajdonosi kérdés miatt az önkormányzatok nem tudják hatha- 
tósan kezelni a problémát. Bizonyos településeken külföldi támogatók segítségével 
vagy az önkormányzatok és civil szervezetek közötti hatékony partneri kapcsolat 
révén sikerül csak megoldani a problémát. 


A közszolgáltatásokhoz és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés csekély 
mértékben javult. Civil szervezetek által indított kurzusok keretében a romáknak le- 
hetőségük nyílt az állami és közintézményekbe való betekintésre. Ugyanakkor a 
roma ügyfelek nem részesülnek mindig kellő kiszolgálásban a helyi munkaügyi hi- 
vatalokban, és az államigazgatás alsóbb szintjeivel való napi kapcsolattartás során 
is hátrányos megkülönböztetésnek vannak kitéve. Az egészségügyi ellátás szintén 
gondot okoz. A roma tanácsadók közigazgatásban való alkalmazása tekintetében 
kevés konkrétum született. Igen kevés képzett roma tanácsadó működik Szlovákiá- 
ban: kettő regionális, kettő pedig helyi irodában. Nem rendelkezik jogszabály a 
roma tanácsadói státusról, és a kormány nem nyújt támogatást az erre irányuló poli- 
tika kialakítására. 


Az oktatási rendszerben a roma tanulók alulreprezentáltsága, illetve ezzel egyide- 
jűleg magas létszámuk a kisegítő iskolákban még mindig meglevő probléma. Számos 
jó kezdeményezés, mint pl. az iskola előtti felkészítő osztályok és a roma oktatási 
kisegítők alkalmazása még kísérleti fázisban van, de már ígéretes eredményekről 
számolnak be. Szükség lenne arra, hogy ezek a kezdeményezések minél több állami 
támogatást kapjanak, beleértve az anyagi támogatást is, és ezáltal minél kevésbé 
függjenek külföldi támogatóktól. 


Mint fentebb már volt róla szó, a roma közösség tagjai különösen ki vannak téve a 
rasszizmuson alapuló erőszaknak, főként a szkinhedek részéről. 2001-ben a rendőr- 
ség 40 faji alapú bűncselekményről számolt be, ezek nagy részének romák voltak az 
áldozatai. A Belügyminisztérium felállított egy civil szervezetekkel együttműködő 
bizottságot a faji indíttatású bűncselekmények feltárására. 


Az állami költségvetésből félretett anyagi támogatás fokozatosan gyarapszik, de 
még mindig nem elegendő a politikák konkrét programokba való átültetéséhez. 
A kormánymeghatalmazotti hivatal költségvetése megközelítőleg 1,2 millió euróra 
duplázódott, mely nagyon örvendetes, de még így sem elégséges. 


Ekképpen a roma stratégia megvalósítása haladéktalan támogatást igényel, bele- 
értve a kellő anyagi támogatást nemzeti és helyi szinten is, valamint az érintett em- 
berek megfelelő képzését. Az iskolára felkészítő oktatás hiánya, a tanárok képzése, 
mely keveset nyújt a roma gyerekek speciális igényeit kielégítő bánásmód fejleszté- 
sében, a szegényes lakáskörülmények, valamint a munkanélküliség magas aránya 
mind tovább mélyítik a társadalmi kirekesztettséget. Ezek a kérdések elsőrendű 
fontosságúak. A helyi hatóságoknál közreműködő képzett roma tanácsadók számát, 
valamint a közigazgatásban, annak minden szintjén dolgozó szociális munkások 
létszámát növelni kell, és munkájukat megfelelő jogszabályokkal és anyagi támoga- 
tással kell támogatni. Egy átfogó jellegű antidiszkriminációs törvény fontos előrelé- 
pés volna. 
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A kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény megvalósítását illetően tovább- 
ra sem áll elegendő adat rendelkezésre. Az elmúlt két év jelentéseiben említett be- 
nyomás, miszerint a nemzeti kisebbségek információ híján sok helyen nem használ- 
ják törvény adta jogaikat, helytállónak tűnik. 


Mint az előző évek jelentéseiből kiderült, a Szlovák Köztársaság tagja az Európa 
Tanács keretében elfogadott Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyez- 
ménynek. 2001 novemberében az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága úgy találta, 
hogy Szlovákia dicséretes erőfeszítéseket tett a nemzeti kisebbségek és azok kultú- 
ráinak támogatására, és az elmúlt évben javultak a közösségek közti viszonyok, fő- 
ként a magyar kisebbség és Szlovákia egyéb lakossága között. A bizottság hozzátet- 
te, hogy a keretegyezmény egyes cikkeire vonatkozó jogi biztosítékokat meg kell 
erősíteni, és azokon a területeken, ahol ezek megfelelőek, teljes megvalósításukra 
irányuló erőfeszítésekre van szükség. A kormány erőfeszítései ellenére a keret- 
egyezmény megvalósításában a romákat illetően vannak még hiányosságok, mint 
például az őket érintő hátrányos megkülönböztetés az élet számos területén, az 
egyes végrehajtó tisztviselők által alkalmazott bánásmód, valamint a roma és a 
többségi lakosság közötti mély gazdasági-társadalmi szakadék. 


1.4. Általános értékelés 


 
Szlovákia továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 
 


Komoly erőfeszítéseket tettek a kisebbségi jogok továbbfejlesztésére és a gyakor- 
latba történő átültetésére. Különösen a kormány roma ügyekért felelős meghatalma- 
zottját erősítették meg, kiterjesztették a megfelelő stratégiát, és az anyagi eszközök 
is növekedtek. Ezeket az eredményeket folytatni kell, és megerősíteni a prioritáso- 
kat, a diszkrimináció elleni hatékony küzdelmet javítani a roma közösség életkörül- 
ményeit. Az általános hátrányos megkülönböztetést tiltó jogszabályok végrehajtása 
egy további fontos lépés lehet ebben a tekintetben. 


Fordította Császár Ivett 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


187 
 


 


AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 
RENDSZERES ÉVES JELENTÉSEI 


 


SZLOVÉNIA 


AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 1998. ÉVI RENDSZERES JELENTÉSE 
SZLOVÉNIA ELŐREHALADÁSÁRÓL AZ UNIÓS TAGSÁG FELÉ 


 
Brüsszel, 1998. november 
 
12. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
A kisebbségek jogainak védelme továbbra is megfelelő. Ahogy azt említettük, a 
parlament 1998. március 25-én törvényt fogadott el a Nemzeti kisebbségek védel- 
méről szóló keretegyezmény megerősítésének érdekében. Sőt, 1997 júliusában a 
kormány aláírta az Európa Tanács Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai 
kartáját, mely megerősíti a szlovéniai kisebbségek nemzeti jogban megállapított 
jogait. 


A romák (a becslések szerint 6500–7000 fő) helyzete korántsem probléma- 
mentes, arról 1997-ben a parlament elfogadott egy jelentést. Csak 13%-uk dol- 
gozik teljes munkaidőben, 25%-uk végez alkalmi vagy idénymunkát. A roma 
lakosságot támogató programokat a helyi hatóságokon keresztül az állam támo- 
gatja. 


1.3. Általános értékelés 


A szlovéniai fejlemények megerősítik az országvélemény következtetését, hogy 
Szlovénia teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[…] 


 
Fordította Császár Ivett 
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SZLOVÉNIA – 1999. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 


Brüsszel, 1999. október 13. 


17–18. o. 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


A romák (6500–7000 fő) helyzete továbbra is problémákat vet fel annak ellenére is, 
hogy a kormány elkötelezett a megoldások megtalálásában. Az Alkotmányban (65. 
cikk) előrevetített általános kisebbségvédelmi törvény a romákról még mindig nem 
készült el. Mindazonáltal a roma közösség jogi védelmét ágazati törvények biztosít- 
ják (pl. az 1993. évi törvény a helyi önkormányzatokról, a helyi választásokról szóló 
törvény, valamint oktatási szabályozások). 


Míg a romák politikai képviseletét a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendel- 
kezései garantálják, csak egy helyhatósági tanácsban van képviseletük. A becslések 
szerint a romák 74%-a él állami segélyen, és csak 13%-ának van állandó munkahelye. 


A romák támogatása érdekében (a minisztériumok, ügynökségek, a helyhatósá- 
gok és roma egyesületek képviselőiből álló) kormánybizottság intézkedik és van 
egy speciális romákat célzó kormányprogram. Az oktatás terén fejlődés következett 
be: jelentősen megnőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik rendszeresen járnak 
óvodába, illetve iskolába (1998/99-ben 1067 gyerek járt általános iskolába). 


1.3. Általános értékelés 


 
Szlovénia teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 


Fordította Császár Ivett 


SZLOVÉNIA – 2000. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 
 
Brüsszel, 2000. november 8. 
 
18–19. o. 
 
Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 
 
E téren a nemzetközi jogi dokumentumok jó részét Szlovénia ratifikálta. A kisebb- 
ségeknek képviseletük van a nemzetiségekért, valamint a romákért felelős kor- 
mánybizottságokban is. 
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Az Alkotmány elismeri a roma közösség sajátos státusát (65. cikk), amely előre- 
vetíti a romák védelmét szolgáló külön törvény meghozatalát. A törvényt még nem 
fogadták el, de a roma kisebbség jogait számos ágazati törvény érinti, többek között 
a helyi önkormányzatokról, a helyi választásokról, valamint az oktatás szervezésé- 
ről és finanszírozásáról szóló törvény. A kormány májusban elfogadott egy speciális 
programot a romák munkavállalási esélyegyenlőségének megteremtésére. A romák 
(6500–7000 fő) helyzete egészében véve kielégítő, de szükség van a romák társadal- 
mi-gazdasági integrációját előmozdító politikákra, különösen a foglalkoztatásban, 
az egészségügyben és az oktatásban. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 
azon szakaszai, melyek a romák politikai képviseletéről rendelkeznek, nem valósul- 
tak meg teljes mértékben. Ennek legfőbb oka, hogy sok roma nincs regisztrálva, így 
a regisztrált romák összlétszáma a jogszabályi határ alatt marad. 
 
1.3. Általános értékelés 


 
Szlovénia továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 


Fordította Császár Ivett 


SZLOVÉNIA – 2001. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 


Brüsszel, 2001. november 13. 
(SEC)2001 1755 


21–22. o. 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


A kisebbségek védelmében született főbb nemzetközi előírásokat ratifikálták. 
Az alkotmányban szereplő kisebbségek (magyarok, olaszok, romák) a nemzetiségi 
közösségek kormányzati bizottságában és a romákat védő bizottságban képviseltet- 
ve vannak. A nemzeti kisebbségek kormányhivatala felügyeli a kisebbségek védel- 
mét célzó jogalkotást, és finanszírozza a kisebbségi nyelvű médiával és kultúrával 
kapcsolatos kiadásokat. 


[...] 


A Szlovéniában élő roma közösség 6500 és 10 000 főre tehető. A roma közösségek 
különleges helyzetét és jogaikat az Alkotmány tartalmazza (65. cikk). A roma kö- 
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zösségek jogait külön törvények biztosítják, mint pl. a helyi önkormányzati törvény, 
a helyi választási törvény és az oktatásszervezésről és finanszírozásról szóló tör- 
vény. 2001 áprilisában az alkotmánybíróság megállapította, hogy a helyi önkor- 
mányzatokról szóló törvény alkotmányellenes, és nem nyújt megfelelő jogi alapot a 
roma jelöltek helyi választásokon való részvételéhez. A törvényi rendelkezéseket 
nem sikerült teljes mértékben megvalósítani, mivel számos roma nem regisztráltatta 
magát hivatalosan, és így a regisztrált romák száma a jogszabályban meghatározott 
határ alatt marad. Néhány törvény kizárólag az „őshonos”1 romákra vonatkozik, ki- 
zárva ezzel a nem őshonos, bár állampolgár romákat. 


A roma lakosság számos tagja a legszegényebb szlovén háztartásokban él. A közös- 
ség 74%-a részesül szociális támogatásban, és 87%-uknak nincs állandó munkája. 
A kormány a múlt évben kidolgozott egy, a romák munkavállalási lehetőségeit javítan- 
dó Egyenlő munkavállalási esélyek programot. Bár ez pozitív előrelépés, további olyan 
intézkedésekre van szükség, melyek a romák társadalmi-gazdasági integrálódását segí- 
tik, különös tekintettel a munkavállalásra és egészségügyre. Az oktatás fejlesztését eb- 
ben az ütemben kell folytatni. Volt példa romákat ért hátrányos megkülönböztetésre. 


1.3. Általános értékelés (22. o.) 


 
[...] 
 
Szlovénia továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 


Fordította Császár Henrietta 


SZLOVÉNIA – 2002. ÉVI RENDSZERES JELENTÉS 


Brüsszel, 2002. október 9. 
SEC(2002) 1411 


27–28. o. 


Kisebbségi jogok és a kisebbségek védelme 


A legutóbbi rendszeres jelentés óta nagy előrelépés történt ezen a területen a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény módosításainak elfogadásával, mely 20 önkor- 
mányzatban is lehetőséget ad a roma közösség képviseletére. Szlovéniában a ki- 


                                            
1 Az őshonos fogalom nincs törvényben definiálva. 
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sebbségek védelme általánosságban véve kielégítőnek mondható, a roma közösség 
tagjai azonban továbbra is társadalmi egyenlőtlenség és hátrányos megkülönbözte- 
tés áldozatai. 


Jelen vannak az Alkotmány által elismert kisebbségek (a magyar és olasz kisebb- 
ség) képviselői a nemzeti kisebbségekért felelős kormánybizottságban, valamint 
roma képviselők a romák védelméért felelős kormánybizottságban. A nemzeti ki- 
sebbségekért felelős kormányhivatal három tagból álló személyzete ellenőrzi a ki- 
sebbségek védelmét szolgáló jogszabályok betartását, felhívja a figyelmet a hiá- 
nyosságokra, és kezdeményezést nyújt be a kormányzati és állami testületekhez. 
A hivatal együttműködik a kisebbségeket képviselő szervezetekkel, támogatást 
nyújt tevékenységeikhez, különösen azokhoz, melyek a kisebbségi nyelvi média és 
kultúra körébe esnek. 


A szlovén Alkotmány különjogokat biztosít a magyar, olasz és roma kisebbségek 
számára. 


[...] 


A helyi önkormányzatokról szóló törvény májusban elfogadott módosításai garan- 
tálják a roma kisebbség azon jogát, hogy 20 önkormányzatban közvetlenül képvi- 
seltesse magát. E módosítások követik az Alkotmánybíróság 2001. áprilisi határo- 
zatát, mely szerint a helyi önkormányzatokról szóló törvény egyes rendelkezései 
alkotmányellenesek voltak, mert a törvény nem tartalmazta annak biztosítékát, 
hogy roma jelöltek a roma közösség tagjaként részt vehessenek a helyi választáso- 
kon. Korábban a romáknak a helyi önkormányzatokban való részvételét biztosító 
rendelkezéseket csak egy önkormányzatban foganatosították. A kormánynak továb- 
bi összegeket kell félretennie a 2003-as költségvetésben a 20 önkormányzat számá- 
ra a roma lakosságnak kedvező politikák megvalósítására. A jogszabályi változások 
hozzájárulnak a romák politikai képviselethez való jogának gyakorlati megvalósu- 
lásához. A jogszabály bizonyos rendelkezései ugyanakkor még nem valósultak meg 
a gyakorlatban, mert sok roma hivatalosan nem regisztráltatta magát a roma közös- 
ség tagjaként, ekképpen a regisztrált romák összessége a jogszabályi korlát alá esik. 
A roma közösség speciális státusát és jogait az Alkotmány 65. cikke tartalmazza. Az 
önkormányzatokra és az oktatásra vonatkozó ágazati jogalkotás fogalmazza meg a 
roma közösség jogaira vonatkozó rendelkezéseket. Némely törvény ellenben csak 
az ún. „őshonos romákra” vonatkozik, kizárva a „nem őshonos romákat” még abban 
az esetben is, ha állampolgárok. Egy átfogó antidiszkriminációs törvény fontos elő- 
relépést jelentene. 


A szlovéniai romák száma kb. 6500 és 10 000 közöttire tehető. Legtöbbjük Szlo- 
vénia észak-keleti részén él, ahol a legkisebb az egy főre eső jövedelem és a máso- 
dik legmagasabb a munkanélküliek aránya. A romák nagy többsége továbbra is a 
szlovén lakosság legszegényebb rétegéhez tartozik. A közösség 74%-a szociális jut- 
tatásban részesül, és 87%-a nem végez rendszeres munkát. A romák munkavállalási 
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esélyegyenlőségére irányuló kormányprogram megvalósítása folyamatban van, a 
roma képviselők kifogásolták a program rövid távú projektekre való korlátozottsá- 
gát. A romák társadalmi-gazdasági integrációját előmozdító politikák, főként a fog- 
lalkoztatás és egészségügyi ellátás terén még hiányoznak. Az oktatás és lakásellátás 
helyzete szintén lankadatlan erőfeszítést igényel, s a problémákat a gyökereknél 
kellene kezelni. 


Szlovénia tagja az Európa Tanács Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keret- 
egyezményének. Első jelentését 2000 novemberében nyújtotta be, a Keretegyez- 
mény Tanácsadó Bizottsága még nem fogadott el Szlovéniáról véleményt. 


1.3. Általános értékelés (28. o.) 
 


[...] 
 
Szlovénia továbbra is teljesíti a koppenhágai politikai kritériumokat. 
 
[...] 


Fordította Császár Ivett 
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ELŐSZÓ 


A kötet a roma kisebbséggel foglalkozó fontosabb nemzetközi dokumentumokat el- 
sőként adja közre. Általában a nemzeti vagy etnikai kisebbségek jogait érintő doku- 
mentumok ritkán foglalkoznak külön egy-egy kisebbségi csoporttal. Az elmúlt 
évtizedben azonban a cigányság sajátos helyzete és gondjai mégis egyre inkább 
megjelentek az európai kisebbségvédelmi kezdeményezésekben. Sokszor „Európa 
kisebbségének” nevezik a romákat, mivel a kontinens több államában is nagyszámú 
közösségeik élnek, és egyedi kultúrájuk védelme, de különösen az általánosnak 
mondható társadalmi kitaszítottságuk elleni fellépés igénye nélkülözhetetlenné tette 
a nemzetközi szervezetek markánsabb szerepvállalását. Emiatt tartottuk fontosnak, 
hogy a romákkal foglalkozó okmányokat egy kötetben gyűjtsük össze, kiegészítve 
ezzel a 2003-ban – szintén a Gondolat Kiadó gondozásában megjelent – A kisebbsé- 
gi jogok nemzetközi okmányai című, a kisebbségi jogokkal általában foglalkozó do- 
kumentumgyűjteményt. 


Az itt közölt dokumentumok igen sokfélék, hiszen az ENSZ, az Európa Tanács, 
az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), az EBESZ Nemzeti 
Kisebbségi Főbiztosa számos egyedi és általános ajánlást, javaslatot, jelentést vagy 
munkaanyagot tett közzé a témában. Mindegyik szövegben tükröződik azonban, 
hogy elsősorban a közép- és kelet-európai országokban élő romák helyzete keltette 
fel a nemzetközi közvélemény figyelmét. A közép- és kelet-európai államok EU- 
csatlakozása során az Európai Unió Bizottsága is fokozott figyelemmel köve(tte)ti a 
romák helyzetének alakulását. 


A fokozódó nemzetközi érdeklődés ellenére sem született olyan nemzetközi do- 
kumentum vagy kezdeményezés, amely a probléma felvetésénél, a figyelemfelkel- 
tésnél, általános ajánlások megfogalmazásánál messzebb ment volna. Az alábbiak- 
ban közreadott – jogi kötő erőt nélkülöző – okmányok publikálásával az volt a 
célunk, hogy eloszlassuk a köztudatban ezekkel kapcsolatosan élő téves elváráso- 
kat. Sokan hisznek benne például, hogyha az ezekben a dokumentumokban foglal- 
takat mindenki követné, akkor egy csapásra megoldódnának a roma kisebbség 
gondjai. De nem kevesen voltak és vannak azok, akik hasonló bizakodással fi- 
gyel(ték)ik az európai uniós csatlakozási folyamatot, gondolva, ha például Magyar- 
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ország az EU tagállama lesz, megoldódik majd a roma kisebbség helyzete. Többek- 
ben él az a téves képzet is, hogy létezik egy olyan összeurópai mérce, amelyet csak 
követni kellene, s megszűnnének a kisebbséget sújtó hátrányok. A realitás viszont 
továbbra is azt mondatja velünk, hogy a roma kisebbség helyzetének jobbra fordítá- 
sa ezentúl is az egyes államok feladata és felelőssége marad. A nemzetközi szerve- 
zetek keretében elfogadott dokumentumok ehhez csupán kisebb-nagyobb fogódzót 
nyújthatnak, s hogy mekkora is ez a segítség, azt a kötet minden olvasója maga meg- 
ítélheti. Reméljük ennek eldöntésénél az olvasót a kötetben szereplő dokumentu- 
mok tanulmányozásához írt bevezető sem befolyásolja túlságosan. 


A magyar fordításoknál az említett általános kisebbségi jogi dokumentumgyűjte- 
ményben alkalmazott elveket követtük, de ehelyütt is felhívnánk a figyelmet arra, 
hogy a fordításokban a diszkrimináció és a hátrányos megkülönböztetés kifejezése- 
ket szinonimákként használtuk. A fordítások esetleges hiányosságaival és a téma 
természetéből adódó, kényszerű magyartalanságokkal szemben ugyanakkor az ol- 
vasó szíves megértését kérjük, hiszen Kosztolányi szavaival élve minden fordítás 
egyben egy kicsit ferdítés is. 


Ezúttal is köszönetet mondunk mindazoknak, akik fordításaikkal és szakmai ta- 
nácsokkal segítették a kötet közreadását, így különösen Császár Henriettának, Csá- 
szár Ivettnek, Kállai Ernőnek, Pappné Farkas Klárának és Weller Mónikának. 
A szerkesztők segítségére volt továbbá az Európa Tanács budapesti Információs és 
Dokumentációs Központja, mely az ET Miniszteri Bizottsága 2005 (4). sz. ajánlásá- 
nak magyar fordítását rendelkezésünkre bocsátotta. Végül, de nem utolsósorban, 
külön köszönetet mondunk a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Kará- 
nak (HEFOP program), az MTA Jogtudományi Intézetének (NKFP 5/014. számú 
kutatás jogi alprogramja) és az MTA Kisebbségkutató Intézetének, amelyek anyagi- 
lag támogatták a kötet megjelentetését. 


A szerkesztők 
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Majtényi Balázs 
A ROMA KISEBBSÉG A NEMZETKÖZI 


DOKUMENTUMOKBAN 


A zömmel Európában élő romák lélekszámát a nemzetközi dokumentumok megalkotói 
általában 8 és 10 millió közöttire teszik, s ehhez nemegyszer hozzáfűzik, hogy mintegy 
70%-uk Kelet-Közép-Európában él. 1  Pontos statisztikai adataink nincsenek róluk, ahol 
vannak is ilyen adatok, azok igencsak megbízhatatlanok. Annak, hogy a romák gyakorta 
elutasítják a regisztrációjukat, számos oka lehet, például az előítéletektől való félelmük. 
Mindebből adódik, hogyha például az Európai Bizottságnak a tagjelölt államokról 
készített országjelentéseit olvassuk, néha úgy tűnhet, hogy a testület némiképp vaktában 
lövöldözik a különböző statisztikai adatokkal. Így például míg a Romániával foglalkozó 
1999. évi jelentés a Romániában élő romák számát 1,1–1,5 millió közöttire becsülte, 
addig a 2002-es jelentés 1,8 és 2,5 millió közöttire. 


A nemzetközi dokumentumok a romákat gyakran nemzetek feletti népnek neve- 
zik, s őseiket Észak- és Nyugat-Indiából származtatják. Bárhonnan is származzanak 
a ma Európában élő romák ősei, egy dolog mindenesetre összeköti őket: a többség- 
hez tartozók gyakran úgy tartják, hogy felismerhetően hasonlítanak egymásra, és a 
nem roma lakosság többnyire romának tekinti őket. 


Az alábbiakat olvasva kitűnik, hogy a romákat érintő számos kérdés ma is meg- 
válaszolatlan, így az is, hogy a társadalmi integráció mely útját választják majd, a 
többséghez fognak-e asszimilálódni, vagy nemzeti és etnikai kisebbségként köve- 
telnek majd különjogokat. Azt hiszem, a válasz országonként is különböző lehet, 
ahogy különbözhet az egyes roma csoportokat illetően is. Mindennek ellenére az 
Európai Parlament egy határozatában a következőket állapította meg: „a roma nép 
életkörülményeinek problémájával csak nemzetközi szinten lehet érdemben foglal- 
kozni”. 2  Természetesen a társadalmi integrációjuk valamely formája mellett létezik 
egy másik szomorú eshetőség is, nevezetesen, hogy továbbra is integrálatlan részei 
maradnak az európai társadalmaknak. 


                                            
1  Az Európai Parlament 2005. április 28-án elfogadott határozata a romákról az Európai Unióban 


meglepő módon már azt állítja, hogy 12 és 25 millió közötti roma él Európában. 
2 Minutes of 13/07/1995 – Final Edition B4-0974/95 Resolution on discrimination against the 


Roma. 
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Ha egy nemzeti jogrendszer amellett dönt, hogy garantálja az identitásválasztás 


szabadságát és a kisebbségi különjogokat, akkor elméletileg a romák számára adott 
a lehetőség az asszimiláció vagy a kisebbségi különjogok választására. Mégis nyil- 
vánvalóan befolyásolja az egyént, hogy az állam melyik megoldást támogatja, és el- 
kötelezettségéhez milyen anyagi eszközöket társít. Egyfelől lehetséges a kisebbségi 
különjogok biztosítása, másfelől ettől eltérő megoldásként a pozitív diszkrimináció 
más formáinak támogatása, mint amilyen például a kvótarendszer az Egyesült Álla- 
mokban. 


Az integráció bármelyik formájának az eléréséhez az államnak gondoskodnia 
kell az emberi jogok egyenlő élvezetéről. Bár az emberi jogok korszakában ez egy 
minimalistának tűnő célkitűzés, mégis ezt az emberi jogok nemzetközi dokumen- 
tumai annak ellenére is szükségesnek tartják többször említeni, hogy az egy jog- 
államban nem képezheti vita tárgyát. 3  Kétségtelenül ma még ez a minimalista 
megközelítés is szükséges, mivel ahogy a nemzetközi dokumentumok is megál- 
lapítják, „a romákat a közélet minden területén szisztematikus faji megkülönböz- 
tetés sújtja, így az oktatásban, a foglalkoztatásban, a lakhatásban, a közéletben 
való részvételben és az állampolgárság megszerzésében”. 4  Így sajnálatos módon 
jelenleg a romák emberi jogi problémái nem korlátozódnak a pozitív megkülön- 
böztetés különböző formáinak hiányára, hanem csoportként is számos jogsérelem 
éri őket. 


Ha az állam elkötelezi magát a kisebbségi különjogok mellett, az autonómia lehet 
az egyik lehetséges megoldás. „Bizonyos esetekben egy olyan jól átgondolt autonó- 
miatervezet, mellyel a civil társadalom is egyetért, mind a többség, mind a kisebb- 
ség – főként a roma kisebbség – jogainak hatékonyabb védelmet nyújthat.” 5  Bár a 
kisebbségi különjogok katalógusát nehéz lenne összeállítani, de az biztos, hogy en- 
nek az elképzelt hierarchiának a csúcsán a kisebbségek autonómiáját találjuk, az 
„jeleníti meg a legmagasabb jogi státust, amit a kisebbség egy államon belül elér- 
het”. 6  Így – az autonómia jogintézménye segítségével – a romák bevonása a döntés- 
hozatalba rendkívül fontos volna. 


                                            
3  „If they have not yet done so, all the rights that are enjoyed by the rest of the population.” 


Resolution 6 (XXX) of 31 August 1977, the Sub Commission. 
4  Report by Mr. Glélé-Ahnhanzo, Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial 


Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, submitted pursuant to Commission on Human 
Rights resolution 1998/26. 


5  The human rights problems and protections of the Roma/Working paper prepared by Mr. Y. K. J. 
Yeung Sik Yuen pursuant to Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights 
decision 1999/109 46. 


6  Georg Brunner – Herbert Küpper: European Options of Autonomy: A Typology of Autonomy 
Models of Minority Self Governance. In Gál, Kinga (ed.): Minority Governance in Europe. Buda- 
pest, European Centre for Minority Issues – Local Government and Public Service Reform Initia- 
tive, 2002, 17. 
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A nemzetközi szabályozásról 


Az emberi jogok egyenlő élvezete mellett a társadalmi integráció valamennyi emlí- 
tett formájához (asszimiláció vagy kisebbségi különjogok) szükség van a pozitív 
megkülönböztetésre is, hogy kiegyenlítsék a kisebbségi státusból adódó hátrányo- 
kat. (A pozitív intézkedések még beleférnek az arisztotelészi „egyenlőség mint 
igazság koncepciójába”, ez azt jelenti, hogy nem mindenkit kell a jognak ugyanúgy 
kezelnie, hanem csupán azokat, akik ugyanolyan helyzetben vannak.)7 


A két említett lehetőség közül, úgy tűnik, a nemzetközi dokumentumok írói a ki- 
sebbségi különjogok mellett kötelezték el magukat, és ezzel erősítik a roma nemzet 
koncepcióját. Ez a megközelítés jelen van az Európa Tanács dokumentumaiban is, 
a Parlamenti Közgyűlés egyik határozata például a következőket állapítja meg: 
„A többségi társadalomnak a romákat asszimiláció nélkül kell befogadnia, és támo- 
gatni kell őket mint hátrányos helyzetű csoportot”, 8  vagy „a romákat valamennyi 
tagállamban etnikai vagy nemzeti kisebbségi csoportként kell elismerni, és biztosí- 
tani kell számukra kisebbségi jogaikat”. 9  Az államoknak emiatt ajánlják a nemzet- 
közi szervezetek, hogy alkalmazzák a romákra is a kisebbségvédelem három – nor- 
matív jellegű – nemzetközi dokumentumát: a Polgári Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányát (27. cikk), a Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védel- 
méről, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját. 


Az Európai Unió kapcsán meg kell jegyezni, hogy az Európai Bizottság rendsze- 
res jelentéseiben a romakérdéssel nem általánosságban a polgári és politikai jogok 
keretében és a gazdasági, szociális és kulturális jogok keretében foglalkozik, hanem 
a kisebbségi jogokról szóló külön fejezetben. Ez az elkötelezettség első pillantásra 
némileg meglepőnek tűnhet különösen annak fényében, hogy néhány nyugat-euró- 
pai állam, köztük Görögország és Franciaország még a kisebbségek létezését is ta- 
gadja. Részben ebből adódik, hogy amikor a nemzetközi szervezetek a romakérdés- 
sel foglalkoznak, a figyelmüket elsősorban Kelet-Közép-Európára irányítják. Ez a 
megközelítés nem újkeletű a nemzetközi kisebbségvédelemben, hiszen elég arra 
gondolni, hogy a Nemzetek Szövetségének égisze alatt elfogadott kisebbségvédel- 
mi rendelkezések hatálya is kizárólag Kelet-Közép-Európára korlátozódott. Jelen- 
leg pedig a Nemzeti Kisebbségek Főbiztosa is tevékenységét kizárólag e térségre 
korlátozva gyakorolja. Mindezek fényében az sem meglepő, hogy a kisebbségek vé- 
delmét az Európai Unió kizárólag a tagjelölt államoktól követel(te)i meg. 


                                            
7  See in this regard Kymlicka, Will: Multicultural Citizenship. Oxford, 1995, Oxford University 


Press, Ch. 6., 107–130. Sajó András: Jogosultságok. [Rights.] Budapest, 1996, MTA JTI–Seneca K. 
Chapter VI. Nemzetérzület és alkotmányos jogok. [National feelings and constitutional rights.] 177–202. 


8  Recommendation 1557 (2002). The legal situation of Roma in Europe 9. point. 
9 Recommendation 1557 (2002). The legal situation of Roma in Europe 6. point. 
10 A biztonságpolitikai megközelítésről lásd részletesebben a következő írásokat: Fernand De 


Varrenes: Minority Rights and the Prevention of Ethnic Conflicts. UN Commission on Human Rights 
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A BIZTONSÁGPOLITIKAI MEGKÖZELÍTÉSRŐL 


 
A nemzetközi szervezetek és az általuk elfogadott dokumentumok a kisebbségek 
nemzetközi védelmét az emberi jogok keretében tárgyalják ugyan, de arra nem 
egy alkalommal biztonságpolitikai kérdésként tekintenek. 10  Ez a szemléletmód 
egészen nyilvánvalóan jelen van az Európai Biztonsági és Együttműködési Szer- 
vezet (EBESZ) dokumentumaiban, de az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlé- 
sének több határozatában és az Európai Bizottságnak a csatlakozási folyamat alatt 
készített rendszeres éves országjelentéseiben is találkozhatunk ezzel a szemlélet- 
móddal. A biztonságpolitikai szemléletmód és az emberi jogokról alkotott jelenle- 
gi koncepciónk közötti viszony azonban korántsem feszültségmentes, hiszen ab- 
ból akár az emberi jogoknak – a jelenlegi jogi gondolkodás által elutasított – 
haszonelvű felfogása is következhet, egy olyan – általam veszélyesnek tartott – 
nézet legalizálása és intézményesítése, amelyre hivatkozással az emberi jogok ál- 
talános védelmétől akár két irányban is el lehet térni. Egyrészről oly módon, hogy 
azoknak az egyéneknek, akik veszélyesek a békére és a biztonságra, az emberi jo- 
gait bizonyos esetekben korlátozzák, ahogy az például a közelmúltban Abu Graib 
iraki börtönében vagy Guantanamón megtörtént. Más esetekben pedig éppen a 
biztonságot veszélyeztetőket – adott esetben a kisebbségi különjogok megadása 
révén – a nagyobb társadalmi hasznosság elérése érdekében a többletjogok meg- 
adásával lehet pacifikálni. Holott a jelenlegi jogfelfogás szerint az egyénnek vagy 
az egyének csoportjainak a biztonságra való veszélyessége, ahogy az általános 
emberi jogok élvezetének a megvonásához, úgy a különjogok megadásához sem 
szolgáltathat alapot. Ha ugyanis az ember morális lény mivoltát és más emberek- 
kel azonos értékességét tekintjük az emberi jogok alapjának, akkor csak kivételes 
esetben fogadhatók el a szűkebb vagy tágabb értelemben vett közjó megvalósítása 
érdekében az emberi jogok korlátozásához vezető intézkedések, mivel a haszonel- 
vűség elfogadása esetén az egyén vagy az egyének csoportjai a magasztosnak tar- 
tott közösségi célok eszközévé válhatnak. 


Mindezt összefoglalva nyugodt szívvel levonható az a következtetés, hogy leg- 
alábbis nem szerencsés a biztonságpolitikai szemléletmód intézményesítése az 
emberi jogok védelmének valamely kérdése kapcsán. Mégis ez utóbbi történt meg 
– a kisebbségek nemzetközi védelmének a keretében – például az EBESZ Kisebb- 


                                            
Sub-Commission on Promotion and Protection of Human Rights Working Group on Minorities, Sixth 
session, 10 May 2000. E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/CRP.3, Ted Gurr – Barbara Harff: Minorities at 
Risk: a global view of ethnopolitical conflicts. Washington D. C., 1995, U. S. Institute of Peace. Ted 
Gurr: Peoples versus States: minorities at risk in the new century. Washington D. C., 2000, U. S. 
Institute of Peace. 


11 A kisebbségi főbiztos posztját „A változás kihívásai” II. helsinki döntés hozta létre. A dokumen- 
tumot 1992. július 10-én Helsinkiben fogadták el. A kisebbségi főbiztos tevékenységéről lásd részlete- 
sebben Walter Kemp (szerk.): Quiet Diplomacy in Action. The Hague, 2001, Kluwer Law Inter- 
national. 
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ségi Főbiztos intézményének a létrehozásánál. A főbiztos posztját konfliktuskeze- 
lésre hozták létre, megbízva olyan kezdeti stádiumban levő kisebbségi konfliktu- 
sok kezelésével, melyek a békét, stabilitást vagy a részt vevő államok kapcsolatait 
veszélyeztető konfliktusokká fejlődhetnek.11 Ezzel a megközelítéssel valahol ott 
kezdődnek a gondok, amikor egy kisebbséggel a nemzetközi jogközösség beval- 
lottan akkor kezd el foglalkozni, amikor az nézete szerint veszélyessé válik a nem- 
zetközi biztonságra, más hasonló helyzetben levő kisebbség sorsával pedig éppen- 
séggel nem törődik. Természetesen mindettől függetlenül el lehet fogadni a 
biztonságpolitikai megközelítést, de akkor azt, hogy a kisebbségi különjogokat 
emellett az emberi jogok védelmének a keretében kezelik – Bentham szavaival 
élve – joggal nevezhetnénk „gólyalábakon járó képtelenségnek”. Mégis számom- 
ra szimpatikusabb az az emberi jogi megközelítés, mely a különleges védelmet 
nem a biztonsági kockázatokhoz, hanem a kisebbségi helyzet adta hátrányokhoz 
társítja, s a kisebbségek jogvédelmének az igényét az igazságos egyenlőség fogal- 
ma felől vezeti le. A kisebbségi különjogok megadásakor tehát nem – az ember 
morális lény mivoltától független – többletjogok haszonelvű osztogatásáról van 
szó, hanem arról, hogy a többséggel szemben hátrányos helyzetbe került szemé- 
lyeket olyan szintre emeljék, hogy képesek legyenek élni a mindenkit megillető 
emberi jogaikkal. 


Természetesen félreértésben van az, aki mindezek után úgy gondolná, hogy a biz- 
tonságpolitikai megközelítés csak az EBESZ-nek és intézményeinek a kisebbségi 
kérdéshez való viszonyulását határozza meg. Vegyünk egy másik példát. Az Euró- 
pai Unió – annak ellenére, hogy tagállamaival szemben már nem támaszt ilyen kö- 
vetelményeket – a tagjelölt államoktól a csatlakozási folyamat során számon kérte a 
kisebbségek védelmét. Feltehetőleg az Unió döntéshozóit az a cél vezette, hogy az 
új tagállamok minél kevesebb új veszélyforrást magukkal hozva érkezzenek a szer- 
vezetbe. Ez a biztonságpolitikai szemléletmód egyértelműen kiolvasható abból, 
ahogy az Unió a romakérdéssel foglalkozott. Az e kérdéskörrel kapcsolatosan elfo- 
gadott dokumentumokat áttanulmányozva úgy tűnhet, hogy a romakérdés a szer- 
vezetet elsősorban az új tagállamok csatlakozásáig foglalkoztatta. Az Európai 
Bizottság például míg a csatlakozási folyamat alatt készített rendszeres éves 
országjelentéseiben részletesen foglalkozott a roma kisebbség helyzetével, addig a 
csatlakozási folyamat végén készített összehasonlító jelentéseiben már enyhén szól- 
va rövidre vágta a kérdést.12 Sőt az Unió szervei által az e kérdésben elfogadott do- 
kumentumok néha csak a biztonságpolitikai megközelítés figyelembevételével vál- 
nak értelmezhetővé. Az Európai Parlament egyik határozatában megállapította: 
„bár a romákat minden államban, ahol megtalálhatók, széles körű diszkrimináció 


                                            
12 European Commission Regular Reports 1998–2002, Comprehensive Monitoring Reports (Bul- 


garia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, Slovenia). 
13 Minutes of 13/07/1995 – Final Edition B4-0974/95 Resolution on discrimination against the 


Roma. 
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éri, de a számuk Kelet-Közép-Európában a problémát különösen súlyossá teszi”.13 


(Gondolom ez egy meglehetősen reálpolitikai megnyilatkozás, és talán úgy kell ér- 
telmezni, hogy utóbbi esetben a kisebbséghez tartozók nagyobb biztonsági kocká- 
zatot jelentenek.) 


A NEMZETKÖZI DOKUMENTUMOK HIÁNYOSSÁGAI 


A következő hiányossága ezeknek a dokumentumoknak meglehetős következetlen- 
ségük. Ez különösen igaz az Európai Bizottságnak a csatlakozási folyamat során ké- 
szített országjelentéseire. Ezeknél gyakran megesik, hogy az egyik évben megemlí- 
tenek egy kérdést, aztán a következő évben elfeledkeznek róla, hogy azt az azt 
követő évben ismét elővegyék. Példának okáért a 2000-ben Lengyelországról készí- 
tett rendszeres jelentés megjegyzi, hogy „fennáll romák elleni erőszak és a közható- 
ságok által alkalmazott hátrányos megkülönböztetés”.14 Ennek ellenére a következő 
évi jelentésben már egy szót sem találunk a közhatóságok általi hátrányos megkü- 
lönböztetésről, amiből elvileg azt a következtetést is levonhatnánk, hogy időközben 
megnyugtatóan megoldódott a kérdés. Vagy például az egyik évben Bulgáriával 
kapcsolatosan elfogadott jelentés megjegyzi hogy a „rendőrségi védelem nem meg- 
felelő”,15 más alkalommal viszont a dokumentumok egy szót sem ejtenek erről a 
kérdésről. 


Néhány esetben pedig ezek a dokumentumok egész egyszerűen összekevernek 
fogalmakat. Például a kisebbségi oktatást gyakran fogalmilag nem tudják elkülöní- 
teni az iskolai szegregációtól, illetve egész egyszerűen összetévesztik azzal.16 Ezek 
a dokumentumok gyakran nem képesek elméletileg elválasztani egymástól a hátrá- 
nyos megkülönböztetést és a pozitív megkülönböztetést. Így nem véletlen, hogy az 
Európa Tanács Miniszteri Bizottságának egy ajánlása – miközben támogatja és védi 
a roma gyerekek kisebbségi oktatását – felhívja a figyelmet arra a veszélyre, hogy az 
nem vezethet önálló tantervekhez, mert ez egyben külön osztályok felállítását ered- 
ményezné.17 


Sőt ezekben a dokumentumokban még előítéletes nézetekre is találhatunk példá- 
kat: Emberi jogi problémák és a romák védelme (ENSZ-munkaanyag). Ez a doku- 
mentum ír az Usti nad Labem városában épített falról, amely elválasztotta egymás- 
tól a város roma és nem roma lakosságát. A tanulmány megjegyzi a következőket: 
„Tagadhatatlan, hogy a város hatóságainak minden bizonnyal volt aggodalomra 


                                            
14 Poland 2002 Report (Minority rights and the protection of minorities). 
15 Bulgaria 1999 Report (Minority rights and the protection of minorities). 
16 The most widespread form of segregation of Roma students in certain countries is that they are 


systematically routed to „special schools” for the mentally disabled. 
17 Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the Education of Roma/ 


Gypsy Children in Europe Recommendation No. R (2000) 4. 
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okuk és ésszerű intézkedéseket kellett volna tenniük a zaj és szennyeződés kikü- 
szöbölésére, mely a nem roma szomszédoknak sok kellemetlenséget okozó két lakó- 
épületből (emeletes házból) áradt. Az a javaslat azonban, hogy építsenek egy falat, 
mely elkülönítené és szegregálná a két közösséget, nagyon nyugtalanító volt, hiszen 
az az emberi méltóság meggyalázása és az egyének törvény előtti egyenlőségének 
megszegése. A fal megépítése túlment minden józan megfontoláson. Megnyugtató, 
hogy a cseh kormány haladéktalanul intézkedett a helyzet orvoslása érdekében és 
elrendelte a fal lebontását nem sokkal felépítése után.”18 Más helyütt a következőket 
tartalmazza a dokumentum: „Azt is mondják, hogy a roma gyerekeket általában 6 
vagy 7 éves korukig szoptatják, így sok fontos hatás (pl. nyelv) nem éri őket iskola- 
kezdés előtt.” (Az idézet az egyetlen univerzális szinten elfogadott, kizárólag a ro- 
mákkal foglalkozó dokumentumból való.) 


A különböző nemzetközi szervezetek által a romákkal kapcsolatosan elfogadott 
dokumentumok nemegyszer inkoherensek, és nehéz közös szabályozási elveket ki- 
mutatni bennük. A legtöbb, mi elmondható róluk, hogy meghatározza őket a bizton- 
ságpolitikai szemléletmód, és általánosságban ajánlják a hátrányos megkülönbözte- 
tés tilalmát. Továbbá elkötelezettnek tűnnek a roma nemzet koncepciója és a 
kisebbségi különjogok mellett, de a pozitív intézkedések más típusainak megfonto- 
lásával nemigen törődnek.  


 


                                            
18 The Human Rights Problems and Protections of the Roma E/CN.4 Sub.2/2000/28 23 June 2000 


Para. 24. 
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EURÓPA TANÁCS 
MINISZTERI BIZOTTSÁG 


 


A MINISZTERI BIZOTTSÁG REC (2000) 4. SZÁMÚ AJÁNLÁSA 
A TAGÁLLAMOK SZÁMÁRA A ROMA/CIGÁNY 


GYEREKEK OKTATÁSÁRÓL EURÓPÁBAN 


(Elfogadta a Miniszteri Bizottság 2000. február 3-án, 
a miniszterhelyettesek 696. találkozóján) 


A Miniszteri Bizottság az Európa Tanács alapszabályának 15.b cikkének értelmé- 
ben tekintettel arra, hogy az Európa Tanács célja a tagjai közötti egyetértés megte- 
remtése, továbbá, hogy e cél elérésének egyik fontos módja – különösen az oktatás 
terén – az együttműködés; 


felismervén, hogy égető szükség van az európai roma/cigány lakosság jövőbeni 
oktatásának új stratégiai alapokra való helyezésére, tekintettel az írástudatlanság, il- 
letve funkcionális írástudatlanság, továbbá a lemaradás magas arányára, az elemi 
oktatásban részesülő tanulók kis százalékára, valamint az olyan állandó tényezőkre, 
mint az iskolázatlanság; 


figyelembe véve, hogy a romák/cigányok problémáit az oktatás terén jórészt a 
múlt régi keletű oktatási politikái eredményezték, melyek a roma/cigány gyerekek 
asszimilációjához vagy szegregációjához vezettek az iskolákban, mondván, hogy 
ők „szociálisan és kulturálisan is hátrányos helyzetűek”; 


megfontolván, hogy az európai társadalmakban a romák/cigányok hátrányos 
helyzetén nem lehet változtatni a roma/cigány gyerekeknek az oktatásban biztosí- 
tott esélyegyenlősége nélkül; 


megfontolván, hogy a roma/cigány gyerekek oktatásának a romákkal/cigányok- 
kal foglalkozó nemzeti politikákban elsőbbséget kell élveznie; 


nem feledvén, hogy a romák/cigányok oktatásbeli problémáival foglalkozó poli- 
tikáknak átfogó jellegűnek kell lenniük azon a felismerésen alapulva, hogy a 
roma/cigány gyerekek iskolázása sok más tényezővel és előfeltétellel áll összefüg- 
gésben, nevezetesen gazdasági, társadalmi és kulturális tényezőkkel, valamint a 
rasszizmus és intolerancia elleni küzdelemmel; 


figyelve arra, hogy a roma/cigány gyerekeknek kedvező oktatási politikákat haté- 
kony felnőtt oktatási és szakmai képzési politikával kell alátámasztani; 


megfontolván – hogy miként létezik az Európai Unió tagállamai számára egy ha- 
tározat a roma/cigány gyerekek oktatását illetően (A Tanácsnak és az oktatásügyi 
minisztereknek a Cigány és Utazó Gyerekek Iskoláztatásáért Felelős Tanáccsal való 
találkozójának határozata, mely 1989. május 22-én kelt, száma: 89/C 153/02) –, sür- 
gős lenne egy, az Európa Tanács minden tagállamára kiterjedő szöveg elkészítése;  
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szem előtt tartva a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt, va- 
lamint a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartáját; 


figyelembe véve az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 563 (1969) sz. és 1203 
(1993) sz. ajánlásait, melyek érintik az európai romák/cigányok oktatásbeli igényeit; 


figyelembe véve az Európai Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusának 11 
(1995) sz. ajánlását, valamint a 125 (1981), 16 (1995) és 249 (1993) sz. határozatait 
az európai romák/cigányok helyzetéről; 


figyelembe véve a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI) 3. 
számú, az európai romák/cigányok elleni rasszizmus és intolerancia leküzdéséről 
szóló politikai ajánlását; 


szem előtt tartva továbbá azt a munkát, melyet a Kulturális Együttműködési Ta- 
nács a 125 (1981) sz. határozatra reagálva végzett, különös tekintettel a „Cigányok 
és utazók” című jelentésre (1985), melyet 1994-ben átdolgoztak („Romák, cigá- 
nyok, utazók” Európa Tanács kiadvány); 


üdvözölve a Romákért/Cigányokért Felelős Szakértői Csoport által készített jelen- 
tést, melynek címe: A roma gyerekekre vonatkozó politikák. Az európai roma gyere- 
kekre vonatkozó oktatási politikák stratégiai összetevői (MG-S-ROM (97) 11); 


az oktatási politikák megvalósításához azt ajánlja a tagállamok kormányainak, 
hogy: 


 a jelen ajánlás függelékében kidolgozott elvek vezéreljék őket; 
 a megfelelő nemzeti csatornákon keresztül hívják fel országaik illetékes állami 
testületeinek figyelmét a jelen ajánlásra. 


 
Függelék a Rec (2000) 4 számú ajánláshoz 
 
Az európai roma/cigány gyerekekre vonatkozó oktatási politikák vezérelvei 
 
I. STRUKTÚRÁK 


 
1. A roma/cigány gyerekekre vonatkozó oktatási politikákat megfelelő forrásokkal 


kell támogatni, és olyan rugalmasságot igényelnek, mely megfelel az európai 
roma lakosság sokféleségének, valamint figyelembe veszi a roma/cigány csopor- 
tok utazó vagy részben utazó életmódját. Erre való tekintettel az új kommunikáci- 
ós technikákat kihasználva mérlegelni kell a távoktatás lehetőségét. 


2. A felesleges erőfeszítések elkerülése és a fokozott együttműködés végett hang- 
súlyt kell helyezni a nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi szinteken folyó 
munkák összehangolására. 


3. A tagállamoknak fel kell ébreszteniük az oktatási minisztériumok felelősségtuda- 
tát a roma/cigány gyerekek oktatása iránt. 


4. A roma/cigány gyerekek iskoláztatásának érdekében iskolára felkészítő oktatási ter- 
veket kell kidolgozni és azokat a roma/cigány gyerekek számára elérhetővé tenni. 
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5. Különös figyelmet kell fordítani a szülőkkel való hatékonyabb kommunikáció- 
ra, ha szükséges a roma/cigány közösség mediátorai közvetítésével, mely a ké- 
sőbbi munkavállalási lehetőségek biztosítéka lehet. Tudatosítani kell a szülők- 
ben az oktatás szükségességét és az önkormányzatok által a családok számára 
nyújtható támogatás igénybevételének lehetőségét. Az iskolák és szülők között 
kölcsönös megértésre van szükség. A szülők kirekesztése, valamint az ismeretek 
és oktatás hiánya, ideértve az írástudatlanságot is, hátráltatják egyben gyerme- 
keik oktatását is. 


6. Megfelelő támogatási rendszerrel – különösen pozitív intézkedések révén – biz- 
tosítani kell a roma/cigány gyerekek esélyegyenlőségét az iskolákban. 


7. A tagállamoknak elő kell teremteniük a megfelelő forrásokat a fent említett poli- 
tikák és intézkedések megvalósítására, annak érdekében, hogy megszűnjön a 
roma/cigány tanulók és a többségi tanulók közötti szakadék. 


II. TANTERV ÉS TANANYAG 


8. A roma/cigány gyerekeket támogató oktatási politikákat a szélesebb inter- 
kulturális politikák keretei közé kell helyezni, figyelembe véve a roma kultúra 
jellegzetességeit és a tagállamok roma/cigány lakosságának túlnyomórészt 
hátrányos helyzetét. 


9. A tanterv egészének és a tananyagnak ekképpen szem előtt kell tartania a 
roma/cigány gyerekek kulturális identitását. A roma kultúrát és történelmet fel 
kell venni a tananyagba a roma/cigány gyerekek kulturális identitásának kellő 
megvilágítására. Támogatni kell a roma/cigány közösség képviselőinek rész- 
vételét a romák/cigányok történelméről, kultúrájáról és nyelvéről szóló tan- 
anyag kidolgozásában. 


10. A tagállamoknak ugyanakkor garantálniuk kell, hogy ez ne vezessen önálló tan- 
tervekhez, mert ez egyben külön osztályok felállítását eredményezné. 


11. A tanároknak a roma/cigány tanulókkal való napi munkájuk segítése érdekében 
a tagállamoknak támogatniuk kell a hasznos, bevett gyakorlatokon alapuló tan- 
anyag kidolgozását. 


12. Azokban az országokban, ahol a romani nyelvet beszélik, fel kell kínálni az is- 
kolákban a roma/cigány gyerekek számára az anyanyelvű tanulás lehetőségét. 


III. A TANÁROK FOGLALKOZTATÁSA ÉS KÉPZÉSE 


13. A leendő tanároknak olyan speciális tudásra és képzésre van szükségük, mely 
segíti őket roma/cigány tanulóik megértésében, ám ez utóbbiak oktatásának az 
általános oktatási rendszer szerves részét kell képeznie. 
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14. A roma/cigány közösséget be kell vonni az ilyen tantervek elkészítésébe, és 
közvetlenül részt kell vállalniuk a leendő tanárok ezirányú képzésében. 


15. Támogatni kell továbbá a roma/cigány közösségből származó tanárok képzését 
és foglalkoztatását. 


IV. KUTATÁS ÉS ÉRTÉKELÉS 


16. A tagállamoknak támogatniuk kell az olyan újító kutatások és kisebb hatósugarú 
akcióprogramok kidolgozását, melyek a helyi igényekre keresnek választ. E 
programok eredményeit terjeszteni kell. 


17. A roma/cigány tanulókat érintő oktatási politikák eredményeit gondosan ellen- 
őrizni kell, s az ellenőrző folyamatba a roma/cigány gyerekek oktatásának min- 
den résztvevőjét (iskolai hatóságok, tanárok, szülők, civil szervezetek) be kell 
vonni. 


18. A roma/cigány gyerekekre vonatkozó oktatási politikák eredményének értéke- 
lése során számos tényezőt figyelembe kell venni, beleértve pl. a személyiségi 
és szociális fejlődést is, nem csupán az iskolalátogatás és a lemaradások arányá- 
nak változását. 


V. KONZULTÁCIÓ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 


19. Az államnak támogatnia kell minden érintett fél (oktatásügyi minisztérium, is- 
kolai hatóságok, roma családok és szervezetek) részvételét a romákat/cigányo- 
kat érintő oktatási politikák megtervezésében, kivitelezésében és ellenőrzésé- 
ben. 


20. A roma/cigány, a többségi lakosság és az iskolák közötti kapcsolat megkönnyí- 
tése és az iskolai konfliktusok elkerülése végett az oktatás minden szintjén taná- 
csos a roma/cigány közösségekből származó közvetítők (mediátorok) alkalma- 
zása. 


21. Az I. pont 3. bekezdésében említett tudatosítási szándék keretében az oktatás- 
ügyi minisztériumoknak mindenekelőtt elő kell segíteniük az érintett felek erőfe- 
szítéseinek összehangolását és a különböző szintű oktatásügyi hatóságok/szer- 
vek közti információáramlást. 


22. A tagállamoknak továbbá ösztönözni és támogatni kell a tapasztalatok és hasz- 
nos, bevett gyakorlatok átadását. 


Fordította Császár Henrietta 
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EURÓPA TANÁCS 
MINISZTERI BIZOTTSÁG 


 


A MINISZTERI BIZOTTSÁG REC (2001) 17. SZÁMÚ AJÁNLÁSA 
AZ EURÓPAI ROMÁK/CIGÁNYOK ÉS UTAZÓK GAZDASÁGI 


ÉS FOGLALKOZTATÁSI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA 


(Elfogadta a Miniszteri Bizottság a 2001. november 27-ei, 
774. miniszterhelyettesek megbeszélésén) 


Az Európa Tanács alapszabályának 15.b cikke értelmében a Miniszteri Bizottság, 
figyelembe véve az Európa Tanács tagjai közötti minél nagyobb összhang megte- 
remtésének célját, valamint azt, hogy ez a cél a társadalmi kohézió területén közö- 
sen végrehajtott tevékenységekkel érhető el; 


felismerve a tényt, hogy Európában nagy számú roma/cigány és utazó csoportok 
szenvednek a tartós munkanélküliség és szegénység hatásaitól, mely veszélyt je- 
lenthet a tagállamok társadalmi kohéziójára; 


megállapítja, hogy a szegénység és a munkanélküliség állandó problémái a hátrá- 
nyos megkülönböztetés, valamint a romák/cigányok és utazók szociális kirekeszté- 
sének eredményei, és ezek szorosan összefüggnek a lakásellátás, oktatás, szakkép- 
zés és egészségügy problémáival; 


felismerve a tényt, hogy kezdeményező politikai intézkedések híján munkaerőpi- 
ac nem fog a jövőben több munkalehetőséget kínálni a romák/cigányok és utazók 
számára; 


tekintetbe véve, hogy a romák/cigányok és utazók gazdasági problémái csak 
akkor oldhatók meg, ha a tagállamok a munkaerőpiachoz és a bevételszerző tevé- 
kenységekhez való hozzáféréskor az esélyegyenlőséget politikai prioritásnak te- 
kintik; 


figyelembe véve, hogy a romák/cigányok és utazók által a foglalkoztatás és gaz- 
dasági tevékenységek során tapasztalt problémákat rendezni hivatott politikai intéz- 
kedéseknek minden részletre kiterjedőnek kell lenniük. Ez azon a felismerésen ala- 
pul, hogy a foglalkoztatás más tényezőkkel, nevezetesen az oktatással és képzéssel, 
a lakásellátással és a rasszizmus, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni 
harccal is összefügg; 


figyelembe véve, a roma/cigány és utazó csoportok kulturális sokszínűségét szer- 
te Európában, és azt, hogy ezt a sokféleséget nemzeti és helyi szinten egyaránt érté- 
kelni kell; 


tekintettel arra, hogy a helyi kezdeményezéseknek elsőbbséget kell élvezniük; 
tekintettel arra, hogy a szociális jogok az emberi jogok részét képezik, amint ezt 


az átdolgozott Európai Szociális Karta is elismeri; 
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figyelembe véve a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt (ETS 
No. 157); 


figyelembe véve a Miniszteri Bizottságnak az európai roma/cigány gyermekek 
oktatásáról a tagállamoknak szóló R (2000) 4 számú ajánlását; 


figyelembe véve az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 563 (1969) és 
1203 (1993) számú ajánlásait, melyekben az európai romák/cigányok oktatási igé- 
nyei is említésre kerülnek; 


figyelembe véve a 125 (1981), 16 (1995) és 249 (1993) számú ajánlásokat és az 
európai romák/cigányok helyzetéről szóló Európai Helyi és Regionális Hatóságok 
Kongresszusának 11 (1995) számú ajánlását; 


figyelembe véve a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 3. számú 
általános politikai ajánlását az európai romákkal/cigányokkal szembeni rasszizmus 
és hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemről; 


figyelembe véve az Európa Tanács kiadásában megjelent „Cigányok és utazók” 
(Gypsies and Travellers) (1985), 1994-ben Romák, cigányok, utazók (Roma, Gypsies, 
Travellers) című átdolgozott könyvet; 


örömmel idesorolva a roma/cigány ügyekkel foglalkozó Speciális Csoport által 
készített dokumentumot, melynek címe „Az európai romák/cigányokat érintő gaz- 
dasági és foglalkoztatási problémák” („Economic and Employment Problems faced 
by Roma/Gypsies in Europe”) (MG-S-ROM(99)5rev2); 


figyelembe véve az Európa Tanács „A hátrányos helyzetű etnikai kisebbségek 
közösségeivel foglalkozó munkaügyi hivatalok munkatársainak szóló irányelvek 
és képzés” kiadványát, melyet az Európai Migrációval Foglalkozó Bizottság foga- 
dott el; 


javasoljuk, hogy a romák/cigányok és utazók gazdasági és foglalkoztatási helyze- 
tét javítani célzó politikai intézkedések alkalmazásakor a tagállamok kormányai: 


– ezen ajánlás függelékében lefektetett alapelveket tekintsék iránymutatónak, 
– a megfelelő csatornákon keresztül hívják fel ezen ajánlásra a megfelelő köz- és 


magántestületek figyelmét a saját országaikban. 
 


Melléklet 


Az európai romákat/cigányokat és utazókat érintő foglalkoztatás- és gazdaságpoli- 
tikai irányelvek 


I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 


1. A roma/cigány közösségek és szervezetek vegyenek részt saját gazdasági és fog- 
lalkoztatási helyzetüket javítandó programok és politikai intézkedések tervezésé- 
ben, megvalósításában és ellenőrzésében. 
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2. A kormányoknak támogatniuk kell a roma/cigány közösségek képesség- és tel- 
jesítménykészség-fejlesztését annak érdekében, hogy gazdasági és munkaerő- 
piaci helyzetüket javítsák. 


3. A kormányok, hosszú távra elkötelezve, alakítsák ki foglalkoztatási- és gazda- 
ságpolitikai intézkedéseiket a roma/cigány közösségek számára. 


4. A központi, regionális és helyi hatóságoknak rugalmas szervezetet, megközelí- 
tést és kommunikációs stratégiát kidolgozva kell alkalmazkodniuk a roma/ci- 
gány közösségek változatos helyzetéhez. 


5. Együttműködések és helyi társulások támogatása érdekében a hangsúlyt a meg- 
felelő nemzeti, regionális és helyi hatóságok, valamint a roma és romák segíté- 
sét célzó szervezetek közötti együttműködésre kell helyezni. A kormányoknak 
meg kell győződniük továbbá arról, hogy a kidolgozott roma/cigány progra- 
mokban nemzeti és helyi szinten hatékony együttműködésről gondoskodnak 
mindazon nemzetközi szervezetek, melyeknek a kormányok tagjai. 


6. A területi és helyi fejlesztést célzó stratégiáknak a roma/cigány közösségeket 
célzó világos és pontos célokat és szabályokat kell tartalmazniuk. 


7. Tekintettel arra a tényre, hogy a romák mind nyílt, mind rejtett hátrányos megkü- 
lönböztetéssel szembesülnek, a hátrányos megkülönböztetést nélkülöző jogalko- 
tásnak még hatékonyabbnak kell lennie. Ezért támogatni kell a romák/cigányok 
számára jogi segítségnyújtást végző, nem kormányzati szervezetek munkáját. 


8. A hátrányos megkülönböztetés elleni harc részeként az álláskeresők munka- 
erő-piaci esélyegyenlőségéről szóló figyelemfelkeltő kampányok bonyolítha- 
tók. Munkavállalók munkahelyi jogairól szóló információs kampányok szintén 
támogathatók. 


9. A hátrányos megkülönböztetés elleni törvények hatékonysága javítható, ha azok- 
ban a bizonyítási teher a hátrányos megkülönböztetést elszenvedettre hárulna. 


10. A további hátrányos megkülönböztetés és kirekesztés megelőzése érdekében a 
munkaerő-piaci információgyűjtésnek, ahol jogilag lehetséges és a romák- 
kal/cigányokkal egyetértésben történik, teljes mértékben figyelembe kell ven- 
nie az európai egyezményt az egyének védelméről a személyes adatok gépi fel- 
dolgozása során (ETS No. 108). 


11. A hatóságoknak fel kell ismerniük és legalizálniuk kell a romák/cigányok által 
kezdeményezett gazdasági tevékenységeket, valamint a romák/cigányok bevé- 
telszerzéshez való gazdasági hozzájárulását. 


II. FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYOZÁSOK 


ÉS A MUNKAERŐPIACHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 


12. A kormányoknak a nemzeti foglalkoztatási szolgáltatások során diszkrimináció 
mentes szemléletmóddal és politikai intézkedésekkel kell segíteniük a romák/ 
cigányok munkaerő-piaci esélyegyenlőségét. 
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13. Az esetleges foglalkoztatással kapcsolatos akciótervekben különös figyelmet 
kell szentelni a romák/cigányok munkaerő-piaci problémáinak. Ezeknek olyan 
intézkedéseket kell tartalmazniuk, melyek javítanak a romák/cigányok helyze- 
tén. 


14. A központi, regionális és helyi kormányzati szervek összetételének tükrözniük 
kell az általuk szolgált közösségek összetételét, beleértve a romákat/cigányokat. 


15. Ennek érdekében a közszféra minden szektorában támogatni kell a romák/cigá- 
nyok alkalmazását, és a foglalkozásukkal kapcsolatos képzések érdekében a 
romákkal/cigányokkal helyi szintű társulásokat kell kialakítani. Amennyiben 
szükséges, olyan stratégiákat kell kidolgozni, melyek alapvető készségfejlesztő 
képzéseken keresztül javítják a romák/cigányok foglalkoztatási esélyeit. 


16. A központi, regionális és helyi hatóságok a hasonló eredmény elérésének érde- 
kében befolyást gyakorolhatnak a magánszektorra. A munkaerő-piaci intézke- 
dések keretén belül pl. adókedvezmény illetheti meg azokat a magánszektorbeli 
munkaadókat, akik munkalehetőséget ajánlanak romák/cigányok számára. 


17. Kiemelt figyelmet kell fordítani a roma/cigány nők munkaerőpiacra történő be- 
jutása lehetőségének a megteremtésére, valamint az őket érdeklő jövedelem- 
szerző és magánvállalkozói tevékenységekhez való hozzáférésre. 


III. JÖVEDELEMSZERZŐ TEVÉKENYSÉGEK 


18. A kis és családi roma/cigány vállalkozások fejlődése érdekében a kormányok- 
nak el kell hárítaniuk az akadályokat a kisvállalkozások kialakulása elől. 


19. A kormányoknak jogi keretrendszert kell alkotniuk az olyan szociális vállalko- 
zások működéséhez, melyek a munkaerő-piaci és gazdasági integráció során ki- 
rekesztett csoportoknak nyújtanak segítséget. 


20. A romák/cigányok bevételszerző tevékenységeinek fejlesztését az alábbi alapel- 
vek szerint kell támogatni: roma és nem roma nem kormányzati szervezetek kö- 
zötti együttműködések, alulról felfelé irányuló szemléletmód a politikai intéz- 
kedések és programok tervezésekor, minden érintett fél közreműködése, roma 
és nem roma együttműködés, férfiak és nők közötti egyenlő esélyek, felelősség- 
re vonhatóság és átláthatóság. 


21. A központi és helyi kormányzatnak és közigazgatásnak tisztában kell lennie a 
szolgáltató és gyártó ipar romák/cigányok számára nyújtott bevételszerző lehe- 
tőségeivel (ezek például a turizmus, rekreáció, kultúra, közlekedés, környezet- 
védelmi javítások, hulladékkezelés és újrahasznosítás, mezőgazdaság és állatte- 
nyésztés stb.). 


22. A kormányoknak támogatni kell a helyi kezdeményezéseket közvetítő szerve- 
zetek megalakulását. Segítséget kell nyújtaniuk a helyi igények és erőforrások 
felmérésében és kutatásában, projektek fejlesztésében és az üzleti kezdeménye- 
zések menedzsmentjében. 
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23. A hatóságok ajánljanak anyagi ösztönzőket azoknak a közszolgáltatóknak, me- 
lyek roma/cigány vállalkozásokkal kötnek szerződést szolgáltatásnyújtásra. 


24. A központi és helyi hatóságok támogassák helyi csere és kereskedelmi rendsze- 
rek, hitelegyesülések és más alternatív pénzügyi eszközök bevezetését és fejlesz- 
tését. 


25. A helyi hatóságokat és nem kormányzati szervezeteket ösztönözni kell a roma/ 
cigány projektek és iparágak közötti hálózatok kialakítására mind regionális 
vagy nemzeti, mind európai szinten. 


26. Roma/cigány kereskedelmi szervezetek külföldi piacokhoz való hozzáférését 
más kereskedelmi szervezetekkel történő együttműködés támogatásával lehet 
segíteni. 


27. A kormányoknak minden privatizációs folyamatban részesedést kell biztosíta- 
niuk a romák/cigányok számára. Hatékonyan, a jogi hozzáférést segítve, példá- 
ul közösségi földalapok létrehozásával lehet támogatni a mezőgazdasági tevé- 
kenység végzéséhez szükséges földhöz juttatást. 


IV. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 


28. A kormányokat roma/cigány fejlesztési és bevételszerző programok hosszú 
távú anyagi támogatására kell ösztönözni. 


29. A pénzügyi stratégiáknak része kell legyen a roma és romák/cigányok segítésére 
alakult szervezetek támogatása a foglalkoztatás és bevételszerző tevékenységek 
terén helyi, regionális, nemzeti, valamint nemzetközi szinten. 


30. A tagállamoknak részt kell venniük (és ahol lehetséges anyagilag támogatniuk) 
olyan két- és sokoldalú tapasztalatcserében és európai, valamint nemzetközi fej- 
lesztési programokban, melyeknek célcsoportjai a közép- és kelet-európai ro- 
mák/cigányok. 


31. A központi és helyi képviseleteknek meg kell adni minden szükséges jogi és 
anyagi eszközt, hogy a roma/cigány közösségek kezdeményezéseit támogat- 
hassák. 


32. Nemzetközi anyagi csatornák, mint pl. az Európai Unió, a Világbank, az Európa 
Tanács Fejlesztési Bankja, a Délkelet-európai Stabilitási Paktum és az ENSZ 
Fejlesztési Programja fontos szerepet játszanak az új politikai intézkedések és 
programok erőforrásokkal, ideértve az adományokat, hiteleket is, történő támo- 
gatásában. A projektek anyagi támogatása segíti a romák közügyekben való 
részvételét, kormányokkal és a civil társadalommal való együttműködését, va- 
lamint a közigazgatási szektorok decentralizációját és a nem kormányzati szer- 
vezetek által nyújtott szolgáltatásokat. Az anyagi csatornák feltételeinek némi- 
leg rugalmasnak kell lenniük, hogy segíthessék a közösségi programok és 
bevételszerző tevékenységek fejlesztését. 
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V. KÉPZÉS ÉS OKTATÁS 
 


33. A kormányoknak ösztönzőket, mint pl. adományok és tanulmányi támogatás, 
kell bevezetniük annak érdekében, hogy a roma/cigány fiatalok befejezzék kö- 
zépfokú tanulmányaikat, és magasabb szintű oktatásban vegyenek részt, vagy 
megkezdjék inaséveiket. Át kell tekinteniük továbbá, hogy milyen eszközökkel 
tudnák javítani az alacsony szintű képzést, valamint a romák/cigányok felsőok- 
tatásban való részvételét. 


34. Ösztönözni kell a magán- és közszférában munkaerő-felvétellel kapcsolatos 
döntéshozók, valamint a nemzeti foglalkoztatási hivatalokban dolgozók diszk- 
rimináció mentes képzését. A képzés az egyenlő elbánásra vonatkozóan tartal- 
mazzon információt a törvényi kötelezettségekről, valamint jó példákat a kor- 
mányzati és céges szabályzatokból. 


35. A roma/cigány kultúra és identitás legyen szerves része a szakképzés tervezésé- 
nek és kivitelezésének. Be lehet vezetni például a hagyományos kézművesség 
készségeinek akkreditációs rendszerét, melynek alapján ezek a készségek a hi- 
vatalosan megszerezhető képzésekkel egyenértékűnek tekinthetők. 


36. A romák/cigányok szakképzése a helyi, regionális szükségleteket, pl. szomszé- 
dos roma települések fejlesztését, valamint a foglalkoztatási lehetőségeket kell, 
hogy tükrözze. A szakmai képzések és a termékfejlesztés előnyt kell, hogy él- 
vezzenek. Legyen a képzés része a piackutatás is. 


37. A foglalkoztatási programok (melyekre közszolgálati programokként is utal- 
nak) ideértve a felnőtt írás-olvasás oktatást, kell hogy tartalmazzanak kész- 
ségfejlesztést is, hogy segítsék a résztvevők hosszú távú foglalkoztatási kilátá- 
sait. 


38. A hatóságoknak segíteniük kell a készségek és a roma/cigány közösségek gaz- 
dasági tevékenységeinek elismerését (lásd 11. bekezdés). 


39. A kormányoknak biztosítaniuk kell a roma/cigány fiatalok számára az új tech- 
nológiákra és a kapcsolódó ismeretekre vonatkozó képzést. 


40. A központi és helyi hatóságok támogassák a romák/cigányok gazdasági, üzleti 
és menedzsment jellegű helyi vezetőképzéseit. 


VI. INFORMÁCIÓ, KUTATÁS ÉS FELMÉRÉS 


41. Tájékoztatni kell a romákat/cigányokat a munkavállalással kapcsolatos jogaik- 
ról és kötelezettségeikről, a közigazgatási szervezeteknél fellelhető különféle 
segítségnyújtásokról, valamint a szociális védőrendszerek működéséről. A tájé- 
koztatás során, mely a nemzeti kormányszervekkel való együttműködésben a 
közigazgatási szervezetek feladata, hangsúlyozni kell a romák/cigányok szociá- 
lis és gazdasági integrációját. 
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42. A tagállamoknak a megfelelő testületekkel és egyénekkel együttműködve olyan 
kisléptékű innovatív projekteket és kutatásokat kell ösztönözniük, melyeknek 
célja a helyi igények feltárása és azok helyi szinten történő kielégítése. 


43. A munkaerő-piaci és gazdaságfejlesztési politikai intézkedéseket és programo- 
kat folyamatosan ellenőrizni és értékelni kell. Az értékelés során nemcsak az 
üzleti sikert kell felmérni, hanem értékelni kell azoknak a roma közösségekre 
gyakorolt hatását is. 


44. Az egyértelmű célmeghatározás és az értékelési folyamatok kialakítása egy 
program sikerességét jelentősen befolyásolják. Ezeket a programok tervezési 
szakaszában kell meghatározni. 


45. A jó példákról és a sikeresen alkalmazott eszközökről szóló dokumentációkat 
mind nemzeti, mind nemzetközi szinten terjeszteni kell. 


Fordította Császár Henrietta 
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EURÓPA TANÁCS 
MINISZTERI BIZOTTSÁG 


 


A MINISZTERI BIZOTTSÁG 
REC (2005) 4. SZÁMÚ AJÁNLÁSA A TAGÁLLAMOK RÉSZÉRE 


AZ EURÓPAI ROMÁK ÉS UTAZÓK 
LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEINEK JAVÍTÁSÁRA 


(Elfogadta a Miniszteri Bizottság a miniszterek képviselőinek 
916. ülésén 2005. február 23-án) 


A Miniszteri Bizottság, összhangban az Európa Tanács Alapokmánya 15.b cik- 
kével, 


figyelembe véve, hogy az Európa Tanácsnak az a célja, hogy nagyobb fokú 
egyenlőséget valósítson meg a tagjai között, és ezt a célt különösen a társadalmi ko- 
hézió területén folytatott közös cselekvéssel lehet követni; 


elismerve, hogy a romák/cigányok és utazók a többi európai néphez hasonlatosan 
hozzájárultak az európai kultúrához és értékekhez, továbbá elismerve, hogy ezen 
alap ellenére a romák/cigányok és utazók az élet minden területén széles körű hátrá- 
nyos megkülönböztetést tapasztalnak; 


felismerve, hogy sürgetően szükséges új stratégiák kialakítása az Európa-szerte 
élő roma/cigány és utazó közösségek életkörülményeinek javítására abból a célból, 
hogy biztosítva legyen számukra az esélyegyenlőség mind olyan területeken, mint 
például az állampolgári és a politikai részvétel, mind az olyan fejlesztési ágazatok- 
ban, mint a lakhatás, oktatás, foglalkoztatás és egészségügy; 


figyelembe véve, hogy a romák/cigányok és utazók lakhatással kapcsolatos 
problémáinak kezelését illetően olyan átfogó intézkedésekre van szükség, ame- 
lyek annak felismerésén alapulnak, miszerint a romák/cigányok és utazók lakás- 
helyzete számos más elemre, így életük gazdasági, oktatási, szociális és kulturális 
aspektusaira, valamint a rasszizmus és a diszkrimináció elleni küzdelemre is ha- 
tással van; 


figyelembe véve a roma/cigány és utazó közösségek saját helyzetük jobbítása ér- 
dekében nem kellően kihasznált képességeit, különösen a lakhatás terén; 


figyelembe véve, hogy egyes tagállamok nem alakítottak ki, vagy nem valósíta- 
nak meg olyan körültekintően megfogalmazott országos hatályú jogszabályt a la- 
káspolitika terén, amely szabályozná többek között a lakhatás terén előforduló 
diszkriminációt, zaklatást, bojkottot, a gettósodást, a faji vagy lakóhely szerinti 
szegregációt és a nomád, félnomád roma/cigány és utazó közösségekkel szembeni 
egyéb diszkriminációs eseteket vagy a lakáskörülmények terén fennálló egyenlőt- 
len viszonyokat, illetve a lakáshoz jutás – szociális lakás, bérlakás, házilagos kivite- 
lezésben megvalósuló vagy szövetkezeti építkezés – eseteit; 
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felidézve a vonatkozó nemzetközi dokumentumok lakhatással kapcsolatos ren- 
delkezéseit, így az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát (25.1. cikk), a Gazdasá- 
gi, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát (11.1. cikk), az 
Egyesült Nemzetek Lakhatási Irányelveit (melyeket 1996-ban Isztambulban fogad- 
tak el), az Új Évezred Városairól és Egyéb Településeiről szóló nyilatkozatot (me- 
lyet 2001. június 6–8-án New Yorkban az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének a 
Lakhatási Irányelvek teljes körű felülvizsgálatára és végrehajtásuk értékelésére 
összehívott rendkívüli ülésén fogadtak el), az Európa Tanács 1961. évi Szociális 
Kartáját (ETS 35. sz., 16. cikk), annak 1988-ból származó kiegészítő jegyzőkönyvét 
(ETS 128. sz., 4. cikk) és az 1996-os Felülvizsgált Európai Szociális Kartát (ETS 
163. sz., 31. cikk); 


tekintetbe véve a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt (ETS 
157. sz.); 


figyelembe véve a 2000/4. sz. miniszteri bizottsági ajánlást a roma/cigány gyer- 
mekek oktatásáról Európában, valamint a 2001/17. sz. ajánlást a romák/cigányok és 
utazók gazdasági és a foglalkoztatási helyzetének javításáról Európában; 


figyelembe véve a Parlamenti Közgyűlés 1969/563. sz. és a 1993/1203. sz. aján- 
lásait, amelyekben a romák/cigányok lakáskörülményeiről is említés történik; 


figyelembe véve az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszu- 
sának az európai romák/cigányok helyzetével kapcsolatos, 1981/125. sz., 1995/16. 
sz. és 1993/249. sz. határozatait, illetve 1995/11. sz. ajánlását; 


figyelembe véve a Rasszizmus és Intolerancia Ellenes Európai Bizottság 3. sz. ál- 
talános ajánlását a romákat/cigányokat Európában érő rasszizmusról és diszkrimi- 
nációról; 


megelégedéssel üdvözölve a Hátrányos Helyzetűek Lakáshoz Jutásáról a lakha- 
tással foglalkozó Szakértői Csoport által készített irányelveket, valamint a Parla- 
menti Közgyűlés 2001/1505. sz. ajánlását a hátrányos helyzetű városrészek felújítá- 
sáról Európában; 


figyelembe véve az Európai Unió Tanácsa által 2000. június 29-én elfogadott 
2000/43/EK sz. irányelvet a személyek közötti egyenlő, faji vagy etnikai szárma- 
zástól független bánásmód elvének alkalmazásáról; 


figyelembe véve, hogy az alkotmányos berendezkedés, a jogi hagyományok és a 
felelősség megosztása eltérő az Európa Tanács egyes tagállamaiban, ami a jelen 
ajánlás eltérő végrehajtását eredményezheti, 


azt ajánlja, hogy a tagállamok kormányai a lakáspolitika tervezésénél, végrehaj- 
tásánál és ellenőrzésénél: 


– tekintsenek iránymutatásként a jelen ajánlás mellékletében megfogalmazott 
alapelvekre; 


– a megfelelő országos csatornákon keresztül irányítsák illetékes szerveik figyel- 
mét a jelen ajánlásra. 
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A 2005/4. sz. ajánlás melléklete 
 


I. MEGHATÁROZÁSOK 


A jelen szövegben használt roma kifejezés roma/cigány és utazó közösségeket je- 
lent, amelyen e sokszínű közösségek valamennyi csoportja értendő. 


A lakhatás a jelen ajánlás tekintetében a lakás, szállás különböző formáit, így há- 
zakat, lakókocsikat, mobil otthonokat és állomásozóhelyeket jelent. 


Az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott Lakhatási Irányelvek 60. 
cikkében olvasható „megfelelő lakhatás” meghatározást a jelen szöveg szem- 
pontjából figyelembe kell venni: „A megfelelő lakhely többet jelent, mint fede- 
let. Magában foglalja a magánlakás sérthetetlenségéhez való jogot; a megfelelő 
életteret; megközelíthetőséget; megfelelő biztonságot; a használat biztonságát; 
stabil épületszerkezetet és tartósságot; megfelelő fényviszonyokat; fűtést és 
szellőztetést; megfelelő alapinfrastruktúrát: így vízellátást, egészségügyi ellá- 
tottságot és hulladékszállítást; megfelelő minőségű környezetet és egészségügyi 
viszonyokat; és végül munkahelyek és egyéb alapvető jelentőségű intézmények 
megfelelő megközelíthetőségét: ezek mindegyikét megfizethető áron kell elér- 
hetővé tenni.” 


Szintén figyelembe veendő az Egyesült Nemzetek Szervezete Gazdasági, Szociá- 
lis és Kulturális Jogokkal Foglalkozó Bizottságának a megfelelő lakhatásról szóló 
4. sz. általános magyarázata. 


Az átmeneti, illetve állomásozóhelyek olyan helyekre utalnak, ahol az elhelye- 
zésre váró vagy tovább vándorló utazókat fogadják be. 


II. ALAPELVEK 


Integrált lakáspolitika 


1. A tagállamok gondoskodjanak arról, hogy az általános lakáspolitika keretében 
helyet kapjanak a romákat célzó megfelelő és integrált lakásprogramok. A sze- 
génység elleni küzdelmet célzó nemzeti intézkedések részeként a tagállamok biz- 
tosítsanak megfelelő eszközöket az említett lakáspolitika megvalósításához. 


A diszkriminációmentesség elve 


2. Tekintettel arra, hogy a romák továbbra is az európai népesség leginkább hátrá- 
nyos helyzetű csoportjaihoz tartoznak, a nemzeti lakáspolitikák minél sürgőseb- 
ben és a diszkriminációmentesség elvét figyelembe véve találjanak megoldást a 
romák speciális problémáira. 
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Az életforma megválasztásának szabadsága 


3. A tagállamok garantálják minden ember számára a letelepedett vagy nomád élet- 
forma közötti szabad választás lehetőségét. A rendelkezésre álló forrásokkal, má- 
sok jogaival, valamint az építésügyi, tervezési és a tulajdonszerzésről rendelkező 
jogszabályokkal összhangban, az országos, regionális vagy helyi hatóságoknak 
biztosítaniuk kell az ezen életformákhoz szükséges valamennyi feltételt. 


Megfelelő és megfizethető lakás 


4. A tagállamok mozdítsák elő és védjék a megfelelő lakhatáshoz való, mindenkit 
megillető jogot, és megfelelően kialakított és kezdeményező lakáspolitika révén 
valósítsák meg az esélyegyenlőséget a romák számára a lakáshoz jutás terén, kü- 
lönös tekintettel a megfizethető lakhatásra és szolgáltatásokra. 


A kirekesztettség és a gettósodás megakadályozása 


5. A romák gettósodása és a többségi társadalomtól való elkülönülése elleni küzde- 
lem érdekében a tagállamok akadályozzanak meg, tiltsanak be, illetve szükség 
esetén vonjanak vissza minden olyan országos, regionális vagy helyi politikát 
vagy kezdeményezést, amely azt célozza, hogy a romák nem megfelelő vagy ve- 
szélyes helyeken telepedjenek le, vagy amely etnikai hovatartozásuk alapján 
ilyen területekre száműzi őket. 


Részvétel 


6. A tagállamok lehetőségeikhez mérten tegyék lehetővé a roma közösségek vagy 
szervezetek számára a lakáshelyzetük javítását célzó programok és politikák ki- 
alakításában, tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében való részvételt. 


Partnerség 


7. A tagállamok a helyi, regionális és országos szervekkel való partneri kapcsolat 
megerősítése által ösztönözzék és segítsék elő széles körben a roma közösségek 
képességfejlesztését és képessé tételét az őket érintő lakáspolitika alakításában. 
A tagállamok tegyék lehetővé, hogy a roma közösségek tagjai a folyamat aktív 
résztvevői lehessenek. 
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Koordináció 


 
8. A tagállamok biztosítsanak megfelelő együttműködést a lakáspolitika terén egy- 


részt az illetékes országos, regionális és helyi szervek között, másrészt a roma né- 
pesség és a többséget képviselő, e téren tevékenykedő szervezetek között. 


A regionális és helyi hatóságok szerepe 


9. A tagállamok ösztönözzék arra a helyi hatóságokat, hogy lakhatással kapcsola- 
tos kötelezettségeik teljesítése során a romák tekintetében éppúgy járjanak el, 
mint más azonos státusú személyek esetében. A tagállamok továbbá bátorítsák 
arra a helyi és regionális hatóságokat, hogy a területi alapú és a helyi fejlesztési 
stratégiák a roma közösségeket és e közösségek lakhatással kapcsolatos problé- 
máit illetően tartalmazzanak konkrét és pontosan megfogalmazott célokat. 


III. JOGI SZABÁLYOZÁS 


A lakhatáshoz való jog 


10. A lakhatásra vonatkozóan a tagállamok alakítsanak ki olyan átfogó politikákat 
és jogi keretet, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a letelepedett vagy vándorló 
életmódot folytató csoportok gyakorolhassák a lakhatáshoz való jogukat (figye- 
lembe véve az adott földrajzi viszonyokat). 


A kapcsolódó jogok 


11. A fenti jogi háttér részeként a tagállamok hozzanak létre olyan mechanizmuso- 
kat, amelyek a vonatkozó nemzetközi dokumentumokkal összhangban biztosít- 
ják a romák számára a kapcsolódó jogokat, így a víz- és áramszolgáltatást, illet- 
ve az infrastruktúra olyan egyéb elemeit, mint az oktatás, az egészségügyi 
ellátás, a szociális támogatás stb. 


A jogszabályok alkalmazása 


12. A lakhatáshoz való egyenlő hozzáférés érdekében a tagállamok gondoskodja- 
nak a fent említett jogszabályi háttér megvalósításáról, és adjanak egyértelmű 
iránymutatást az illetékes hatóságoknak a lakhatáshoz való jogok gyakorlásáról. 
Biztosítsanak továbbá világos irányvonalakat a lakhatáshoz és a szolgáltatások- 
hoz való hozzáférésről, illetve ezek elosztásáról. 
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A jogi segítségnyújtás iránti igény 


 
13. A tagállamok gondoskodjanak a rászorulóknak ingyenes jogi segítségnyújtás- 


ról, tanácsadásról és jogi képviseletről a lakhatáshoz való jog megtagadása ese- 
tén, biztosítva ezzel azt, hogy képességük jogaik megvédésére vagy az eredmé- 
nyes jogorvoslat keresésére – ide értve a megtagadott lakhatási jogok bírói úton 
történő érvényesítését is – nem szenved csorbát a jogsegélyrendszerek hiánya 
miatt. 


Átláthatóság, szakszerű kormányzás és az információhoz való hozzáférés 


14. A jogrendszer garantálja az átláthatóságot és szakszerű kormányzást, ide értve a 
romák jogát a lakáspolitikával kapcsolatos tájékoztatáshoz és az országos vagy 
helyi szervek lakáspolitikával kapcsolatos, őket feltehetően érintő döntéseinek 
megismeréséhez. 


Civil szervezetek támogatása 


15. A romaügyekkel, különösen tanácsadással és jogi segítségnyújtással foglal- 
kozó nem kormányzati szervezeteknek megfelelő feltételeket és hatékony 
segítséget kell nyújtani tevékenységük ellátásához. A tagállamok teremtsék 
meg továbbá a lakhatással foglalkozó nem kormányzati szervezetek műkö- 
désének jogi feltételeit. 


A lakáspolitika végrehajtásának ellenőrzése 


16. A tagállamok hozzanak létre megfelelően kialakított ellenőrző mechanizmuso- 
kat a romákat érintő lakáspolitika megvalósítására és a gyakorlat ellenőrzésére. 
A romák képviselőit egyenlő módon be kell vonni minden ellenőrzési és értéke- 
lési folyamatba. 


Ellenőrzési mechanizmusok 


17. A regionális és a helyi hatóságok autonómiájának sérelme nélkül a tagállamok 
érvényesítsék a 22. bekezdés szerinti törvényességi ellenőrzést annak érdeké- 
ben, hogy a regionális és a helyi hatóságok döntései a romák lakhatáshoz való 
hozzáférése tekintetében ne legyenek diszkriminatívak, és semmilyen formában 
ne gátolják a megfelelő lakhatáshoz való jog gyakorlását. 
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IV. A DISZKRIMINÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSA 
ÉS A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM 


A hátrányos megkülönböztetést tiltó jogszabályok elfogadása 


18. A vonatkozó átfogó jogi szabályozás expressis verbis tiltsa a faji vagy etnikai 
alapú közvetlen vagy a közvetett diszkriminációt a foglalkoztatás, a közjavak- 
hoz és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, így többek között a lakhatás, a 
tulajdonszerzés, az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügyi szolgáltatások és a 
szociális ellátás terén. 


A lakhatással kapcsolatos létező jogi szabályozás elemeinek ellenőrzése 
és felülvizsgálata 


19. A tagállamok illetékes hatóságai végezzék el a lakásüggyel kapcsolatos jogi 
szabályozás, politika és gyakorlat módszeres felülvizsgálatát, és ennek során 
helyezzenek hatályon kívül minden olyan rendelkezést, illetve szüntessenek 
meg minden olyan közigazgatási gyakorlatot, amely a romák közvetlen vagy 
közvetett diszkriminációját eredményezi, tekintet nélkül arra, hogy a szóban 
forgó következmény előidézője – cselekvése vagy a cselekvés elmulasztása ál- 
tal – állami vagy nem állami szervezet. A tagállamok hozzanak létre olyan me- 
chanizmusokat (például az országgyűlés, emberi jogi biztos, ombudsmanok és 
így tovább), amelyek biztosítják és elősegítik a lakásügyi szabályozásnak az 
antidiszkriminációs rendelkezésekkel való összhangját. Ez utóbbi során lehető- 
vé kell tenni a romák képviselőinek és a nem kormányzati szervezeteknek a 
részvételét az ellenőrzés minden fázisában. 


A roma nők jogainak védelme 


20. A tagállamok szavatolják azt, hogy az antidiszkriminációs szabályozás tiltsa 
a nem szerinti megkülönböztetés mind közvetlen, mind közvetett formáját a 
közjavakhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén, ideértve a lakha- 
tást is. A tagállamok ösztönözzék a roma nők, különösen a gyermekeiket 
egyedül nevelő asszonyok, a családi erőszak áldozatává vált, valamint egyéb 
szempontból hátrányos helyzetű roma nők igényeit figyelembe vevő lakás- 
politikát; az illetékes hatóságok gondoskodjanak arról, hogy – figyelemmel 
sürgős megoldást igénylő szükségleteikre – hozzáférjenek a szociális laká- 
sokhoz. A tagállamok alakítsanak ki a roma nők lakhatáshoz való jogának 
sérthetetlenségét szolgáló mechanizmusokat. 
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A szegregáció megakadályozása a környezeti szempontból 
veszélyes területeken 


 
21. A tagállamok foganatosítsanak intézkedéseket a környezeti szempontból veszé- 


lyes területeken az etnikai alapú szegregáció bármilyen formájának kiküszöbö- 
lése érdekében. Ezen intézkedések foglalják magukba a biztonságos lakókör- 
nyezet kialakítását, valamint a roma közösségek számára megvalósítható és 
megfizethető lakhatási alternatívát abból a célból, hogy visszaszorítsák a veszé- 
lyes területeken vagy azok közelében történő letelepedést. 


Hatékony szankciók 


22. A tagállamok vezessenek be hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat 
azokkal az intézményekkel, szervezetekkel, köztisztviselőkkel vagy a magán- 
szektor szereplőivel szemben, amelyek/akik megsértik a lakhatásra vonatkozó 
antidiszkriminációs rendelkezéseket. Biztosítani kell, hogy a meglevő jogor- 
voslati lehetőségek elérhetők és közismertek legyenek, és a sértettek hozzáférje- 
nek a megfelelő jogorvoslati lehetőségekhez. 


V. AZ ADOTT LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK 


VÉDELME ÉS JAVÍTÁSA 


Birtokbiztonság, lakhatás és használati jog 


23. A tagállamok, figyelembe véve, hogy a lakhatáshoz való jog alapvető emberi 
jog, a lakhelyre való tekintet nélkül garantálják a romáknak a törvénytelen ki- 
lakoltatással, a zaklatással, valamint egyéb fenyegetésekkel szembeni védel- 
mét. 


A roma telepek és táborok legalizálása 


24. A lakhatási körülmények javításának feltételeként a hatóságok tegyenek meg 
minden erőfeszítést a roma telepek homályos jogi helyzetének tisztázása érde- 
kében. Az illegális táborok esetében a hatóságok arányos lépéseket alkalmazza- 
nak. Ez lehet például tárgyalás vagy jogi eljárás kezdeményezése. Olyan megol- 
dásra kell törekedni, amely lehetőleg minden érdekelt számára elfogadható, és 
amellyel elkerülhető, hogy a romákat kizárják a mindazon szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésből, amelyekre az adott állam polgáraiként jogosultak. 
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Tulajdonszerzés 


 
25. A tagállamok az illetékes szerveken keresztül gondoskodjanak arról, hogy a ro- 


mák egyenlő esélyekkel szerezhessék meg annak a területnek a tulajdonjogát, 
amelyen élnek, valamint megfelelő információ álljon rendelkezésükre a tulaj- 
donszerzésről. Ahol ez nem lehetséges, megfelelő alternatívát kell felajánlani. 


A törvénytelen kilakoltatás elleni jogi védelem 
és a törvényes kilakoltatási eljárás 


26. A tagállamok dolgozzanak ki a vonatkozó nemzetközi standardokkal összhang- 
ban álló jogi keretet a törvénytelen kényszer- és kollektív kilakoltatások elleni 
fellépés érdekében, és szigorúan ellenőrizzék a törvényes kilakoltatás végrehaj- 
tásának körülményeit. Törvényes kilakoltatás esetében, ha ez szükséges, gon- 
doskodni kell a romák számára megfelelő szálláshelyről, eltekintve a vis maior 
esetektől. A jogszabályok határozzák meg pontosan a törvényes kilakoltatás 
menetét, és ez a szabályozás legyen összhangban a vonatkozó nemzetközi nor- 
mákkal és elvekkel, különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jo- 
gok Bizottságának a kényszerkilakoltatásról szóló 7. sz. általános magyarázatá- 
val. Az ilyen intézkedések során az érintett közösséggel vagy egyénekkel 
egyeztetni szükséges, és gondoskodni kell a kilakoltatásról szóló értesítés idő- 
ben történő átvételéről, az információszolgáltatásról, a méltányos körülmények 
között zajló kilakoltatás garanciáiról, a hatékony jogorvoslati lehetőségekről, 
valamint az ingyenes vagy alacsony díjú jogsegélyszolgálatról az érintettek ja- 
vára. Az alternatív szálláshely nem eredményezhet további lakhatási elkülöní- 
tést. 


A megfelelő szolgáltatások biztosítása 


27. Tekintettel a hosszú távra szóló, fenntartható megoldások szükségességére, a 
tagállamok az illetékes hatóságokon keresztül biztosítsák a roma telepek és tá- 
borok esetében is a többségi társadalmat megillető, megfelelő és azonos 
szintű szolgáltatásokat. Mindazonáltal a hatóságoknak a megfelelő szolgál- 
tatások biztosítása mellett szem előtt kell tartaniuk a roma telepeken és tá- 
borhelyeken az életminőség javítását azáltal, hogy a mindennapi életvitelhez 
jobb körülményekkel szolgáljanak, ideértve a helyi közigazgatás, a kereske- 
delmi, a szociális és az egészségügyi ellátás, a közlekedés, a szemétszállítás, 
az állami lakások, középületek, táborhelyek és környezetük tisztántartásának 
biztosítását, a konfliktuskezelést a szomszédokkal, a lakbérhátralékkal és díj- 
fizetési hátralékokkal kapcsolatos problémák megoldását stb. 
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VI. A LAKHATÁSI POLITIKÁK KERETEI 


 


A lakáshoz jutás elősegítése 


28. A tagállamok tekintsék kiemelt feladatuknak a romák lakhatási körülményeinek 
javítását. Mozdítsák elő a romák egyenlő esélyeit a magán-, illetve állami ingat- 
lanpiacon, különösen azáltal, hogy a lakások elosztásánál megkülönböztetéstől 
mentes feltételeket és kritériumokat határoznak meg, illetve azáltal, hogy gon- 
doskodnak az országos szinten konzisztens, a helyi hatóságokra is kötelező ere- 
jű jogi és politikai keretek kialakításáról, mivel a lakhatási kérdések rendezése 
elsősorban a helyi önkormányzatok feladata. 


Átfogó és integrált lakáspolitika 


29. Figyelembe véve a lakhatás és az egyéb, a társadalombiztosításhoz, foglalkozta- 
táshoz, egészségügyi ellátáshoz és oktatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos 
szociális jellegű kérdések közötti, potenciálisan összeadódó hatású összefüggé- 
seket, a tagállamok minden szinten átfogó megközelítésre és politikákra ösztö- 
nözzék a hatóságokat. 


A lakhatási politikák kialakításában való részvétel 


30. A romákat be kell vonni a leendő lakókörnyezetük vagy állandó lakásaik kiala- 
kításáról folyó tervezésbe és a megvalósításba annak érdekében, hogy a lehető 
legpontosabban felmérhetők legyenek sajátos szükségleteik. A tagállamok biz- 
tosítsák továbbá, hogy a területükön letelepedett, vagy nomád, illetve félnomád 
életformát folytató romáknak egyaránt lehetőségük legyen a lakókörnyezettel 
kapcsolatos specifikus szükségleteik megfogalmazására, valamint a társada- 
lombiztosítási és szociális juttatásokhoz (egészségügy, oktatás, foglalkoztatás, 
kultúra stb.) való hozzáférésre. 


A megfelelő lakhatási modellek szükségessége 


31. Figyelembe véve az országos, regionális és helyi viszonyok különbözőségét, a 
törvényalkotás és stratégia kidolgozása révén a tagállamok gondoskodjanak 
megfelelő lakhatási modellekről. Lehetővé kell tenni továbbá, hogy a romák kü- 
lönböző módokon, formákban és módszerekkel jussanak saját lakáshoz, így 
szociális lakáshoz, lakásszövetkezeti lakáshoz, saját kivitelezésben épülő há- 
zakhoz, önkormányzati lakásokhoz, lakókocsikhoz vagy egyéb újszerű lakhatá- 
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si lehetőségekhez. Az említett lakhatási modellek valamennyi összetevőjét 
(pénzügyi, szociális és egyéb) nagy gondossággal kell meghatározni. 


A különleges helyzetekre kidolgozott lakhatási politika 


32. A tagállamok dolgozzanak ki és valósítsanak meg a különféle roma közösségek 
sajátos helyzeteire szabott programokat. Ezek a programok tartalmazzák a meg- 
felelő és fenntartható lakhatáshoz szükséges teljes fizikai és szociális infrastruk- 
túra kiépítését és fejlesztését. 


Jól felszerelt átmeneti lakóhelyek és állomásozóhelyek biztosítása 


33. A tagállamok gondoskodjanak megfelelő számú átmeneti lakóhelyről és állo- 
másozóhelyről a nomád és félnomád roma közösségek számára. Ezeken a helye- 
ken biztosítani kell a szükséges szolgáltatásokat: a víz- és áramellátást, az egész- 
ségügyi berendezéseket, valamint a szemétszállítást. A kialakított kerítések vagy 
határok nem sérthetik az egyén méltóságát és a szabad mozgáshoz való jogát. 


Egészségügyi és közegészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 


34. A nomád vagy félnomád csoportok számára biztosítani kell a megfelelő higiénés 
körülményeket és a meglevő egészségügyi szolgáltatások könnyebb igénybevételét 
(különösen sürgősségi helyzetekben, illetve a megelőzésre összpontosító egészség- 
ügyi kampányok részeként). A folyamatosan egészségtelen és elhanyagolt körül- 
mények között élő, legálisan letelepedett roma közösségeknek segítséget kell nyúj- 
tani az alapvető higiéniás feltételek biztosításában (segítség javítási munkálatok 
esetén, az életkörülmények, a környezet jobbá tétele céljából, intézkedések rövid le- 
járatú kölcsönlehetőségek biztosítására jobb állapotú lakások megvásárlásához, va- 
lamint közvetítés a hatóságokkal és közszolgálati szervekkel való kapcsolatokban). 


A regionális és a helyi hatóságok szerepe 


35. A tagállamok győződjenek meg arról, hogy a regionális és helyi hatóságok telje- 
sítik a romákkal szembeni kötelességüket akkor is, ha az adott közösség nem te- 
lepedett le állandó jelleggel az adott területen. A helyi hatóságok szakemberei- 
nek képzéseket kell tartani a diszkriminációmentes bánásmódról, ugyanakkor 
tudatosítani kell bennük, hogy ők felelnek a helyi lakáspolitikában tapasztalható 
bárminemű megkülönböztető gyakorlatért. 
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Nemzetközi segítség 


 
36. Abban az esetben, ha a tagállamok nem tudják teljesíteni a lakhatással kapcsolatos 


kötelezettségeiket, fogadják el a romák helyzetének javítására szolgáló nemzet- 
közi segítséget. A tagállamok fordítsanak kellő figyelmet a nemzetközi segély- 
programokra, és biztosítsák az együttműködés magas fokát, az átláthatóságot és a 
helyi partnerekkel való szorosabb együttműködést. 


Tudatosítás 


37. A tagállamok indítsanak a tudatosságot fokozó, figyelemfelhívó kampányokat a ro- 
mákat a lakáspiacon megillető egyenlő jogokról, illetve a roma közösségek számára 
szervezzenek felvilágosító kampányokat a megfelelő lakhatáshoz való jogaikról, és 
ösztönözzék hasonlóra a helyi hatóságokat, valamint a lakhatáshoz való jog terüle- 
tén tevékenykedő nem kormányzati szervezeteket. Az Egyesült Nemzetek Szer- 
vezetének tagállamai által a II. Lakhatási konferencián elfogadott Lakhatási 
Irányelvek megvalósítására létrehozott nemzeti bizottságok által a biztonságos la- 
kásbérlésről és -használatról kezdeményezett országos kampányok jó lehetőségek 
mindezek tudatosításra. 


Foglalkoztatási kezdeményezések és építkezés 


38. A tagállamok ösztönözzenek olyan helyi foglalkoztatási programokat, amelyek 
elősegítik, hogy a romák leendő otthonaik építésének vagy felújításának teljes 
folyamatában részt vegyenek. Így lehetővé válna, hogy az érintettek anyagi 
helyzete javuljon, akár egyéni, akár közösségi projektjeikkel pályázhassanak, 
mérséklődhetne az elutasítás és a bizonytalanság érzése, és erősödne a tulajdo- 
nosi érzés. A szóban forgó kezdeményezés révén lehetővé válna az is, hogy a ro- 
mák szakipari gyakorlatot szerezzenek, új pályákat próbálhassanak ki, és ezáltal 
kevésbé legyenek kiszolgáltatva a munkanélküliségnek. 


Statisztikai adatok és lakáspolitikai mutatók 


39. A személyes adatok védelmére kidolgozott nemzetközi és nemzeti normákkal 
összhangban és azok szellemében, a tagállamok a megfelelő lakáspolitika kiala- 
kításának feltételeként biztosítsák az illetékes országos hatóságok általi rend- 
szeres statisztikai adatgyűjtést a lakhatás szempontjából hátrányos helyzetűek 
körülményeinek minél pontosabb felmérése érdekében. Olyan mutatókat is ki 
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kell dolgozni, amelyekkel mérhető bizonyos időtávon a feladatok megvalósítá- 
sa. A lakhatással kapcsolatban rendszeres adatgyűjtést végző tagállamok az el- 
járást alkalmazzák a roma lakosság esetében is. 


VII. A LAKÁSHOZ JUTÁS FINANSZÍROZÁSA 


A pénzügyi források fenntarthatósága 


40. A tagállamok lássák be, hogy a sikeres társadalmi kohéziós politika megfelelő 
finanszírozást, támogatást, folyamatos elkötelezettséget és hosszú távra érvé- 
nyes megközelítést feltételez. Mi több, azt is figyelembe kell venni, hogy az 
ilyen sokrétű problémák megoldása szükségszerűen rugalmasságot igényel. 
A pénzügyi támogatásokhoz, valamint a stabilitást és a biztonságot szolgáló 
egyéb eszközökhöz (ideértve, nem kizárólagosan, az ingatlanszerzést) való 
megfelelő hozzáférés kulcsfontosságú, a lakhatással kapcsolatos problémák 
hosszú távra szóló kezelésében. 


A lakhatási projektek finanszírozása 
különböző forrásokból 


41. A lakásprojekteknek a központi költségvetésből való finanszírozása mellett a 
tagállamok tegyék lehetővé az egyéb források (magánadományozók és nemzet- 
közi pénzügyi intézmények) igénybevételét, valamint azt, hogy a projektek 
adminisztrálása helyi, regionális, országos vagy nemzetközi partnerhálózat 
révén történjen. Tekintettel arra, hogy a lakásprojektek végrehajtása hosszabb 
időt vesz igénybe, a projekteket a finanszírozás és a kivitelezés szempontjából 
átgondoltan kell megtervezni azért, hogy az érintettek körében ne alakuljanak 
ki túlzott elvárások. Mivel elsősorban egy területre vagy közösségre koncentrá- 
ló projektekről van szó, alapvető fontosságú a helyi hálózatokra és partnerekre 
való építkezés. 


Integrált finanszírozás 


42. Mivel a lakásprojektek átfogó, hosszú távú koncepciók részei, a tagállamok- 
nak, illetékes hatóságaik útján, a projektek finanszírozását olyan átfogó mó- 
don kell megközelíteniük, amely figyelembe veszi a fizikai és egészségügyi 
infrastruktúrát, a társadalmi kohézió szükségletét és a lehetséges kezdemé- 
nyezéseket, a kultúra, az oktatás aspektusait vagy a foglalkoztatási lehetősége- 
ket.
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A romák lakhatásának nemzetközi támogatása 


 
43. A tagállamokat ösztönözni kell a nemzetközi pénzintézetek nyújtotta lehetősé- 


gek, köztük a kölcsönök igénybevételére a roma lakásprojektek megvalósításá- 
hoz. Érdemes támaszkodni a pénzintézeteknek az évek során a hasonló integrált 
projektek finanszírozása során világszerte megszerzett tapasztalataira, így töb- 
bek között az Európa Tanács Fejlesztési Bankjának tapasztalataira, amelynek 
egyik feladata a hátrányos helyzetű lakosság lakásprojektjeinek a finanszírozá- 
sa a társadalmi kohézió előmozdítása érdekében. A Világbank, az Európai Újjá- 
építési és Fejlesztési Bank, valamint egyéb európai uniós programok is hasznos- 
nak bizonyulhatnak e tekintetben. 


A lakáshoz jutást szolgáló támogatásokhoz való 
hozzáférés 


44. Szükség esetén a nemzetközi pénzintézetekkel karöltve, a tagállamok hozzanak lét- 
re olyan finanszírozási rendszert, amely megkönnyíti a rendelkezésre álló lakástá- 
mogatási források megszerzését. A tagállamok, illetékes hatóságaik útján, fontolják 
meg a nomád és félnomád közösségek számára lakókocsik vagy mobil lakóházak 
alacsony kamatokra történő megvásárlásának lehetővé tételét vagy olyan pénzügyi 
konstrukciók kidolgozását, amelyek a támogatást illetően nem hozzák e csoporto- 
kat hátrányos helyzetbe az egy helyben élő, letelepedett életformájú közösségekkel 
szemben. 


Az infrastruktúra és a szolgáltatások finanszírozása 


45. A tagállamok gondoskodjanak arról, hogy a helyi hatóságok és a pénzintézetek 
olyan kiegészítő intézkedéseket is finanszírozzanak, amelyek az alapvető inf- 
rastruktúra és szolgáltatások kiépítését és általában az életminőség jobbítását 
szolgálják a roma lakókörnyezetben a mindennapi élet jobb megszervezése és a 
szociális kohézió erősítése érdekében. 


Elkülönített költségvetési források 


45. A tagállamok illetékes testületei különítsenek el az érintett hatóságok számára 
pozitív intézkedésre ösztönző forrásokat, mint például a terepmunka fejlesztése, 
a romák lakhatási kérdésének figyelembevétele a földhasználatról szóló kon- 
cepció kialakításakor, az érintett települések számára szakértő vagy közvetítő 
igénybevételének lehetősége stb. 
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VIII. LAKHATÁSI NORMÁK 


Megfelelő lakáskörülmények mint 
a lakhatással kapcsolatos normák alapja 


47. A tagállamok szabályozzák és a gyakorlatban is hajtsák végre az Egyesült 
Nemzetek Szervezete által elfogadott Lakhatási irányelvek 60. bekezdésében 
a „megfelelő lakáskörülményekről” megfogalmazott koncepciót, valamint az 
ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogokkal Foglalkozó Bizottságának 
a 4. és 7. sz. általános magyarázatában foglaltakat, figyelembe véve az emberi 
jogi összefüggéseket, a gazdasági feltételeket mind helyi, mind országos szinten, 
valamint a vonatkozó szociális és kulturális tényezőket. A koncepció foglalja 
magába az egész lakosságot, ideértve a romákat is. A „megfelelő lakáskörülmé- 
nyek” meghatározása legyen az alapja minden további, lakhatással kapcsolatos 
norma megfogalmazásának. 


A lakás helyével és a lakókörnyezettel kapcsolatos normák 


48. A tagállamok illetékes hatóságaikon keresztül biztosítsák, hogy a roma lakás- 
építési projektek az ilyen célra alkalmas és a jogszabályok által engedélyezett 
területeken, ökológiai szempontból egészséges környezetben valósuljanak meg. 
Mindemellett gondoskodniuk kell arról, hogy a romák képesek legyenek felké- 
szülten cselekedni váratlan helyzetekben, mint például természeti katasztrófák 
vagy járványok esetében, melyek gyakran aránytalanul súlyosabban érintik a ki- 
szolgáltatott csoportokat. Azoknak a meglevő telepeknek a körülményein, ame- 
lyeket a fenti normáknak meg nem felelő helyszínekről nem lehet áttelepíteni, 
konstruktív környezetvédelmi intézkedésekkel kell javítani. 


A köz- és szociális szolgáltatások jogi normái 


49. A közszolgáltatásokra – vízre, áramra, utcai takarításra, szennyvízrendszerek- 
re, szemétszállításra stb. – vonatkozó jogszabályok ugyanúgy legyenek érvé- 
nyesek a roma telepekre és táborokra. A tömegközlekedés biztosítása legyen a 
terület alapú ellátás része. A hatóságok gondoskodjanak arról, hogy olyan 
közszolgáltatások, mint az egészségügyi, oktatási intézmények, rendőrség, 
posta és telekommunikációs iroda működjenek az adott területen. A hatósá- 
goknak különös figyelemmel kell lenniük a roma lakókörnyezetek és az isko- 
lák közötti távolságra, mivel ez a gettók kialakulása elleni küzdelem egyik 
fontos eleme. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


61 


 
 


A diszkriminációmentességet garantáló biztonsági normák fontossága 


 
50. A roma lakókörnyezet ne legyen rosszabb vagy alsóbbrendű a többségi társada- 


lom településeit és városait jellemző viszonyoknál. A települések infrastruktu- 
rális ellátása és a lakásépítés során használt normák semmilyen formában nem 
diszkriminálhatják a romákat. 


Az építkezés minimum követelményei 


51. Az építkezés során felhasznált anyag minősége (a beépített anyagok, a lakások, 
házak látható részei, így az asztalosmunka, a fal és padlóburkolás, a különböző 
szerelések, a fürdőszobai kellékek, a technikai eszközök stb.) a bérlők anyagi le- 
hetőségeitől, a rendelkezésre bocsátott közpénztől és végső soron az adott társa- 
dalom gazdasági helyzetétől függ. A tagállamok ezért rendelkezzenek az épít- 
kezés elégséges követelményeiről, amelyek biztosítják az egészséges életet, a 
kiegyensúlyozott családi viszonyokat, a gyermeknevelés megfelelő körülmé- 
nyeit és a jószomszédi kapcsolatokat. 


A lakások átalakítására és bővítésére vonatkozó szabályok 


52. A lakások alapterülete feleljen meg a bérlők számának, figyelembe véve a nor- 
mális emberi térigényt. Mivel a családok nem statikusak – növekvő családlét- 
szám, az anyagi lehetőségek, kulturális igények, életszükségletek változása, a 
célok és törekvések alakulása –, építészeti és jogi szempontból követhetővé kell 
tenni az effajta dinamizmushoz való alkalmazkodást az esetleges bővítéseknek 
vagy a lakásbelső átalakításának megkönnyítése révén. Még ha a lakások az át- 
lagosnál kisebb alapterülettel épülnek is meg, azokat úgy kell kialakítani, hogy 
alkalmasak legyenek a bővítésre. A lakásszerkezet és alapterület alakítására vo- 
natkozó normákat kell bevezetni, biztosítva ezzel a szegény családok részére a 
technikai lehetőséget arra, hogy kezdeti szerény lakáskörülményeiken a későb- 
biekben változtathassanak. 


Az ajánlás magyar fordítását az Európa Tanács budapesti Információs 
és Dokumentációs Központja készíttette 
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AZ EURÓPA TANÁCS TANÁCSKOZÓ KÖZGYŰLÉSE 


 


1969. ÉVI 563. SZÁMÚ AJÁNLÁS A CIGÁNYOK 
ÉS MÁS UTAZÓK HELYZETÉRŐL EURÓPÁBAN 


(21. rendes ülésszak 1969. szeptember 30-án) 


A Közgyűlés 
1. felismervén, hogy a modern társadalomban végbemenő gyors változások súlyo- 


san érintik Európa cigány lakosságának helyzetét, megfosztják őket és más uta- 
zókat hagyományos mesterségeik és foglalkozásaik gyakorlásának lehetőségétől, 
továbbá súlyosbítják hátrányaikat a műveltség, oktatás és szakmai képzés terüle- 
tén; 


2. meggyőződvén arról, hogy a cigány lakosság modern európai társadalomba való 
integrációja elkerülhetetlen, és egy ilyen integráció az Európa Tanács tagállamai- 
nak kormányai részéről összehangolt fellépést igényel; 


3. aggódva amiatt, hogy számos esetben a jobbítási szándék a cigányokkal szem- 
beni hátrányos megkülönböztetésen bukott el, mely az etnikai csoporthoz való 
tartozáson alapszik, és mely azonban összeegyeztethetetlen az Európai Emberi 
Jogi Egyezmény és az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának elvei- 
vel. 


4. Felismervén, hogy a cigányok és más utazók megfelelő felszereltségű táborozó- 
helyeinek, házainak és munkaterületeinek hiánya, valamint a tanulási és munka- 
vállalási lehetőségeik korlátozottsága súrlódásokhoz vezetett az utazó családok 
és a letelepedett lakosság között; 


5. megfontolván, hogy a megfelelő oktatásban való részesüléshez és a modern tár- 
sadalomba való beilleszkedéshez az állandó lakóhely szükséges feltétel; 


6. megfontolván, hogy a jórészt a cigányok és más utazók nomád életmódjából eredő 
oktatás hiánya a tisztán anyagi és pénzügyi tényezőkön túl messzemenő következ- 
ménnyel van életükre és a társadalmi légkörre, s hosszú távon csökkenti a modern 
társadalomba való integrációjuk és az egyenlő jogokkal rendelkező állampolgár- 
ként való elfogadásuk esélyeit; 


7. megfontolván, hogy a cigányok helyzetét javítani célzó programok kidolgozásá- 
hoz szükség van a képviselőikkel való együttműködésre és konzultációra, 


8. a következőket ajánlja a Miniszteri Bizottság figyelmébe a tagállamok kormá- 
nyainak sürgetésére: 
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(i) a kormányok tegyenek meg minden szükséges intézkedést – mind a jogal- 
kotás, mind a közigazgatás terén – a cigányokkal és más utazókkal szembe- 
ni hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésére; 


(ii) alapvető intézkedésként a kormányok aktívan támogassák az érintett ható- 
ságok által a cigányok és más utazók számára közegészségügyi berendezés- 
sel, elektromossággal, telefonnal, közösségi házakkal és tűzvédelemmel el- 
látott, iskolák és falvak/városok közelében elhelyezkedő, megfelelő számú 
lakókocsitelepek és munkaterületek felállítását. 


(iii) A kormányok biztosítsák, hogy a helyi hatóságok a lehetséges mértékben 
gondoskodjanak az utazó családok lakásellátásáról, különösképp olyan te- 
rületeken, ahol az éghajlati viszonyok miatt a lakókocsi nem használható 
állandó lakhelyként. 


(iv) Ha a fennálló iskolákba való járás nem oldható meg, a kormányok segítsék 
elő a lakókocsitelepekhez vagy az utazók csoportjai által rendszeresen lá- 
togatott helyekhez közeli speciális osztályok felállítását, melyek lehetővé 
teszik az utazó családok gyerekeinek a normál iskolákba való beilleszke- 
dését, és biztosítják, hogy az utazó családok gyerekei részére tervezett ok- 
tatási programok megfelelően kapcsolódjanak a középiskolák és a tovább- 
tanulás egyéb formáinak programjaihoz. 


(v) A kedvezőbb munkalehetőségek érdekében a kormányok teremtsék meg és 
javítsák a felnőtt cigányok és utazók szakmai képzésének lehetőségeit; 


(vi) a kormányok támogassák a kormány, a cigány és utazó közösségek, vala- 
mint a cigány és egyéb utazók érdekében dolgozó önkéntes szervezetek 
képviselőiből álló nemzeti testületek létrehozását, és a cigányok és más uta- 
zók helyzetét javítani célzó intézkedések előkészítésében kérjék ki ezek vé- 
leményét; 


(vii) a kormányok dolgozzák át a létező nemzeti jogszabályokat annak érdeké- 
ben, hogy a társadalombiztosítási és egészségügyi ellátás terén a cigányok 
és más utazók a letelepedett lakossággal egyenlő jogokat élvezzenek. 


Fordította Császár Ivett 
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AZ EURÓPA TANÁCS PARLAMENTI KÖZGYŰLÉSE 
 


1203 (1993) SZÁMÚ AJÁNLÁS* 
AZ EURÓPAI CIGÁNYOKRÓL1 


Általános megjegyzések 


1. Az Európa Tanács egyik célja a valódi európai kulturális identitás kialakulásá- 
nak elősegítése. Európa sok különböző kultúrát foglal magában, és ezek mind- 
egyike, köztük a számos kisebbségi kultúra is, hozzájárul kulturális sokszínűsé- 
géhez. 


2. A kisebbségek között sajátos helyet foglal el a cigányság. A cigányság valódi eu- 
rópai kisebbségnek tekinthető, mivel Európa-szerte szétszórva él, és egyik orszá- 
got sem nevezheti sajátjának. 
Ugyanakkor a nemzeti vagy nyelvi kisebbségeknél alkalmazható meghatározá- 
sok nem alkalmazhatók erre a kisebbségre. 


3. Területhez nem köthető kisebbségként a cigányság számottevően hozzájárul Eu- 
rópa kulturális sokszínűségéhez. Ez a hozzájárulás más és más Európa különböző 
részein, akár a cigányság nyelvéről vagy zenéjéről, akár kézműves tevékenységeik- 
ről legyen is szó. 


4. Most, hogy a közép- és kelet-európai országok is az Európa Tanács tagjai lettek, a 
tagállamok területén élő cigányok száma jelentősen megnőtt. 


5. A cigányokkal szembeni intolerancia mindig is létezett. A faji és társadalmi gyű- 
lölködés azonban egyre rendszeresebben tör elő, és a közösségek közötti feszült 
kapcsolatok hozzájárultak ahhoz a siralmas helyzethez, amelyben a cigányok 
többsége napjainkban él. 


6. A cigányok jogainak tiszteletben tartása, legyen szó akár egyéni jogaikról, akár 
az alapvető emberi jogokról vagy az őket kisebbségként megillető jogokról, hely- 
zetük javításának elsődleges fontosságú feltétele. 


                                            
* A magyar fordítást az Európa Tanács budapesti Információs és Dokumentációs Központjának Ve- 


szélyeztetett kisebbségi kultúrák Európában című kötetéből (Budapest, 2002) vettük át. Az ismételt 
közlés lehetőségéért itt is köszönetet mondunk. 


1 A közgyűlési vita időpontja: 1993. február 2. (24. ülés) (lásd 6733 sz. dokumentum, a Kulturális és 
Oktatási Bizottság jelentése, jelentéstevő: Verspaget asszony). 
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7. Az egyenlő jogok, egyenlő esélyek és egyenlő bánásmód garantálása, illetve a 
cigányság helyzetének javítását célzó intézkedések lehetővé teszik a cigány 
nyelv és kultúra újraélesztését s ezáltal az európai kulturális sokszínűség gazda- 
godását. 


8. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 14. cikkében leírt jogok és szabadság- 
jogok a cigányok számára azért fontosak, mert lehetővé teszi egyéni jogaik ér- 
vényesítését. 


9. A kisebbségek védelmére az Európa Tanács tagállamai speciális törvényeket fo- 
gadtak el. Az Európa Tanács több határozatot és ajánlást fogadott el a kisebbsé- 
gekkel kapcsolatban. Itt elsősorban a Közgyűlésnek a kisebbségek jogaira vo- 
natkozó 1134 (1990) sz. Ajánlását szükséges megemlíteni. Ezek a szövegek 
fontosak a cigányok számára, de a nagyon kis számú, területhez nem köthető eu- 
rópai kisebbség egyikeként speciális védelemre is szükségük van. 


10. A múltban az Európa Tanács több határozatot és ajánlást fogadott el speciálisan 
a cigányságot illetően. Ilyenek: a Közgyűlés 563 (1969) sz. Ajánlása az európai 
cigányokról és más, vándorló életmódú emberekről; a Miniszteri Bizottságnak 
az európai vándorló népcsoportok szociális helyzetével kapcsolatban ajánláso- 
kat megfogalmazó (75) 3. sz. határozata és a Rec (83) 1. sz. Ajánlás a hontalan 
vagy bizonytalan állampolgárságú vándorlókról; az Európai Helyi és Regioná- 
lis Hatóságok Állandó Konferenciájának 125 (1981) sz. határozata a helyi és re- 
gionális hatóságok szerepéről és felelősségéről a nomád eredetű népcsoportok 
kulturális és szociális problémáit illetően. Ezeknek a határozatoknak és ajánlá- 
soknak a végrehajtása – különösen az új tagállamokban – rendkívül fontos a ci- 
gányok helyzetére nézve. 


11. A Közgyűlés tehát azt az ajánlást fogalmazza meg, hogy a Miniszteri Bizottság, 
ahol ez helyénvalónak látszik, kezdeményezze a tagállamok kormányainál vagy 
az illetékes helyi és regionális hatóságoknál a következő intézkedések megho- 
zatalát: 


A kultúra területén 


(i) ösztönözni kell a cigány zene tanítását és tanulását Európa több zeneiskolájá- 
ban, illetve az ilyen iskolák hálózatának kialakítását; 


(ii) a cigány (romanes) nyelv tanulására európai programot kell kialakítani, és 
létre kell hozni egy erre a nyelvre szakosodó fordítóirodát; 


(iii) a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartájának a területhez nem 
köthető nyelvekre vonatkozó rendelkezéseit a cigány kisebbségekre is alkal- 
mazni kell; 


(iv) ösztönözni szükséges cigány kulturális központok és múzeumok alapítását, 
és támogatni kell a rendszeres cigány fesztiválok megrendezését; 


(v) az európai művészeti kiállítások keretében vándorkiállítást kell szervezni a 
cigány kultúrával való kölcsönhatásokról. 
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Az oktatás területén 
 
(i) bővíteni szükséges a cigány gyermekeket oktató tanárok képzésére már ki- 


alakított európai programokat; 
(ii) különleges figyelmet kell fordítani általában a nők, illetve a kisgyermekük- 


kel együtt érkező anyák képzésére; 
(iii) a tehetséges fiatal cigányokat bátorítani kell arra, hogy tanuljanak és közvetí- 


tői szerepet vállaljanak a cigányokért. 
 


A tájékoztatás területén 


(i) a cigányok számára tájékoztatást kell nyújtani alapvető jogaikról és arról, ho- 
gyan érvényesíthetik azokat; 


(ii) fel kell állítani egy európai információs központot a cigányok helyzetéről és 
kultúrájáról, amelynek egyik feladata a média tájékoztatása lenne a cigá- 
nyokról. 


A jogegyenlőség területén 


(i) azoknak a tagállamoknak, amelyek még nem ratifikálták a Polgári és Politi- 
kai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát (New York, 1966) vagy a Faji 
Megkülönböztetés Minden Formájának Kiküszöböléséről szóló Nemzetközi 
Egyezményt (New York, 1965), nyomatékosan javasolni kell, hogy ezt te- 
gyék meg. 


(ii) Megfelelő nyilatkozat kiadásával meg kell szüntetni azt a cigányokat érintő 
diszkriminációt, amely az Emberi Jogok Európai Egyezményének egyik ren- 
delkezéséből fakad, nevezetesen pontosítani szükséges, hogy az 5.1.e pont- 
ban szereplő csavargó kifejezés nem szükségszerűen vonatkozik a vándorló 
életmódot folytató személyekre. 


(iii) A kisebbségekre vonatkozó egyezmények bármely kiegészítő jegyzőköny- 
vének rendelkezéseit alkalmazni kell a területhez nem köthető kisebbségekre 
is. 


(iv) Azok a tagállamok, amelyek ezt eddig nem tették meg, ratifikálják az Emberi 
Jogok Európai Egyezményének 4. kiegészítő jegyzőkönyvét, amely biztosít- 
ja a mozgásszabadságot, és mint ilyen, alapvetően fontos a vándorló életmó- 
dú emberek számára. 


(v) A tagállamok módosítsák azokat a nemzeti jogszabályokat és jogi eszközö- 
ket, amelyek közvetlen vagy közvetett diszkriminációt tartalmaznak a cigá- 
nyokkal szemben. 


(vi) Szükség van annak elismerésére, hogy az a tény, ha valaki egy pogrom áldo- 
zata, vagy indokoltan tart attól, hogy egy pogrom áldozatává válik, amellyel 
szemben a hatóságok megtagadják a hatékony védelmet vagy nem képesek 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


67 


 
 


rá, egyes esetekben egyenértékű lehet a valamely társadalmi csoporthoz tar- 
tozásért való üldöztetés miatti indokolt félelemmel, az ENSZ 1951. évi Me- 
nekültügyi Egyezményének meghatározása szerint. 


Mindennapi élet 


(i) a tagállamok biztosítsák a konzultációt a cigányokkal az őket érintő szabá- 
lyozások kidolgozásában és alkalmazásában; 


(ii) a tagállamok alakítsanak ki további programokat a kedvezőtlenebb helyzet- 
ben élő cigányok számára a lakáshelyzet, az oktatás és a foglalkoztatási hely- 
zet javítására, valamint vonják be a cigányokat ezeknek a programoknak a 
kidolgozásába és megvalósításába. 


Általános jellegű intézkedések 


(i) Független kutatást kell indítani a cigányokat érintő nemzeti jogszabályok és 
jogi eszközök, illetve ezek gyakorlati alkalmazásának megvizsgálására, a 
Közgyűlés kapjon rendszeres jelentést erről a kutatásról. 


(ii) Együttműködést kell folytatni az Európai Közösséggel a cigányokat érintő 
olyan kérdésekben, mint például az oktatás, a szegénység elleni küzdelem, az 
európai kulturális örökség megőrzése, a kisebbségek elismerése és az egyen- 
lő jogok biztosítása. 


(iii) Az Európa Tanács alakítson ki konzultatív státust a reprezentatív nemzetközi 
cigány szervezetekkel. 


(iv) A reprezentatív cigány szervezetekkel történő konzultációt követően az Eu- 
rópa Tanács nevezzen ki egy cigányügyi közvetítőt (mediátort), akinek a fel- 
adatköre legalább a következő kérdésekre terjedjen ki: 
a) az Európa Tanács cigányokkal kapcsolatos intézkedései vagy ajánlásai 


végrehajtásának áttekintése és felülvizsgálata; 
b) rendszeres kapcsolattartás a cigányság képviselőivel; 
c) tanácsadás a tagállamok kormányzatainak a cigánysággal kapcsolatos 


kérdésekben; 
d) tanácsadás az Európa Tanács különböző szerveinek a cigánysággal kap- 


csolatos kérdésekben; 
e) a kormányzati cigánypolitikáknak és a cigányság emberi jogi helyzetének 


vizsgálata a tagállamokban; 
f) a hontalan vagy bizonytalan állampolgárságú cigányok helyzetének a 


vizsgálata; és a közvetítő rendelkezzék megfelelő hatáskörrel az alábbi 
kérdéseket illetően: 


g) kapjon választ a tagállamok kormányaihoz vagy kormányzati képviselői- 
hez intézett kérdéseire; 
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h) teljes körben férjen hozzá a vonatkozó kormányzati irattárakhoz és egyéb 
dokumentumokhoz; 


i) legyen jogosult kérdéseket feltenni az Európa Tanács tagállamaiban élő 
polgároknak; 


j) a tagállamok kétévente nyújtsanak be jelentést az Európa Tanács főtitká- 
rának arról, milyen előrehaladást értek el a cigányok helyzetének javítá- 
sában és az Európa Tanács ajánlásainak végrehajtásában. 


 
Fordította Solymosi Lászlóné 
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AZ EURÓPAI TANÁCS 
PARLAMENTI KÖZGYŰLÉSE 


 


A ROMÁK JOGI HELYZETE EURÓPÁBAN1 


1557 (2002) SZÁMÚ AJÁNLÁS2 


Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 
2002. április 25-én fogadta el (15. ülés) 


1. Közel tíz évvel ezelőtt a „Cigányok Európában” című, 1203 (1993) számú Aján- 
lásában a Közgyűlés hangsúlyozta a cigányok különleges védelmének szüksé- 
gességét, és elítélte az Európa Tanács tagállamaiban ellenük irányuló hátrányos 
megkülönböztetés különböző formáit. Bár a nemzetközi szervezetek, a nemzeti 
kormányok, a helyi hatóságok és a civil szervezetek jelentős erőfeszítéseket tet- 
tek, az Ajánlásban kitűzött célok csak részben valósultak meg. 


2. A Közgyűlés utal az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Európai Védel- 
méről szóló Egyezményére (1950), a Kínzás és az embertelen és megalázó bá- 
násmód vagy büntetés megelőzéséről szóló európai Egyezményre (1987), a 
Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartájára (1992), a Nemzeti kisebb- 
ségek védelméről szóló keretegyezményre (1995) és a módosított Európai Szo- 
ciális Kartára (1996). 


3. A romák napjainkban még mindig diszkrimináció, marginalizáció és szegregáció 
áldozatai. Hátrányos megkülönböztetésük elterjedt a közélet és a magánélet min- 
den területén, beleértve a közterületekhez, az oktatáshoz, a munka világához, az 
egészségügyi ellátáshoz és a lakhatáshoz való hozzáférést éppúgy, mint a határát- 
lépéshez való jogot és a menekültügyi eljárásokat. A romák marginalizációja, va- 
lamint gazdasági és szociális szegregációja az általában a legsebezhetőbb társa- 
dalmi csoportokat érintő etnikai diszkriminációba fordul. 


4. A romák különleges kisebbségi csoportot alkotnak, mivel kettős kisebbségi stá- 
tusszal rendelkeznek. Etnikai közösséget képeznek, és legtöbbjük a társadalom 
szociálisan hátrányos helyzetű csoportjaiba tartozik. 


                                            
1  A szövegben az Ajánlás eredeti lábjegyzetei szerepelnek, a szerkesztői és fordítói megjegyzéseket 


külön jelöltük. A Jelentésben használt „roma” kategória kiterjed a „cigány”, „szinti” és „utazó népes- 
ség” kategóriákra is. 


2  A Közgyűlés nyilvánossága előtt lefolytatott vita 2002. április 25-én zajlott (15. ülés). (Ehhez 
lásd Doc. 9397 a Jogi és Emberi Jogi Bizottság jelentése, jelentéstevő: Tabajdi Csaba, Doc. 9417 a 
Migrációs, Menekültügyi és Népesedési Bizottság véleménye, véleményező: Boriss Cilevics, vala- 
mint Doc. 9424 a Kulturális, Tudományos és Oktatási Bizottság véleménye, véleményező: Marlene 
Rupprecht). 
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5. A romák többsége meglehetősen súlyos gazdasági helyzettel szembesül az Eu- 
rópa Tanács legtöbb tagállamában. A szociális területen tett erőfeszítések elle- 
nére a piacgazdaság, és különösen annak neoliberális változata, még a legfejlet- 
tebb európai államokban is a társadalom peremére sodorta a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportokat, köztük a romákat. Közép- és Kelet-Európában a gazda- 
sági és politikai átmenet tovább súlyosbította szociálisan hátrányos helyzetü- 
ket. 


6. Jogilag a roma közösséget továbbra sem ismerik el etnikai vagy nemzeti kisebb- 
ségi csoportként valamennyi tagállamban, így az nem minden érintett országban 
élvezi az e státuszból fakadó jogokat. A romákat valamennyi tagállamban etnikai 
vagy nemzeti kisebbségi csoportként kell elismerni, és biztosítani kell számukra 
kisebbségi jogaikat. A Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény 
és a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája érvényes és alkalma- 
zandó. 


7. A romák migrációjának* természete és iránya a közelmúltban megváltozott. Ille- 
gális jellege érezhetően nőtt, és a korábbi tranzit-országok is végcélokká váltak. 
Az elmúlt tíz év etnikai konfliktusai és polgárháborúi Európa egyes részein fel- 
erősítették a romák elvándorlását. Ennek mértéke ma sem haladja meg a Közép- 
és Kelet-Európából kiinduló migráció általános nagyságrendjét. A romák ván- 
dorlásának sajátos természete azonban fokozott közfigyelmet vált ki, mivel álta- 
lában nem egyéni, magányos vállalkozásról, hanem a nagyobb vagy kisebb roma 
családok közös ügyéről van szó. Időközben több állam olyan szabályokat lépte- 
tett életbe vagy olyan gyakorlatot rendszeresített, amelyek egyértelműen a ro- 
máknak az országba való bejutását kívánják megakadályozni, és amelyek közvet- 
lenül vagy közvetetten diszkriminálják őket. 


8. Bizalomnövelő és tanácsadó intézkedések sorát kell bevezetni a Közép- és Ke- 
let-Európából érkezett, de már Nyugat-Európa országaiban élő roma kivándorlók 
segítése és további marginalizációjuk megelőzése érdekében. Hatékony támoga- 
tást kell biztosítani a szülőföldjükre hazatérő roma kivándoroltak újbóli beillesz- 
kedéséhez is. 


9. A romák – mint teljes jogú polgárai az államnak, amelyben élnek – azonos jogok- 
kal és kötelezettségekkel kell rendelkezzenek, mint bárki más. Szabad helyvál- 
toztatáshoz való jogukat el kell ismerni. A többségi társadalom és a romák között 
aszimmetrikusan oszlik meg a társadalmi felelősség lehetőségeik, valamint az el- 
térő mértékben birtokolt gazdasági, politikai, kulturális és szociális erőforrások 
tükrében. A többségi társadalomnak a romákat asszimiláció nélkül kell befogad- 
nia, és támogatnia kell őket, mint hátrányos helyzetű társadalmi csoportot. A ro- 
máknak el kell fogadniuk a társadalom egészét irányító szabályokat. Felhívhatók,  


                                            
* A Jelentés magyar nyelvű fordítása a fogalmi pontosság kedvéért több esetben a „migráció” kife- 


jezés latin eredetű formáját használja. Ennek jelentéstartalma a szövegben legtöbbször – de nem min- 
den esetben – a romák államok közti (ki)vándorlását takarja. (A fordító megjegyzése.) 
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hogy legyenek kezdeményezőbbek saját problémáik kezelésében, aminek az ál- 
lam által biztosított megfelelő körülményekhez, támogatáshoz és kezdeménye- 
zésekhez kell kapcsolódnia. 


10. Az Európa Tanács tagállamainak bátorítaniuk kellene a romákat, hogy hozzák 
létre szervezeteiket, és szavazóként, jelöltként, vagy a nemzeti parlamentek 
tagjaiként vegyenek részt a politikai rendszerben. Ösztönözni kellene a meg- 
határozó politikai pártokat, hogy választási listáikon a bejutó helyeken szere- 
peltessenek romákat. Bátorítani kell az államokat, hogy dolgozzanak ki és va- 
lósítsanak meg olyan politikákat, amelyek elősegítik a romák teljes körű 
részvételét a közéletben és a közigazgatás minden szintjén, valamint erősítik 
demokratikus önszerveződésüket. A roma közösségeknek, szervezeteknek és 
politikai pártoknak teljes körű részvételi lehetőséget kell kapniuk a jelenlegi 
helyzetük javítását célzó programok kidolgozásában, végrehajtásában és el- 
lenőrzésében. 


11. A roma nők helyzete javításra szorul, hiszen ők meghatározó szerepet játszanak 
a roma családok életkörülményeinek javításában. A roma nőket – mint romát, 
mint nőt, és mint szociálisan hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó személyt – 
hármas diszkrimináció sújtja. 


12. A Közgyűlés szorgalmazza a média szereplői körében annak tudatosítását, hogy 
különleges felelősséggel rendelkeznek a romák és a többségi társadalom közti 
párbeszéd kialakításában, a társadalomban élő hátrányos megkülönböztetés el- 
leni küzdelemben, a roma kultúra és a romák által a saját helyzetük javítása ér- 
dekében kifejtett erőfeszítések megismertetésében, valamint a társadalmi integ- 
rációjukkal kapcsolatos pozitív példák bemutatásában. 


13. A Közgyűlés elismeri, hogy szükséges megerősíteni, tisztázni és összehan- 
golni 


a) az európai multilaterális szervezetek, így az Európa Tanács, az Európai Biz- 
tonsági és Együttműködési Szervezet, valamint az Európai Unió romákat 
érintő tevékenységét, 


b) az Európa Tanács különböző – az európai romák helyzetét érintő kezdemé- 
nyezések, jelentések, ajánlások és programok kidolgozásával és ellenőrzésé- 
vel foglalkozó – testületeinek tevékenységét. 


14. Az Európai Unió számára egy jövőbeli közös „alkotmányt” kidolgozó Konvent 
felkérte a civil társadalmat, hogy tegyen észrevételeket és javaslatokat. A roma 
közösségeknek és szervezeteknek nem szabadna elszalasztaniuk a kínálkozó al- 
kalmat, hogy kifejtsék nézeteiket. 


15. Az Európa Tanács fontos szerepet játszhat, és fontos szerepet kell játszania a ro- 
mák jogi státuszának, egyenlő elbírálásának és életkörülményeinek rendezésé- 
ben. A Közgyűlés felhívja a tagállamokat, hogy teljesítsék az európai romák 
helyzetének javításához szükséges hat alapkövetelményt: 
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a) rendezzék a romák jogi státuszát: 
i) ismerjék el a romákat etnikai vagy nemzeti kisebbségi csoporthoz tartozó 


személyekként, 
ii) ismerjék el a roma közösségek kisebbségi csoport státuszát, 
iii) szavatolják a romák egyéni és közösségi kisebbségi jogait, 
iv) biztosítsák az országukban jogszerűen tartózkodó romák számára a sze- 


mélyi igazolvánnyal való rendelkezés legteljesebb lehetőségét azokban 
az államokban, ahol ilyen okmány létezik, 


v) írják alá, ratifikálják, és alkalmazzák teljes körűen a a Nemzeti kisebbsé- 
gek védelméről szóló keretegyezményt, valamint a Regionális vagy ki- 
sebbségi nyelvek európai kartáját, 


vi) szavatolják a romák számára a módosított Európai Szociális Karta által 
védett szociális jogokat; 


b) dolgozzanak ki és valósítsanak meg speciális programokat a romák és közös- 
ségeik – mint kisebbségi csoportok – társadalmi integrációjának elősegítése 
érdekében, és biztosítsák részvételüket a helyi, regionális, nemzeti és európai 
szintű döntéshozatalban: 
i) dolgozzanak ki és hajtsanak végre a romák problémáival foglalkozó átfo- 


gó politikákat, amelyek magukban foglalják a gazdasági, szociális és kul- 
turális területeket, 


ii) erősítsék a romák és közösségeik, valamint a társadalom más csoportjai 
közti párbeszédet, 


iii) vonják be a romák képviselőit a maguk és közösségeik helyzetének javí- 
tását célzó programok kidolgozásába, megvalósításába és ellenőrzésébe a 
döntéshozatal valamennyi szintjén. Ez az együttműködés nem korláto- 
zódhat konzultációra, hanem valódi partnerségnek kell lennie, 


iv) szorgalmazzák a roma képviselők jelenlétét a nemzeti parlamentekben, il- 
letve a választott roma képviselők részvételét a regionális és helyi jogal- 
kotásban, valamint végrehajtó testületekben, 


v) támogassák a régiók közti együttműködést, hogy a romákat érintő problé- 
mák az ő aktív részvételükkel nyerjenek megoldást, 


vi) erősítsék a romák és közösségeik jogi helyzetének rendezését és életkö- 
rülményeik javítását célzó ajánlások és speciális programok végrehajtá- 
sának alapos és rendszeres ellenőrzését; 


c) szavatoljanak a romák – mint etnikai vagy nemzeti kisebbségi csoport – szá- 
mára egyenlő bánásmódot az oktatás, a munka világa, a lakhatás, az egész- 
ségügyi ellátás és a közellátás területén. A tagállamok fordítsanak különös fi- 
gyelmet arra, hogy 
i) biztosítsanak esélyegyenlőséget a romák számára a munkaerő-piacon, 
ii) biztosítsák a roma diákok részvételének lehetőségét az oktatás minden 


szintjén, az óvodától az egyetemig, 
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iii) dolgozzanak ki olyan intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a roma 
közösségeket közvetlenül érintő közszolgáltatásokban – így az alap- és 
középfokú iskolákban, a szociális jóléti intézményekben, az egészség- 
ügyi alapellátás helyi intézményeiben és a helyi közigazgatásban – romá- 
kat alkalmazzanak, 


iv) biztosítsák a szükséges költségvetési támogatást a már létező roma intéz- 
mények fejlesztéséhez, és segítsék a roma közösségeket a nélkülözhetet- 
len technikai ismeretek átadásával, 


v) akadályozzák meg a roma gyermekek elkülönített oktatását, különös te- 
kintettel az őket az értelmi fogyatékosok számára fenntartott iskolákba 
vagy osztályokba irányító gyakorlatra; 


d) dolgozzanak ki és valósítsanak meg pozitív intézkedéseket és különleges bá- 
násmódot a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számára – be- 
leértve a romákat, mint szociálisan hátrányos helyzetű közösséget – az okta- 
tás, a munka világa és a lakhatás területén: 
i) biztosítsanak hosszú távú költségvetési támogatást a – romákat is maguk- 


ban foglaló – szociálisan hátrányos helyzetű csoportokat célzó jövede- 
lemnövelő programokhoz, 


ii) biztosítsák, hogy a kormányok által meghirdetett lakásprogramok hozzá- 
férhetők legyenek a szociálisan hátrányos helyzetű családok, így a roma 
családok számára is, 


iii) biztosítsanak költségvetési támogatást és technikai ismereteket a romák 
számára településeik állagának javításához, 


iv) forduljanak az Európa Tanács Fejlesztési Bankjához a romák életkörül- 
ményeinek javítását és gazdasági függetlenségük biztosítását szolgáló, 
velük együtt kidolgozott átfogó programok finanszírozása érdekében; 


e) tegyenek különleges intézkedéseket és hozzanak létre szakosított intézmé- 
nyeket a roma nyelv, kultúra, hagyományok és identitás védelme érdekében: 
i) segítsék és támogassák a roma nyelv oktatását, 
ii) bátorítsák a roma szülőket, hogy gyermekeiket általános iskolába, közép- 


iskolába és főiskolára vagy egyetemre járassák, valamint tájékoztassák 
őket megfelelő módon az oktatás szükségességéről, 


iii) ismertessék meg jobban a roma kultúrát a többségi társadalommal, 
iv) biztosítsák, hogy a tankönyvek tartalmazzanak a roma történelemre és 


kultúrára vonatkozó ismereteket, 
v) foglalkoztassanak roma pedagógusokat, különösen a jelentős roma né- 


pességgel rendelkező térségekben; 
f)  küzdjenek a rasszizmus, az idegengyűlölet és az intolerancia ellen helyi, regi- 


onális, nemzeti és nemzetközi szinten, és biztosítsák a romák számára a hát- 
rányos megkülönböztetéstől mentes bánásmódot: 
i)  fogadjanak el és hajtsanak végre átfogó anti-diszkriminációs törvényeket 


valamennyi tagállamban, 
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ii) ratifikálják mielőbb az Emberi Jogok Európai Egyezményének 12. számú 
Jegyzőkönyvét, amennyiben ezt mindeddig nem tették meg, 


iii) állítsanak fel konfliktusmegelőző és -kezelő testületeket regionális és he- 
lyi szinten, 


iv) fogadjanak el és hajtsanak végre átfogó anti-diszkriminációs törvényeket, 
amelyek összhangban állnak az Európai Bizottság által kibocsátott, a sze- 
mélyek között a faji vagy etnikai hovatartozáson alapuló különbségtételt 
tiltó, az egyenlő bánásmód elvét megvalósító és az európai országok 
anti-diszkriminációs jogalkotásához iránymutatást jelentő 2000/43/EK 
számú irányelvével, 


v) nyújtsanak számottevő támogatást a romák egyéni és közösségi kisebbsé- 
gi jogait védelmező civil szervezeteknek, 


vi) fordítsanak kiemelt figyelmet a romákat sújtó hátrányos megkülönbözte- 
tés jelenségeire, különösen az oktatásban és a munka világában, 


vii) alapozzák a faji diszkrimináció elleni küzdelmet valós statisztikai adatok- 
ra, és védelmezzék a romákat az adatokkal való visszaélésre alkalmat 
szolgáltató és nem önkéntes adatgyűjtéssel szemben, 


viii) erősítsék a romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetést feltáró mo- 
nitoring rendszert helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten, 


ix) ügyeljenek arra, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményében, vala- 
mint menekültek helyzetéről szóló Genfi Egyezményben (1951) és annak 
1967-es jegyzőkönyvében rögzített jogok teljes körűen és hátrányos meg- 
különböztetés nélkül biztosítottak legyenek a romák számára, 


x) fordítsanak kiemelt figyelmet a romák problémáira az állampolgárság 
megszerzése vagy elvesztése, a határvédelmi intézkedések és politikák te- 
rén, 


xi) szavatolják, hogy a migráció ellenőrzése érdekében kidolgozott szabá- 
lyok és politikák nem jelentenek hátrányos megkülönböztetést a roma ki- 
vándorlókkal szemben. 


16. A Közgyűlés ajánlja a Miniszteri Bizottságnak, hogy 
i) támogassa egy demokratikusan létrehozott Európai Roma Konzultatív Fó- 


rum kialakítását, amely megjelenítheti és közvetítheti a romák és közössé- 
geik véleményét, illetve tanácsadó testületként szolgálhat az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottsága és Parlamenti Közgyűlése, valamint az Európai Unió 
intézményei számára, 


ii) hozza létre a romák egyéni és közösségi kisebbségi jogai megsértésének 
eseteivel foglalkozó Európai Roma Ombudsman intézményét, 


iii) állítson fel egy kis létszámú Európai Roma Kutatási és Képzési Központot 
az Európa Tanács Európai Ifjúsági Központjához kapcsolódóan, amely le- 
hetővé tenné a romák integrációja során a tagállamokban helyi, regionális 
és nemzeti szinten nyert kedvező tapasztalatok hatékony cseréjét, valamint 
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a roma és a többségi társadalomból érkező szakértők képzésének koordiná- 
cióját, 


iv) vegye fontolóra roma munkatársak alkalmazását a szervezet Főtitkársá- 
gán, 


v) hozzon létre egy Európai Roma Szolidaritási Alapot az Európa Tanács tag- 
államai és más multilaterális nemzetközi szervezetek önkéntes adomá- 
nyaiból, 


vi) dolgozza ki az Emberi Jogok Európai Egyezményének a kisebbségekhez 
tartozó személyek jogairól szóló kiegészítő jegyzőkönyvét, 


vii) erősítse meg a monitoring tevékenységet, és fokozottan támogassa a már lé- 
tező nemzetközi dokumentumokban foglalt kezdeményezések és ajánlások 
megvalósítását. 


Fordította Simon Zoltán 
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AZ EURÓPA TANÁCS RASSZIZMUS 
ÉS INTOLERANCIA ELLENI 
EURÓPAI BIZOTTSÁG (ECRI) 


ECRI 3. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS POLITIKAI AJÁNLÁSA 


Strasbourg, 1998. március 6. 


A Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság (ECRI) 


Felidézvén az Európa Tanács tagállamainak állam- és kormányfői által Bécsben, 
1993. október 8–9-én, az első csúcstalálkozón elfogadott döntését; 


felidézvén, hogy az ennek a nyilatkozatnak a keretében elindított, a rasszizmus, 
idegengyűlölet, antiszemitizmus és intolerancia leküzdésére irányuló Akcióterv fel- 
kérte a Miniszteri Bizottságot a Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság 
felállítására, többek között azzal a megbízással, hogy fogalmazza meg az átfogó po- 
litikai ajánlásokat a tagállamok számára; 


felidézvén az Európa Tanács tagállamainak állam- és kormányfői által Stras- 
bourgban, 1997. október 10–11-én, a második csúcstalálkozón elfogadott záró nyi- 
latkozatot és akciótervet; 


hangsúlyozva a záró nyilatkozat megerősítését, miszerint az Európa Tanács tagál- 
lamainak célja egy szabadabb, toleránsabb és igazságosabb európai társadalom fel- 
építése, továbbá mely a rasszizmus, idegengyűlölet, antiszemitizmus és intolerancia 
elleni küzdelem fokozására szólít fel; 


figyelembe véve a romákért/cigányokért felelős európai mediátor kinevezésére 
vonatkozó indítványt, melyet az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1993. 
évi 1203. számú ajánlása tartalmazza; 


nem feledvén az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) által, 
az Európa Tanács intenzív konzultációjával támogatott, 1994. szeptember 20–23. 
között, az EBEÉ (EBESZ) régióban szervezett, romákról szóló Emberi Dimenzió 
szeminárium konklúzióit, valamint e téren a két szervezet folytatólagos együttmű- 
ködését; 


üdvözölve a romákat/cigányokat érintő Európa Tanács tevékenységek koordiná- 
torának főtitkár általi kinevezését 1994-ben; 


figyelemmel kísérve a romákért/cigányokért felelős különleges munkacsoport 
(MG-S-ROM) munkáját; 


felidézvén a Miniszteri Bizottság 1997. évi R 21. számú, a médiáról és a toleráns 
közhangulat elősegítéséről szóló ajánlását a tagállamok számára; 
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felidézvén az ECRI 1. számú általános politikai ajánlásának rendelkezéseit, me- 
lyek a tagállamok rasszizmus, idegengyűlölet, antiszemitizmus és intolerancia elle- 
ni küzdelmét hivatottak hatékonyan elősegíteni konkrét és speciális intézkedések 
indítványozásával a különösen érintett, korlátozott számú területeken; 


meggyőződve arról, hogy Európa egy közös értékekkel rendelkező közösség, be- 
leértve a minden ember egyenlő méltóságának elvét, továbbá arról, hogy az egyenlő 
méltóság tiszteletben tartása minden demokratikus társadalom alappillére; 


felidézvén, hogy Európa történelmi öröksége arra kötelez minket, hogy ébersé- 
günket megőrizve és a rasszizmus, idegengyűlölet, antiszemitizmus és intolerancia 
bármily fajta megnyilvánulása ellen aktívan szembeszállva ne feledjük a múltat; 


kifejezve tiszteletünket a második világháború rasszista üldözései és népirtásai 
áldozatainak emléke iránt, és emlékezve arra, hogy igen nagy számú roma/cigány 
lett az ilyen politikák áldozata; 


nyomatékosítva e tekintetben, hogy az Európa Tanács azon alapvető értékek – 
különösen az emberi jogok védelmének és elősegítésének – megtestesítője és védel- 
mezője, melyekre Európa a második világháború borzalmai után újjáépült; 


felidézve, hogy a rasszizmus, idegengyűlölet, antiszemitizmus és intolerancia el- 
leni küzdelem az emberi jogok védelmének és elősegítésének szerves részét képezi, 
továbbá hogy e jogok egyetemesek és oszthatatlanok, és minden embert megkülön- 
böztetés nélkül megilletnek; 


hangsúlyozva, hogy a rasszizmus, idegengyűlölet, antiszemitizmus és intoleran- 
cia elleni küzdelem mindenekelőtt a társadalom sebezhető tagjai jogainak védelmét 
szolgálja; 


meggyőződve arról, hogy a rasszizmus és a hátrányos megkülönböztetés leküz- 
désére irányuló tevékenységek során a hangsúlyt az áldozatra és az ő helyzetének ja- 
vítására kell fektetni; 


figyelembe véve, hogy a romák/cigányok Európa-szerte előítéleteknek és a társa- 
dalomban mélyen gyökerező rasszizmusnak az áldozatai, valamint a rasszizmus és 
intolerancia olykor erőszakos megnyilvánulásainak célpontjai, továbbá hogy alap- 
vető jogaikat rendszeresen megsértik és fenyegetik; 


figyelembe véve, hogy a romákkal/cigányokkal szembeni előítéletek a társadalmi 
és gazdasági élet számos területén hátrányos megkülönböztetéshez vezetnek, és az 
effajta hátrányos megkülönböztetés komoly tényező a sok romát/cigányt érintő tár- 
sadalmi kirekesztés folyamatában; 


meggyőződve arról, hogy a tolerancia elvének elősegítése a békés együttélést 
biztosító nyílt és pluralista társadalmak megőrzésének biztosítéka, 
a következőket ajánlja a tagállamok kormányainak: 


 írják alá és erősítsék meg a rasszizmus, idegengyűlölet, antiszemitizmus és into- 
lerancia kiküszöbölését szolgáló nemzetközi jogi dokumentumokat, különösen 
a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt és a Regionális vagy 
kisebbségi nyelvek európai kartáját. 
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 Biztosítsák, hogy a különböző roma/cigány közösségek hivatalos elnevezésével 
a szóban forgó közösség egyetért. 


 Tekintettel a rasszizmus és intolerancia azon megnyilvánulásaira, melyeknek ál- 
dozatai a romák/cigányok, elsőrangú fontosságú az ECRI 1. számú politikai 
ajánlását képező rendelkezések hatékony megvalósítása, melyek olyan intézke- 
dések meghozatalára szólítanak fel, melyek biztosítják, hogy a nemzeti büntető, 
polgári és közigazgatási jog nyíltan és specifikusan szembeszáll a rasszizmus- 
sal, idegengyűlölettel, antiszemitizmussal és intoleranciával. 


 Biztosítsák, hogy magát a hátrányos megkülönböztetést és a diszkriminatív gya- 
korlatokat a megfelelő törvényhozással kiküszöböljék, és vezessenek be speciá- 
lis rendelkezéseket evégett a polgári jogba, különösen a foglalkoztatás, lakásel- 
látás és oktatás terén; 


 munkájuk végzése során a közhatóságok által alkalmazott hátrányos megkülön- 
böztetést nyilvánítsák törvénytelennek; 


 biztosítsák a megfelelő jogi segítségnyújtást azon romák/cigányok számára, 
akik hátrányos megkülönböztetés áldozatai lettek, és akik eljárást akarnak indí- 
tani; 


 tegyék meg a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy romák/cigányok 
alapvető jogainak megsértése esetén az igazságszolgáltatás teljes és megfelelő 
legyen. 


 Biztosítsák kiemelt figyelemmel azt, hogy a romák/cigányok ellen elkövetett 
bűncselekmények tekintetében nincs helye a büntetlenség semmilyen fokának, 
és ezt hozzák világosan a nyilvánosság tudomására. 


 A kulturális megértés elősegítésének és az előítéletek tudatosításának érdeké- 
ben indítsanak és támogassanak speciális képzéseket azon személyek számára, 
akik az igazságszolgáltatás különböző összetevőinek bármely szintjén tevé- 
kenykednek; 


 ösztönözzék a roma/cigány közösségek és a rendőrség, helyi hatóságok közötti 
párbeszéd feltételeinek megteremtését; 


 ösztönözzék mind az audiovizuális területen, mind a nyomtatott sajtóban dol- 
gozó médiaszakemberek felelősségtudatát a tekintetben, hogy szakmájuk gya- 
korlása során ne közvetítsenek előítéleteket, valamint hogy kerüljék el a 
roma/cigány közösség egyes tagjait érintő események olyan híradását, mely a 
roma/cigány közösség egészét hibáztatja. 


 Tegyék meg a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy az állampolgárság- 
hoz de jure és de facto hozzáférést, valamint a menedékjogot érintő jogszabá- 
lyokat akként hozzák és alkalmazzák, hogy azok nem vezetnek a romákkal/ci- 
gányokkal szembeni hátrányos megkülönböztetéshez. 


 Biztosítsák, hogy az országon belüli „utazás” problémáját, különösen a lakó- 
hely- és várostervezést érintő szabályozásokat oly módon oldják meg, hogy az 
nem hátráltatja az érintett személyek életmódját; 
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 az egyenrangú partneri kapcsolat elvét szem előtt tartva dolgozzanak ki olyan 
intézményi berendezkedést, mely a nemzeti, regionális és helyi konzultatív me- 
chanizmusok révén előmozdítja a roma/cigány közösségeknek a döntéshozatal- 
ban való aktív szerepvállalását; 


 tegyék meg a megfelelő intézkedéseket a romák/cigányok képzésének elősegí- 
tésére, jogaik és a jogrendszer működésének tudatosítására és megvalósítására; 


 fordítsanak fokozott figyelmet a roma/cigány nők helyzetére, akik – nők és ro- 
mák/cigányok lévén – gyakran kétszeresen hátrányos megkülönböztetés áldo- 
zatai. 


 Erélyesen lépjenek föl a roma/cigány gyerekek iskolai szegregációjának min- 
den formája ellen és biztosítsák számukra az oktatáshoz való egyenlő hozzáfé- 
rést; 


 iktassanak be minden iskola tantervébe a romák/cigányok történelméről és kul- 
túrájáról szóló tananyagot, továbbá biztosítsák a tanárok ez irányú felkészültsé- 
gét is. 


 Támogassák a civil szervezetek tevékenységét, melyek fontos szerepet játsza- 
nak a romák/cigányok elleni rasszizmus és intolerancia leküzdésében, és me- 
lyek megfelelő jogi segítségnyújtást biztosítanak számukra; 


 a civil társadalom erősítésének érdekében ösztönözzék a roma/cigány szerveze- 
tek aktív szerepvállalását; 


 a békés együttélés érdekében dolgozzanak ki olyan önbizalom-építő intézkedé- 
seket, melyek a nyitott, pluralista társadalom megőrzését és megerősítését szol- 
gálják. 


Fordította Császár Henrietta 
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VÁLOGATÁS AZ EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG 
ÍTÉLETEI KÖZÜL 


CHAPMAN, COSTER, BEARD, LEE ÉS JANE SMITH EGYESÜLT 
KIRÁLYSÁG ELLENI ÜGYE 


A 2001. január 30-án kelt ítélet 


A bíróság megállapította: 


a Bíróság tíz szavazattal hét ellenében kimondta, hogy az Emberi jogok és alap- 
vető szabadságok védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban Egyezmény) 8. 
cikkét (magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog) nem sértették meg 
egyik ügyben sem. 


Egyhangúan kimondta, hogy a 14. cikket (hátrányos megkülönböztetés tilalma) 
nem sértették meg egyik ügyben sem. 


Egyhangúlag döntött továbbá, hogy az első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét (tulaj- 
don védelme) a Chapman-, Coster-, Jane Smith- és Lee-ügyben nem sértették meg. 


Ugyancsak egyhangúlag úgy döntött, hogy a 6. cikket (tisztességes tárgyaláshoz 
való jog – a bírósághoz való jog) nem sértették meg (Chapman- és Jane Smith-ügy). 


Egyhangúlag kimondta, hogy az Első kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkét (oktatás- 
hoz való jog) nem sértették meg (Coster-, Lee- és Jane Smith-ügy). 


A TÉNYÁLLÁS LÉNYEGE 


Az ügyek öt brit cigány család által benyújtott kérelmek alapján indultak: Sally 
Chapman 1954-ben született, hertfordshire-i lakos; Thomas és Jessica Carter 1962- 
ben, illetve 1964-ben születtek, kenti lakosok; John és Catherine Beard 1935-ben, 
illetve 1937-ben születtek, jelenleg nincs állandó lakcímük lakókocsijuk számára; 
Jane Smith 1955-ben született, surrey-i lakos; valamint Thomas Lee 1943-ban szü- 
letett, kenti lakos. 


Sally Chapman 1985-ben földterületet vásárolt Hertfordshire-ben (Three Rivers 
Distric), amelyre lakókocsiját állította anélkül, hogy erre előzetes területrendezési en- 
gedélyt kapott volna. A kérelmezőtől a lakókocsival való letelepedési engedélyt, vala- 
mint a házépítési engedélyt megtagadták, mivel az a földterület zöldövezetben he- 
lyezkedik el. A területrendezési eljárás során megállapításra került, hogy a térségben 
nincs a cigányok számára hivatalosan kijelölt letelepedési terület, emiatt a végrehajtá- 
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si határozatban foglaltak teljesítésének határidejét meghosszabbították. A kérelmezőt 
a határozatban foglaltak teljesítésének elmulasztása miatt megbírságolták. A kérel- 
mező ezek után nyolc hónapra elhagyta a földjét, mialatt illegális telepeken élt, majd 
egyéb lehetőség hiányára hivatkozva visszatért. A kérelmező azóta is a földjén él fér- 
jével és kilencvenéves, időskori szellemi leépülésben szenvedő apjával. 


Thomas és Jessica Coster, férj és feleség, állítása szerint – más lehetőség hiányá- 
ban – hagyományos házban voltak kénytelenek lakni 1983 és 1987 között. 1988-ban 
földterületet vásároltak Kentben, és lakókocsijaikkal erre a területre költöztek. Le- 
telepedési engedélyre irányuló kérelmüket két alkalommal elutasították, hivatkozva 
arra, hogy lakókocsijuk zavarná a jó adottságú mezőgazdasági terület képét. A ké- 
relmezők ellen eljárást indítottak, majd 1989-ben, 1990-ben és 1992-ben megbírsá- 
golták őket. Az 1992-es végrehajtási eljárás következtében elhagyták földjüket, 
azonban rövid idő elteltével visszatértek. 1994-ben újra megbírságolták őket, és 
1996-ban újra végrehajtási eljárás indult ellenük, amelyet az 1990-es város- és terü- 
letrendezésről szóló törvény 178. szakasza alapján kilakoltatási eljárássá változtat- 
tak. Az eljárás következtében a kérelmezőknek állításuk szerint nem maradt más vá- 
lasztásuk, mint hogy elfogadják a város által biztosított lakást 1997-ben. 


John és Catherine Beard, férj és feleség, Lancashire-ben vásárolt földjükön állí- 
tották le lakókocsijaikat. Letelepedési kérelmüket két alkalommal elutasították, te- 
rületképi megfontolásokra, valamint az autópálya biztonságára hivatkozva. 1991 és 
1995 között négy alkalommal folytattak eljárást ellenük, majd az 1996-ban lefolyta- 
tott végrehajtási eljárásban John Beard-t háromhónapos felfüggesztett szabadság- 
vesztésre ítélték a lakókocsik eltávolításának elmulasztása miatt. Az eljárás eredmé- 
nyeként a kérelmezők elhagyták földjüket, és azóta nincs állandó lakcímük. 


Thomas Lee és családja Kent különleges területrészén vásárolt földterületet lakó- 
kocsival való letelepedéshez. Letelepedési kérelmüket azért utasították el, mert az il- 
letékes tisztségviselő megállapítása szerint ez a terület jól látható és az összképre hát- 
rányos. Bár voltak a körzetben letelepedésre hivatalosan kijelölt részek, a kérelmező 
állítása szerint ezek nem alkalmasak emberi tartózkodásra, mert szeméttelepek, illetve 
egy régi szennyvízelvezető csatorna mellett helyezkednek el. A kérelmező ugyanak- 
kor engedélyt kapott az övéhez közel eső földterületen lakókocsi mezőgazdasági célú 
használatára, továbbá engedélyezték lakóhely kialakítását a földjétől 550 méterre. 


Jane Smith és családja Surrey zöldövezeti részében vásárolt földet lakókocsijaik 
számára. Letelepedési engedélyre irányuló kérelmüket elutasították, arra hivatkoz- 
va, hogy az hátrányosan érintené az érzékeny vidéki övezetet. Ugyancsak megta- 
gadták a kérelmező házépítési engedélyét, hogy megakadályozzák a terület mező- 
gazdasági jellegének csorbítását. 1994-ben a kérelmező ellen végrehajtási eljárás 
indult, amely végén a család kérte hajléktalanként való elhelyezését. A kérelmező 
állítása szerint a részükre eddig felajánlott elhelyezés vagy városi övezetben lévő la- 
kás, vagy pedig szennyezettség miatt lakhatásra alkalmatlan földterület volt. A ké- 
relmező továbbra is a földjén maradt, kilakoltatás és hatósági határozat végrehajtá- 
sának megtagadása miatt kiróható szabadságvesztés lehetőségével. 
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A kérelmeket a Bizottsághoz 1994. május hónapban nyújtották be. Miután elfo- 
gadhatónak nyilvánították azokat, a Bizottság 1999. október 25-én elfogadott jelen- 
tésében a következő megállapításokat tette: 


 Chapman-ügy – nem sértették meg a 8. cikket (18 szavazattal 9 ellenében); nem 
sértették meg az Első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét (19 szavazattal 8 ellené- 
ben); nem sértették meg a 6. cikket (25 szavazattal 2 ellenében); nem sértették 
meg a 14. cikket (18 szavazattal 9 ellenében); 


 Coster-ügy – nem sértették meg a 8. cikket (18 szavazattal 8 ellenében); nem 
sértették meg az első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét (19 szavazattal 7 elle- 
nében); nem sértették meg az első kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkét (21 szava- 
zattal 5 ellenében); nem sértették meg a 14. cikket (18 szavazattal 8 ellené- 
ben); 


 Beard-ügy – nem sértették meg a 8. cikket (18 szavazattal 8 ellenében); 


 Lee-ügy – nem sértették meg a 8. cikket (18 szavazattal 8 ellenében); nem sértet- 
ték meg az első kiegészítő jegyzőkönyv 1. és 2. cikkét (20 szavazattal 6 ellené- 
ben); nem sértették meg a 10. cikket 8 (véleménynyilvánítás szabadsága) (25 
szavazattal 2 ellenében); nem sértették meg a 14. cikket (18 szavazattal 8 ellené- 
ben); 


 Jane Smith-ügy – nem sértették meg a 8. cikket (18 szavazattal 8 ellenében); 
nem sértették meg az első kiegészítő jegyzőkönyv 1. és 2. cikkét (21 szavazattal 
5 ellenében); nem sértették meg a 6. cikket (24 szavazattal 2 ellenében); nem 
sértették meg a 14. cikket (18 szavazattal 8 ellenében); 


Az ügyet a Bizottság a Bíróság elé terjesztette 1999. október 30-án. Az ügyben a 
17 tagú Nagykamara hozott ítéletet. 


AZ ÍTÉLET LÉNYEGE 


A panasz 


A kérelmezők állítása szerint földjeiken elhelyezett lakókocsijaik miatt az ellenük 
hozott területrendezési határozatok nyomán velük szemben tett intézkedések meg- 
sértették az egyezmény 8. cikkét (magán- és családi élet tiszteletben tartásához való 
jog). 


Valamennyi kérelmező – kivéve a Beard családot – érvei szerint ezek az intézke- 
dések ugyancsak ellentétesek földtulajdonuk tiszteletben tartásához fűződő joguk- 
kal, megsértve az első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét. 


Sally Chapman és Jane Smith a 6. cikkre hivatkozva azt is állítja továbbá, hogy a 
hatóságok területrendezési és végrehajtási határozataival kapcsolatban nem volt lehe- 
tőségük hatékony bírósági felülvizsgálatra. A Coster család, Jane Smith és Thomas 
Lee hivatkoznak az első kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkére, azt állítva, hogy a sérel- 
mezett intézkedések megfosztották gyermekeiket és unokáikat az oktatástól. 
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A BÍRÓSÁG DÖNTÉSE 
 
Az Egyezmény 8. cikke 


A Bíróság mind az öt esetben figyelembe vette, hogy a kérelmezők lakókocsikban 
való letelepedése cigány etnikumú identitásuk szerves részét jelenti, és ügyeikben 
hozott területrendezési és végrehajtási határozatok beavatkozást jelentettek a kérel- 
mezők magán- és családi életének tiszteletben tartásához fűződő jogába. 


A Bíróság ugyanakkor úgy találta, hogy a meghozott intézkedések „törvényben 
meghatározottak” és a környezet védelmén keresztül mások jogainak védelme érde- 
kében szükségesek voltak. 


A törvényes cél elérése érdekében hozott intézkedések szükségességét illetően a 
Bíróság úgy ítélte meg, hogy a hazai hatóságoknak, amelyek a legmegfelelőbb hely- 
zetben vannak egy meghatározott területet érintő területrendezési döntések megho- 
zatalához, széles körű mérlegelési jogot kell biztosítani. Jelen esetekben a Bíróság 
úgy vélte, hogy az eljáró tisztségviselők olyan komoly környezetvédelmi érvek 
alapján utasították el a kérelmezők által benyújtott engedélykérelmeket, amelyek 
fontosabbak a kérelmezők egyéni érdekeinél. 


A Bíróság megjegyezte továbbá, hogy a cigány családok szabadon letelepedhet- 
tek lakókocsijaikkal bármely engedéllyel rendelkező területen. Bár nem volt kellő 
számú olyan terület, ahol lakókocsijukat jogszerűen elhelyezhették volna, és ame- 
lyet a cigány családok megfelelőnek és elfogadhatónak tartottak volna, a Bíróság 
nincs meggyőződve arról, hogy a kérelmezők számára nem maradt más választási 
lehetőség, mint a területek területrendezési engedély nélkül történő elfoglalása, ese- 
tenként zöldövezetben vagy különleges területrészeken. 


A Bíróság nem fogadta el azt az érvet, hogy mivel statisztikailag a cigányok szá- 
ma nagyobb volt, mint az engedélyezett cigánytelepeken megtalálható férőhely, az 
engedélykérelmeket elutasító döntések megsértették a 8. cikket. A Bíróság arról 
sem győződött meg, hogy a 8. cikk úgy értelmezendő, mint amely kötelezővé teszi 
az Egyesült Királyság, valamint az Emberi jogok és alapvető szabadságok védelmé- 
ről szóló egyezmény többi szerződő állama számára, hogy elégséges számú, megfe- 
lelően felszerelt telepről gondoskodjon a cigány közösségek számára. A 8. cikk nem 
biztosít jogot a lakáshoz juttatásra, és az erre való jogosultságot a Bíróság joggya- 
korlata sem ismerte el. Az, hogy egy állam biztosít-e anyagi eszközöket arra, hogy 
mindenki lakáshoz jusson, nem jogi, hanem politikai kérdés. 


Mindezekre tekintettel az egyezmény 8. cikkét nem sértették meg. 


Az Egyezmény 14. cikke 


A Bíróság a 8. cikk kapcsán tett megállapításaival kapcsolatban mind az öt esetben 
úgy vélte, hogy a kérelmezők jogának gyakorlásába való beavatkozás a környezet- 
védelem törvényes célkitűzésével arányos volt. 


Erre figyelemmel az egyezmény 14. cikkét nem sértették meg. 
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Az első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikke 


 
A 8. cikk vizsgálata során kifejtett érvek alapján a Chapman-, Coster-, Lee- és Jane 
Smith-ügyben a Bíróság megállapította, hogy a beavatkozás a kérelmezők tulajdon- 
hoz való jogának gyakorlásába arányos volt, és megfelelt az első kiegészítő jegyző- 
könyv 1. cikkében foglalt követelményeknek. 


Mindezek alapján az első kiegészítő jegyzőkönyv 1. cikkét nem sértették meg. 


Az Egyezmény 6. cikke 


A Bíróság a Chapman- és a Jane Smith-ügyben megállapította, hogy a High Court 
felülvizsgálati eljárása, amely nyitva állt a kérelmezők előtt a közigazgatási eljárást 
követően, megfelelő volt a 6. cikk 1. pontjában, a független bírósághoz való joggal 
kapcsolatban megfogalmazott követelmény szempontjából. Ez lehetőséget biztosí- 
tott a határozat megtámadására azon az alapon, hogy a határozat szokatlan, ésszerűt- 
len, nem bizonyítékon alapul, irreleváns tényekre való hivatkozással vagy releváns 
tények figyelmen kívül hagyásával született, tehát hatékony bírói felülvizsgálatra 
adott lehetőséget az ügyben született közigazgatási határozatokkal szemben. 


Ezért az egyezmény 6. cikkét nem sértették meg. 
 


Az első kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikke 


A Bíróság a Coster-, Lee- és Jane Smith-ügyben megállapította, a kérelmezők nem 
támasztották alá, hogy a sérelmezett letelepedési döntések eredményeként gyerme- 
keiket és unokáikat ténylegesen megfosztották oktatáshoz való joguktól. 


A Coster-ügyben a Bíróság megjegyezte, a család legidősebb gyermeke, aki el- 
múlt 16 éves, otthagyta az iskolát, és dolgozik, a kisebb gyermekek pedig az ottho- 
nukhoz közel levő iskolába járnak. A Lee-ügyben a kérelmező unokái a kérelmező 
földjén található otthonukhoz közel lévő iskolába járnak, a Jane Smith-ügyben pe- 
dig a kérelmező 1993 óta a földjén tartózkodik. 


Mindezekre figyelemmel az első kiegészítő jegyzőkönyv 2. cikkét nem sértették meg. 
Az ítélethez Pastor Ridruejo, Bonello, Tulkens, Strá nická, Lorenzen, Fischbach 


és Casadevall bírók közös ellenvéleményt fűztek. Bonnello bíró további különvéle- 
ményt fogalmazott meg. 


 
A fordítást a Legfelsőbb Bíróság Nemzetközi 


Kapcsolatok és Európai Jogi Irodája készítette 
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ANGUELOVA BULGÁRIA ELLENI ÜGYE 
 


A 2002. június 13-án kelt ítélet összefoglalása 
 


 


 


 


 


A Bíróság megállapítja, hogy 


megsértették a bolgár hatóságok az Egyezmény 2. cikkét (élethez való jog), egyrészt 
a kérelmező fiának halálát illetően, másodsorban amiatt, hogy a rendőri hatóságok 
nem gondoskodtak időben orvosi segítségről, végül arra való tekintettel, hogy nem 
folytattak le hatékony nyomozást az ügyben. 


Megsértették továbbá az Egyezmény 3. cikkét (kínzás tilalma), mivel tanúvallo- 
mások alapján a kérelmező fiát egy ideig egy fához bilincselték, a kormány pedig 
nem adott magyarázatot a fiú testén levő további sérülések keletkezésére. 


Megsértették az Egyezmény 5. cikkét is (szabadsághoz és biztonsághoz való jog), 
mivel a kérelmező fiának letartóztatását a törvényi rendelkezések ellenére nem írásban 
rendelték el, és a letartóztatásról szóló jegyzőkönyvet is meghamisították utólagosan. 


Ugyancsak megsértették az Egyezmény 13. cikkét (hatékony jogorvoslathoz való 
jog), mivel annak ellenére, hogy a kérelmező fia halálának körülményei gyanúsak 
voltak, nem folytattak le alapos nyomozást az ügyben. 


Nem sértették meg viszont az Egyezmény 14. cikkét (megkülönböztetés tilalma), 
mivel ennek tényét nem sikerült a kérelmezőnek bizonyítania. 


A TÉNYÁLLÁS LÉNYEGE 


A kérelmező Assya Anguelova bolgár állampolgár, 1959-ben született, és Razgrad- 
ban lakik. 


Az ügy a kérelmező tizenhét éves fiának, Anguel Zabcsekovnak 1996. január 
29-ei halálával kapcsolatos, amely Razgradban, a fiú rendőri őrizetbe vétele során 
következett be, miután lopás kísérlete miatt letartóztatták. 


Zabcsekov 1996. január 28-án késő este családjával és barátaival alkoholt fo- 
gyasztott egy kocsmában. Társai szerint semmilyen sérülés nem volt rajta és jó 
egészségnek örvendett, amikor őt az este fél tizenegy és nem sokkal fél tizenkettő 
közötti időben utoljára látták. 
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Nem sokkal éjfél után Zabcsekovot, amint a parkoló autók közelében lődörgött és 
„valamit csinált”, látták a szomszédos háztömbben lakók, és értesítették a közelben 
tartózkodó, szolgálaton kívül levő rendőrtisztet, Mutafov őrmestert. Mutafov őr- 
mester üldözőbe vette Zabcsekovot, és állítása szerint az üldözött menekülés köz- 
ben többször az arcára esett. Zabcsekovot letartóztatták, és közvetlenül éjjel egy óra 
előtt bevitték a rendőrkapitányságra. Valamivel hajnali három után a kapitányságon 
tartózkodó rendőrök a letartóztatást foganatosító – éppen járőröző – kollégáikat ar- 
ról tájékoztatták, hogy Zabcsekov egészségi állapota romlott. A rendőrök visszatér- 
tek az őrsre, hogy felmérjék a helyzetet, majd a kórházba mentek, és egy orvossal és 
egy mentőkocsival tértek vissza. Zabcsekovot kórházba szállították, ahol a kórház 
orvosa megállapította, hogy hajnali öt óra körül meghalt. 


Büntetőeljárást indítottak a halál okának kivizsgálására. 1996. január 29-én elvé- 
gezték a boncolást, amely kimutatta, hogy Zabcsekov koponyatörésbe halt bele, 
amelyet halála előtt körülbelül négy-hat órával szenvedett el. Azonban egy később 
kiállított, nem tényleges vizsgálatokon alapuló második jelentés szerint Zabcsekov 
sérüléseinek minden bizonnyal legalább tíz órával halála előtt kellett keletkeznie. E 
jelentés alapján a nyomozást lezárták arra hivatkozva, hogy nincs összefüggés a 
rendőrség cselekményei és Zabcsekov halála között. A kérelmező fellebbezése si- 
kertelen volt. A további nyomozást felfüggesztették azon az alapon, hogy lehetetlen 
megállapítani, hogyan keletkeztek Zabcsekov sérülései. 


A kérelem 1997. szeptember 20-án érkezett az Emberi Jogok Európai Bizottságához, 
amelyet a 11. kiegészítő jegyzőkönyv hatályba lépésével egyidejűleg 1998. november 
1-jén a Bírósághoz továbbítottak, és 2000. június 6-án nyilvánítottak elfogadhatónak. 


Az ügyben a Bíróság héttagú kamarája járt el. 


AZ ÍTÉLET LÉNYEGE 


 
A panasz 


A kérelmező állítása szerint fia a rendőröktől elszenvedett bántalmazásokba halt 
bele, továbbá a rendőrség elmulasztotta a megfelelő orvosi segítséget biztosítani fi- 
ának, a hatóságok nem végeztek alapos nyomozást az ügyben, ugyancsak fia letar- 
tóztatása törvényellenes volt, nem biztosítottak számára hatékony jogorvoslatot, és 
hogy fiát roma származására tekintettel hátrányos megkülönböztetésben részesítet- 
ték. Panaszát az Egyezmény 2., 3., 5., 13. és 14. cikkeire alapozta. 


A BÍRÓSÁG DÖNTÉSE 


 
Az Egyezmény 2. cikke 
A) A Bíróság állásfoglalása arról, vajon a rendőrségi fogvatartás során elkövetett 
bántalmazás okozta-e Zabcsekov halálát 
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A Bíróság megállapította, Zabcsekov azt követően halt meg, hogy néhány órán át 
a razgradi rendőrségen tartották fogva, és az első törvényszéki orvosi jelentés sze- 
rint az áldozat koponyasérüléseit legnagyobb valószínűség szerint halála előtt 
négy-hat órával szerezte, esetlegesen amikor fogva tartották a rendőrségen, akár az 
előtt vagy az után, hogy a rendőrőrsre szállították volna. 


A Bíróság megkérdőjelezte a második törvényszéki orvosi jelentés következteté- 
seit, amely szerint a sérülések a Zabcsekov halálát megelőző legalább tíz órával ke- 
letkeztek. A jelentés a Zabcsekov halálát hat órával követően a vérrögökről készített 
fényképek megtekintésén alapult. A jelentés ezenkívül minden indoklás nélkül je- 
lentősen eltért több fontos részlet tekintetében az első jelentés következtetéseitől, 
amely viszont a holttest közvetlen vizsgálatán alapult. Ha Zabcsekov a sérüléseit 
1996. január 28-a este hét óra előtt szerezte, az azt jelentette volna, hogy barátaival 
úgy indult el, és határozták el autóalkatrészek lopását, hogy közben már törött volt a 
koponyája. A Bíróság megítélése szerint ez nem tűnik valószínűnek, még akkor 
sem, ha tekintetbe vesszük az úgynevezett tiszta elmeállapotú időközt a sérülés ke- 
letkezése és a halál között. Különösképpen pedig nem vitatta senki, hogy Zabcsekov 
jól futott, amikor Mutafov őrmester megkísérelte elfogni, és hogy összeszedetten 
tudott járni, amikor a rendőrőrsre bekísérték. Ezenfelül számos további sérülést is ta- 
láltak Zabcsekov testén, amelyek ugyanazon esemény során keletkezhettek, amely- 
nek eredménye a koponyatörés is volt. 


A kormány azon állítását, miszerint Zabcsekov úgy is megsérülhetett, hogy a 
földre zuhant ittas állapota és korábbi egészségügyi problémái miatt, nem támasz- 
totta alá semmiféle törvényszéki orvosi bizonyíték, mivel a boncolás nem mutatta ki 
az esésre jellemző ütődésre utaló sérülések jelenlétét vagy hiányát. Emellett a Bíró- 
ság jelentősnek találta, hogy a kérelmező fiával, annak rendőrségre szállítása előtt 
kapcsolatba került tanúk közül egyik sem számolt be arról, hogy valamilyen fájda- 
lomra panaszkodott volna, avagy gyengélkedett volna. A bilincsek használatát te- 
kintve, a kérelmező által benyújtott orvosi szakvélemény szerint a bilincsek akkor 
hagyhatnak nyomot a csuklón, ha túl szorosak, vagy ha a megbilincselt erőlködik, 
vagy a bilincsnél fogva rángatják. A boncolás rendkívül halvány nyomot talált 
Zabcsekov bal kezén, és zúzódásokat a jobb kezén. Beszámoltak a tanúk arról is, 
hogy egy ideig Zabcsekovot egy fához bilincselték. Éppen ezért valószínűtlennek 
tűnik, hogy a jobb kezén talált sérülések a bilincsek rendes használata során kelet- 
keztek volna. A másik két lehetséges magyarázat – miszerint Zabcsekov ellenke- 
zett, illetve rángatták – azt jelentené, hogy Zabcsekovot bántalmazták. Végül a Bí- 
róságnak nem jutott tudomására semmilyen megbízható információ Zabcsekov 
állítólagos korábbi betegségeiről. A kormány azon következtetése, miszerint Zab- 
csekov sérüléseit úgy szerezte, hogy a földre esett, a többi tény vizsgálatának fényé- 
ben nem lehetséges. 


Továbbá a bizonyítékok értékelésénél a Bíróság különös hangsúlyt tulajdonított 
annak, hogy a nyomozás során a rendőrök zavartan viselkedtek, a hatóságok mégis 
hitelesnek ítélték tanúvallomásaikat. A Bíróság kiemelte például: 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


88 


 
 


– 1996. január 29-én hajnali három és öt óra között a rendőrség késlekedett 
Zabcsekovot orvoshoz vinni, és megpróbáltak beleszólni abba, hogy melyik or- 
voshoz kerül, 


–  a rendőrség azt mondta a kórházi orvosnak, hogy Zabcsekov ugyanolyan álla- 
potban került a rendőrségre, mint amilyenben az orvosi vizsgálat megkezdése- 
kor, hajnali ötkor volt, 


–  a letartóztatásról készített jegyzőkönyveket meghamisították, 
–  Zabcsekovot utólagosan ismeretlen személyként vették nyilvántartásba, pedig 


a rendőrség már jól ismerte korábbról, mivel többször gyanúsították lopás elkö- 
vetésével. 


Annak ellenére, hogy e tények fontos jelzések voltak, amelyek alapos nyomozást 
kívántak, ilyen nyomozást nem folytattak le. 


Tekintettel az összes jelentős körülményre, a Bíróság valószínűtlennek találta a 
kormánynak a második törvényszéki orvosi jelentés következtetésein alapuló ma- 
gyarázatát Zabcsekov halálát illetően a sérülések bekövetkeztének idejére és arra 
nézve, hogy a fiú földre esve szerezhette sérüléseit. A kormány más lehetséges ma- 
gyarázattal nem állt elő. A Bíróság ezért egyhangúlag megállapította a 2. cikk meg- 
sértését. 


B) Az időbeli orvosi segítség biztosításának állítólagos elmulasztása 
A Bíróság figyelembe vette, hogy a rendőrség elmulasztott orvosi ellátásról gondos- 
kodni Zabcsekov számára, és ez döntően hozzájárult a fiú halálához. Ahelyett, hogy 
mentőt hívtak volna, a rendőrök – amikor Zabcsekov egészségi állapotának romlá- 
sát észrevették – azt a két rendőrt értesítették, akik Zabcsekovot letartóztatták. A két 
rendőr autójával visszatért a rendőrőrsre, azután mentek el mentőért a kórházba ahe- 
lyett, hogy hívtak volna egyet. Különösen jelentős továbbá, hogy az esetről szóló 
iratokban nyoma sincs e tettekkel szembeni kritikának vagy rosszallásnak. Az első 
orvosi jelentés és az a szakértő, akinek véleményét a kérelmező nyújtotta be, úgy ta- 
lálta, hogy az orvosi segítség időben való biztosításának elmulasztása végzetes volt. 


A Bíróság ezért úgy találta, hogy a rendőrök 1996. január 29-én hajnali három és 
öt óra között tanúsított magatartása és a hatóságok bármiféle reagálásának hiánya 
miatt az állam megsértette a fogvatartottak élete védelméről szóló kötelezettségét. 
Ezek alapján tehát e tekintetben is megsértették a 2. cikk 1. bekezdését. 


C) A hatékony nyomozás állítólagos hiánya 
A Bíróság a nyomozás számos hiányosságát emelte ki, mint például: 


–  a boncolás nem rögzített morfológiai adatokat, és a „contre-coup sérülések” 
megléte vagy hiánya vizsgálatának elmaradása lehetetlenné tette a koponyatö- 
rést okozó tárgy azonosítását; 


– a rendőröktől sohasem kértek magyarázatot, miért hamisították meg a letartóz- 
tatásról szóló nyilvántartást, miért nem hívtak mentőt azonnal, vagy miért szol- 
gáltattak nyilvánvalóan valótlan információt a kórházi orvosnak; 
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– a nyomozás a koponyasérülés eredetére és keletkezésének idejére összpontosí- 
tott, és csekély figyelmet szentelt a fiú testén talált más nyomoknak; 


– a rendőrök tanúvallomását teljes egészében hitelesnek fogadták el, azok gyanús 
viselkedése ellenére; 


– a két orvosi szakvélemény közötti nyilvánvaló ellentmondás ellenére a hatósá- 
gok a második jelentés következtetéseit fogadták el anélkül, hogy az eltérések 
okait tisztázni próbálták volna; 


– a vádhatóságoknak a nyomozás megszüntetéséről szóló döntései kizárólag a má- 
sodik orvosi szakvéleményben, a sérülés keletkezésének idejéről megállapította- 
kon alapultak, amely vélemény azonban megkérdőjelezhető vizsgálatra épült. 


A Bíróság mindezek alapján tehát úgy találta, hogy a nyomozás nem volt objektív 
és alapos, amely döntően megakadályozta, hogy fény derüljön Zabcsekov halálának 
okára és a halál bekövetkeztéért felelősök személyére. A Bíróság ezért egyhangúlag 
megállapította, hogy megsértették a 2. cikk 1. bekezdését, mivel a hatóságok nem 
végeztek alapos nyomozást Zabcsekov halálával kapcsolatban. 


Mivel úgy találta, hogy a nyomozás nem volt eléggé objektív és alapos, a Bíróság 
nem találta szükségesnek, hogy a kérelmező azon további állítása felől döntsön, mi- 
szerint az elégtelen nyomozást a rendőrségi bántalmazás ügyében nyomozó hatósá- 
gok függetlensége, pártatlansága és közfelelősségének általános hiánya eredmé- 
nyezte. 


Az Egyezmény 3. cikke 
Mivel a kormány nem adott valószínű magyarázatot arra, hogyan keletkeztek a sé- 
rülések Zabcsekov testén, és mivel ezek a 3. cikkben megengedettnél súlyosabb sé- 
rülések embertelen bánásmódra utaltak, a Bíróság egyhangúlag megállapította a 3. 
cikk megsértését. 


A Bíróság ennek ellenére nem találta szükségesnek, hogy külön megállapítást te- 
gyen a 3. cikk sérelméről a nyomozás hiányai kapcsán, mert azt már megtette a 3. 
cikk kapcsán. 


Az Egyezmény 5. cikke 
Nem vitatható, hogy Zabcsekov letartóztatását írásban nem rendelték el, mint ahogy 
arról a Nemzeti Rendőrségi Törvény rendelkezik. 


A Bíróság kiemelte a kérelmező azon állítását, miszerint annak érdekében, hogy 
eltitkolják a fiú fogva tartásának tényét, a fiú haláláról szóló, a családhoz érkező 
első hír nem tartalmazott semmiféle utalást a fiú elzárásáról. A Bíróság kiemelte azt 
is, hogy Zabcsekov szabadságától való megfosztását kezdetben nem rögzítették, és 
később a rendőrségen a letartóztatásokról szóló nyilvántartást meghamisították. 
A rendőrök 1996. január 29-e hajnali három és öt óra közötti viselkedése egy újabb 
elem, amely arra enged következtetni, megkísérelték eltitkolni, hogy a kérelmező 
fiát letartóztatták. Azonban mivel ez a kísérlet sikertelen volt, a Bíróság nem foglal- 
kozott a be nem ismert letartóztatás miatt felmerülő államfelelősség kérdésével. 
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A letartóztatás írásbeli elrendelésének hiánya és a letartóztatásról szóló megfelelő 
nyilvántartás hiánya elegendő volt ahhoz, hogy a Bíróság megállapítsa, Zabcsekov 
1996. január 29-én pár óráig történt fogva tartása megsértette a nemzeti jogszabá- 
lyokat, és ellenkezik az 5. cikkben írt követelményekkel, amelyek a letartóztatások 
megfelelő nyilvántartását írják elő. Mindezekre tekintettel a Bíróság egyhangúlag 
megállapította, hogy megsértették az 5. cikk 1. bekezdését. 
 
Az Egyezmény 14. cikke 
A Bíróság hat szavazattal egy ellenében úgy ítélte meg, annak ellenére, hogy a ké- 
relmező, a hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó állításait alapos érvekkel tá- 
masztotta alá, ezen állításokat azonban nem lehetett minden kétséget kizáróan bizo- 
nyítani. Erre tekintettel nem sértették meg az Egyezmény 14. cikkét. 


Az Egyezmény 41. cikke 
Az igazságos elégtétel alapján a Bíróság a kérelmezőnek a nem vagyoni károk meg- 
térítéseként tizenkilencezerötven eurót, az eljárási költségek és kiadások címén 
háromezerötszáz eurót ítélt meg. 


A fordítást a Legfelsőbb Bíróság 
Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi 


Irodája készítette 
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AZ EURÓPA TANÁCS 
EURÓPAI, EMBERI JOGI BÍRÓSÁGA 


 
NACHOVA ÉS TÁRSA BULGÁRIA ELLENI ÜGYE 


 
A 2004. február 26-án kelt ítélet nem hivatalos összefoglalója 


 
 
 
 
 
 
 
Az Emberi Jogok Európai Bírósága a mai napon a Nachova és társai Bulgária elleni ügy- 
ben (Appl. No. 43577/98 és 43579/98) hozott írásbeli ítéletéről az alábbi értesítést adja ki. 
A Bíróság egyhangúan megállapította 


 az Emberi Jogok Európai Egyezménye 2. cikkének (élethez való jog) megsérté- 
sét a kérelmezők rokonainak lelövése tekintetében; 


 az Egyezmény 2. cikkének megsértését a haláluk hatékony kivizsgálásának hiá- 
nya miatt; 


 az Egyezmény 14. cikkének (diszkrimináció tilalma) valamint a 2. cikkének 
megsértését az arra irányuló kivizsgálás hiánya miatt, hogy a diszkriminatív 
hozzáállás vajon szerepet játszott-e a fegyverhasználatban, illetve maga a fegy- 
verhasználat tekintetében. 


A TÉNYÁLLÁS LÉNYEGE 


A kérelmezők, Anelia Kunchova Nachova, Aksiniya Hristova, Todorka Petrova Ran- 
gelova és Rangel Petkov Rangelov, bolgár állampolgárok, akik önmagukat roma szár- 
mazásúnak vallották. Az eset hozzátartozóikat érinti, Kuncho Angelovot és Kiril 
Petkovot, akiket 1996. július 16-án egy katonai rendőr ölt meg, miközben őrizetbe akar- 
ta venni őket. A katonai rendőrség azért körözte őket, mert engedély nélküli távolmara- 
dás miatt kiszabott büntetésük végrehajtása közben megszöktek. Rokonaiknál, egy falu 
romák lakta részében bújtak el, itt talált rájuk a katonai rendőrség. Menekülni próbáltak, 
ekkor a rendőrök tüzet nyitottak és a két szökevényt lelőtték. A rendőrök elleni büntető- 
eljárást megszüntették, mert az ügyészség szerint jogszerűen használták fegyverüket. 


AZ ÍTÉLET LÉNYEGE 


A Bíróság korábbi esetjogával összhangban megállapította a 2. cikkben biztosított 
élethez való jog megsértését egyrészt az indokolatlan fegyverhasználat, másrészt a 
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haláleset körülményei hatékony kivizsgálásának elmulasztása miatt. Továbbá a Bí- 
róság megvizsgálta a kérelmezők állításait, miszerint az áldozatok roma származá- 
sának, illetve a romákkal szembeni ellenséges rendőri beállítódásnak döntő szerepe 
volt az események alakulásában. Megállapította, hogy ha felmerül a gyanúja annak, 
hogy egy erőszakos cselekmény faji diszkriminációra vezethető vissza, akkor külö- 
nösen fontos az alapos és pártatlan hivatalos vizsgálat. A hatóságok kötelessége az 
ilyen halálesetek esetében, hogy minden ésszerű lépést megtegyenek az esetleges 
rasszista motiváció feltárására, és hogy megállapítsák, hogy a faji előítélet szerepet 
játszott-e az eseményekben. Ennek elmulasztása esetén, ha azonos módon kezelik a 
faji okokból elkövetett erőszakos cselekményeket más ügyekkel, ahol rasszista mo- 
tiváció nem merül fel, azzal figyelmen kívül hagyják ezeknek a cselekményeknek 
az emberi jogok szempontjából különösen káros jellegét. 


A különböző helyzetek kezelése közötti különbségtétel elmulasztása az Egyez- 
mény 14. cikkében foglalt hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközhet. A faji 
motiváció bizonyítása a gyakorlatban sokszor nagyon nehéz. Ezért az állam köte- 
lessége – hogy kivizsgálja az erőszakos cselekmények rasszista hátterét – nem ab- 
szolút, hanem azt jelenti, hogy a leghatékonyabb erőfeszítéseket kell tenni ennek 
érdekében, és a bizonyítékok beszerzése, a döntés indokolása során ne hagyják fi- 
gyelmen kívül azokat a tényeket, amelyek ilyen motivációra utalhatnak. Ebben az 
esetben számos ilyen tényt figyelmen kívül hagytak a nyomozó hatóságok, így példá- 
ul a cselekmény közben az áldozatok és a szemtanúk roma származásával összefüg- 
gésben elhangzott becsmérlő kijelentéseket. Ennek fényében a hatóságok nem tettek 
eleget a 14. cikk és a 2. cikk alapján fennálló kötelezettségüknek eljárásjogi szem- 
pontból az eset kivizsgálása terén. Az eljárási kötelezettség megszegése ugyanakkor 
hatással van a 14. cikk „anyagi jogi” megsértésének megítélésére is. 


Az erőszakos cselekmény rasszista motivációjának megállapításához olyan tuda- 
ti elemek vizsgálata szükséges, amelyek elsőfokú bírósági feltárásához a stras- 
bourgi Bíróságnak nincsenek megfelelő eszközeik. Ezek feltárására sokkal alkal- 
masabb lenne a hazai büntetőeljárás, ezért különösen fontos az államok kötelessége 
a 2. és a 14. cikk alapján, hogy a gyanús haláleseteket és az esetleges diszkriminatív 
indítékokat kivizsgálják. A Bíróság feladata nem a büntetőjogi bűnösség megállapí- 
tása, hanem az állam felelősségének megítélése. Ezért a bizonyítási mérce a bünte- 
tőjogi bizonyosságnál alacsonyabb, a bizonyításhoz a meg nem cáfolt tényekből le- 
vont világos és egybehangzó következtetések is elégségesek lehetnek. A Bíróság 
említést tett a diszkrimináció elleni küzdelem európai szintű fejleményeiről, külö- 
nösen a 12. jegyzőkönyv elfogadásáról és a bizonyítási nehézségekre adott jogi vá- 
laszokról, utalva a bizonyítási teher megfordítására. 


Erre tekintettel a Bíróság megállapította, hogy olyan esetekben, amikor a hatósá- 
gok a rendőrök általi erőszakos cselekményekkel kapcsolatban nem folytatják a 
nyomozást azon a vonalon, amelyen a diszkriminációra utaló bizonyítékok alapján 
nyilvánvalóan kellene, a Bíróság a 14. cikken alapuló panasz vizsgálatakor ebből 
negatív következtetéseket vonhat le, illetve más olyan helyzetekhez hasonlóan,  
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amelyekben a bizonyítás különös nehézséggel jár (különösen a 2. és a 3. cikk alap- 
ján), a bizonyítás terhét átteheti a Kormányra. Ebben az esetben az egyértelmű bizo- 
nyítékok ellenére a bolgár hatóságok nyilvánvalóan elmulasztották az ilyen irányú 
nyomozást, a Bíróság előtt pedig a bolgár kormány semmilyen meggyőző magyará- 
zattal nem tudta cáfolni a fegyvert használó rendőr diszkriminatív magatartására 
utaló tényeket. A Bíróság azt is figyelembe vette, hogy nem ez volt az első eset, 
amelyben az élet kioltásával kapcsolatban a bolgár rendőrök rasszista indítékát sé- 
relmezték, valamint azt is, hogy számos nemzetközi szervezet, az Európa Tanács és 
az ENSZ keretében létrehozott emberi jogi testületek és nem kormányzati szerveze- 
tek is beszámoltak a bolgár rendőrök romákkal szembeni túlkapásairól. 


Emiatt kielégítő magyarázat hiányában a Bíróság megállapította a 14. cikk meg- 
sértését a 2. cikkel összefüggésben. A Bíróság ezért a kérelmezőknek (a két áldozat 
két-két hozzátartozójának) 25 000, illetve 22 000 eurót ítélt meg kártérítésként, per- 
költségként pedig összesen 3740 eurót. 


Fordította Wekler Mónika 
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AZ EURÓPA TANÁCS 
EURÓPAI, EMBERI JOGI BÍRÓSÁGA 


 
BALOGH MAGYARORSZÁG ELLENI ÜGYE 


A 2004. július 20-án kelt ítélet összefoglalója 


A Bíróság 4:3 szavazataránnyal megállapítja, hogy megsértették az Emberi Jogok 
Európai Egyezményének 3. cikkét (embertelen és megalázó bánásmód tilalma). 
A Bíróság továbbá egyhangúlag megállapítja, hogy 


 nem sértették meg az Egyezmény 13. cikkét (a hatékony jogorvoslathoz való 
jog); 


 nem sértették meg a 6. cikket (igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés); 
 nem sértették meg a 14. cikket (diszkrimináció tilalma). 


TÉNYEK 


A kérelmező, Balogh Sándor roma származású magyar állampolgár, 1958-ban szü- 
letett, Miskolcon él. 


1995. augusztus 9-én bevitték az orosházai rendőrségre, ahol két órán keresztül 
folyt kihallgatása az általa és mások által állítólagosan ellopott tüzelőanyag-szám- 
lák hollétéről. Állítása szerint a rendőrök többször megütötték a fejét és a bal fülét, 
mások pedig hátba verték. 


A rendőrség földszintjén a kérelmező találkozott négy társával, ezek mindegyike 
arról tanúskodott, hogy a kérelmező feje vörös és duzzadt volt, s minden bizonnyal 
megverték. 


Miskolcra hazatérve 1995. augusztus 11-én felkereste a helyi orvost, aki azt taná- 
csolta neki, hogy jelentkezzen a diósgyőri kórházban. 1995. augusztus 14-én a kérel- 
mező dobhártyáját megoperálták, mert az sérülés következtében kilyukadt. Három 
orvosi jelentés diagnosztizálta, hogy sérülés következtében a bal oldali dobhártya 
kilyukadt. Egy ezt követő orvosi jelentés pedig megállapította, hogy a sérülés kis-, 
illetve közepes mértékű halláskárosodáshoz vezetett. 


A rendőrök ellen büntetőeljárás indult, s 1995. november 16-án egy orvosszak- 
értő azt a következtetést vonta le, miszerint nem lehet megállapítani, hogy a szóban 
forgó sérülés a rendőrségi kihallgatás előtt, alatt vagy után keletkezett. 1995. no- 
vember 30-án a büntetőeljárást perdöntő bizonyíték hiányában megszüntették.  
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A kérelmező fellebbezést nyújtott be a megszüntetést elrendelő végzés ellen, s 
1996. január 24-én az Orosházai Városi Ügyészség elrendelte a nyomozás újraindí- 
tását, a kérelmező, az érintett rendőrök és tanúk szembesítését, újabb tanúk kihall- 
gatását. A nyomozó hatóság ismét úgy találta, hogy nem lehet egyértelműen megál- 
lapítani, hogy a sérülés mikor keletkezett, s 1996. március 6-án a nyomozást 
megszüntette. A kérelmező nem fellebbezett. 


1996. augusztus l-jétől a kérelmező munkaalkalmassága 50%-kal csökkent aszt- 
ma és halláskárosodás miatt. A kérelmező nem tudta meghosszabbítani teherau- 
tó-vezetői engedélyét, és állás nélkül maradt. Kártérítésért 1998. március 30-án a 
Belügyminisztériumhoz folyamodott. 1998. április 16-án az illetékes Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta a kérelmezőt, hogy nem jogosult kártérítés- 
re, mert az 1996. március 6-ai végzés ellen nem nyújtott be fellebbezést, tehát nem 
vette igénybe a rendes jogorvoslati lehetőséget, mely feltétele az államigazgatási 
jogkörben okozott kárért való felelősség megállapításának. 


Egy további orvosi jelentés szerint a dobhártya traumás kilyukadása rendszerint a 
fület ért ütés miatt következik be, és a kérelmező állítása sérülése okáról hihető. 
Ezen új bizonyíték alapján a NEKI (a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Irodája) per- 
újítást kezdeményezett a Be. 141. cikkének alapján. 1998. október 5-én a Csongrád 
Megyei Ügyészség az ügyet végezetül megszüntette arra hivatkozva, hogy az új 
orvosszakértői vélemény nem tartalmaz olyan új tényt, melynek alapján a nyomo- 
zást folytatni lehetne. 


AZ ÍTÉLET ÖSSZEFOGLALÁSA 
 
A kérelmező beadványa 


 
A kérelmező kifogásolja a rendőrség bánásmódját, továbbá azt, hogy erre irányuló 
panaszát nem vizsgálták ki megfelelően, s ezzel megsértették az Egyezmény 3. cik- 
két (az embertelen és megalázó bánásmód tilalma). Hivatkozott továbbá a 6. cikk 1. 
bekezdésére (az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre), valamint a 13. cikkre (a 
sérelem hatékony orvoslásához való jogra). A 14. cikkre (a diszkrimináció tilalmá- 
ra) hivatkozva azt állította, hogy roma származása miatt hátrányos megkülönbözte- 
tés áldozata lett. 


A Bíróság határozata 


3. cikk 
A Bíróság figyelembe vette az orvosi jelentéseket, melyek szerint a kérelmező bal 
oldali dobhártyája sérülés következtében kilyukadt. Egy törvényszéki szakértő sze- 
rint az ilyen sérülések általában ütés miatt következnek be. Négy társa szerint a ké- 
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relmező vörös és duzzadt fejjel hagyta el a rendőrséget, ezzel összhangban mind a 
négyen eskü alatt vallották, hogy a kérelmezőt minden bizonnyal megverték. 


Igaz, hogy a kérelmező nem folyamodott orvosi segítségért a sérelmezett inci- 
dens estéjén, sem a következő nap, hanem 1995. augusztus 11-ig várt. Ennek ellené- 
re, mivel hazatérte után rögtön orvosi segítséget kért, a Bíróság nem tulajdonít dön- 
tő fontosságot a késedelemnek, mert azt nem lehet oly mértékben jelentősnek 
tekinteni, mely aláásná ügyét. 


Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy pártatlan nyomozás folyt a kérelmező 
állításának tekintetében. Az ügyészség, melynek feladatát a pártatlan szemtanú hiá- 
nya igen megnehezítette, meghallgatta a kérelmezőt és társait, az ő vallomásaik 
igazságtartalmát azoknak a rendőröknek a vallomásával egybevetve vizsgálta, akik 
szolgálatban voltak az esemény megtörténtekor, és akiket azzal gyanúsítottak, hogy 
megverték a kérelmezőt. 


Ennek ellenére továbbra is fennáll, hogy a hatóságok nem szolgáltak semmilyen 
hihető magyarázattal a kérelmező sérülésének okát illetően. A Bíróság megállapí- 
totta, hogy a magyar kormány nem tudta kielégítően bizonyítani, hogy a kérelmező 
sérülése nem rendőrségi kihallgatása során keletkezett. 


A Bíróság hangsúlyozta, hogy egy szabadságában gátolt személy esetében bár- 
miféle fizikai erőszak alkalmazása, melyet nem viselkedése tett szükségessé, az em- 
beri méltóságot csorbítja és a 3. cikkbe ütközik. A tények feltárása a nyomozás so- 
rán és a bűnözés elleni küzdelemben rejlő vitathatatlan nehézségek nem igazolják az 
egyén fizikai integritásának korlátozását. 


A Bíróság 4:3-hoz arányban arra a következtetésre jutott, hogy megsértették a 3. 
cikket. 


13. cikk 
A Bíróság úgy találta, hogy a hatóságok komolyan foglalkoztak a kérelmező állítá- 
saival, három vádhatóság is megvizsgálta panaszát, továbbá beleegyeztek a nyomo- 
zás újraindításába a NEKI kérésére. 


A Bíróság szerint a nyomozás alapossága lehetővé tette a bizonyítékok alapján 
felelős államigazgatási alkalmazott azonosítását és büntetését. Az ügyészség mun- 
káját függetlenül és pártatlanul végezte. 


Tekintettel arra, hogy a kérelmezőnek rendelkezésére állt a 3. cikk alapján tett pa- 
naszának hatékony orvoslása, a Bíróság egyhangúlag megállapította, hogy nem sér- 
tették meg a 13. cikket. 


6. cikk 1. bekezdés 
A Bíróság megállapította, hogy a kérelmező, miként azt ő is elismerte, nem indított 
kártérítési eljárást, melyet a Polgári Törvénykönyv 339. cikke lehetővé tesz. Mivel 
ezt nem tette meg, érvelése, miszerint bármilyen efféle eljárást felfüggesztettek vol- 
na a büntetőjogi felelősség megállapításáig csupán spekuláció. 
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Továbbá az is a kérelmező terhére róható, hogy nem nyújtotta be időben a nyomo- 
zás megszüntetését elrendelő végzés elleni kérelmét, ezért nem folyamodhatott bí- 
rósághoz államigazgatási jogkörben okozott kárért való felelősség megállapításáért 
a Polgári Törvénykönyv 349. cikkének értelmében. 


Ezért a Bíróság megállapította, hogy a kérelmezőnek módjában állt bírósághoz 
folyamodni, és nem tagadták meg tőle a tisztességes tárgyaláshoz való jogot, követ- 
kezésképp nem sértették meg a 6. cikket. 


14. cikk 
A Bíróság szerint a kérelmező állítása, miszerint esetében megsértették a diszkrimi- 
náció tilalmát, megalapozatlan, ezért egyhangúlag megállapította, hogy nem sértet- 
ték meg a 14. cikket. 


Baka bíró részben eltérő véleménye, melyhez Jundwiert és Butkevych bírók is csat- 
lakoztak, megtalálható az ítélet függelékében. 


Fordította Császár Ivett 
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GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS TANÁCS EMBERI JOGI BIZOTTSÁG 
AZ EMBERI JOGOK ELŐSEGÍTÉSÉÉRT ÉS VÉDELMÉÉRT 
FELELŐS ALBIZOTTSÁG 


 
EMBERI JOGI PROBLÉMÁK ÉS A ROMÁK VÉDELME 


EMBERI JOGI BIZOTTSÁG 


Az emberi jogok elősegítéséért és védelméért felelős albizottság 
52. ülés 
Az ideiglenes napirend 8. pontja 


A KISEBBSÉGEKKEL SZEMBENI DISZKRIMINÁCIÓ ÉS A KISEBBSÉGEK VÉDELME 


A munkaanyagot Y. K. J. Yeung Sik Yuen készítette az albizottság 1999/109 sz. hatá- 
rozatát követően 


Bevezetés 


1. Ötvenegyedik ülésén az emberi jogok elősegítéséért és védelméért felelős albi- 
zottság azzal a feladattal bízott meg, hogy készítsek el egy munkaanyagot – a 
pénzügyi vonzatok nélkül – a romák védelméről és emberi jogi problémáiról, 
melynek alapján az albizottság dönteni tud majd az e tárgyban írandó tanulmány 
kivitelezhetőségéről (1999/109 sz. határozat). 


2. Ugyanezen az ülésen David Weissbrodt a romák helyzetével kapcsolatban meg- 
jegyezte, hogy az ENSZ eddig nem tett erőfeszítést arra, hogy ténylegesen meg- 
értse a roma kisebbség helyzetét Európában, és nem készült olyan tanulmány, 
mely kimerítően feltárta volna a roma származásúak által elszenvedett hátrá- 
nyos megkülönböztetést és a helyzetük javításának lehetőségeit. E kijelentés 
helyénvaló voltát igazolja, hogy az első ENSZ utalás a romákra igencsak futóla- 
gos volt. Az albizottság 1977. augusztus 31-ei 6. (XXX) sz. határozatában, „te- 
kintettel arra, hogy Francesco Capotorti, az etnikai, vallási és nyelvi kisebbsé- 
gek jogainak jelentéstevője beszámolójában azt a megállapítást tette, miszerint 
számos országban élnek cigányok (romák) [...] azzal fordul azokhoz az orszá- 
gokhoz, ahol cigányok (romák) élnek, hogy – amennyiben ezt még nem tették 
meg – biztosítsák nekik mindazon jogokat, melyeket a lakosság más része él- 
vez”. 
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3. 1984. november 23-án az általános közgyűlés elfogadta a rasszizmus és faji alapú 
hátrányos megkülönböztetés leküzdésének második évtizedéről szóló 39/16 sz. 
határozatot, melyben arra kérte fel az ENSZ érintett szerveit, így az albizottságot 
is, hogy „őrizzék meg éberségüket a rasszizmus és a faji alapú diszkrimináció 
azonosítását illetően, hívják fel a figyelmet a feltárt esetekre, és tegyenek javasla- 
tot a megfelelő intézkedésekre”. A határozat külön megemlítette a dél-afrikai és 
namíbiai apartheidrendszert. 


4. Az ENSZ számos szerve és testülete vesz részt a rasszizmus és a faji diszkriminá- 
ció elleni küzdelemben, ám a romákkal megint nem foglalkoztak mindaddig, míg 
1991-ben az albizottság egy újabb határozatában (1991/21) meg nem állapította, 
hogy „számos országban a roma közösséghez tartozók akadályokba ütköznek 
polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogaik érvényesítésekor, és 
ezek az akadályok diszkriminációhoz vezetnek, mely kifejezetten ez ellen a cso- 
port ellen irányul, s mely így különösen sebezhetővé teszi őket”. A romák (cigá- 
nyok) védelme című határozatában (1992/65) a bizottság sürgette az albizottság 
kisebbségi jelentéstevőjének munkáját, és felkérte, hogy fordítson különleges fi- 
gyelmet a roma közösségek életkörülményeire, és tudósítson arról. De a romák 
problémáiról készítendő tanulmány mellékes volt ahhoz az átfogó feladathoz ké- 
pest, melynek célja egy olyan tanulmány összeállítása, amely felméri a kisebbsé- 
geket érintő problémák békés és konstruktív megoldási lehetőségeit; ennek az 
ideje azonban még valószínűleg nem érkezett el. 


5. 1993 márciusában az ENSZ menekültügyi főbiztosának (UNHCR) hivatala fel- 
mérést végzett a romákat illetően Kelet-Közép-Európában, miután Rostockban, 
Németországban egy roma menekülteket elszállásoló épületet 1992 augusztusá- 
ban támadás ért. Az előszó 3. bekezdésében ez áll: „Bármilyen más azonosítható, 
nemzetek feletti népcsoport közül a romák vannak talán leginkább kitéve a 
jelenkori kelet-közép-európai élet azon három aspektusának, melyek az 1920-as 
és ’30-as évek után a legerősebb destabilizáló tényezőkké válhatnak Európában: 
a növekvő szegénységnek, a fokozódó társadalmi bizonytalanságnak és a régóta 
elnyomott etnikai konfliktusok kiéleződésének, melyet most a Nyugat-Európából 
származó skinhead szindróma is tüzel” (Mark Braham: The Untouchables: A Survey 
of the Roma People of Central and Eastern Europe, az UNHCR jelentése, 1993. 
március). A kutatás a romák hátterét és jelenlegi helyzetét elemezte öt kelet-kö- 
zép-európai országban és a roma menekültek helyzetét Németországban. Célja 
elsősorban az információterjesztés volt. 


6. A Bizottság a faji diszkrimináció leküzdéséért (Committee on the Elimination 
of Racial Discrimination, CERD) fontos szerepet játszik a romák emberi jogi 
védelmében. 1998 márciusában például a Cseh Köztársaság kormányának első 
és második, egy kiadványban megjelent rendszeres jelentését tanulmányozta 
(CERD/C/289/Add. 1). Sok problémás kérdésre bukkant, és számos ajánlást fo- 
galmazott meg (lásd A/53/18,111–138. bek.). A CERD nemrégiben úgy döntött, 
hogy ez év augusztusi ülésén egynapos megbeszélést tart a romakérdésről. 
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7. 1999 szeptemberében az Emberi Jogi Bizottság 1993. március 2-ai 1993/20 sz. 
és 1999. április 28-ai 1999/78 sz. határozatai alapján a rasszizmus, faji diszk- 
rimináció, idegengyűlölet és intolerancia különleges jelentéstevője (ezentúl: a 
rasszizmus jelentéstevője) Magyarországra, a Cseh Köztársaságba és Romániá- 
ba látogatott. Küldetésének oka az volt, hogy ezekből az országokból roma ál- 
lampolgárok rendszeres diszkriminációjáról (különösen az oktatás, foglalkozta- 
tás és lakásellátás terén), valamint szélsőjobboldali szervezetek és a rendőrség 
részéről velük szemben alkalmazott erőszakról érkeztek jelentések. A küldetés- 
ről szóló jelentését idén nyújtotta be a bizottságnak, annak 56. ülésén. 


8. Tekintettel arra, hogy számos ENSZ-testület mostanában nagy érdeklődést mu- 
tatott a témában, az albizottság felkérése a romák emberi jogi problémái és vé- 
delme tárgyában írandó munkatanulmány elkészítése ekképpen tehát időszerű- 
vé vált. 


I. Történeti háttér 


9.  A romák Északnyugat-Indiából származnak, ahonnan több évszázaddal ezelőtt 
keltek útra, legnagyobb számban ma Kelet-Közép-Európában találhatók. Sta- 
tisztikai adatokat nagyon nehéz összegyűjteni róluk, és a meglevők is pontatla- 
nok. Sok roma még ma is nomád életmódot folytat, és okunk van feltételezni, 
hogy nagy részük különböző okokból a hatóságoknak nem vallja be roma szár- 
mazását. 


10. Az évek során indiai eredetüket elhomályosították az egyiptomi származásukról 
szóló legendák, és amikor sok-sok évszázaddal ezelőtt Görögországba érkeztek, 
helytelenül az atsinganoszokkal (Atsinganos) hozták összefüggésbe őket, akik 
Kis-Ázsiából származó jövendőmondók és varázslók voltak (a szó jelentése: 
érintetlen, érinthetetlen). (Az angol gypsies szó az egyiptomi – angolul: Egyp- 
tian korcsosult formája a cigány – angolul: tsigane – pedig az Atsinganos szó- 
ból ered.) A romák egyértelműen Indiából származnak, melyet a nyelvészek is 
megerősítenek, hiszen félreérthetetlen hasonlóságok vannak a romani és a 
szanszkrit nyelv között. Sok elnevezésük él: Gypsy, Tsigane, Zigeuner, Gygan 
és Chicane. 


11. A romákról létező statisztikai adatok megbízhatatlanságának egyik oka, hogy a 
romák másik közösséghez tartozónak vallják magukat elővigyázatosságból, hi- 
szen tudják, hogy a romákat nem szívelik, és diszkrimináció áldozatai. Ezenkí- 
vül a második világháborúban kiirtott romák emléke is árnyékként vetül rájuk. 
A statisztikák pontatlanságát fokozza a népszámlálás mikéntje az egyes orszá- 
gokban: van ahol az egyéneknek meg kell jelölniük, hogy melyik közösséghez 
szeretnének tartozni, más országokban pedig nem kötelező az etnikai szárma- 
zást megvallani. Az 1991-es népszámlálás során a Cseh Köztársaságban például 
csak 33 000 személy vallotta magát romának. Tavaly szeptemberben a rassziz- 
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mus jelentéstevőjének érdeklődésére adott válasz szerint a hivatalos becslések 
166 000 és 206 000 közé teszik a romák számát, nem hivatalos források szerint a 
roma lakosság száma a Cseh Köztársaságban 300 000 és 400 000 közé tehető. 


12. Meg kell említeni, hogy vannak olyan őshonos európai népcsoportok is, me- 
lyek nomád életmódot folytatnak, pl. a tinkerek Írországban, a quinquik Spa- 
nyolországban és a jenishek Németországban. A szintik etnikailag romák, de 
Németországban telepedtek le, már alig beszélik a romani nyelvet, és kultúrá- 
juk felhígult. A szintik megfelelője Franciaországban a manusok. Ezek a cso- 
portok átmenetet képeznek a romák és a gázsók (nem romák) között. Mind a 
roma, cigányok és utazók csoportjához tartoznak, melynek a romák teszik ki 
70%-át. 


13. Nehéz lenne megállapítani a nomád életmódot folytató, illetve a letelepedett ro- 
mák arányát, a helyzet országonként is változik. Svédországban, Dániában, 
Spanyolországban és Ausztriában mindegyik roma. Az Egyesült Királyságban, 
Franciaországban, Írországban és Belgiumban a helyzet pont az ellenkező, itt 
gyakorlatilag mindegyik roma nomád életmódot folytat. Összességében Euró- 
pában a mobil szálláson lakó és rendszeresen úton levő romák aránya nem ha- 
ladja meg a 20%-ot. A fél nomád életmódot folytatók aránya, akik vagy mobil 
szálláson laknak, de csak az év egy részében utaznak, vagy akik az év egy részé- 
ben állandó szálláson laknak, és az év másik részében utaznak, újabb 20%-ot 
tesznek ki. A maradék 60%-ot a letelepültek teszik ki, akik sohasem utaznak, an- 
nak ellenére, hogy félig mobil szálláson laknak. Romák, cigányok és utazók című 
könyvében (Európa Tanács, 1994) Jean-Pierre Liégeois, jól ismert romakutató és 
a Roma Kutató Központ (Gypsy Research Centre) igazgatója, 1994-ben a roma 
lakosság számát a 38 általa felsorolt európai országban 7 és 8,5 millió közöttire 
tette. Ez a szám mostanára 8-10 millióra nőtt. (The Council of Europe and the 
Roma/Gypsies [Az Európa Tanács és a romák/cigányok], Európa Tanács titkár- 
sága, 1999. augusztus.) 


14. Talán a terminológia is magyarázatra szorul. Az angolban a rom a magyar roma 
megfelelője (tehát egyes számú), az angol roma pedig a magyarban a romáknak 
felel meg (tehát többes számú).1 Az angol rom és roma szavak az emberekre vo- 
natkoznak, a romani (angolul is romani) ellenben a nyelv, amit a romák beszél- 
nek, s mely Indiából származik. 


15. A romák problémái sokrétűek. Azon igen ritka vándorló népességek csoport- 
jához tartoznak, melyek az idők múltán társadalmi helyzetüket tekintve nem 
fejlődtek, évek, sőt évszázadok óta ugyanott állnak. Szinte semmit nem értek 
el, Európa-szerte szegények, műveletlenek, és majd minden területen diszk- 
rimináció áldozatai. Gyakran vannak kitéve meghurcolásoknak és a rassziz- 
mus megnyilvánulásainak. Sokan állandó félelemben élnek roma származá- 
suk miatt. 


 


 


 


1A fordító kiegészítésével.
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II. A romák emberi jogi problémái 
 


16. 1993 szeptemberében az akkori Európai Biztonsági és Együttműködési Érte- 
kezlet (EBEÉ) vezető tisztségviselőinek bizottsági ülésén a nemzeti kisebbsé- 
gek főbiztosa, Max van der Stoel arról beszélt, hogy a romák „rendkívül se- 
bezhető helyzetben vannak” a régió társadalmaiban, gazdasági és politikai 
rendszereiben, mely általános és lesújtó szegénységükben, átlagon aluli lakás- 
körülményeikben, munkanélküliségükben, írástudatlanságukban, iskolázatlan- 
ságukban és más problémában is megnyilvánul. Megjegyezte, hogy a romákkal 
szembeni előítélet kitartó, gyakran tekintik őket bűnbakoknak a szélesebb társa- 
dalom problémáiért, melynek eredményeképpen számtalan támadás éri őket és 
vagyonukat. 


17. 1999 szeptemberében Bécsben a roma és szinti kérdésről tanácskozó kiegészítő 
emberi dimenzió ülésen van der Stoel, az Európai Biztonsági és Együttműködé- 
si Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségi főbiztosa a romák siralmas helyzeté- 
ről beszélt: 
„A romakérdést sokáig a szőnyeg alá söpörték. De aki a világnak ezen a részén 
él, nem tekinthet el a problémák fölött vagy legalább a problémák szimptómái 
fölött. Intolerancia, kölcsönös bizalmatlanság, szegényes lakáskörülmények, 
kirekesztés, munkanélküliség, rendszeres hátrányos megkülönböztetés: mint 
egy lefelé mutató spirál, egyik a másikat erősíti. Sajnos a szimptómák csaknem 
közhelyekké váltak: rasszista támadások és szegregáció, roma menekültek, bor- 
zalmas életkörülmények, iszonyatos szegénység, az írástudatlanság aránytalanul 
magas mértéke, betegségek, gyermekhalandóság. Gyerekével az utcán kolduló 
anya, szeméttelepen élő családok vagy csőcselék által felégetett roma házak – 
bár nem mondanak el mindent, kegyetlenségük bevési őket emlékezetünkbe. 
Olyan képek ezek, mintha más korból vagy helyről valók volnának. De ezek itt 
és most, a modern Európában történnek, egy olyan Európában, mely azzal büsz- 
kélkedik, hogy közös elvekre, különösen az emberi jogok tiszteletére épülő civi- 
lizált kontinens.” 
Megítélése szerint „egy-két intézmény becsülendő kezdeményezésétől eltekint- 
ve az európai roma közösségek körülményei sok szempontból tovább romlot- 
tak”, és „a romák komoly problémái ellenére sem az EBESZ, sem a tagállamok 
nem szenteltek elég figyelmet az ügynek”. 


18. E dolgozat célja nem kívánja meg, hogy olyan mértékben részletezzük az em- 
beri jogok megsértésének változatait, mint ahogy azt a nemzeti kisebbségi fő- 
biztos teszi. Elégedjünk meg annyival, hogy a romák emberi jogi problémái 
nem korlátozódnak a kisebbségi jogok megsértésére, pl. kulturális, nyelvi 
vagy faji alapú diszkrimináció, hanem mint csoport ki vannak téve minden is- 
mert emberi jog megsértésének. Alapvetően kétféle problémával küzdenek, 
melyek azonban összefüggenek egymással: az egyik a rasszizmus és erőszak, a 
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másik pedig társadalmi-gazdasági jellegű. Az a néhány probléma, melyről itt 
most szó lesz, csak a romák problémáinak komolyságát és összetettségét hiva- 
tott illusztrálni. 


A. RASSZIZMUS ÉS ERŐSZAK 


19. Újabban Európa-szerte fellángolt a rasszizmuson alapuló erőszak. Egyik oka ennek 
a kelet-közép-európai országokban a foglalkoztatás és az álláslehetőségek meg- 
csappanása a kommunizmus bukása és a piacgazdaság bevezetése után. A kevés 
munkahelyért nagy verseny indult, főleg azokért, melyek nem igényelnek speciális 
képzettséget, s a romák leginkább ezeket keresik. A lakosság nagy része, mely a ro- 
mákkal áll versenyben, így őket okolja saját nyomorúságáért. 


20. A média gyakran fest sztereotíp képet a romákról. A hozzájuk társított negatív 
jellemzők közül a legrosszabb a bűnözésre való hajlam. Nem ritka a sajtóban a 
gyűlöletbeszéd. 


21. Azok a hatóságok, melyeknek védelmet kellene nyújtaniuk, mint pl. a rendőrség 
és a bíróság, gyakran kibújnak e kötelesség alól, mert maguk is előítélettel visel- 
tetnek a romákkal szemben, vagy mert nem veszik komolyan a romák panaszait. 


22. Gyakran tiltják ki a romákat éttermekből, uszodákból és diszkókból, s gyakran 
válnak szkinheadek rasszista támadásainak áldozatává, mely egy új, a nyugatról 
származó jelenség keleten. Biztonsági okokból sokan keresnek menedéket más 
országokban, melynek egyenes következménye, hogy a befogadó országok 
önkényesen vízumkötelességet rendelnek el, sőt olyan esetekben, amikor a 
menekültek sorsa a származási országban bizonytalan, visszatoloncolják őket. 
1994-ben a boszniai háború alatt a szerbek üldözték a romákat. Tavaly pedig, sőt 
idén is, a koszovói albánok haragjának áldozatai, mert egy részük állítólag a 
szerbek oldalán állt a NATO-beavatkozás előtt. 


B. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROBLÉMÁK 


23. A romák a társadalmi és gazdasági életben is diszkrimináció áldozatai. Ez tükrö- 
ződik az EBESZ legutóbbi terjedelmes jelentésében, melyet ez év márciusában 
adott ki. (Jelentés a romák és szintik helyzetéről az EBESZ-térségben, Hága, 
2000. március – ezentúl: EBESZ-jelentés.) 


1. Lakhatás 


24. A romák nagy része piszkos, elhanyagolt lakónegyedekben lakik nem létező 
vagy nagyon szegényes közegészségügyi ellátással (ivóvíz, csatornarendszer). 
Gyakran csak romák által lakott negyedekben élnek, mely gyakorlatilag szegre- 
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gációt és a lakosság főáramától elkülönült gettósítást eredményez. Az Usti nad 
Labem elnevezésű cseh városban épített hírhedt fal csak egyetlen, de szembe- 
szökő példája a gettósításnak a maga megrázó valóságában. Tagadhatatlan, 
hogy a város hatóságainak minden bizonnyal volt aggodalomra okuk, és ésszerű 
intézkedéseket kellett volna tenniük a zaj és szennyeződés kiküszöbölésére, 
mely a nem roma szomszédoknak sok kellemetlenséget okozó két lakóépületből 
(emeletes házból) áradt. Az a javaslat azonban, hogy építsenek egy falat, mely 
elkülönítené és szegregálná a két közösséget, nagyon nyugtalanító volt, hiszen 
az az emberi méltóság meggyalázása és az egyének törvény előtti egyenlőségé- 
nek megszegése. A fal megépítése túlment minden józan megfontoláson. Meg- 
nyugtató, hogy a cseh kormány haladéktalanul intézkedett a helyzet orvoslása 
érdekében, és elrendelte a fal lebontását nem sokkal felépítése után. 


2. Oktatás 


25. Egyes országokban a roma gyerekeket rendszeresen értelmi fogyatékosok számára 
fenntartott speciális iskolákba irányítják, s ezáltal megfosztják őket az iskolai és az 
azt követő fejlődés lehetőségétől. Egyes kormányhivatalok azt állítják, hogy sok 
roma szülő részesíti előnyben a speciális iskolákat, mert gyermekeiknek gondot 
okoz a normál iskolák tanmenete. Azt is mondják, hogy a roma gyerekeket általá- 
ban 6 vagy 7 éves korukig szoptatják, így sok fontos hatás (pl. nyelv) nem éri őket 
iskolakezdés előtt. A Cseh Köztársaságban a roma és nem roma tanulók aránya a 
speciális iskolákban 11:1. Egy biztos, a roma gyerekek automatikus átirányítása 
speciális iskolákba nagyon hátraveti a közösséget, hiszen intellektuális fejlődésük 
hátráltatása révén ezek a gyerekek elvesztik a megfelelő oktatáshoz való jutás esé- 
lyét, következésképp örökösen másodrangú tagjai maradnak a társadalomnak. 


26. „A cigány és utazó gyerekek iskolaellátottsága” című jelentés, mely a Tanács és a 
Tanácsnak az oktatási miniszterekkel való ülésén elfogadott határozatban (1989. 
május 22. 89/C 153/02) lefektetett intézkedések megvalósítását elemzi, s mely az 
Európai Közösségek égisze alatt 1989-ben jelent meg, 30-40%-ra teszi azoknak a 
roma gyerekeknek az arányát, akik rendszeresen járnak iskolába. A romák fele 
egyáltalán nem részesül semmiféle oktatásban, nagyon kevesen jutnak el a közép- 
fokú képzésig, és az iskolai eredmény a funkcionális írni-olvasni tudás tekinteté- 
ben nagyon gyér, és nem áll arányban a rá fordított idővel. Az EBESZ-jelentés 
ugyanilyen siralmas képet fest a roma gyerekek iskolalátogatásáról és a magas 
arányú írástudatlanságukról. A jelentés több országra vonatkozóan közöl statiszti- 
kát a roma gyerekek iskolázottságáról (EBESZ-jelentés, 5. sz. jegyzet, 67). 


3. Foglalkoztatás 


27. A romákkal szembeni diszkrimináció egyik legkirívóbb példája a foglalkoztatás- 
ban jelentkezik. Függetlenül a kis számú munkahelyért való versengéstől a kelet- 
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közép-európai országokban romákat gyakorlatilag nem foglalkoztatnak a har- 
madik szektorban. A rasszizmus különleges jelentéstevője megemlíti, hogy pl. 
Magyarországon „nincsenek roma taxisofőrök, eladók, kocsmai vagy éttermi 
konyhai munkások, banki vagy szállodai portások. A romákat leginkább szeme- 
tesként, utcasöprőként vagy gyári munkásként alkalmazzák, többségük azon- 
ban munkanélküli. A roma munkanélküliek arányát 60%-ra becsülik, de számos 
forrás szerint a viszonylag prosperáló Budapesten kívül vannak területek, ahol 
csaknem 100%-os a romák munkanélkülisége” (E/CN.4/2000/16/1. függelék, 
114. bekezdés). 


4. Panaszok 


28. A kelet-közép-európai romák közös problémája, hogy panaszaikat nem veszik 
komolyan, és amikor a kormány segíteni kíván, nem kéri ki véleményüket, és 
nem vonja be őket. A kormány intézkedései, még ha jóhiszeműek is, előírás és 
kész tény jellegűek. 


29. Másik panaszuk, hogy nincs vagy nagyon kevés a beleszólásuk a politikába, hi- 
szen alig vagy egyáltalán nincsenek képviselve a kormányzás helyi, központi 
vagy regionális szintjén. A volt Jugoszláv Köztársaságban Macedóniában pl. az 
egyetlen roma parlamenti képviselő egy túlnyomóan romák által lakott válasz- 
tókörzet delegáltja. Egyértelmű tehát, hogy meg kellene keresni azokat a mód- 
szereket, mely által meg lehetne oldani a romák megfelelő képviseletét a kor- 
mányzás minden szintjén. 


5. A roma nők helyzete 


30. Köztudott tény, hogy amikor egy csoport emberi jogai sérülnek, a gyerekeket és 
a nőket éri a legtöbb visszaélés. Ők tulajdonképpen kétszeres diszkrimináció ál- 
dozatai. Roma civil szervezetektől roma nők megerőszakolásáról és kényszerített 
sterilizációjáról érkeztek jelentések. Sőt, fiatal roma nőket prostitúcióra csábíta- 
nak és kényszerítenek, melynek eredményeként a nemzetközi embercsempészet 
áldozataivá válnak. Ezért külön figyelmet kellene fordítani a helyzetükre, és a 
romákkal foglalkozó nemzeti stratégiáknak nőkre vonatkozó speciális akcióter- 
vet kellene tartalmazniuk. 


III. A romák emberi jogi védelme 


31. Elsődleges célunk a romák emberi jogainak védelme annak érdekében, hogy ré- 
szük legyen minden emberi jog élvezetében, különösen azokéban, melyeket a 
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 27. cikkében fog- 
lalt kisebbségi jogok védelmében foganatosítottak nemzetközi és regionális do- 
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kumentumok. E cél eléréséhez a felek együttműködése szükséges. A romák em- 
beri jogi védelmének és hatékony fejlesztésének kulcsfontosságú eleme a felek, 
tehát a romák, a többségi lakosság és a kormány közti kölcsönös bizalom. Olyan 
javaslattal állunk elő, mely mindhárom félnek hasznára válik. 


32. Mind a kormány, mind a többségi közösség domináns helyzetben van a romák- 
kal szemben, akik a különböző társadalmakban csupán kisebbséget alkotnak. 
Ezért a romák szükségleteinek és emberi méltóságának megfelelő társadalmi és 
gazdasági reformok meghozatala azokra vár, akiknek ez hatalmában áll. A kö- 
vetkezőket kell szem előtt tartani: 
a) Fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat a felek között olyan új, füg- 


getlen hivatalok révén, melyeknek feladata a romák emberi jogainak védel- 
me és elősegítése és melyekben jó szándékú és jó hírű, különböző etnikai (pl. 
roma) származású emberek dolgoznak. 


b) A romákat érintő ügyekben konzultálni kell a romákkal, és az őket érintő dön- 
tések meghozatalánál figyelembe kell venni érzékenységüket. A megbeszé- 
léseknek kezdeményezőnek kell lenniük, s a domináns félnek nem szabad azt 
éreztetnie a romákkal, hogy kiváltságokban részesíti őket, vagy hogy ez egy 
„kell vagy sem?” helyzet. Kölcsönös tiszteletre van szükség. 


33. Figyelni kell a többségi lakosság, különösen a soviniszta politikusok gyűlölet- 
beszédének és faji diszkriminációjának minden formájára. Az önkormányzati 
rendeletekben, a közigazgatási, büntető és polgári törvényekben olyan rendel- 
kezésekre van szükség, mely kellő mértékben szigorú a rasszizmussal szemben. 
Csak akkor értik meg az emberek, hogy nem kifizetődő rasszistának lenni, ha a 
közigazgatásnak van megfelelő hatásköre a nyíltan diszkrimináló, megtévedt 
üzletemberek engedélyének visszavonására; amikor az ügyészek vádat emel- 
nek a faji alapú erőszak elkövetői ellen; vagy amikor az áldozatokat kárpótolják 
az őket ért diszkriminatív cselekedetekből eredő károkért. Elengedhetetlen a be- 
csületes és előítélet-mentes rendőrség és az erős és független bíróság kialakítá- 
sa. Úgy kell őket képezni és tanítani, hogy igazságosan és pártatlanul tudjanak 
roma ügyekkel foglalkozni és roma ügyeket tárgyalni. 


34. Az oktatásnak el kell érnie azt, hogy az egyéneknek etnikai hovatartozásra, kultú- 
rára és vallásra nézve függetlenül egyenlő esélyeik legyenek. Sőt, ami ennél fon- 
tosabb, az oktatásnak rá kell ébresztenie az embereket a kulturális pluralizmusra. 
Manapság nemigen beszélhetünk egykultúrájú országokról, hiszen nincs olyan 
ország a világon, mely érintetlen tud maradni más kultúra vagy kultúrák hatásától. 
A multikulturalizmus (multiculturalism) lett a norma, és azok a hatalmak, melyek 
a történelem egy pontján olyan magabiztosan felsőbbrendűnek érezték magukat 
más kultúrákkal szemben, hogy úgy gondolták, hogy az ő kultúrájukat kell ter- 
jeszteni szerte a világban, mára szerencsére belátták, hogy a szerénység is lehet 
(legalább időnként) gyümölcsöző. Ma a kisebbségi etnikai csoportoknak is meg- 
adatik a lehetőség, hogy kultúrájukat gyakorolhassák. A kulturális pluralizmus a 
tolerancia megnyilvánulása, mely mindenképpen jó, de nem biztos, hogy elég. 
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35. A megoldás talán a kultúrák közöttiségben (interculturalism) rejlik, mely lehetővé 
teszi az egyén számára, hogy nyitott és fogékony legyen több, akár egymástól 
messze álló kultúra egyidejű hatására. A kultúra közöttiség több mint a tolerancia. 
Magába foglalja a más kultúrák iránti nyitottságot és fogékonyságot, akár a ki- 
sebbséghez, akár a többséghez tartozunk. Az egyén, akinek identitása a többes 
identitás által gazdagszik, a több kapcsolódási pont révén ésszerűen és megértően 
viselkedik etnikailag eltérő szomszédaival. Az a személy, aki multikulturális tár- 
sadalomban él, és nyitott a kultúrák közöttiségére, könnyebben beilleszkedik a 
társadalomba. A kultúrák közöttisége lehetőség a világpolgárrá válásra (precept 
for becoming a real citizen of the world). 


36. J. S. Gundara a Londoni Egyetemről a Multiculturalism, Deep Democracy and 
Citizen Education (Multikulturalizmus, a demokrácia elmélyítése és a polgárok 
oktatása) című dolgozatában, melyet egy 1999. november 3–5-ei mauritiusi sze- 
mináriumon (Vivre et penser l’inter-culturel aujourd’hui) adott elő, e koncepció 
pozitív példáit véli felfedezni Nagy-Britanniában. Egyes Nagy-Britanniában le- 
telepedett indiaiakról a következőket írja: „Egy Das nevű egyén hindinek, brit- 
nek, ázsiainak, angolnak, bengálinak és európainak vallja magát, egy Pandit G. 
nevű pedig félírnek, ázsiainak, skótnak” (The Times, 1999. július 2.). 


37. Az iskola a kultúraközöttiség előmozdításának legmegfelelőbb médiuma, a ha- 
talom forrása az oktatás. Az „akinél a puskapor, annál a hatalom” elcsépelt frá- 
zis, mely a demokrácián és emberi jogokon alapuló kormányzásban nem játsz- 
hat szerepet. A hatalom alapja a tudás, ennek pedig az oktatás. Ma a TV 
naprakész, friss információt szolgáltat mindenkinek, a romák elvárásai követke- 
zésképp magasabbak, és többé nem hajlandók engedelmesen tűrni a társadalom- 
ban rájuk kirótt szolga szerepét. 


38. A bizalom nem lehet egyoldalú, szükség van kölcsönösségre a romák részéről 
is. A romáknak be kell bizonyítaniuk, hogy tiszteletben tartják azon ország tör- 
vényeit és szokásait, melyben élnek, akárcsak átmenetileg is, feltéve, ha ezek a 
törvények összhangban állnak a nemzetközi emberi jogokkal. A kritikának 
igazságosnak kell lennie. Például, az olyan „házasság” el nem ismerése, mely 
nem felel meg a polgári házasság követelményeinek (a bejegyzést és kihirdetést 
illetően), nem azt a célt szolgálja, hogy a csupán „egyházi” házasságkötésen át- 
esett roma „özvegyet” megfossza az özvegyi járandóságtól. A pusztán „egyhá- 
zi” házasságkötés el nem ismerése nagyon kényes kérdés, hiszen vannak, akik 
az egyházi házasságkötés szentségében hisznek, az államnak viszont kötelessé- 
ge garantálni a nemzeti jog összhangját a Házassághoz való hozzájárulásról, a 
korhatárról és a házasságok bejegyzéséről szóló egyezmény 1. és 3. cikkével. 
Ennek egyszerű megoldásaként be lehetne vezetni olyan jogszabályt, mely 
roma vallási vezetőket és papokat feljogosít arra, hogy polgári érvényű házassá- 
gokat kössenek. Az erre feljogosított személyeknek lenne kötelességük annak 
biztosítása, hogy az ő kezük alatt kötött házasságok összhangban legyenek a 
polgári joggal, és hogy a házasság adatai bekerüljenek a polgári anyakönyvbe. 
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39. A faji kapcsolatokat befolyásolják a sztereotípiák, ez alól a többségi lakosság és 
a romák közti viszony sem kivétel – ezt erősíti pl. az a felfogás, miszerint a ván- 
dorló romák rendezetlenül és koszosan hagyják maguk mögött átmeneti szállás- 
helyüket. A letelepedett romáknak haladéktalanul integrálódni (nem asszimilá- 
lódni) kell a befogadó országba. Ez a kölcsönös bizalmat erősítené. 


IV. Regionális és nemzetközi szervezetekhez való folyamodás 
emberi jogi védelemért 


40. Számos nemzetközi és regionális dokumentum fogalmazza meg a védelmi in- 
tézkedések és mechanizmusok lehetőségét. A jelenlegi világviszonylatban talán 
ezek lehetnek az emberi jogok védelmének és elősegítésének legjobb gyakorlati 
eszközei. Először is, az egyezmény mindig konszenzust jelent, s bár a mércét 
magasra kell állítani, nem mehet túl a felek számára elfogadható gyakorlati kö- 
telezettségen. Ezt az emberi jogok védelmében hozott minden ajánlás figyelem- 
be veszi, s a meglevő jogi keretek szabják meg kidolgozásukat. Másodszor, egy 
ilyenfajta védelmi mechanizmus lehetősége nemzetek feletti szinten objektivi- 
tást és függetlenséget garantál. Ez egy igen fontos biztonsági szelep, különös 
tekintettel arra, hogy a védelmet szolgáltató bíróságról és rendőrségről gyak- 
ran hallani olyan – alapos vagy alaptalan – híreszteléseket, miszerint azok 
együttműködnek a többséggel a kisebbség elnyomásában. Az igazságszolgál- 
tatáshoz való hozzáférés esetenként inkább elméletben, mintsem a gyakorlatban 
él, hiszen a peres felek lehetőségei nagy aránytalanságokat mutatnak. A bírósá- 
gok függetlensége túl könnyelmű előfeltevés, mely azonban nem mindig igazol- 
ható. 


41. Két közösség között kialakult konfliktushelyzetben utópikus és irreális lenne fel- 
tételezni, hogy az egyik közösséghez tartozó bíró előítélet-mentesen tudna ítél- 
kezni a másik közösséghez tartozó személy ügyében. Egy nemrég adott interjú- 
jában (Newsweek, 1999. május 15.) dr. Bernard Kouchnert, a koszovói ENSZ- 
misszió vezetőjét arról kérdezték, hogy szerinte lehetséges-e igazságos tárgya- 
lásokat folytatni az etnikai ellentétektől feszülő légkörben. Őszinte válasza az 
volt, hogy a bírósági rendszer azért nem működik, mert nincs elegendő függet- 
len bíró és ügyész. A Mitrovica elnevezésű felosztott városról beszélgetve el- 
mondta, hogy a helyzet ingatagsága miatt halasztotta el az állítólagos szerb hábo- 
rús bűnösök tárgyalását. Dr. Kouchner diagnózisa rávilágít a viták megoldásához 
elengedhetetlen szilárd, független és tiszteletre méltó intézmények fontosságára. 


42. Mind ez idáig nagyon kevés esetben fordultak romák regionális vagy nemzetközi 
szervezetekhez emberi jogi védelemért annak ellenére, hogy ezek a szervezetek 
függetlenséget és objektivitást garantálnak. Sokan közülük nem ismerik a lehetősé- 
geket, vagy nincsenek megfelelő anyagi forrásaik, jogi kapcsolataik és támogatá- 
suk, mely az ilyen ügyek megfelelő fórumhoz vitelének feltétele. Ez azért sajná- 
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latos, mert a kormányra való nyomás gyakorlásának egyik biztos módja a 
társadalmi változásért való pereskedés (social change litigation), beleértve a faji 
diszkrimináció tárgyú pereket is, melyek gyakran pozitív jogorvoslati intézke- 
dések katalizátoraként működnek. 


43. Sürgősen szükség lenne emiatt 
a) olyan információs kampányra, mely felhívná a romák figyelmét azokra a jogor- 


voslati lehetőségekre, melyek az országhatárokon túl rendelkezésükre állnak; 
b) felmérni a regionális és nemzetközi szervek védelmének hatékonyságát és 


feltárni azokat a módszereket, melyekkel egy fokozott védelmi hálózatot le- 
het biztosítani. Az az általános kritérium, miszerint minden létező jogorvos- 
lati lehetőséget ki kell meríteni, mielőtt egy államot egy nemzetközi fórum 
elé lehetne citálni, igazságtalanságot eredményez ott, ahol nincs határidő ki- 
tűzve az emberi jogi panaszok tárgyalására; 


c) kihasználni az egyes országoknak a romakérdés megoldására irányuló hajlan- 
dóságát. 1999 júniusáig az Európa Tanács 41 tagállamából 27 ratifikálta a 
Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt, mely a kisebbségek 
védelmének egyik igen fontos regionális eszköze. A dokumentum 1998. febru- 
ár 1-jén lépett hatályba. A kisebbségek emberi jogi védelmének fejlesztése 
minden bizonnyal összefonódik azzal, hogy egyes országok csatlakozási tár- 
gyalásokat folytatnak az Európai Unióval és azzal, hogy a nemzetközi normát 
megüssék, emelni kell az emberi jogok színvonalát. 


44. Az emberi jogok védelmét szolgáló számos regionális és nemzetközi dokumen- 
tum adta mechanizmus kiváló eszköz a kisebbségek emberi jogainak betartásá- 
ra, melyeket maximálisan ki kellene használni. 


V. Megvalósíthatósági tanulmány 


45. Tekintettel a romák emberi jogi problémáinak összetettségére és sokaságára, 
szükség lenne egy olyan tanulmányra, mely feltárja, hogy ellentétben más ki- 
sebbségekkel, akik sikeresen integrálódtak az általuk kiválasztott országokban, 
a romák problémái miért térnek vissza annak ellenére, hogy több generáció óta 
ugyanazokban az országokban élnek. 


46. Meg kell határozni, mely országokban a legégetőbbek a romák emberi jogi 
problémái, fel kell tárni a problémákat, az okokat, a megtett vagy megteendő in- 
tézkedéseket, össze kell hasonlítani az egyes országok tapasztalatait s azokat a 
lehetőségeket, melyekkel megvalósulhat a romák emberi jogi védelme akár az 
integráció, akár a konszenzusra épülő belső autonómia révén. Biztosítani kell a 
romák részvételét a döntéshozatalban, a politikai és közéletben. Figyelmet érde- 
melnek azok az intézkedések, melyeket Magyarország tett 1995 óta, s melyek 
arra irányulnak, hogy nemzeti kisebbségi önkormányzatok felállítása révén ha- 
talommal ruházzák fel a romákat. Más országokban is megfigyelhetők hasonló 
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intézkedések. Az egyes államokon belül szétszórtan vagy koncentráltan is élnek 
romák, és a letelepedett, illetve nomád életmódot folytató közösségek igényei 
eltérőek lehetnek. Bizonyos esetekben egy olyan jól átgondolt autonómiaterve- 
zet, mellyel a civil társadalom is egyetért, mind a többség, mind a kisebbség – 
főként a roma kisebbség – jogainak hatékonyabb védelmet nyújthat. Minden au- 
tonómiajavaslatnak azonban tekintettel kell lennie az érintett terület és lakosság 
sajátosságaira, s elengedhetetlen feltétele a többségi és kisebbségi lakosság be- 
leegyezése. Az autonómia egyik érdekes változata a vajdasági közösségek által 
felvetett javaslat. 


47. Meg kell ismerni az Európán kívül élő romák emberi jogi helyzetét is, hogy 
megy soruk Dél- és Észak-Amerikában, Ausztráliában, és mi a helyzet Indiá- 
ban, ahol gondok voltak a Rajasthanban letelepedő Banjarai cigányok állampol- 
gárságával, melyet egy delhii fórum keretében meg is vitattak. 


48. Össze kell állítani egy olyan átfogó ajánlást, mely elősegíti a romák emberi jogi 
problémáinak megoldását. 


49. Végül, de nem utolsósorban a tanulmánynak meg kell fogalmaznia annak lehe- 
tőségét, hogy a romák emberi jogi problémájában érintettek ne csupán a problé- 
mákra, hanem azokra az intézkedésekre összpontosíthassanak, melyek révén 
megoldást is találhatnak. 


Fordította Császár Ivett 
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EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERVEZET 
NEMZETI KISEBBSÉGI FŐBIZTOS 


 


AZ EBEÉ NEMZETI KISEBBSÉGEK FŐBIZTOSÁNAK JELENTÉSE 
ROMÁK AZ EBEÉ TÉRSÉGBEN1 


1993. szeptember 21. 


[...] 


5.2. Általános ajánlások 


Az EBEÉ résztvevő államai a következő általános intézkedéseket ajánlják megfon- 
tolás tárgyául: 
1. A részt vevő államok erősítsék meg a romák helyzetére vonatkozó minden 


EBEÉ-kötelezettségüket, mintegy első lépésként az őket sújtó komoly problémák 
megoldása felé vezető úton. A részt vevő államoknak különösen nyomatékosíta- 
niuk kell az Értekezlet Koppenhágai Találkozójának keretében elfogadott Emberi 
Dimenzió dokumentumok IV. fejezetének 40. paragrafusában és annak bekezdé- 
seiben kidolgozott és elfogadott intézkedések megvalósítását. 


2. A részt vevő államok ismerjék el, hogy a romák általánosságban vett problémái 
minden egyes résztvevő államon belül különleges intézkedéseket igényelnek. 
Ugyanakkor azt is be kell látni, hogy problémáik megoldatlanságának komoly 
nemzetközi következményei lehetnek, pl. a vándorlás kapcsán. A részt vevő álla- 
mok intézkedéseinek tartalmazniuk kell a polgári, politikai, gazdasági, szociális 
és kulturális jogok megvalósítását, a demokratikus intézmények és a jogállami- 
ság megerősítését. Tartalmazhatnak továbbá olyan, a romákat érintő különleges 
kormánypolitikákat, melyek a foglalkoztatás, oktatás, egészségügy és általános 
jólét körébe esnek. Be kell látni, hogy az ilyen intézkedéseknek a közösség igé- 
nyeinek objektív felismeréséből kell kiindulniuk az érintett lakossággal való kon- 
zultáción alapulva és az ő közreműködésükkel megvalósulva. A politikák gya- 
korlatba való átültetésekor figyelembe kell venni, hogy azok a közösségen belüli 
feszültségeket ne fokozzák bizonyos csoportok másokéhoz képest (látszólago- 
san) kedvezőbb bánásmódjával. 


                                            
1 1994-ig Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet. 
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3. A részt vevő államoknak nyomatékosítaniuk kell az Emberi Dimenzió fontossá- 
gát, hiszen a roma ügyek is általában ez alá tartoznak, s ez segíti a részt vevő álla- 
mokat a romák problémáit érintő nemzeti és helyi szintű politikák hatékonyságá- 
nak előmozdításában, megvalósításában és értékelésében. E tekintetben a részt 
vevő államoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a nemzetközi együttműködés ha- 
tásos segítséget tud nyújtani a részt vevő államok romákat érintő konstruktív poli- 
tikáinak kialakítása és megvalósítása terén a kiegészítő segédanyagok és technikai 
segítségnyújtás révén. E tekintetben tehát a többoldalú szervezeteknek és egyes ál- 
lamoknak partneri viszonyt kell kialakítaniuk. Más országok tapasztalata és szak- 
értelme a roma ügyek kezelésében – továbbá a hasonlóan periferikus népességek 
problémáinak rendezésébeni gyakorlat a világ egyéb részein – értékes forrás le- 
het, és az EBEÉ fontos szerepet játszhat ezen ismeretek közvetítésében a részt 
vevő államok felé. 


4. A nemzetközi vándorlás terén a részt vevő államok ismerjék fel a mostanában fel- 
erősödött, régiókon belüli vándorlási áramlatok összetett okait, ideértve olyan té- 
nyezőket, mint a társadalmi-gazdasági hátrányos megkülönböztetés, a rasszizmu- 
son vagy idegengyűlöleten alapuló támadások, melyek vándorlásra késztethetik az 
olyan csoportokat, mint a romák. Az államok azon kiváltságának fényében, mely 
az idegeneknek a területükre való belépését és ott-tartózkodását szabályozni enge- 
di, az EBEÉ a humánus politikák és eljárások szükségességét hangsúlyozza olyan 
ügyekben, mint a politikai menedék és a menekülteket érintő rendelkezések. Ha- 
sonlatosan, a korábbi nagyobb államszerkezetek utódállamainak állampolgársági 
törvényeit olyan humánus módon kell megalkotni és foganatosítani, hogy az állam- 
polgársági és honosítási alkalmasság megállapításakor kellően megfontolják a hu- 
manitárius szempontokat. Ebben az összefüggésben a részt vevő államok erősítsék 
meg az állampolgársági és menekültügyek terén vállalt EBEÉ-kötelezettségeiket, 
és ha még nem tették meg, vegyék fontolóra a vonatkozó nemzetközi okmányok 
aláírását és megerősítését, ideértve többek között az 1961. évi ENSZ-egyezményt a 
hontalanság visszaszorításáról és a menekültek státusára vonatkozó 1951. évi 
ENSZ-egyezményt, valamint ennek 1967. évi jegyzőkönyvét. Továbbá a részt 
vevő államok kísérjék figyelemmel a vándorlási folyamatokat, ideértve a határok 
ellenőrzését és a repatriálási intézkedéseket annak érdekében, hogy e gyakorlatok 
ne okozzanak újabb problémákat. 


 


5.3. Különleges ajánlások 


A részt vevő államok vegyék fontolóra a következő különleges lépéseket: 
1. Az Emberi Dimenzió roma ügyekre való általános alkalmazhatóságának fényében 


ajánlatos, hogy ezen ügyek a felülvizsgálat és végrehajtás témájú értekezletek 
(Review Conferences, Implementation Meetings), valamint az EBEÉ Emberi Di- 
menziójának keretében szervezett egyéb idevonatkozó fórumain a megfontolás 
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állandó tárgyát képezzék. Ezeken a fórumokon a részt vevő államok és civil szer- 
vezetek kapjanak lehetőséget az egyes részt vevő államokbeli roma népesség 
mindenkori helyzetéről való konkrét információk átadására, a roma problémákat 
érintő új, konstruktív politikák végrehajtásának haladásáról és a még megoldat- 
lan ügyek értékeléséről való beszámolásra. 


2. Ajánlott továbbá az Emberi Dimenzióban fellelhető, roma ügyekkel kapcsolatos 
források mennyiségének fokozása, értelemszerűen leginkább a Demokratikus In- 
tézmények és az Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) révén, és annak meg kell talál- 
nia a roma ügyekkel való kapcsolódási pontot. 


3. A roma ügyek kezelésének az Emberi Dimenzión keresztül történő fokozott tá- 
mogatásával az EBEÉ-nek hozzá kell járulnia a hatékonyabb, romákkal kapcso- 
latos politikák előmozdításához a részt vevő államoknak a politikák kidolgozá- 
sában és megvalósításában nyújtott segítség révén. A szóban forgó ügyekre 
vonatkozó megbízható adatok hiányában az EBEÉ-nek, amennyire lehetséges, 
„ösztönöznie kell a romákkal és az őket érintő problémákkal foglalkozó kutatáso- 
kat és tanulmányokat”, amint azt a Genfi Nemzeti Kisebbségek Szakértőinek Ta- 
lálkozója megfogalmazza az ajánlás IV. fejezetében. A romákkal kapcsolatos po- 
litikák fejlesztésének első lépéseként az egyes államok fontolóra vehetik az 
EBEÉ és más nemzetközi képviseletek felkérését a létező kormánypolitikák és 
azok megvalósításának tényszerű leltározására. 


4. A roma ügyekben az egymást kiegészítő együttműködést és a felesleges erőfeszí- 
tések elkerülendőségét szem előtt tartva, konzultációkra van szükség az EBEÉ, 
az Európa Tanács, az Európai Közösség, a megfelelő ENSZ-képviseletek és más 
idevágó többoldalú intézmények között; a roma ügyekért felelős kormányhiva- 
talnokok között és az ezen ügyekben érintett civil szervezetek között. A konzultá- 
ciók során megfontolandó lenne a kormányoknak a roma ügyekre szánt technikai 
segítséggel való hatékony ellátása, talán az egész régiót felölelő olyan mechaniz- 
mus révén, mely gondoskodna a konstruktív politikák gyakorlatának feltárásáról, 
értékeléséről és terjesztéséről. 


Fordította Császár Henrietta 
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EBESZ NEMZETI KISEBBSÉGI FŐBIZTOS 


 
A NEMZETI KISEBBSÉGI FŐBIZTOS JELENTÉSE 


A NEMZETI KISEBBSÉGEKRŐL – ROMÁK ÉS SZINTIK 
 


1999. szeptember. 22. 
 
[...] 


 
II. Ajánlások 


A. Hátrányos megkülönböztetés és faji erőszak 


Törvénynek jogalapot és jogorvoslatot kell biztosítania, valamint meghatároznia a 
hátrányos megkülönböztetés fogalmát. A szükséges intézkedések között vannak az 
alábbiak: 
1. Megkülönböztetést nélkülöző törvényalkotás (a faji és etnikai alapokon nyugvó 


hátrányos megkülönböztetés kifejtése a közélet minden területén, melybe bele- 
tartozik a tömegszállásokhoz való hozzáférés, állampolgárság, oktatás, foglal- 
koztatás, egészségügy, lakásprogram, közszolgáltatás, szociális szolgáltatások 
stb.). 


2. Olyan jogalkotás és végrehajtás, mely megtiltja a nemzeti, faji vagy vallási alapo- 
kon nyugvó gyűlölködést, mely a hátrányos megkülönböztetésnek, gyűlölködés- 
nek vagy erőszaknak ösztönzője. 


3. Olyan jogalkotás, mely hangsúlyt fektet az etnikai/faji alapon elkövetett bűncse- 
lekmények büntetésére. 


4. Olyan kormányrendeletek vagy más vonatkozó jogi normák alkotása, melyek 
száműzik az etnikai-faji alapú hátrányos megkülönböztetést a kormány által vég- 
zett és/vagy finanszírozott tevékenységekből. 


5. Olyan megerősítő intézkedések kialakítása és használata, melyek a közalkalma- 
zotti munkáltatás, közbeszerzési eljárás és más, a kormány által végzett és/vagy 
finanszírozott tevékenységek során előnyben részesítik a szakképzett roma mun- 
kaerőt. 


6. A fenti jogi normák fegyelmi normák kialakításán és betartatásán keresztüli haté- 
kony alkalmazása, biztosítva, hogy azon közhivatalnokok, ideértve a rendőröket 
is, akik hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak, gyors és jelentőségteljes 
megtorlásban részesülnek. 


7. Olyan kormányhivatal felállítása, melynek képzett szakemberei felelősek a meg- 
különböztetést nélkülöző normák nyilvánosságra hozataláért, és hatalmuk van 
ezen normák megszegésének feltárásában, valamint büntetőjogi eljárások kezde- 
ményezésében. 
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8. A legmagasabb szintű közhivatalnokoknak fel kell szólalniuk a romák és más 
kisebbségek hátrányos faji megkülönböztetése ellen, és nyilvánvalóvá kell ten- 
niük, hogy a rasszizmust nem tolerálják. 


9. A 14. számú, a faji megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szó- 
ló ENSZ egyezmény kinyilvánítja az ellenőrző bizottság azon hatáskörét, mely 
szerint a bizottság a címzettje az egyezmény egyének vagy csoportok általi 
megszegésének, és mely szerint a bizottság hivatott ezeket az eseteket megfele- 
lően kommunikálni. (NB: számos EBESZ-tagország még nem csatlakozott az 
egyezményhez.) 


10. A hátrányos faji és etnikai megkülönböztetésről szóló továbbképzés kialakítása 
és megvalósítása rendőrök, ügyészek és nemzetközi emberi joggal foglalkozó 
bírók számára. 


11. A romák elleni rasszizmus természetét, a hátrányos faji megkülönböztetést tiltó 
jogi rendelkezéseket és minden egyén – roma is – jogsérelem esetén jogorvos- 
lathoz való jogát ismertető oktatási program kifejlesztése és megvalósítása – tö- 
megmédiák segítségével – a köz számára. 


12. A roma gyerekek egyenlő oktatási lehetőségeit célzó nyelvi és más szükséges 
segítségnyújtás kialakítása és finanszírozása az oktatás terén. 


13. A romák igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének segítését célzó intézkedé- 
sek alkalmazása. Olyan roma és nem roma szegények számára kialakított, finan- 
szírozott és hatékonyan működtetett jogi segítségnyújtás, mely a bűncselekmény 
elkövetésével vádlottakat és/vagy a polgárjogi úton jogaikat védelmezőket cé- 
lozza. 


14. A fenti területek mindegyikének fejlődését áttekinthető módon és rendszeresen 
nyomon követő és jelentő nemzeti rendszerek kialakítása és működtetése. 


B. Oktatás 


A roma közösségek távolabbi jövőjének fejlődése szempontjából különösen fontos 
az alap- és az egyetemi oktatáshoz való hozzáférés javítása. 
1. A nemzeti kormányoknak összehangolt erőfeszítéseket kell tenniük annak érde- 


kében, hogy az iskolákban megszüntessék a romákat ért hátrányos megkülön- 
böztetéseket. Ennek érdekében a kormányoknak garantálniuk kell, hogy a taná- 
rok és más, oktatásban dolgozók a multikulturális oktatás terén megfelelő 
képzésben részesüljenek, a nemzeti jog pedig tiltsa megfelelően és nyújtson ha- 
tékony jogorvoslatot az oktatás terén történő hátrányos megkülönböztetés ese- 
teire. 


2. A kormányoknak összehangolt erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, 
hogy megszüntessék azon bevett gyakorlatokat, melyek a roma gyerekek beis- 
kolázásában az önkéntelen szegregációt támogatják. Különös tekintettel a roma 
gyerekek értelmi fogyatékos diákok számára fenntartott osztályokba vagy isko- 
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lákba irányítására. A kormányoknak megfelelő erőforrást kell biztosítaniuk 
olyan programokra, melyek lehetővé teszik a roma gyerekek nem speciális isko- 
lákban való boldogulását. 


3. A kormányok megfontolás tárgyává tehetik olyan iskola-előkészítő progra- 
mok támogatását, melyek segítik a roma gyerekek felkészítését az általános is- 
kolára, valamint olyan „fellendítő” programokét, melyek megfelelő támoga- 
tást adnak a roma gyerekek számára a nem speciális iskolákban végzett 
tanulmányaik során. 


4. A kormányoknak intézkedéseket kell tenniük a roma oktatók számának növelé- 
se érdekében. 


5. Tekintettel a roma kultúra különbözőségeire, mindazokban a programokban, 
melyek az oktatáshoz való hozzáférésüket hangsúlyozzák, mind pedig abban a 
törekvésben, hogy részt vegyenek a felsőoktatásban, kulcsszerepet kap a rugal- 
masság. 


6. Annak érdekében, hogy az iskolák tiszteletben tartsák a gyermeki méltóságot, a 
kormányoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az oktatási anyagok tartalmaz- 
zanak roma történelemmel és kultúrával kapcsolatos ismereteket, különös te- 
kintettel azokra a régiókra, területekre, ahol jelentős számú a roma lakosság. 


7. A kormányoknak olyan programokat kell kialakítaniuk, melyek anyagi fedezet- 
ként szolgálnak az iskolai étkezésekhez, a tankönyvekre és az oktatáshoz kap- 
csolódó más költségek megtérítéséhez azon gyermekek esetében, akiknek szü- 
lei nem tudják ezeket kifizetni. 


C. Életkörülmények 


Az EBESZ-országok számos roma közösségének lakás és egészség szükségletei meg- 
különböztetett figyelmet és erőforrások allokálását igényli. Néhány megfontolásra 
érdemes intézkedés: 
1. A kormányoknak nagyobb hajlandóságot kell mutatniuk arra, hogy felbecsüljék 


a nemzetközi szervezetektől és pénzügyi intézetektől felvehető lakásépítési pro- 
jektekre szánt kölcsönök odaítélésének kockázatát. 


2. Külföldi adományozók tegyék megfontolás tárgyává lakásépítési tervek megva- 
lósítási tanulmányainak anyagi támogatását. Ez arra ösztönözheti a helyi és nem- 
zeti hatóságokat, hogy nagyobb lakásépítési projektek kivitelezéséhez szüksé- 
ges kölcsönért ezekhez az adományozókhoz forduljanak. 


3. Az EBESZ-tagországok olyan szándékkal tekintsék át szabályozó rendszerüket, 
hogy megszüntessék az olyan lakásépítési programokat gátoló követelmény- 
rendszereket, melyek a fejlődést még elegendő anyagi forrás esetén is gátolják. 


4. Roma egyéneket be kell vonni a lakásellátási politika kialakításába, valamint ér- 
dekeltté kell őket tenni az érdekükben zajló lakásépítési projektek építkezési, 
felújítási és/vagy karbantartási munkálataiban. 
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5. Bár a kormányoknak tiszteletben kell tartaniuk a roma közösségek szabad vá- 
lasztását arra vonatkozóan, hogy más roma közösséggel együtt éljenek, egyben 
biztosítaniuk kell, hogy a lakáspolitika nem támogatja a szegregációt. Hatékony 
megközelítés lehet, ha pénzügyi ösztönzést kapnak olyan lakásépítési projek- 
tek, melyek kedvezményezettjei vegyes roma és nem roma közösségek, sem- 
mint a társadalom többi részétől elszeparált közösségekbe különíteni a romákat. 


6. A kormányoknak biztosítaniuk kell, hogy a romák lakáskérdés kapcsán nem 
hátrányos megkülönböztetés áldozatai. Azokban az EBESZ-országokban, ahol 
ezt célzó törvénykezés még nem létezik, olyan törvényeket kell alkotni, melyek 
lakáskérdés kapcsán megakadályozzák a hátrányos megkülönböztetést, és tör- 
vényszegés esetére garantálják a megfelelő jogorvoslatot. 


7. A lakáskérdés kapcsán, tekintettel a számos romát érő bizonytalanságra, a kor- 
mányoknak meg kell kísérelniük, hogy rendezzék a tisztázatlan jogállású ingat- 
lanban élő romák jogi státusát. 


8. A kormányoknak azonnali intézkedéseket kell tenniük a roma közösségeket súj- 
tó magas megbetegedési arány és az alultápláltság ellen. 


9. A kormányoknak biztosítaniuk kell a romák egyenlőségét a közegészségügyhöz 
való hozzáférésben. 


10. A kormányoknak intézkedéseik során kiemelt figyelmet kell szentelniük a nők 
különleges helyzetének és igényeinek, többek között a megfelelő lakásellátásra 
és a közegészségügy hozzáférhetőségére. 


D. Politikai szerepvállalás 


A következő ajánlások a romák hatékony bevonását hivatottak támogatni, és alkal- 
mazhatják ezeket mind kormányközi szervezetek, mind az EBESZ-országok. 
1. Részvétel a korai szakaszban: A romákat érintő eljárások sikeressége érdekében 


a romákat az eljárások kialakításának lehető legkorábbi szakaszába vonjuk be. 
2. A kormánypolitikát formáló roma vélemények: A romák formális konzultációs 


folyamatokba történő bevonása hozzájárul az államigazgatás hatékonyságához. 
3. Bevonás: Főbb államigazgatási kezdeményezések formálásában való roma rész- 


vételt biztosító eljárások nagy valószínűséggel akkor lehetnek jogosak és haté- 
konyak, ha azokat széles körben alkalmazzák. 


4. Áttekinthetőség: A kormányoknak biztosítaniuk kell, hogy a roma közösségek 
képviselői döntéshozatal előtt időben megkapják a programokról és javaslatok- 
ról szóló lényeges információkat annak érdekében, hogy azokat megfelelően 
tudják elemezni és annak alapján javaslatot tenni. 


5. Hivatalos megbeszéléseken kívüli roma részvétel: Roma vezetőktől értékes ja- 
vaslatok szerezhetők olyan munkaértekezletek során, melyek a kormányhiva- 
talnokokkal szabályos időközönként megrendezett hivatalos találkozókon kívül 
jönnek létre. 
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6. Jelentős roma részvétel a kormányzás minden szintjén: Tekintettel a helyi admi- 
nisztráció nemzeti roma politika megvalósításában betöltött kulcsszerepére, a 
roma részvétel ezeken a szinteken nélkülözhetetlen. 


7. Romák részvétele a megvalósításban és értékelésben: A romák részvétele nem- 
csak a roma közösségek életkörülményeit javítani célzó programok tervezésében, 
hanem azok megvalósításában és értékelésében is különösen fontos. 


8. Képzés: Azok az adományozók, akik a politikai döntéshozatali eljárásban való 
roma részvételt szeretnék ösztönözni, olyan képzési programokat támogathatnak, 
melyek a politikai, politikai döntéshozatali és közigazgatási készségeket fejlesz- 
tik. 


9. Állampolgárság: Állampolgársággal foglalkozó új törvénytervezetek, törvények 
nem különböztethetik meg hátrányosan a törvényesen állampolgárságot igénylő- 
ket, illetve nem tagadhatnak meg állampolgárságot a hosszú ideje az ország terüle- 
tén élőktől. Az EBESZ részt vevő államainak biztosítaniuk kell továbbá, hogy a 
tartózkodással kapcsolatos törvények nem fosztják meg állampolgáraikat válasz- 
tójoguktól, illetve hogy azoknak semmilyen hátrányos megkülönböztetést ösz- 
tönző hatása nincs. 


E. Az EBESZ roma és szinti ügyekért felelős kapcsolattartójának 
felhatalmazása 


Tekintettel arra, hogy a romák milyen nagymennyiségű és összetett üggyel szembe- 
sülnek, valamint arra, hogy a különféle kormányközi testületek már számos, romákkal 
kapcsolatos javaslattételt dolgoztak ki, a roma és szinti ügyekért felelős EBESZ- 
kapcsolattartó munkája akkor lehet hatékony, ha irodája előre meghatározott célki- 
tűzések végrehajtására használja széles körű felhatalmazását. Alább néhány, a kap- 
csolattartó számára alkalmazásra szánt javaslat: 
1. Proaktív szerepvállalás a részt vevő államok romákkal szembeni EBESZ-válla- 


lásainak való megfelelés érdekében tett intézkedésekről szóló információk elem- 
zésében, valamint a kormányok vállalások érdekében tett erőfeszítéseire vonat- 
kozó javaslatok kidolgozása. 


2. Az EBESZ részt vevő államainak meghatározott időközönként be kell számol- 
niuk roma politikájukról és a megvalósított intézkedésekről a kapcsolattartónak. 


3. Kormányok tanácsadójaként jár el. Olyan folyamatokra tesz javaslatot, melyek 
nagy valószínűséggel biztosítják a romák hatékony részvételét a nemzeti, regio- 
nális és helyi politikai döntéshozatalban, és melyek segítik a nemzeti politika he- 
lyi szintű megvalósítását. 


4. Javaslatokat tesz a kormányok számára a roma és nem roma közösségek közötti 
feszültségek enyhítésére, valamint a közhivatalnokok és intézmények, beleértve 
a rendőrséget is, romákkal szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés el- 
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leni harc hatékony módszereire. „Legjobb módszerek” gyűjteményének összeál- 
lítása különösen hasznos lehet. 


5. Amennyiben szükséges, a roma lakosságot befolyásoló körülmények feltárására 
irányuló helyszíni felméréseket végez. A felmérések elvégzéséhez szükséges 
erőforrásokat és eszközöket a kapcsolattartó rendelkezésére kell bocsátani. 


6. A veszélyeztetett roma közösségeket védő kormányok és kormányközi testületek 
tekintsék a kapcsolattartót valamiféle erőforrásnak; különösen az EBESZ hasz- 
nálhatja fel hatékonyan a roma ügyeket a veszélyeztetett romákkal foglalkozó, 
részt vevő országok számára kialakított képzési programokban. 


7. Tekintettel a kapcsolattartó abbéli felhatalmazására, hogy szemináriumokat és 
munkacsoportokat vezessen, és hogy ezt meg is valósítsa, különösen hasznos len- 
ne olyan szeminárium szervezése, melynek témája a kormányok által végzett ki- 
sebbségre vonatkozó adatgyűjtés. 


8. A kapcsolattartó programját legalább részben úgy kell kialakítani, hogy legyen 
lehetőség más szervezetek romákkal kapcsolatos fontos kezdeményezéseinek ta- 
nulmányozására. 


Fordította Császár Henrietta 
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EBESZ NEMZETI KISEBBSÉGI FŐBIZTOS 


 


JELENTÉS A ROMÁK ÉS A SZINTIK HELYZETÉRŐL 
AZ EBESZ-TÉRSÉGBEN 


2000. március 10. 
 
[...] 


 
VII. Ajánlások 


A. Hátrányos megkülönböztetés és faji erőszak 


Törvénynek jogalapot és jogorvoslatot kell nyújtania, valamint meghatároznia a 
hátrányos megkülönböztetés fogalmát. A szükséges intézkedések között vannak az 
alábbiak: 
1. Megkülönböztetést nélkülöző törvényalkotás (a faji és etnikai alapokon nyugvó 


hátrányos megkülönböztetés kifejtése a közélet minden területén, melybe bele- 
tartozik a tömegszállásokhoz való hozzáférés, állampolgárság, oktatás, foglal- 
koztatás, egészségügy, lakásprogram, közszolgáltatás, szociális szolgáltatások 
stb.). 


2. Olyan jogalkotás és végrehajtás, mely megtiltja a nemzeti, faji vagy vallási alapo- 
kon nyugvó gyűlölködést, mely a hátrányos megkülönböztetésnek, gyűlölködés- 
nek vagy erőszaknak ösztönzője. 


3. Olyan jogalkotás, mely hangsúlyt fektet az etnikai/faji alapon elkövetett bűncse- 
lekmények büntetésére. 


4. Olyan kormányrendeletek vagy más vonatkozó jogi normák alkotása, melyek 
száműzik az etnikai-faji alapú hátrányos megkülönböztetést a kormány által vég- 
zett és/vagy finanszírozott tevékenységekből. 


5. Olyan megerősítő intézkedések kialakítása és használata, melyek a közalkalma- 
zotti munkáltatás, közbeszerzési eljárás és más, a kormány által végzett és/vagy 
finanszírozott tevékenységek során előnyben részesítik a szakképzett roma mun- 
kaerőt. 


6. A fenti jogi normák fegyelmi normák kialakításán és betartatásán keresztüli haté- 
kony alkalmazása, biztosítva, hogy azon közhivatalnokok, ideértve a rendőröket 
is, akik hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak gyors és jelentőségteljes meg- 
torlásban részesülnek. 


7. Olyan kormányhivatal felállítása, melynek képzett szakemberei felelősek a meg- 
különböztetést nélkülöző normák nyilvánosságra hozataláért, és hatalmuk van 
ezen normák megszegésének feltárásában, valamint büntetőjogi eljárások kezde- 
ményezésében. 
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8. A legmagasabb szintű közhivatalnokoknak fel kell szólalniuk a romák és más 
kisebbségek hátrányos faji megkülönböztetése ellen, és nyilvánvalóvá kell ten- 
niük, hogy a rasszizmust nem tolerálják. 


9. A 14. számú, a faji megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szó- 
ló ENSZ-egyezmény kinyilvánítja az ellenőrző bizottság azon hatáskörét, mely 
szerint a bizottság a címzettje az egyezmény egyének vagy csoportok általi 
megszegésének, és mely szerint a bizottság hivatott ezeket az eseteket megfele- 
lően kommunikálni. (NB: számos EBESZ-ország még nem csatlakozott az 
egyezményhez.) 


10. Hátrányos faji és etnikai megkülönböztetésről szóló továbbképzés kifejlesztése 
és megvalósítása rendőrök, ügyészek és nemzetközi emberi joggal foglalkozó 
bírók számára. 


11. A romák elleni rasszizmus természetét, a hátrányos faji megkülönböztetést tiltó 
jogi rendelkezéseket és minden egyén – roma is – jogsérelem esetén jogorvos- 
lathoz való jogát ismertető oktatási program kifejlesztése és megvalósítása – tö- 
megmédiák segítségével – a köz számára. 


12. A roma gyerekek egyenlő oktatási lehetőségeit célzó nyelvi és más szükséges 
segítségnyújtás kialakítása és finanszírozása az oktatás terén. 


13. A romák igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének segítését célzó intézkedé- 
sek alkalmazása. Olyan roma és nem roma szegények számára kialakított, finan- 
szírozott és hatékonyan működtetett jogi segítségnyújtás, mely a bűncselekmény 
elkövetésével vádlottakat és/vagy a polgárjogi úton jogaikat védelmezőket cé- 
lozza. 


14. A fenti területek mindegyikének fejlődését áttekinthető módon és rendszeresen 
nyomon követő és jelentő nemzeti rendszerek kialakítása és működtetése. 


B. Oktatás 


A roma közösségek távolabbi jövőjének fejlődése szempontjából különösen fontos 
az alap- és az egyetemi oktatáshoz való hozzáférés javítása. 
1. A nemzeti kormányoknak összehangolt erőfeszítéseket kell tenniük annak érde- 


kében, hogy az iskolákban megszüntessék a romákat ért hátrányos megkülön- 
böztetéseket. Ennek érdekében a kormányoknak biztosítaniuk kell, hogy a taná- 
rok és más, oktatásban dolgozók a multikulturális oktatás terén megfelelő 
képzésben részesüljenek, a nemzeti jog pedig tiltsa megfelelően, és biztosítson 
hatékony jogorvoslatot az oktatás terén történő hátrányos megkülönböztetés 
eseteire. 


2. A kormányoknak összehangolt erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, 
hogy megszüntessék azon bevett gyakorlatokat, melyek a roma gyerekek beis- 
kolázásában az önkéntelen szegregációt támogatják. Különös tekintettel a roma 
gyerekek értelmi fogyatékos diákok számára fenntartott osztályokba vagy isko- 
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lákba irányítására. A kormányoknak megfelelő erőforrást kell szánniuk olyan 
programokra, melyek lehetővé teszik a roma gyerekek nem speciális iskolákban 
való boldogulását. 


3. A kormányok megfontolás tárgyává tehetik olyan iskola-előkészítő programok 
támogatását, melyek segítik a roma gyerekek felkészítését az általános iskolára, 
valamint olyan „fellendítő” programokét, melyek megfelelően támogatják a 
roma gyerekeket a nem speciális iskolákban végzett tanulmányaik során. 


4. A kormányoknak intézkedniük kell a roma oktatók számának növelése érdeké- 
ben. 


5. Tekintettel a roma kultúra különbözőségeire, mindazokban a programokban, me- 
lyek az oktatáshoz való hozzáférésüket hangsúlyozzák, mind pedig abban a tö- 
rekvésben, hogy részt vegyenek a felsőoktatásban, kulcsszerepet kap a rugalmas- 
ság. 


6. Annak érdekében, hogy az iskolák tiszteletben tartsák a gyermeki méltóságot, a 
kormányoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az oktatási anyagok tartalmaz- 
zanak roma történelemmel és kultúrával kapcsolatos ismereteket, különös tekin- 
tettel azokra a régiókra, területekre, ahol jelentős számú a roma lakosság. 


7. A kormányoknak olyan programokat kell kialakítaniuk, melyek anyagi fedezet- 
ként szolgálnak az iskolai étkezésekhez, a tankönyvekre és az oktatáshoz kapcso- 
lódó más költségek megtérítéséhez azon gyermekek esetében, akiknek szülei 
nem tudják ezeket kifizetni. 


C. Életkörülmények 


Az EBESZ-országok számos roma közösségének lakás- és egészségügyi szükségletei 
megkülönböztetett figyelmet és erőforrások allokálását igényli. Néhány megfonto- 
lásra érdemes intézkedés: 
1. A kormányoknak nagyobb hajlandóságot kell mutatniuk arra, hogy felbecsüljék a 


nemzetközi szervezetektől és pénzügyi intézetektől felvehető lakásépítési pro- 
jektekre szánt kölcsönök odaítélésének kockázatát. 


2. Külföldi adományozók tegyék megfontolás tárgyává lakásépítési tervek megva- 
lósítási tanulmányainak anyagi támogatását. Ez arra ösztönözheti a helyi és nemze- 
ti hatóságokat, hogy nagyobb lakásépítési projektek kivitelezéséhez szükséges 
kölcsönért ezekhez az adományozókhoz forduljanak. 


3. Az EBESZ-országok olyan szándékkal tekintsék át szabályozó rendszerüket, 
hogy megszüntessék az olyan lakásépítési programokat gátoló követelményrend- 
szereket, melyek a fejlődést még elegendő anyagi forrás esetén is gátolják. 


4. Roma egyéneket be kell vonni a lakásellátási politika kialakításába, valamint ér- 
dekeltté kell őket tenni az érdekükben zajló lakásépítési projektek építkezési, fel- 
újítási és/vagy karbantartási munkálataiban. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


207 


 
 


5. Bár a kormányoknak tiszteletben kell tartaniuk a roma közösségek szabad vá- 
lasztását arra vonatkozóan, hogy más roma közösséggel együtt éljenek, egyben 
biztosítaniuk kell, hogy a lakáspolitika nem támogatja a szegregációt. Hatékony 
megközelítés lehet, ha pénzügyi ösztönzést kapnak olyan lakásépítési projek- 
tek, melyek kedvezményezettjei vegyes roma és nem roma közösségek, sem- 
mint a társadalom többi részétől szeparált közösségekbe különíteni a romákat. 


6. A kormányoknak biztosítaniuk kell, hogy a romák lakáskérdés kapcsán ne le- 
gyenek hátrányos megkülönböztetés áldozatai. Azokban az EBESZ-országok- 
ban, ahol ezt célzó törvénykezés még nem létezik, olyan törvényeket kell alkotni, 
melyek a lakáskérdés kapcsán megakadályozzák a hátrányos megkülönbözte- 
tést, és törvényszegés esetére biztosítják a megfelelő jogorvoslatot. 


7. A lakáskérdés kapcsán, tekintettel a számos, romát érintő bizonytalanságra, a 
kormányoknak meg kell kísérelniük, hogy rendezzék a tisztázatlan jogállású in- 
gatlanban élő romák jogi státusát. 


8. A kormányoknak azonnali intézkedéseket kell tenniük a roma közösségeket súj- 
tó magas megbetegedési arány és az alultápláltság ellen. 


9. A kormányoknak biztosítaniuk kell a romák egyenlőségét a közegészségügyhöz 
való hozzáférésben. 


10. A kormányoknak intézkedéseik során kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a nők 
különleges helyzetére és igényeire, többek között a megfelelő lakásellátásra és a 
közegészségügy hozzáférhetőségére. 


 


D. Politikai szerepvállalás 


A következő ajánlások a romák hatékony bevonását hivatottak támogatni, és alkal- 
mazhatják ezeket mind kormányközi szervezetek, mind az EBESZ-országok. 


1. Részvétel a korai szakaszban: A romákat érintő eljárások sikeressége érdekében 
a romákat az eljárások kialakításának lehető legkorábbi szakaszába vonjuk be. 


2. A kormánypolitikát formáló roma vélemények: A romák formális konzultációs 
folyamatokba történő bevonása hozzájárul az államigazgatás hatékonyságához. 


3. Bevonás: Főbb államigazgatási kezdeményezések formálásában való roma rész- 
vételt biztosító eljárások nagy valószínűséggel akkor lehetnek jogosak és haté- 
konyak, ha azokat széles körben alkalmazzák. 


4. Áttekinthetőség: A kormányoknak biztosítaniuk kell, hogy a roma közösségek 
képviselői döntéshozatal előtt időben megkapják a programokról és javaslatok- 
ról szóló lényeges információkat annak érdekében, hogy azokat megfelelően 
tudják elemezni és annak alapján javaslatot tenni. 


5. Hivatalos megbeszéléseken kívüli roma részvétel: Roma vezetőktől értékes ja- 
vaslatok szerezhetők olyan munkaértekezletek során, melyek a kormányhiva- 
talnokokkal szabályos időközönként megrendezett hivatalos találkozókon kívül 
jönnek létre. 
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6. Meghatározó roma részvétel a kormányzás minden szintjén: Tekintettel a helyi 
adminisztráció nemzeti roma politika megvalósításában betöltött kulcsszerepére, 
a roma részvétel ezeken a szinteken nélkülözhetetlen. 


7. Romák részvétele a megvalósításban és értékelésben: A romák részvétele nem- 
csak a roma közösségek életkörülményeit javítani célzó programok tervezésében, 
hanem azok megvalósításában és értékelésében is különösen fontos. 


8. Képzés: Azok az adományozók, akik a politikai döntéshozatali eljárásban való 
roma részvételt szeretnék ösztönözni, olyan képzési programokat támogathatnak, 
melyek a politikai, politikai döntéshozatali és közigazgatási készségeket fejlesztik. 


9. Állampolgárság: Állampolgársággal foglalkozó új törvénytervezetek, törvények 
nem különböztethetik meg hátrányosan a törvényesen állampolgárságot igény- 
lőket, illetve nem tagadhatnak meg állampolgárságot a hosszú ideje az ország 
területén élőktől. Az EBESZ résztvevő államoknak biztosítaniuk kell továbbá, 
hogy a tartózkodással kapcsolatos törvények nem fosztják meg állampolgáraikat 
választójoguktól, illetve hogy azoknak semmilyen hátrányos megkülönböztetést 
ösztönző hatása nincs. 


E. Az EBESZ roma és szinti ügyekért felelős kapcsolattartójának 
felhatalmazása 


Tekintettel arra, hogy a romák milyen nagy mennyiségű és összetett üggyel szem- 
besülnek, valamint arra, hogy a különféle kormányközi testületek már számos, ro- 
mákkal kapcsolatos javaslattételt dolgoztak ki, a roma és szinti ügyekért felelős 
EBESZ-kapcsolattartó munkája akkor lehet hatékony, ha irodája előre meghatáro- 
zott célkitűzések végrehajtására használja széles körű felhatalmazását. Alább né- 
hány, a kapcsolattartó számára alkalmazásra szánt javaslat: 
1. Proaktív szerepvállalás a részt vevő államok romákkal szembeni EBESZ-válla- 


lásainak való megfelelés érdekében tett intézkedésekről szóló információk elem- 
zésében, valamint a kormányok vállalások érdekében tett erőfeszítéseire vonat- 
kozó javaslatok kidolgozása. 


2. Az EBESZ részt vevő államainak meghatározott időközönként be kell számolniuk 
roma politikájukról és a megvalósított intézkedésekről a kapcsolattartónak. 


3. Kormányok tanácsadójaként jár el. Olyan folyamatokra tesz javaslatot, melyek 
nagy valószínűséggel szolgálják a romák hatékony részvételét a nemzeti, regio- 
nális és helyi politikai döntéshozatalban, és melyek segítik a nemzeti politika he- 
lyi szintű megvalósítását. 


4. Javaslatokat tesz a kormányoknak a roma és nem roma közösségek közötti fe- 
szültségek enyhítésére, valamint a közhivatalnokok és intézmények, beleértve a 
rendőrséget is, romákkal szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés elle- 
ni harc hatékony módszereire. „Legjobb módszerek” gyűjteményének összeállí- 
tása különösen hasznos lehet. 
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5. Amennyiben szükséges, a roma lakosságot befolyásoló körülmények feltárására 
irányuló helyszíni felméréseket végez. A felmérések elvégzéséhez szükséges 
erőforrásokat és eszközöket a kapcsolattartó rendelkezésére kell bocsátani. 


6. A veszélyeztetett roma közösségeket védő kormányok és kormányközi testületek 
tekintsék a kapcsolattartót valamiféle erőforrásnak; különösen az EBESZ hasz- 
nálhatja fel hatékonyan a roma ügyeket a veszélyeztetett romákkal foglalkozó 
részt vevő országok számára kialakított képzési programokban. 


7. Tekintettel a kapcsolattartó abbéli felhatalmazására, hogy szemináriumokat és 
munkacsoportokat vezessen, és hogy ezt meg is valósítsa, különösen hasznos len- 
ne olyan szeminárium szervezése, melynek témája a kormányok által végzett ki- 
sebbségre vonatkozó adatgyűjtés. 


8. A kapcsolattartó programját legalább részben úgy kell kialakítani, hogy legyen 
lehetőség más szervezetek romákkal kapcsolatos fontos kezdeményezéseinek ta- 
nulmányozására. 


Fordította Császár Henrietta
 
 





