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A romaügy helyzete
az európai kulturális
együttmûködésben
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta a
közfigyelem kizárólag az Európai Unióra irányul,
annak ellenére, hogy számos egyéb európai fóru-
mon behatóan foglalkoztak már a nemzeti és et-
nikai kisebbségek ügyével az elmúlt évtizedek-
ben. Az eddig elvégzett munka eredményeit nem
szabad figyelmen kívül hagyni, sokkal inkább arra
kell törekednünk, hogy ezeket hasznosítsák. Ez
különösen azért fontos, mert így lehet elérni, hogy
a különféle szervezetek anyagi eszközei ne for-
gácsolódjanak szét a párhuzamos erõfeszítések
során, hanem összeadódjanak a kisebbségi ügy
javára. Meg kell tehát keresni, hol és milyen ered-
mények vannak. Ezekre épülhetnek az új kezde-
ményezések.

Akkor, amikor a romaügy európai megjelení-
tésének lehetõségeivel foglalkozunk, figyelembe
kell vennünk azt, hogy az európai fórumokon az
összeurópai érdekeket fogalmazzák meg. Ez azt
jelenti, hogy ezeken a fórumokon nem annyira a
magyarországi roma kisebbség ügyeit kell képvi-
selni, hanem az Európában élõ összes roma kö-
zös érdekeit kell meglátni. Ehhez alapos tájéko-
zottság és magas szintû angol vagy francia nyelv-
tudás kell, mivel terjedelmes anyagokat kell rövid
idõ alatt áttekinteni, megragadni a lényeget, to-
vábbá a nemzetközi szervezetek bonyolult belsõ
rendszerén belül kell tájékozódni, hogy meg le-
hessen találni a jó lehetõségeket. Az egyetemet
végzett roma ifjúság körében sok, erre a feladatra
alkalmas szakértõ van. Tekintsük át a fontosabb
európai fórumokat, ahol eddig a roma kisebbség
ügyeivel foglalkoztak!

A hetvenes évek közepén, az európai eny-
hülés idõszakában alakult meg az Európai Biz-
tonsági és Együttmûködési Szervezet (EBESZ,
angol rövidítése: OSCE), amely a kezdetekben
elsõsorban a leszerelés kérdéseivel foglalkozott,
de a késõbbiekben a társadalmi egyenlõtlensé-
gek és konfliktusforrások feltérképezésére is vál-
lalkozott. Varsóban létrehozták a Roma Contact

Pointot, amelynek munkáját jobban figyelembe
kellene venni akkor, amikor az európai roma
kisebbség ügyeinek nemzetközi szintû megje-
lenítésére törekszünk. Jelentõs szakmai kompe-
tencia gyûlt össze ebben az irodában, mind az
írott anyagok, mind pedig a szakértõi kapacitás
tekintetében. Innen kaphatunk tanácsot és se-
gítséget a nemzetközi munkára való képzés
terén.

Az Európa Tanácsnak 1990 óta tagja Magyaror-
szág. Az ET III. Fõigazgatósága foglalkozik az
emberi jogok és a kisebbségek helyzetével. Számos
európai egyezmény született ebben a témakörben,
és rendszeresen ellenõrzik is azok betartását, a tag-
államok kisebbségi politikájának megvalósulását.
Elismeréssel illették az 1993. évi kisebbségi jogi
törvényt, melyet mintaként ismertettek a posztjugo-
szláv térségben, a demokratikus átalakulást elõsegí-
tõ programban. Az Európa Tanács IV. Fõigazgató-
sága, mely az oktatás, a kultúra, a sport és az ifjúság
ügyeivel foglalkozik, 2001-ben vizsgálatot indított a
tagállamokban a kulturális sokszínûség megõrzésé-
re irányuló politikákról. A Magyarországról szóló
jelentés túlnyomó részben a roma kisebbség helyze-
tét ismertette, és az anyagot az Európa Tanács szak-
értõi elismeréssel méltatták. Az anyag elektronikus
úton, angol nyelven hozzáférhetõ bárki érdeklõdõ
számára.

Az Európa Tanácsban jelenleg erõfeszítések
folynak annak érdekében, hogy a különféle szer-
vezeti egységek, fõigazgatóságok és bizottságok
a roma kisebbség ügyével úgy tudjanak foglal-
kozni, hogy ahhoz a romák képviselõi is hozzá
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tudjanak szólni. A magyar gyakorlat, a miniszté-
riumi roma biztosi poszt létesítéséhez hasonlóan
javasolni fogjuk, hogy az Európa Tanács bizott-
ságaiban legyen állandó megfigyeloi státusa az
európai romák képviselojének.

Az Európa Tanács kulturális együttmú1<:ödése
az összeurópai kulturális normák szerint folyik,
ezért ha megfigyeljük ezt a tevékenységet, mint-
egy tükörbe nézve megláthatjuk hiányainkat, és
eltöprenghetünk azon, mit és hogyan tegyünk a
hiányok felszámolása érdekében. Az Európa
Tanács szükség esetén szakértó1<:etküld a problé-
ma megoldására.

Az Európa Tanács ún. Opatijai deklarációja,
amely a kulturális minisztereknek a társadalmi
konfliktusok megelozésében, kezelésében és a
konfliktus utáni megbékéltetésben betöltött szere-
pérol és lehetoségeirol szól, szintén olyan doku-
mentum, amelyet érdemes lesz széles körben,
kisebb helyi csoportokban megbeszélni, értelmezni
a hazai roma lakosság köreiben is. A szöveg
magyar fordítása hamarosan megjelenik, és -
magyar kezdeményezésre - várhatóan az európai
romák közös, osi nyelvére, a lovárira (romani) is
lefordíttatja az Európa Tanács. A konfliktusok
megfelelo módon való kezelése fontos része a
roma integrációnak.

Az Európa Tanács számos olyan oktatási,
kulturális és örökségvédelmi konvenciót, ajánlást
és iránymutatást dolgozott ki, amely az európai
együttmú1<:ödésalapját határozza meg, az emberi
szabadságjogok, a szabad információáramlás és a
demokrácia elveire különös figyelmet fordítva. Az
ezekben foglaltak beleépültek az európai népek
és nemzetek gyakorlatába, és így egyben alapot
is képeznek az Európai Unióban folyó további
munkához.

Mint ismeretes, az Európai Unió a kultúra te-
rületén viszonylag csekély mértéku szabályozás-
sal él, mivel a kultúra európai normatíváit az
Európa Tanács munkássága nyomán adottnak
tekinti. Az unió kulturális politikája elsosorban az
európai kulturális sokszínuség megorzésére, a
közös európai kulturális értékek védelmére és
bemutatására irányul. Annak, aki az EU kulturá-
lis programjaiban részt kíván venni, ezeket az
elveket kell szem elott tartania. Európa legnagyobb,
anyaország nélkül álló kisebbsége a roma kisebb-
ség. Megvan a lehetoség a Kultúra 2000 program
keretében arra, hogy az autentikus európai roma
kultúra értékeit megmutassuk, és ezzel mérsékeljük

a szegregációt. Akit nem ismernek, attól idegenked-
nek. Akit ismernek, az gyanakvással méregetett el-
lenségbó1 baráttá válhat. Sokat kell még tenni azért,
hogy a valódi roma kultúrát megismertessük itthon
és a nagyvilágban is.

Minden jelentosebb társadalmi változásnak, így
az uniós csatlakozásnak is vesztesei azok a réte-

gek, amelyeket a változás felkészületlenül ér. A
magyar társadalom felkészülése az uniós csatla-
kozásra hosszú és bonyolult feladat volt, sot, azt
is kimondhatjuk, hogy legalábbis az emberek
tudatában hiányos is maradt. Ez fokozottan érvé-
nyes a roma kisebbségre, amely eleve az átlag-
hoz képest hátrányos helyzetbó1 indult. Hátrányos
volt és az is maradt munkaeropiaci helyzete, szo-
ciális helyzete, az oktatásban és a képzésben való
részvétele és a kultúrához való hozzáférés terén.

A hátrányok csökkentése vagy megszüntetése
mindig is idoszeru volt, de az uniós csatlakozás
után még inkább azzá vált. Nagy kérdés mind a
többségi, mind pedig a kisebbségi társadalomnak
az, hogy miként tudnak élni az EU adta új lehe-
toségekkel. A roma kisebbség esetében további
kérdés a gazdasági -szociális integráció és ezzel
egyidejuleg a kulturális önazonosság megorzése.

Mirol is van szó? Az Európai Unió egy alap-
vetoen gazdasági érdekekre alapozott közösség.

Érdek a minél nagyobb fogyasztás, a termé-
kek piacának bovülése. A színvonalas, piacképes
termék eloállításához jól képzett szakemberre van
szükség, aki jó jövedelemmel rendelkezik, ezért
fogyasztóként jelenik meg a piacon. A termelés
és az értékesítés folyamatához pedig szükség van
külso és belso biztonságra.

Hogyan érintik ezek az elvárások a fokozottan
hátrányos helyzetben élo roma kisebbséget?

Egyre több az elvárás és egyre kevesebb a
türelem. Egyre nehezebbé válik a hátrányok le-
dolgozása. Hatalmas akaraterore, hatalmas erofe-
szítésekre van szükség a roma lakosság részérol
- és én tapasztalatból tudom, ezért hiszem, hogy
képes is rá!

Hol kezdodik az akarat? Nehéz megmondani.
Azt hiszem, a roma családi otthonokban kezdo-
dik, azzal, hogy a gyermekeket rendszeresen já-
ratják óvodába és iskolába. Azzal, hogy minden
roma fiatalnak legyen szakképzettsége. Azzal,
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hogy ne maradjon ki senki az iskolából. Ne úgy
kerüljön ki a munkaeropiacra, mint korábban. Ezt
az erofeszítést támogatják kormányzati politikai
lépések. Ösztöndíjak, kollégiumi elhelyezés kér-
hetok és kaphatók. Élni kell a lehetoségekkel. A
tanulás, a képzés folyamatának része a társadalmi
integráció is: a szokások, az életvitel átalakulása.
Nehéz feladat, de senki nem végezheti el a ro-
mák helyett. Én bízom a roma édesanyák megér-
tésében és áldozatkészségében - az o akaratuk,
kitartásuk a család jövoje érdekében példaértéku.

Itt érkezünk el az elso ponthoz, amely fontos-
sá válhat az uniós elonyök kihasználásában a roma
kisebbség hátrányainak ledolgoz ása érdekében.
Számon kell tartanunk ugyanis azokat a roma
fiatalokat, akik magasabb képzettséget szereztek
és jó angol vagy francia nyelvtudásra tettek szert.
Örömmel látom, hogy egyre többen vannak. Ok
lesznek azok, akik képviselni tudják a roma ki-
sebbség érdekeit a nemzetközi fórumokon, ól<.
lesznek azok, akik megalkotják azokat az össze-
tett fejlesztési programokat, amelyek alkalmasak
lehetnek a hátrányok felszámolására uniós eszkö-
zökkel.

Az Európai Unió Strukturális és Kohéziós
Alapjaiból való részesedés ugyanis nehéz, komp-
lex kérdés, hiszen olyan programokat kell megfo-
galmazni, amelyek egy kisebb térségben fejlesz-
téseket, új munkahelyeket eredményeznek, és
amelyeknek része a munkaero továbbképzése
vagy átképzése is. Ilyen programok megalkotása
csapatmunkát kíván, több szakterületrol kell hoz-
zá alapos felkészültség. Nagy tudás és alapos
helyismeret kell ahhoz, hogy valaki meglássa a
feladatot, a lehetoséget, és az elvárások szerinti
rendszerben ki tudja dolgozni a megfelelo prog-
ramot.

Ahhoz, hogy ezt meg tudják valósítani a roma
kisebbség tagjai is, itt és most elsosorban arra
hívom fel a figyelmet, hogy az angol és francia
nyelven tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezól<.
közül minél többen vegyenek részt pályázatírói
tanfolyamokon. A Kultúrpont Iroda rendszeresen
szervez ilyen tanfolyamokat, kello számú jelent-
kezo esetén vidéken is. A részvételt a Nemzeti

Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) anya-
gilag is támogatja.

Ez lenne most a legsürgetobb feladat.
Mint említettem korábban, a hátrányok felszá-

molásához sok erofeszítésre, nagy kitartásra van

szükség. Ehhez erot ad a roma önazonosság

tudatos vállalása, a roma kultúra megélése. A
kisebbségek egyenlo jogait kultúrájuk megélésé-
hez a hazai és a nemzetközi jogszabályok bizto-
sítják. Meg kell azonban tanulnunk élni ezekkel
a jogokkal és lehetoségekkel.

Mit tehetünk itthon? Szóltam már az oktatás-

ban, a képzésben való részvétel jelentoségérol és
a konfliktuskezelés, a beilleszkedés zavartalansá-
ga, a belso békesség megorzése fontosságáról.

A következo, amirol szólnom kell, önmagunk
megismertetése a többségi társadalommal. A
párbeszéd arról, kik vagyunk, milyenek vagyunk.
Sok évszázada élnek romák Magyarországon,
mégsem ismerik ennek a népnek a nyelvét, kul-
túráját. Mi magunk is hajlamosak vagyunk elfe-
lejteni, eldobni valami másért, amiró1 azt hisszük,
jobb. Nem jobb, csak más, talán éppen divatos,
de nem a sajátunk.

Hallottam egy történetet azokról a libanoniak-
ról, akik a közel-keleti háború idején Svédországba
menekültek. Ott befogadták és segítették ól<.et.
Eloször is, szerveztek nekik egy egyéves tanfo-
lyamot egy bentlakásos népfoiskolán, hogy meg-
tanulják a nyelvet, az ország törvényeit, az admi-
nisztrációt, mindazt, amit az életvitelhez tudni kell.
Mindezek ellenére érezték a tanfolyam vezetoi,
hogy ezek az emberek, akiknek kinézete is annyira
más, mint a svédeké, még segítséggel is csak
nehezen találnak baráti közösségre Svédország-
ban. Kitalálták hát, hogyanépfoiskola parkjában
levo kisebb házat átalakítják klubbá, és megnyit-
ják a közeli település lakói elott. A megnyitón
bemutatták az ügyes kézmuves libanoniak által
szott szonyegeket, a hímzéseket, és megkínálták
a svédeket a libanoni ételekkel. A svédeket érde-

kelte, hogyan készült el mindez. Eltanulták a li-
banoniaktól azt, amit ot tudtak, és cserébe meg-
tanították ól<.eta barkácsolás, a kertápolás és a
svéd konyha trükkjeire. Ennek során összebarát-
koztak. Mi ennek a történetnek az üzenete? Min-
denki tud valamit, amit a másik nem - hát miért
ne tanulnánk el egymástól és miért ne válnánk
barátokká?

Hány cigányember, cigányasszony tud csodá-
latos meséket, amilyeneket a gyerekek senki
mástól nem hallanak?! Hányan tudnak olyan
dalokat, amiknek szépsége semmihez nem fogha-
tó?! A miskolci pérón, a legnagyobb szegénység-
ben nott fel az a Miczura Mónika, aki az Ando

Drom együttessel nemzetközi híru énekes sé vált.
Azokat a dalokat énekli, amiket nagyanyjától ta-
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nult. Hányan ismerik ot akár csak a saját városá-
ban?! Miért ismerik ot olyan kevesen ebben az or-
szágban? És hány ilyen tehetség van, aki csak ott-
hon dúdolgat, mesélget, vagy remekbe faragja a fát
- pedigha tudnákróla,ha megmutathatnáa tudását
másoknak, mennyire értékelnék, becsülnék érte?!

Nemrégiben újra szóba került a roma muvé-
szek alkotásainak múzeuma, amire évtizedek óta

szükség lenne. Ha a roma fiatalok csoportja meg-
fogalmazna egy okos uniós pályázatot, talán
megvalósulhatna az álom. Akkor láthatná min-
denki, mit tudnak a magyarországi romák. És
végre elgondolkodhatnának az emberek azon,

hogyan is értelmezzük ma a kisebbségek egyen-
jogúságát - papíron, elvben, ha számon kérik
rajtunk vagy úgy, hogy ismerjük értékeiket és
ugyanúgy megbecsüljük oket, mint bárki mást?

Hosszú az út a nincstelen, tudatlan, szegény-
ségnek kiszolgáltatott romák számára. De most itt
a történelmi alkalom, hogy kilépjenek ebbó1 a
kilátástalanságból. Az európai közvélemény mellet-
tünk áll. Van hazai politikai szándék a roma lakos-
ság felzárkóztatására. Vannak lehetoségek, amikkel
élni lehet. Lépnünk kell. Itt az ido, a mi idonk!

Kállai Katalin

romaügyi miniszteri biztos, NKÖM

PÁLYÁZATIFELHívÁs
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete PestMegyei Szervezete és Közkönyvtári Egylete

pályázatot hirdet

Alkotó könyvtórosok
címmel

A pályázatot az idén Gödöllon megrendezendo vándorgyulés témájához kapcsolódva írjuk ki: hivatása
könyvtáros

A könyvtáros ismereteivel, rendszerezo képességével a legjobb tudása szerint és felelosségteljesen közvetíti
a könyvtári dokumentumokban rögzítetteket a könyvtár használóinak. Miközben magas színtu ismereteket köz-
vetít, maga is alkotó egyén né válik. Az alkotás igénye azonban gyakran kilép a szakma kereteibol a muvészet,
az irodalom és más tudományágak területére.

Pályázatunk keretében azokat a könyvtáros kollégákat keressük, akiknek alkotó tevékenysége a képzomu-
vészet, iparmuvészet, fotómuvészet területére teheto, illetve akik irodalmi alkotások (vers, novella) szerzoi

Egy pályázó maxímum 3 alkotást, pályamuvet adhat be. A pályázat 200 000 Ft összdíjazású
A pályázathoz kérjük csatolni a pályázó nevét, címét, elérhetoségeit. Benyúitási határido: 2005. május 31.
A pályázat elbírálásáról, az eredményekrol értesítéstküldünk. Az ünnepélyes eredményhírdetés Gödöllon,

a vándorgyulésen lesz, ahol a legjobb alkotásokat egy kiállítás keretében mutatjuk be.
A pályázatot a következo címre kell küldeni: Fovárosi Szabó Ervin Könyvtár Kelet-Pesti Régió, Kovács

Györgyi 1102 Budapest, Szent László tér 7-14 Tel: 06 (1) 262-2182

PÁLYÁZATIFELHíVÁS

IIAz év fiatal könyvtárosa II elismero cím elnyerésére

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE), valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ)a pálya-
kezdo könyvtárosok kíemelkedo szakmaí teljesítményének jutalmazására ísmét meghirdeti "Az év fiatal
könyvtárosa" pályázatot. Az elismerést minden évben egy harminchárom év alatti (az idén az 1972-ben vagy
késobb született), felsofokú végzettséggel rendelkezo gyakorló könyvtáros kapja meg, egyéni pályázatok
alapján

A pályázatok benyújtásának határideje: 2005. május 31.
Helye: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége (1054 Budapest, Hold u. 6.)
A pályamunka tartalmazza a jelölt szakterületénekgyakorlatából származó valamely téma írásbeli, még nem

publikált kidolgozását, a szakmai önéletrajzot és három támogató írásbelí ajánlását. Az elozo évben nyeretlen
pályázatokat ismét be lehet nyújtani.

Az elismero cím odaítélésérol az IKSZ és az MKE elnöksége által megbízott kuratórium dönt. Az elismerés

ünnepélyes átadására az MKE vándorgyulésének plenárís ülésén kerül sor.
A címmel jár: elismero oklevél, ötvenezer forint jutalom, a vándorgyulésen vagy az MKE és az IKSZ

valamely szakmaí rendezvényén bemutatkozó eloadás lehetosége, a kuratórium ajánlása a szaklapoknak a
dolgozat közzétételére. A cím birtokosaí elonyt élveznek a külföldi tanulmányutakra benyújtott pályázatok
elbírálásáná1.

Bakos Klára
az MKE elnöke

Dr. Fodor Péter
az IKSz elnöke

Könyvtári Levelezo/Iap. 2005 március. 9


