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BEVEZETŐ
A magyarországi cigányság a remény cigánysága. Évszázadok alatt együtt küzdött, 
együtt építette ezt az országot az anyanemzettel, a magyar néppel. Ez alatt a két nép kul-
turális és mindennapi értékei egymást erősítették, és tették az országot egyre gazdagab-
bá. Ez lehet a magyarázata annak is, hogy a kárpát-medencei cigányság jelentős része 
erős kettős identitással bír, és ugyanúgy megéli magyarságát, mint cigányságát. Trianon 
után jelentős számú magyar anyanyelvű cigány is a határokon kívül rekedt és mind a mai 
napig magáénak vallja a magyar szellemiséget és a nemzethez tartozást.

Mégis a XXI. század elején is azt mondhatjuk, hogy a magyarországi cigányság csak a 
remény cigánysága: reméli azt, hogy egyszer szerves része lehet a nemzetnek, teljes 
jogú magyar polgárként élheti meg cigányságát. Ma még mindig erős előítéletekkel kell 
megküzdenie az állami és a magánszférában egyaránt.

A Momentum olyan Magyarországért harcol, ahol a  
magyarországi cigányok a magyar kulturális és politikai nemzet 
teljes jogú tagjai, és ugyanolyan jogok és bánásmód illeti 
meg őket, mint mindenki mást az ország polgárai közül. Visz- 
szautasítunk minden olyan erőfeszítést és próbálkozást, amely e 
jogukat elvitatja, vagy viszonylagossá teszi.

A rendszerváltás utáni időszak politikai pártjai kihasználták a cigány értelmiséget: nem a 
szakmai munkát helyezték előtérbe, hanem a politikai képviseletet. Olyan fontos kérdések-
ben, mint az integrált oktatás, a munkaerőpiaci esélyek kiegyenlítése vagy a lakhatá-
si problémák, kevés előrelépést értek el. Rendszerint egy-egy helyi kezdeményezés tud 
eredményeket felmutatni; egységes, az országra kiterjedő lényegi előrelépés nem történt. 

A jelenlegi kormányzat által 2011-ben elfogadta az Európai Roma Stratégiát. Ennek  
értelmében látványos fejlődésnek kellett volna történnie a romák társadalmi, oktatá-
si, gazdasági felzárkóztatásában. Ez nem történt meg, a stratégia mára megbukott. 
 A Fidesz-KDNP kormányzat és Farkas Flórián nevével fémjelzett Nemzeti Roma Straté-
gia csak azoknak jelentett felemelkedést, akik részesültek azokból az uniós és hazai 
forrásokból, amellyel a mai napig nem tud elszámolni az Országos Roma Önkormány-
zat és a kormány. A felzárkóztatási politika csak papíron látható eredményeket hozott.  
Összességében még rosszabb helyzetet teremtett a mélyszegénységben élő cigány em-
berek számára. Nem jelenthet vigaszt számunkra az a tény sem, hogy az Európai Unió 
többi tagállamában sem történt lényegi előrelépés ezen a területen. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy nem csökkent hazánkban a cigányság  
társadalmi kirekesztettsége. Minimálisan javultak a cigány tanulók iskolai mutatói és a 
társadalmi összetartozás sem erősödött. Munkaerőpiaci helyzetük a közfoglalkoztatási 
mutatók hatásának köszönhetően javult csak.
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A magyarországi cigányság problémái nem 
oldhatóak meg egyik pillanatról a másikra. 
Nincsenek egyszerű és gyors megoldások. De vannak olyan, 
más országokban kipróbált közpolitikák és az ország különböző  
részein kitalált működő programok, amelyek képesek érdemben 
és fenntartható módon javítani a magyarországi romák helyzetén. 

A Momentum szerint ilyen  
politikát csak széleskörű, ciklusukon 
és pártokon átívelő közmegegyezés 
alapján lehet sikerrel bevezetni  
és legalább egy évtizedre szóló 
stratégiára van szükségünk. Az 
alábbiakban vitaindítóként azt mu-
tatjuk be, hogy a Momentum milyen 
intézkedésekkel bizosítaná, hogy a 
magyarországi cigányság helyzete 
hosszútávon fenntartható módon 
javuljon, és közösen valósíthassuk 
meg reményeinket.

Lakatos Béla
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A Momentum stratégiája, programja és elkötelezettsége megteremti annak lehetőségét, 
hogy ne csak remény maradjon sokszázezer roma honfitársunk számára az integráció és 
gazdasági helyzetének javulása, hanem 10 év alatt látványos fejlődést mutasson. A közös 
történelem, a közös identitás, a minden magyar szabadságküzdelemben vállalt szerepe 
és teljesítménye, a mindennapok nehézségeivel való küzdelem feljogosítja a cigány  
embereket, hogy egyenrangú tagjai legyenek társadalmunknak.

A Momentum választási programja minden területen az esélyegyenlőség és az esélyte-
remtés alapelvét veszi figyelembe. Programunk fejezetei mind egy demokratikusan 
működő, esélyteremtő ország képét tűzik ki célként, amelyben minden magyar állam- 
polgárnak egyforma jogai és kötelességei vannak.

1. Tiszteletet, emberi 
méltóságot és egyenlő 
bánásmódot.
 
Fel akarjuk számolni azt 
a gyakorlatot, amelynek 
következtében a roma em-
berek és közösségek az 
ország másodrendű pol-
gárainak érzik magukat. Az 
ország minden polgárával 
egyező méltóságot és  
tiszteletet a cigány embe- 
reknek és közösségeknek, 
mind a politikában, mind 
a médiában, mind a  
társadalmi érintkezésben.

 

2. Nemzetiségi jogokat és  
intézményeket.
 
 
A rendszerváltás óta ígér-
getett, de soha be nem 
teljesített nemzetiségi in-
tézményeket kell bitosítani 
a roma nemzetiség számára 
is, mint Cigány Múzeum, 
Nemzetiségi Gimnáziumi 
és Kollégiumi Hálózat, és  
anyanyelvű médiaműhelyek, 
könyv- és lapkiadás. Nor-
matívához kívánjuk juttatni 
a roma tanodákat, közössé-
gi házakat, nemzetiségi in-
tézményeket.

3. Esélyt mindenkinek.
 
 
 
A cigányság jövedelmi  
szegénységéből és terüle-
ti elhelyezkedésből fakadó 
hátrányokat fel kell számol-
ni, a társadalmi közszol-
gáltatások hozzáférésének  
biztosítása által. 

Három megközelítést kívánunk 
érvényesíteni roma 
honfitársaink érdekében:

MIT CSINÁL
A MOMENTUM?

A Momentum programja a magyarországi cigányság helyzetének javítását általános  
politikai célnak tekinti, és ennek megfelelően programunk minden fejezete tartalmaz  
olyan intézkedéseket, amelyek a romák helyzetén is javítani fognak. Az alábbiakban  
bemutatjuk azokat az intézkedéseket, a gazdaságban, az infrastruktúrafejlesztés, az  
oktatás, a lakhatás és az egészségügy területén javasolunk. Emellett kiemelten  
foglalkozunk a roma nők szerepével és a romák politikai képviseletével.
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A gazdaság fejlesztése a  
helyi igényekre, lehetőségekre 
épülő, állam által finanszírozott 
támogatási rendszeren keresz-
tül valósulhat meg. Ilyen vidék-
fejlesztési kiemelt programok 
lehetnek, a cigányságot érintő 
programok számára elkülönített 
keretösszeggel, a LEADER prog-
ramok, valamint a célirányos 
területfejlesztési programok.

Mára kialakultak sikeres helyi kezdemé-
nyezések, a többségében cigányok lakta 
településeken is, ezek a helyi adottságokra, 
lehetőségekre alapoznak. Megterem-
tik az elsődleges munkaerőpiacra jutást 
az ott élőknek, alternatívát mutatva a 
közmunkával szemben. Ezeket a sikeres 
példákat össze kell gyűjteni egy közös 
adatbázisba, ami kiindulópontja lehet 
olyan programok elterjesztésének, ame- 
lyek a piacgazdaság keretei között is élet-
képesek. A visszaállított Területfejlesztési 
Minisztérium minden megyében a cigány 
lakosság integrációjáért felelős szakem-
bercsoportot alkalmazna, akik koordinál-
nák és ellenőriznék az állami és uniós 
támogatások ilyen irányú felhasználását.

Sokszor a szövetkezeti rendszerben  
kialakított mezőgazdasági, kisipari terme-
lés az egyetlen lehetőség az elsődleges 
munkaerőpiacra való visszajutásra a hátrá-
nyos helyzetű térségekben élők számára.  
Kiemelt hangsúlyt fektetnénk a mezőgaz-
dasági termelés feltételeinek megte-
remtésére.

A mezőgazdasági termelés mellett,  
olyan szövetkezeti feldolgozóipar kia- 
lakítása lehetne támogatható, amelyek 
alapanyagának monopóliuma az állam  
vagy az önkormányzatok tulajdonában 

van (pl. hulladékkezelés, elektronikai 
hulladék újrahasznosítása). A nagy ál-
lami cégek és szolgáltatók szintén sok  
munkanélküli cigány embert foglalkoz-
tathatnak, pl. a víz- és szennyvízgazdálko-
dás, a közútkezelés vagy a vasútkarban-
tartás területén. Hangsúlyozottan nem  
a közmunka keretei között, ezzel segítve, 
hogy más munkavállalókhoz hasonló 
feltételek mellett dolgozhassanak.

A cigány emberek kisipari vállalkozá-
sait kiemelten kellene támogatni. Egy 
mikrohitelprogram az állam részéről 
tudást (know-how-t) és indulótőkét adna  
olyan hátrányos helyzetben lévő szemé- 
lyeknek, akikben megvan az elképzelés és 
a kitartás ahhoz, hogy saját vállalkozást 
indítsanak. A program keretén belül nem 
csak hitelt és képzést kapnak a résztvevők, 
de ahol szükséges, a programban részt-
vevő közvetítők, mentorok segítsége is 
rendelkezésre áll. Ezen támogatás során 
könnyebben elsajátíthatók a szervezési, 
vezetési és gazdasági készségek is.

A közszféra területén szorgalmazni kell 
a cigány származású munkaerő alkal-
mazását, akár támogató kedvezmények 
nyújtásával a munkáltatóknak.  A tanár, 
óvónő és ezekhez kapcsolódó oktatást 
segítő szakmákban (gyógypedagógi-
ai asszisztens, dada stb.), valamint a 
közigazgatásban, egészségügyben növel-
ni kell a cigány származású munkavállalók 
számát. Ennek módja például a diplomát 
szerző cigány értelmiség kiemelt álla-
mi ösztöndíjazása a felsőoktatásban, ami 
jelenleg is működik. Fontos a differenciált 
bérezés bevezetése is a halmozottan 
hátrányos helyzetű kistérségekben. Ezek-
ben a térségekben a szociális ellátásban, 
közoktatásban, köznevelésben munkát 
vállaló értelmiségiek, segítő munkatársak 
kiemelt bérezést kell, hogy kapjanak, ami 
akár nettó 50% összeggel is növelt lehet a 
besorolásához képest.

GAZDASÁGI 
HELYZET JAVÍTÁSA
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A roma népesség oktatási mu-
tatóinak nagymérvű javulására 
csak akkor van lehetőség, ha az 
oktatás egész területét érintő  
változásokat vezetünk be. 
Ezek a  reformok ráadásul minden magyar 
gyerek érdekében állnak. A Momentum 
hisz a szolidaritásban és abban, hogy az 
állam kiegyenlítse az esélyeket. Közös tár-
sadalmi összefogással teremthetjük meg 
azt az országot, ahol egy hátrányos hely- 
zetű családból származó diák is minőségi 
oktatásban részesülhet, ahol nem dől el 
már az első osztályban, hogy mire is viszi 
a gyerekünk. Egy olyan oktatási rendszer-
ben hiszünk, ahol az oktatási-nevelési in-
tézményekben természetes a sokféleség, 
és ahol a gyermekek nem különülnek el 
egymástól családi hátterük, származásuk, 
nevelési igényeik vagy más tulajdonságuk 
alapján. Egy olyan befogadó iskolar-
endszer kialakításán dolgozunk, ahol a fia- 
taloknak és a szülőknek nem versenyezniük 
kell a jó helyekért, hanem minden állami in-
tézmény ugyanolyan jó esélyeket biztosít, 
és szükség esetén figyelembe veszi az 
egyéni igényeket is.
 

Megerősítjük a korai nevelést, 
amelynek fejleszető és hátránykompenzáló 
hatása elengedhetetlenül fontos, mert az 
iskolákba sokszor már nagy lemaradás-
sal kerülnek a cigány származású és a 
mélyszegénységben élő gyerekek. Az 
ország minden területén megerősítjük a 
bölcsődei és az óvódai rendszert, minden-
kinek hozzáférést biztosítva a jó minőségű, 
befogadó intézményekhez.
 
Mindenki férjen hozzá a minőségi 
közoktatáshoz. Azokban az országok-
ban, ahol a diákokat később válogatják 

szét képességeik szerint, ott eredményeik 
között kisebb a szórás – vagyis a későb-
bi szelekcióval csökkenthető az egyenlőt-
lenség. Ezért a Momentum az általános  
iskolai szinten sem enged teret bárminemű 
felvételi eljárásnak. Az iskolatípus kiválasz-
tása későbbre tolódik, az alsó tagozatban 
pedig teljesen visszaszorítanánk a szako-
sodásokat és különórákat. 
 
A szegregáció visszaszorításában és a 
méltányos közoktatáshoz való hozzáférés 
kialakításában úgy érhetünk el előrelé-
pést, ha ebben minden felet érdekeltté 
teszünk. Éppen ezért szorgalmazzuk a  
szegregáció-ellenes pénzügyi ösztönzők 

bevezetését a fenntartók motiválására. 
 
Együttműködés a civil szerveze- 
tekkel és helyi programokkal. 
Sok helyen láthattunk már példát kiváló 
kezdeményezésekre, amelyek hatékonyan 
tudtak kezelni helyi szintű problémákat. 
Ezért úgy véljük, a civil szervezetek  
bevonásával és munkájuk támogatásával 
azok a szervezetek is segíthetnek a ne-
hézségek kezelésében, akik tisztában van-
nak a helyi igényekkel, rálátásuk van a 
problémák gyökerére, hatékonyabban tud-
ják megszervezni a közösség munkáját és 
személyesen is ismerik az érintetteket. Ez 
a helyi ismertség sokszor nagyobb bizal-
mat is jelent a helyiek részéről.
 
A szakképzésben az óriási lemor- 
zsolódás csökkentéhez szorgal-
mazni kell a kiscsoportos szak-
matanulást, mentorok felügyeletével, 
akik a család az iskola és a gyerek között 
aktív kapocsként tevékenykednek.

OKTATÁS
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A szolgáltatóknak a helyi család-
segítőkkel együttműködve kell 
kezelniük a családi adósság- 
csapdákat. Helyben, családokra 
lebontott válságkezelés szüksé-
ges, amelyhez az állam támogatá-
sa, legfőképp szakmai támo- 
gatása elengedhetetlen.
 
Az állam szociális bérlakás programjai 
elenyésző számú embernek segítenek, 
ezek számát hatványozottan növelni kell.
 
Mivel a munkanélküliség és a lakhatási 
körülmények közötti szükségszerűen ki-
alakult összefüggéseket senki nem vitat-
ja, az áldatlan állapotok felszámolására 
a foglakoztatás bővítésével, a szociális 
célú bérlakások építésével, felújításával, 
a hátrányos helyzetbe került családok 
hatékonyabb segítségével lehetne állami 
intézkedéseket kezdeményezni úgy, hogy 
a megoldásba az érintetteket is be kellene 
vonni. A helyben kialakult szegénységet, 
a helyiek munkához juttatásával, a helyi 
közösségek kialakításával lehet enyhíteni.
 
Rendszeres 
lakásfenntartási támogatás: 
A háztartások jövedelme, valamint a 
háztartástípusnak megfelelő elismert 
lakásnagyság alapján rendszeres lakásfen-
ntartási támogatást nyújtunk. Ez az összeg 
csak olyan tételekre fordítható, amik a 
lakás fenntartásával kapcsolatosan merül-
nek fel. Minden igénylő háztartásában fel 
kell mérni, hogy a rendszeres költségek 
közül mik azok, amik elmaradása a kérel-
mező lakhatását a legnagyobb mérték-
ben veszélyeztetik (pl. közműszámlák 
fizetésének elmaradása). Az önkormány-
zati támogatást ezekre a problémákra kell 
fordítani, ezáltal csökkentve az adásság-
felhalmozás és a lakhatás elvesztésének 
kockázatát.

Szociális segítség: Ahogy a mun- 
kanélküliséggel küzdőknél, úgy a rossz 
lakhatási körülmények közt élőknél is fo- 
lyamatos kell, hogy legyen a családsegítők 
támogatása, addig amíg kiszámíthatóvá 
nem válnak a megélhetési körülmények. 
A bizonytalan élethelyzet könnyen 
vezet mentális leépüléshez vagy eladó-
sodáshoz. Ahhoz hogy ez megelőzhető 
legyen, szükség van a családsegítő- és 
gyermekjóléti szolgálat támogatására. 
Azoknál a családoknál kiemelkedően fon-
tos a segítségnyújtás, ahol veszélyez-
tetett gyermekek is vannak, hogy a bea-
vatkozás nyomán a gyermek családból 
való kiemelése elkerülhető legyen.
 
Energetikai szolgáltató vállalat: 
A konstrukciónk lényege, hogy az ener-
getikai szolgáltató vállalat (ESCO) egy 
kézben összefogva rendezi az energia-
hatékonysági projekteket, a tervezéstől 
a megvalósításon át a hosszú távú fenn-
tartásig. Az ügyfél a szerződés futamide-
je alatt a korábbinál alacsonyabb ener-
giaköltséget és egy kiegészítő ESCO díjat 
fizet, amelyek együttes összege nem éri el 
a korábbi energiaköltség szintjét. Az ESCO 
rendszerű felújítás esetén a lebonyolító cég 
érdekében áll, hogy magas minőségben 
hajtsa végre feladatát, ezáltal hosszabb 
távon is értéket teremve. Az üzemeltetés 
adminisztratív terheinek csökkenésével 
kisebb lesz a közüzemi tartozások kia-
lakulásának kockázata is. Önkormányzati 
vagy állami (teljes vagy rész-) tulajdonú 
közintézmény, társasház esetén a hosszú 
távú tervezés minőségjavuláshoz vezet, 
illetve a szociális bérlakások fenntartási 
költségeiben is megtakarítások érhetőek 
el.

LAKHATÁS
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A helyi közösségek bevonása  
és a humánum fejlesztése elen- 
gedhetetlen a nyomor felszá-
molásához. Csak akkor válhat egy prog- 
ram az abban érintetteknek is sajáttá, 
valóssá és fenntarthatóvá, ha ők is dolgoz- 
nak benne magukért és a környezetükért. A 
közösségek fejlesztésére sokféle módszer-
tan létezik, melyek mindegyike számára 
teret nyitunk és a hozott eredmények alap-
ján építjük a szegénység felszámolásának 
módszertanát.

Közösségfejlesztés területén a 
család összetartó erejének kihasználásával, 
az édesanyák szerepének kiemelésével a 
fiatalok motiválásával. Az egészséges élet 
szerepe annak fontosságának hangsúlyozá-
sa. A prevenció fontosságának elősegítése 
olyan közösségi terek kialakításával,  
amely az adott településeken mindenhol 
megvalósulna. Ehhez rendelt, normatívával 
támogatott közösségszervezők foglalkoz-
tatása.

A rehabilitációt igénylő területe-
ken még nagyobb szükség van 
a védőnők, családsegítők, szociális 
munkások, a falu- és tanyagondnok, a 
munkaügyi központok, civilek, rendőrök 
aktív jelenlétére. Csakúgy, mint az elérhető 
Biztos Kezdet Gyerekházakra, bölcsődékre, 
óvodákra, iskolákra, egészségügyi ellátás-
ra. Magyarországon általában ott, ahol a 
legnagyobb szükség lenne rá, épp ott nincs 
egy pszichiáter, aki segíthetne, se egy szo-
ciális munkás, aki a megoldáshoz segítene, 
se egy gyógypedagógus, netán fejlesz-
tőpedagógus akik segíthetnének a tanulók  

fejlesztésében. Ezt a tendenciát meg kell 
változtatni, megfelelő keretfeltételeket 
kell biztosítani annak érdekében, hogy a 
legszükségesebb helyekre is eljussanak a 
kellő ellátások és szolgáltatások.

A nemzeti kultúra nem homogén: 
a kisebbségi hagyományok, a magyar 
kultúra és az európai identitás nem egymás 
ellenében hat, hanem egymást erősíti. 
A Momentum célja, hogy a kisebbségek 
kia-lakíthasák saját narratíváikat, hogy  
szabadon ápolják kulturális örökségeiket, 
és hogy megtalálhassák helyüket a Kárpát- 
medencében. A kisebbségi művésze-
ti formák fennmaradása szempontjából 
kulcskérdés az, hogy legyenek valós kap- 
csolódási pontok a többségi és kisebbsé-
gi kultúrák között. Kisebbségi művészek 
bevonása a szakmai döntéshozatalba. 
Kisebbségi művészet tereinek támogatá-
sa.

Bevonjuk a kisebbségi művészeket és a 
szakmai értelmiség tagjait az adott szak-
mát érintő beruházások eldöntésébe, a 
szakmai koncepciók kialakításába, és a 
vonatkozó pályázatok kiírásába. Pályázati 
forrásokkal ösztönözzük a többféle értel-
mezést és hozzáférést elősegítő kulturá-
lis intézményfejlesztéseket és célzottan 
elérhetővé tesszük a digitális archívumokat 
a kisebbségi kultúra képviselői számára.

BEFEKTETÉS 
A HELYI KÖZÖSSÉGEKBE
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A Momentum egészségügyi prog- 
ramja az egyént, a beteget állít-
ja középpontba. Az ellátórendszer 
strukturális fejlesztése mellett kiemelten 
fontosnak tartjuk a lakosság egészségben 
való megőrzését, egy egészségtudatos 
társadalmon alapuló rendszer létrejöttét.

Támogatjuk a megelőző progra-
mokat a szűrési rendszer fejlesz-
tésével és könnyebben elérhetővé 
tételével. Az elkerülhető halálokok 
(szív-érrendszeri megbetegedések, 
asztma és COPD) magas száma  
Magyarországon különösen kiemelkedő 
a rosszabb gazdasági helyzetű, alacso- 
nyabb iskolázottságú társadalmi csopor-
tok esetén, így különösen fontos ennek a 
csoportnak az elérése, amire helyi, célzott 
szűrőprogramokat vezetünk be. Támogat-
juk a mobil szűrőállomás programokat 
és elérhetővé tesszük a hátrányosabb  
helyzetű régiókban.

A Momentum több védőoltást 
tesz elérhetővé:  a kötelező oltások 
mellett támogatja számos, ma még választ- 
ható oltás alkalmazását, annak ingyenessé 
tételével. Így olyan súlyos megbetegedések 
megelőzését téve lehetővé, mint a HPV 
okozta daganatos megbetegedések, az 
agyhártyagyulladás vagy a tüdőgyulladás.

Az ellátórendszer fejlesztését 
célzó terveinkben hangsúlyo-
san szerepel a regionális egyen- 
lőtlenségek csökkentése. A jelen-
legi háziorvosi rendszert a csoport- 

praxisok bevezetésével reformálnánk meg: 
ezekben az ellátási egységekben nem csak 
háziorvosok, hanem szakorvosok, védőnők, 
családsegítők, gyógytornászok, dietetiku-
sok, pszichológusok és egyéb egészségügyi 
dolgozók is elérhetőek lennének. A csoport-
praxisok biztosítják a helyi szinten elérhető, 
magas ellátási minőséget. Megoldást  
nyújthatnak a régóta betöltetlen prax-
isok problémájára, valamint munkale-
hetőséget biztosíthatnak a helyi lakosság 
egy részének.

A családtervezéshez is segítséget 
nyújtanánk. A fogamzásgátló tablettá-
kat is bevonjuk az államilag támogatott 
gyógyszerek körébe, valamint lehetővé 
tesszük a sürgősségi fogamzásgátlók 
vény nélküli elérését a gyógyszertárakban,  
igazodva az Európai Uniós szabá- 
lyozáshoz. Minden kiváltott fogamzás-
gátló mellé rendszeresített tájékoztató 
anyagokat adunk.

Az orvostársadalom jelenleg  
kevés ismerettel rendelkezik 
a roma kultúráról, arról hogy  
hogyan élnek, éreznek és gon-
dolkodnak. A romák számára az 
egészségügyi intézmények, valamint az or-
vosok részben azáltal válnak fenyegetővé, 
hogy betegként kiszakadnak a szokásos 
környezetükből és egy olyan közegbe 
kerülnek, ahol más szabályok és szokások 
érvényesülnek. Az orvos-beteg kommu-
nikációs oktatásban erre külön hangsúlyt 
kell fektetni, a kommunikációs tréningek 
ezirányú fejlesztései mellett a Momentum 
határozottan kiáll.

EGÉSZSÉGÜGYI 
FEJLESZTÉSEK
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Köznyelvi értelemben a szegregátum területileg elkülönülő, döntően 
cigányok lakta, leromlott telep, településrész. A statisztika viszont 
kidolgozott egy egzakt, jól használható mércét: 
a szegregátum ötven főnél népesebb településrész, ahol az aktív 
korú, rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező és a leg-
feljebb nyolc általános iskolai osztállyal rendelkező lakók aránya  
meghaladja az 50 százalékot. Az így lehatárolt területek többnyire 
egybeesnek azzal, amit a köztudat gettónak tart.

Magyarországon jellemzően kialakultak 
nagyvárosi és a falusi, kisvárosi gettók. 
Egy 2010-ben végzett kutatás során 
kb. 1600 ilyen szegregátumot találtak, 
ahol 300.000 embernél többen éltek. 
Mára több helyen, az önkormányzatok 
erőszakos telepfelszámolása kapcsán, a 
külterületeken, zártkertekben a városok 
közvetlen szomszédságában nőt meg a 
szegregátumok száma.

Általános, hogy ezekben a szegregátumok-
ban, valamint általában a romák lakott 
településeken és településrészeken rossz 
az infrastruktúra, rosszak a helyi szol-
gáltatások. Ezeknek a színvonalát az 
országos színvonalra kellene hozni 10 év 
alatt, pl. szennyvízellátottság, vezetékes 
ivóvíz ellátottság, közvilágítás és hiva- 
talos áramszolgáltatás, digitális tartal-
mak elérése, utak, járdák és közösségi  
terek kialakítása. Ezt az újonnan visszaállí-
tott területfejlesztési szaktárcán belül 
működő fejlesztési főosztály segítené, 
valamint a megyei irodák szakemberei. 
A Ő feladatuk lenne egy pontos adat-
bázis felállítása településekre lebontva, 
amely kiindulópontja lenne a fejlesztési 
programoknak. Ezek központi állami fej- 
lesztésekként valósulnának meg, a helyi 
önkormányzatok bevonásával.

A kistelepüléseknek a jelenleginél  
rugalmasabb, gazdaságosabb, elérhetőbb 
közösségi közlekedési alternatívát nyúj-
tanak a közlekedési központok a he- 
lyiekkel együttműködve. A legeldugot-
tabb falvakban is vonzóvá tesszük a 
közösségi közlekedést, a fél vidéket körbe 
bolyongó lepusztult buszok helyett ezek-
nek a falvaknak mikrobuszt biztosítunk, 
amely igény esetén utasait a nap bármely 
órájában eljuttatja a legközelebbi nagyobb 
busz- vagy vasútállomásig az ott csat-
lakozó járathoz. A közösségi közlekedés 
kínálatának kibővítését célozva támogat-
juk a megosztott autóhasználatot.

Infrastrukturális fejlesztésekre van szükség 
a rehabilitációs területeken, amelynek 
nem csupán a közművek és közutak fel-
újításában, hanem a telekommunikációban 
is meg kell nyilvánulni. Az alapvető 
szükségletté váló és a kulturális szeg-
regációt csökkentő szélessávú internetet 
elérhetővé tesszük. A fejlesztések növel-
hetik a fenntartási költségeket, így ameny- 
nyiben ez többletterhet ró a lakosságra, 
támogatásokkal kompenzálni kell őket 
mindaddig, amíg a beruházások nem 
hozzák meg számukra az anyagi helyzetük 
javulását.

INFRASTRUKTÚRA-
FEJLESZTÉS
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A nagyvárosoknak és a megyéknek 
kötelezően elkészített antiszegregációs 
tervét, ütemezését és költségvetését a helyi 
cigány lakosság képviselői véleményeznék 
és a területfejlesztésért felelős minisztéri-
um fogadná el. A munka végrehajtását 
az integrációjáért felelős megyei felelős 
szakemberek felügyelnék. A Minisztéri-
umoknak vétójoga volna ott, ahol a  
helyi önkormányzatok szegregátumok  
kialakítását terveznék, mind lakókörnyezet, 
mind nevelési oktatási területen.

Felszámolandó, gyors beavatkozást igény- 
lő és rehabilitációra váró területek 
feltérképezése és kijelölése elsődleges 
országos szintű feladat, melynek kereté-
ben meghatározandó, hogy mely területek 
fejleszthetők hosszútávon, melyek sta-
bilizálhatók azonnali beavatkozásokkal 
és melyek azok, ahol a felszámolás az  
egyetlen helyes megoldás.
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Felül kell vizsgálni a roma 
kisebbségi önkormányzatok 
jelenlegi rendszerét és az eltelt 
időszak tapasztalatait figyelem-
be véve a helyi érdekérvényesítés 
erősíteni kell, különösen azokon 
a településeken, ahol a romák 
aránya eléri a 10%-os részarányt 
a népszámlálási adatok alapján.
 
A magyarországi roma emberek és 
közösségeik nem rendelkeznek valós 
politikai képviselettel sem országosan, 
sem helyileg. Az 1990-től az ország 
demokratizálódásával egyidejűleg a roma 
önszerveződés is meglódult, és több száz 
roma egyesület jött létre különböző terüle-
ti lefedettséggel, és különböző profillal. E 
folyamatot akasztotta meg a nemzetiségi 
önkormányzatok rendszerének létrejötte 
1994-ben. A helyi, megyei és országos 
nemzetiségi önkormányzatok, a törvényi 
szabályozásból fakadóan elsődlegesen a 
kulturális, oktatási autonómia területén 
bírnak jogosítványokkal. A hazai elismert 
13 nemzetiség közül 12-nek e felhatalmazás 
elégséges. A roma közösségek esetében 
azonban több az állam és az önkormány-
zatok által végrehajtandó feladatot is a 
cigány önkormányzatokra testáltak, min- 
denféle jogosítvány, szakmai háttér és  
eszközrendszer nélkül. Természetesen ezek 
kudarcra voltak ítélve, amit bizonyít az 
elégtelen végrehajtás és a sok sikertelenség.
 

Ennek következtében a roma nemzetisé-
gi önkormányzatok rövidesen csap-
da helyzetbe kerültek, a törvény elsőd-
legesen kulturális autonómiához fűződő 
jogokat biztosított számukra, ezzel 
szemben a roma emberek elsődlegesen 
egyéni, szociális, társadalmi lecsúszá-
sukban remélt segítséget vártak tőlük. A 
roma önkormányzatok igyekeztek ezen 
elvárásnak megfelelni, de ez meghaladta 
erejüket és jogosítványaikat. Közben kul-
turális autonómiához kapcsolódó jogaikról 
megfeledkeztek, ezeket nem aknázták 
ki. Tekintettel arra, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatok a kezdetektől nagyon 
függenek a települési önkormányzatok-
tól (éves állami támogatásuk minimális) 
rövidesen feladták és lemondtak a másik,  
szintén a nemzetiségi törvény biztosította 
jogukról, az érdekvédelemről. Ennek kö- 
vetkeztében a helyi újraelosztás folya-
matába nem is tudtak, és nem is mertek 
érdemben beleszólni. Később az Európai 
Unióhoz történt csatlakozást követően 
úgy kerültek felhasználásra és elosztásra 
a fejlesztési források, hogy érdemben alig 
érintette a romákat, a helyi szervezetei-
knek minimális volt az érdekérvényesítésük 
ezen a területen, sőt láthatólag a kollektív  
kimaradásukról beszélhetünk a valóságban. 

POLITIKAI KÉPVISELET
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A szervezetek leginkább a nemzetiségi 
önkormányzati rendszerben elérhető 
mandátumokért versenyeztek egymással, 
amely ugyan egyfajta státusz szimbólum-
má vált a cigányok között, de érdemi be-
leszólást nem biztosított a közügyek-
be és az újraelosztásba. A nemzetiségi 
önkormányzati rendszer gyakorlatilag 
csődöt mondott, hiszen legfontosabb cél-
ját a bizonyos fokú autonómiát nem biz-
tosítja sem kulturális sem más ügyekben, 
érdekvédelemre pedig nem használják. 
Az alárendeltségi és függőségi viszon-
yok megmerevedtek. A helyi nemzetiségi 
önkormányzat a települési önkormányzat-
tól, a megyei nemzetiségi önkormányzat a 
megyei önkormányzattól, és az országos 
nemzetiségi önkormányzat pedig a mind-
enkori kormányoktól függ jogosítványok-
ban, pénzügyekben és lehetőségekben. 
Tovább nehezíti a helyzetet, hogy bár 
Magyarország 3200 településéből, 
2000 településen élnek romák, és 1100 
településen van roma önkormányzat még 
sem tudtak politikai erővé, tényezővé 
válni. Ennek elsődleges terepe a helyi 
önkormányzati szektor lehetett volna. 
2006-ig a roma közösségek 1000 települé-
si önkormányzati mandátumot birtokol-
tak, ám 2006-ban egy törvénymódosítás 
következtében elvesztették e mandátum 
tömeget. E törvénymódosítás megszün-
tette a nemzetiségek kedvezményes 
mandátumszerzési lehetőségét.

2011-ben visszaállították ezt, ám ez pusztán 
névleges maradt, hiszen a főszabály szerint 
csak ott lehet kedvezményes nemzetiségi 
mandátumot szerezni, ahol a helyi válasz-
tópolgárok legalább 50%-a a kisebbségi 
névjegyzékbe veteti magát, amely élet-
képtelen, mivel a romák jellemző települé-
si-társadalmi aránya 5-10%, ahol arányuk 
el is éri az 50%-ot lényegesen kevesebben 
vallják magukat romának. Jól mutatja a 
helyzetet, hogy legutóbb mindösszesen 12 
magyarországi településen volt lehetőség 

ilyen mandátum megszerzésére, amelyből 
mindössze 3 volt roma település.  A he-
lyzetet jól mutatja, hogy a cigány többségű 
falvakat nem számítva, a városi rangú 
települések körében a 10 legnagyobb 
lélekszámú roma közösség, együtt sem 
birtokol 10 települési önkormányzati 
mandátumot. Így a legnagyobb lélekszámú 
roma közösségeknek sincs helyi valós 
érdekérvényesítése, nem tudják felhasznál-
ni a választások szempontjából releváns 
és egyetlen társadalmi tőkéjüket, hogy 
sokan vannak. E legnagyobb közösségek 
éppolyan kirekesztésben élnek, és pont 
ugyanolyan problémákkal küzdenek, mint 
a kisebb falusi közösségek. Sokan élnek 
elkülönített telepeken, gyermekeiket külön 
osztályokba és külön iskolákba zárják, 
lakóterületeikről hiányoznak az alapvető 
infrastruktúrák, mint aszfaltozott út, jár-
da, vízelvezető árok, közvilágítás. Épp 
úgy nem veszik fel őket munkahelyekre, 
nincsenek jelen a közalkalmazottak köré-
ben, épp úgy ki vannak téve a rendőrségi 
vegzálásnak és kiszorulnak, kimaradnak a 
közszolgáltatásokból.

Az eddigi 7 parlamenti és 7 helyi 
önkormányzati választásokban való ak-
tív, a társadalmi átlaggal közel egyező 
választási hajlandóság ellenére, a szám-
talan választási ígérgetések ellenére,  
ma is sok olyan cigány telep van, ahol 1 
cm-el sem lett több aszfaltos út-járda, 
közvilágítás, 1%-al sem nőtt a foglalkoz-
tatottak száma, és 1%-ot sem csökkent az 
iskolai elkülönítés, és továbbra is kimarad-
nak a helyi önkormányzati testületekből. 
A jelenlegi országgyűlési szószóló pozíció 
is függőségi rendszerben van a kormányzó 
pártokkal, ami a valós kritikus bírálótokat 
nem teszi lehetővé. 
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A kétharmados uralkodó többség által megszavazott, az országgyű- 
lési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény, bár rendezni kívánja a 
„nemzetiségek” saját jogú parlamenti képviseletét, de valójában jogi csapdát állít  
a cigányságnak. Leválasztja a cigány közösségeket a magyar társadalomról, és szem-
beállítja a cigány közösségeket egymással is. A nemzetiségi névjegyzékben regisztrált 
választópolgár csak formailag élvezi a választójog egyenlőségének az elvét, mert (bár 
többnek látszik a lehetőség) kevesebb jogot kap, mint a többséghez tartozók. A törvény 
a pártlisták mellé fölállítja a „nemzetiségi lista” intézményét, és kiköti, ha az etnikai 
közösségek szavazói egy képviselőt be akarnak juttatni a magyar országgyűlésbe, le kell 
mondaniuk arról, hogy pártlistára szavazzanak. Vagyis, ha lemond arról, hogy beleszól-
jon a következő parlament és kormány összetételébe, „cserébe” kaphat egy nemzetisé-
gi képviselőt ajándékba. Ez a nemzetiségi lista olyan, mint az „egypártrendszer” listája 
a cigányok, szavazhatnak egy, azaz egy nemzetiségi listára, valós választási lehetőség 
nélkül! Csak egyre, mégpedig arra az egyre, ahonnan maximáltan kettő cigány ember, 
az Országos Roma Önkormányzat által kijelölt roma ember juthat be a Parlamentbe! 

Célunk, hogy a választási törvény nemzetiségi lista állítására vonatkozó  
szabályait dolgozzák át, amely alapján a magukat romának vallók közvetlenül 
szavazhatnának szószólóra!

A magyarországi cigányság olyan társadalmi klímát szeretne, amelyben  
minden ember, és minden nemzetiségi, társadalmi csoport méltóságát  
tiszteletben tartják, mind a politikai közbeszéd, mind a média nyilvánosság és a  
társadalmi érintkezések tekintetében.

A jelenleg a romákat érintő kormányzati döntéshozó szerveket (Országos 
Roma Koordinációs Tanács, EMMI Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság, 
stb.) át kell szervezni. Az újjáalakuló Területfejlesztési Minisztérium és az  
Oktatási Minisztérium s a romákkal foglalkozó többi minisztérium, és hi-
vatal ilyen jellegű feladatait az újonnan létrehozandó Roma Ügyekért Felelős  
Integrációs Hivatal koordinálná.


