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A Demokratikus Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt, a 
Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt és a Polgárjogi Mozgalom a mai napon a nemzetpolitikai 
kérdésekről szóló tárgyalásokat a magyarországi cigányság társadalmi befogadásának, valamint a 
magyarországi nemzeti kisebbségek helyzetének kérdéseivel folytatták. 
 

I. 
 
Egyetlen ország sem tűrheti el a modern Európában, hogy egyes polgárai  messze leszakadva éljenek  
a többségi társadalomtól. A cigányság helyzetének megoldása nemcsak a cigányság, hanem minden 
magyar állampolgár közös érdeke, nemzet stratégiai feladat. 
A magyarországi romák társadalmi befogadásának, integrációjának az egyenrangú partnerségen, a 
többségi társadalom és a kisebbség kölcsönös erőfeszítésein kell alapulnia. A romák sikeres 
beilleszkedésének alapja a többségi és a kisebbségi társadalom kölcsönös, de eltérő mértékű 
felelőssége. A többségi társadalom felelőssége sokkal nagyobb, hiszen az rendelkezik az anyagi, 
intézményi és emberi erőforrások zömével. A kisebbség felelőssége elsősorban abban áll, hogy maga 
is hozzájárul-e saját sorsának jobbra fordításához.   
 
A cigány társadalom sem kulturális, sem társadalmi tekintetben természetesen nem egységes. 
Mintegy 71 százalékuk az ország négy leghátrányosabb helyzetű vidékén él. Az ott élő családokban a 
munkanélküliség, a szegénység folyamatosan újratermelődik, különösen alacsony a gazdasági 
aktivitásuk, szinte teljes egészében segélyekből, feketemunkából, gyakran uzsorából tengetik 
életüket. A nagy kilátástalanság és reménytelenség, a szegénység miatt egyre nő a társadalmi 
feszültség, amit tovább fokoznak a szélsőjobboldal – kormány által eltűrt – provokációi.  A 
magyarországi romák helyzete érdemben akkor javulhat, ha a magyar falvak népesség eltartó ereje 
növekszik, ha felszámoljuk a jelenlegi kormány szegény ellenes politikáját, és ha kijavítjuk a 
közmunka program hiányosságait A cigányság felemelkedésének ezért egyik legfontosabb eszköze a 
leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségek komplex fejlesztése, felzárkóztatása. 
 
 
A demokratikus  ellenzéki pártok cigánysággal kapcsolatos programja a társadalmi befogadás 
filozófiájára épül; elutasítjuk, elítéljük a cigányság diszkriminációját, kiállunk a cigányság társadalmi 
emancipációja mellett. Cigány honfitársainkat a magyar állam egyenjogú polgárainak tekintjük, és 
törekedni kell az esélyek és lehetőségek megteremtésére számukra. Biztosítani kell számukra annak 
lehetőségét, hogy megőrizzék kultúrájukat, kulturális identitásukat, miközben arra kell törekedni, 
hogy bekapcsolódjanak a társadalom életébe. Alapvető feladatnak tekintjük a cigányság 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférését az oktatáshoz, a munkavállaláshoz, a lakhatáshoz, az 
egészségügyi ellátáshoz, a szociális gondoskodáshoz és védelemhez.  
 
 
A minőségi, elkülönítés nélküli oktatás központi jelentőségű a cigányság társadalmi felemelkedése, 
befogadása, integrációja szempontjából. Szélesíteni kell  hozzáférésüket a minőségi koragyermekkori 
neveléshez és gondozáshoz. Ki kell dolgozni a többszörösen hátrányos helyzetű cigány gyermekek 
oktatását támogató programokat. Biztosítani kell, hogy valamennyi cigány származású gyermek 
legalább az általános iskolát befejezze, és lehetőleg eljusson az érettségiig. Kiemelt kvótákkal kell 
támogatni azokat az iskolákat, amelyek hosszú távú programok keretében vállalják a halmozottan 



hátrányos helyzetű tanulók oktatását, képzését. Erőteljesen ösztönözni kell a cigány fiatalokat abban, 
hogy a középfokú és a felsőoktatásban is részt vegyenek. Az iskolából kimaradó fiatal cigány 
származású felnőttek számára második esélyt kínáló programok szükségesek. Nagy hangsúlyt kell 
fektetni a felnőttképzésre, különös tekintettel a felzárkóztató képzésekre. Kulturális/iskolai 
közvetítők kellenek, akiknek feladata tanácsokkal ellátni a cigány családokat, hogy nagyobb legyen az 
oktatás iránti elkötelezettségük. Önkéntes alapon kollégiumi lehetőséget, a tehetséges fiataloknak 
kiterjedt ösztöndíjrendszert kell biztosítani. 
 
A magyarországi cigányság talán legsúlyosabb gondja a munkanélküliség, a munkaerőpiacról történő 
kiszorulás. Ma már sok helyütt még a közmunkaprogramokból is kiszorulnak. Pedig a cigányság 
gazdasági, munkaerő-piaci integrációja jelentős mértékben erősítené a társadalmi kohéziót, és 
hozzájárulhatna a cigányság alapvető emberi jogainak a nagyobb mértékű tiszteletben tartásához. 
Egyidejűleg növelné a gazdaság teljesítményét, csökkentené a szociális kiadásokat, és növelné a 
bevételeket. Ezért kiemelt fontosságú a roma  népesség foglalkoztatottsági mutatóinak közelítése  a 
többség foglalkozatási arányszámaihoz. El kell érni, hogy  a roma munkanélküliség a jelenlegi 70-80%-
os pusztító mértékéről jelentősen csökkenjen. Ennek érdekében a munkaügyi szervezetek egyik 
kiemelt feladatává kell tenni a cigányság munkaerőpiacra történő bevonását. A leghátrányosabb 
helyzetű térségek számára komplex fejlesztési programokat kell kidolgozni, összhangban az EU 
romastratégiájával, támaszkodva az EU forrásokra. Az ezekbe a térségekbe települő, munkahelyeket 
teremtő vállalkozásokat középtávú egyedi adó- és támogatási kedvezményekben kell részesíteni. 
Nagyszabású képzési programokat szükséges beindítani a hiányszakmákban, törekedve a roma 
fiatalok bevonására, és figyelemmel az európai szükségletekre is. Ezen képzéseken kötelezővé kell 
tenni a német, vagy angolnyelv legalább alapszintű elsajátítását, valamint az informatikai ismeretek 
oktatását. Az állam nyújtson segítséget nemzetközi foglalkoztatás-szervező vállalkozásoknak. A 
cigányság lakhatási körülményeinek javításával kapcsolatosan központi feladatként elsődleges cél a 
romatelepek felszámolása. A városokban élő cigányság számára pedig bővíteni kell a hozzáférést 
szociális bérlakásokhoz. 
  
A cigányság számára is biztosítani kell a minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést (különösen 
a gyermekek és a nők esetében), a rendszeres és célzott tájékoztató kampányokat, a megelőző 
szolgáltatásokat, valamint a kiterjedt egészségügyi gondozást, felvilágosítást. Növelni kell a 
cigányüggyel foglalkozó – különösen a roma származású – szociális munkások számát, a gyors és 
közvetlen segítséget biztosító szociális ellátó hálót. 
 
A demokratikus ellenzéki pártok  fellépnek  a cigánysággal szembeni hátrányos megkülönböztetés, a 
diszkrimináció, a cigányellenesség és a rasszizmus ellen. Ennek egyik fontos eszköze a nyilvánosság. A 
demokratikus országok gyakorlatát átvéve a televíziók foglalkoztassanak cigány műsorvezetőket. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a roma festészet, irodalom, zene és más művészeti ágak 
támogatására, bemutatására itthon és külföldön egyaránt. Támogatni kell, hogy a kulturális értékeket 
őrző archív felvételek kerüljenek bemutatásra a médiában, valamint új roma kulturális produkciók 
készítésére is kerüljön sor. Szükséges továbbá a roma kultúrára szánt pénzeszközök átcsoportosítása, 
a nyilvánosság számára is átlátható pályázati rendszer kialakítása. Újra kell indítani  a roma lapokat és 
a Rádió C-t  kapjon támogatást  a fővárosi Roma Ház. 
A helyi konfliktusok rendezése érdekében sajátos konfliktus megelőzési és rendezési mechanizmusok 
kellenek. Az államigazgatásban, a rendőrségen növelni kell a cigányság arányát. 
  
  

II. 
 
 
A Magyarországon élő kisebbségek évszázadokra visszamenően munkájukkal, gazdasági, tudományos 
és kulturális teljesítményükkel és – ha a sors úgy hozta – választott hazájuk szabadsága és 



függetlensége érdekében vállalt fegyveres harccal, akár életük feláldozásával bizonyították, hogy 
nemzeti identitásuk megőrzése mellett egyúttal hazánk valódi polgáraivá váltak.  
 
Ez a teljesítmény, a magyar társadalmat gazdagító hozzájárulás ma és a távolabbi jövőben akkor 
folytatódhat, ha a magyarországi nemzeti kisebbségek a lehető legszélesebb szabadságot és 
támogatást kapják anyanyelvük, kultúrájuk, vallásuk, történelmi hagyományaik megőrzésére és 
gyarapítására. Nyelvük, kultúrájuk, vallási- és történelmi hagyományaik pótolhatatlan értéket 
jelentenek Magyarország számára. 
 
A hazai kisebbségi kérdésnek társadalmi súlyának megfelelő értékelést és nyilvánosságot kell kapnia. 
A nyilvánvaló kölcsönhatások ellenére külön kell kezelni a magyarországi kisebbségek és a külhoni 
magyar közösségek ügyét. Joggal sérti a magyarországi nemzeti kisebbségieket, az az időnként 
tapasztalható nyílt, vagy burkolt összekapcsolás, miszerint a hazánkban élő kisebbségekkel való 
törődés mozgatórugója a külhoni magyarság támogatása lenne. 
 
A Fidesz-KDNP többség hibás döntése volt, amikor a magyar joganyagból száműzte a „nemzeti 
kisebbség” kifejezést, amely az Európa Tanács, az Európai Parlament, az EBESZ és más nemzetközi 
szervezetek dokumentumaiban a '90-es évtizedben általánosan elfogadottá vált. A kisebbségi 
közösségek önkormányzatainak álláspontjával egyetértve a legfontosabbnak a kisebbségek 
anyanyelvű oktatásának támogatását, kultúrájának és anyanyelven folyó hitéletének biztosítását 
tekintjük. Újra biztosítani kell a kisebbségek, a nemzetiségek demokratikus részvételét a 
támogatásokról szóló döntések meghozatalában. Újból meg kell erősíteni a nemzeti kisebbségek 
önkormányzati rendszerét. A legfőbb cél az  anyanyelv elsajátításának és hasznossá tételének 
elősegítése, a felgyorsult nyelvi-identitási beolvadás csökkentése, illetve megállítása. 
 
Bővíteni kell az anyanyelvű óvodai, alap- és középfokú oktatást. Ez a kisebbségek önazonosságának 
megőrzése és fejlesztése szempontjából is kulcsfontosságú. Az Orbán-kormány által elfogadott új 
Nemzeti Alaptanterv jelentős mértékben korlátozta az általános- és középiskolai oktatásban 
központilag meghatározott tananyagtól való eltérést. A kisebbségek igényeihez igazodó tananyag 
kialakítása ezáltal ellehetetlenült. A Nemzeti Alaptanterv szabályainak felülvizsgálatakor 
érvényesíteni kell a magyarországi nemzeti kisebbségek sajátos szempontjait. A felsőfokú oktatásban 
a kisebbségi anyanyelvű pedagógusok képzésére kell koncentrálni. Ösztöndíjakkal, a kisebbségek 
anyaországaival kötött államközi szerződések, valamint az Európai Unió által biztosított mobilitási 
eszközök révén biztosítható a kisebbségiek teljes, rész-, illetve posztgraduális továbbképzése. Kiemelt 
figyelmet szükséges fordítani a kisebbségi értelmiség utánpótlására. 
 
A kábelszolgáltatók vegyék fel kedvezményes alapcsomagjukba a horvát, német, román, és szerb 
nyelvű műholdas adásokat. Ha szükséges, erről szerződést kell kötni a kisebbségek anyaországainak 
műsorszolgáltatóival. Támogatni kell azokat az anyaországi erőfeszítéseket, amelyek irodalmi, sajtó 
és egyéb kulturális termékeiknek a magyarországi kisebbségekhez történő eljuttatását szolgálják. 
Méltó helyet kell biztosítani a közmédiában a hazai nemzeti kisebbségeknek, annak érdekében, hogy 
a többségi társadalom jobban megismerje életüket, kiemelkedő eseményeiket, kultúrájukat, 
hagyományaikat, a közös magyar történelemben betöltött szerepüket A kistelepülések hátrányainak 
mérséklése, az ország elmaradott térségeinek fejlesztése nélkül nem orvosolható a hazai kisebbségi 
problémák jelentős része. A megélhetés biztosítása, a munkához jutás ma adott esetben lényegesen 
fontosabbnak tűnik számos kisebbségi állampolgár számára, mint nyelvének, önazonosságának, 
hagyományainak megőrzése. 
 
A nemzeti kisebbség kapocs a szomszédos országok és Magyarország között! A területfejlesztési 
koncepció kidolgozásakor Magyarországnak együttműködésre kell törekednie a szomszédos 
országokkal a Magyarországon élő kisebbségeik által lakott területek közös fejlesztése érdekében. 



Magyarország részt vesz a határokon átnyúló euro-régiók, az EGTC-k keretében megvalósuló 
fejlesztésekben. 
 


