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Közé ptávú inté zkedé scsomaga cigányság
é letkörülmé nyeinek é s társadalmi helyzeté nek
iaví tására
A Kormány l$47ll999. (V. 5.) korm.
határozatának kivonatos közlé se

ján,

t orrRrÁs
1,1, Meg kell vizsgálni é s ki kell dolgozni, hogy a jelenlegi
szabályozórendszeren tú l mjlyen eszközökkel lehet el segí teni aZ óVodás é s iskoláskorú hátrányos helyzet gyermekek rendszeres óvodába iárását é s az iskolai mulasztások
csökkenté sé t,

A leIadat Vé grehaí tásáról a Tárcaközi Bizottság é rintett

tagja é Venké nttáié koztatót ké szí ta Tárcaközi

Bizottságnak.

1.2. A hátrányos helyzet , cigány tanulók eredmé nyes
köZé pfokú oktatásához SZükSé geS a kollé giumi fé r helyek
nöVe]é se, külónöSen a több közé pfokú inté zmé nnyel ren-

delkez városokban, megyeszé kheiyeken, A kollé giumi lé róhelyek növelé sé re irányuló fejleszté s mellett, a cigány kisebbsé g igé nye eSeté n meg kell teremteni közé pfokú okta-

táSj központok lé trehozásának re]té teleit Budapesten

éS

É szak-kelet Magyarorszé gon, Ennek é rdeké ben a költsé gveté Si törvé ny e] ké szí té SeSorán javaslatot kell tenni arra.
hogy a páiyázati lehet Sé gek között prioritást kapjon azoknak a fenntartóknak a támogatása, akik a lenti cé lok é rdeké ben Ié tesí tenek,Vagy feilesztenek inté zmé nlt.A feIadat
Vé grehajtáSárói a TárcaköZi Bizottság é rintett tagia é Venké nt tájé koztatót ké Szí ta Tárcaközj Bizottságnak.
l, 3, Az iskolarendszerb l lemorzsolódó különösen ciány, fiatalok é S fiata] feln ttek szakké pzettSé gheZ iutását
€
é s foglalkoztatását komplex programok kidolgozásával é s
inté zmé nyibevezeté sé vel kell segí teni E ké pzé sifoglaIkoztatási programok kidolgozásához fel kell használni
a külföIdi, valamint a korábbi Munkaügyi Miniszté í ium, ii-

letve

a M Vel dé si é s Közoktatási Miniszté rium PHARE

programjainak tapasztalatait. A programoknak eI kelI segí teniük aZ áItalános iskola Sjkeres befejezé Sé t,
1,4, A hátrányos helyzet cigány fiataIok közé p- é s feis fokú tanulmányait a jó tanulmányi eredmé nyhez kötött
ösztöndí jakka], iIletve a fe]s fckú inté zmé nyekbe szóló sikeres felvé teli vizsgák é rdeké bena cigány liatalok egyetemi
elóké szí t kön Va]ó ré szvé telé tpályázatokkaI kell támogatni. A pályáZati rendszerek eredmé nyessé ge é rdeké benkezdemé nyezni kelI az ilyen tí pusú öSztöndí jakat, pályázatokat
meghirdet állami illetve közhasznú Szervezetek, különösen közalapí tványok e€
yüttm kódé sé t, A feladat vé grehaj,
tásáról a Tárcaközi Bizottság é rintett tagja é Venké nttáié koztatót ké SZí t a Tárcaközi Bizottsá€
nak,
ramok eredmé nyes1,5, AZ egyé b teí ületeken folyó pro€
sé ge é rdeké bena Cigányügyi Tárcaközi Bizottságot tájé koztatni keIl az oktatási miniszter által önál]óan ellátott alábbi
feladatokról,
l ,5,1 . A KöZoktatásró|
szóló 1993. é Vi LXXIX. törvé ny valamint a csatlakozó jogszabályok módosí tásából adódóan,
a NemZeti, etnikai kisebbsé g óvodai nevelé sé nekirányelve
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etnjkai kisebbsé g iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (Xl, 5.) MKM rendelete alapé S a NemZetj.

a) a cigány kisebbsé gj oktatás tartalmi feileszté se,
b) a kerettantervek kidolgozása,
c) aZ é fté keIé sé s min sé gbiztosí tás felté teleinek megteremté se,
d) aZ oktatáshoz SZükSé ges taneszköZök, módszertani se-

gé dletek biztosí tása.
e) aZ országos cigány Önkormányzatta] törté n egyezteté st l függ en a cigány nyelvek oktatásához szüksé ges követelmé nyek kidoigozása,
1 5 2. A cigány kisebbsé gi oktatáSban kiemelked szerepet játszó önkormányzati. alapí tványi Stb, fenntartáSú inté zmé nyekfejleszté se, munkájuk szakmai é s anyagj támogatása,

1,5,3. A cigány kisebbsé gi óvodai nevelé s é s az jskolai
nevelé s é s oktatás szakmai támogatáSára a már kipróbált
helyi programok elterieszté se, a jó programok adaptálásához a lehet sé gek biztosí tása. Az eredmé nyes programok
feltárására pályáZat kií rása, azok szakmai ellen rzé sé t követ en adatbank lé trehozása
l 5 4 osltóndú p;lyálatok a köZep- é s a í els fokú okLatásban ré SztVeV , eredmé nyes munkát vé gz cigány fiatalok

számára:
a) ösziöndí jpályázat

ió tanulmányi eredmé nnyel rendelkez közé piskolai tanulók ré szé re,
b) ösztöndí jpályáZat jó tanulmányi munkát vé gz egyetemi é s f iskolai hallgatók ré szé re
1,5.5. A kóZé pfokú oktatáSban ré sztvev cigány tanulók
lemorzsolódáSának VisSzasZoIí táSa é S a tehetsé ges fiatalok
számáí a a továbbtanulás esé lyé neksegí té se,
a) pályáZat kií ráSa mentori rendszer kia]akí táSára a közé pfokú inté zmé nyekben,
b) pályáZat kií rása aZ é rettsé gizett, továbbtanulni szándé kozó fiatalok egyetemi vagy f iskolai eI ké SZí t n való
ré szvé telé re,

i 5 ó. A romológia oktatáSának öSztönzé se els sorban a
fels fokú pedagóguské pz inté zmé nyekben a már mú kód
tanszé kek, tanszé ki csoportok munkáiának támogatáSa pályázat kjí ráSáVal,
1,5 7 A cigány kisebbsé gi oktatásban ré sztvev pedagógusok számára szervezett továbbké pz tanfolyamok támo.
gatása, pályázat ú tján,
1.5.8, A cigány kisebbsé gi oktatással kapcsolatos kutatáSok támogatása, pályáZat ú tján,
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KULTURA

2,] Fejleszteni kell a cigányság kUlturáliS tevé kenysé gé -

hez. csoport-szervez dé sé hez kapcsolódó közmú veI dé si
inté zmé ny-rendszert é s a kulturá]is é rté kekmeg rzé sé t
szolgáló szakinté zmé nyek rendszeré t AZ inié zmé nyháióZat

fejleszté sé revonatkozóan, az országos Cigány lnformációs

é s Mú vel dé SiKözpont közremú kódé sé vel ré szletes programterveket (átfogó szakmai programokat, megvalósí tható-

sági tanuLmányokat, ré szletes finanszí rozási ütemtervvel)
kell ké szí teni,

2,2, A reális igé nyekkel összhangban el kell segí teni,
hogy aZ oktatási, kuiturális é s a köZm Vel dé si szolgáltatá,
sok, könyvek, módszertani segé danyagok, tankönlvek anyanyelven is hozzáfé rhet k legyenek a cigányság számára. Fel

kell mé rni, hogy milyen fjnanszí rozási lehet sé gek vannak

az anyanyelvi kuLtú ra támogatáSára é s azok milyen formá-

ban iejleszthet k tovább,
2.3. Pa alszág kül nböz

települé sein m k d

cigány

háZakban dolgozó szakemberek munkáját ké pzé sekkel é s továbbké pzé sekkel kell támogatni. A ké pzé sek
vé grehajtására é vente ütemtervet kelI ké szí tenj.
köZössé gi

AZ inté Zmé nyiendSZef fejleszté Se é rdeké ben ösztónöZni

kell olyan átfogó szakmai programok kidolgozását, ame-

lyeknek cé lja, hogy a helyi lakosság miné l szé Iesebb kórben
vegye igé nybe a közóssé gi házak szolgáltatásait.

3. FOGLALKOZTATÁS,

AGRÁRGAZDASÁC,

rÉ nsÉ crpJI-pszrÉ s
, Flqlalk\ztatást elí se7í tíi\té Lkedé ;ek
3,1,1, A megyei munkaügyi központok
3.1

vagy azok kiren-

deltsé gei Valamint a cigány kisebbsé gj önkormányzatok,

szervezetek kóZótt olyan tartalmú (pl, táié koztatásra, munla]koztatáS területé n tapaszkaszervezé sre, ké pzé sre,a fo€
talható hátrányos megkü]önbözteté S megelózé sé re, meg-

állaszünteté Sé re irányuló) szakmai együttm kódé si me€
podások megköté sé re, meghosszabbí tására van sZüksé g,
ameIyek leginkább alkaImasak a cigányság foglalkoztatására, fo€
Lalkoztatási problé máinak megoldására, Ennek kereté ben meg kell vizsgálni cigány kisebbsé ghez tartozó szakemberek munkaügyi központban törté n alkalmazásának

lehet sé eé t is, A megállapodások tartalmáról, az egy ttm ködé s formáiról, a megvalósult programokról a Tárcakö-

zi Bizottság é rintett tagja é Venké nt elemZ táié koztatót ké yi központok közrem ködé sé vel a
szí t az é rintett munkaü€

BiZottság ré szé re,
lalkoztatási programok
sikeres fo€
(pé Idául: kis- é s közé pvállaikozások, kózmunkák, közhasznú
munkák, agrárgazdasági, szociális fóldprogramok, terüLetfejleszté si programok, valamint egyé b, a tartós munkané Ikülisé g csökkenté sé re irányuló programok, stb,1 hasznosí tható szervezeti é s módSZertani tapasztaIatainak összeezé ,
sé Vel. a támogatáSi formák bemutatáSával ké szüljón módszertani táié koztató füzet, a te]epülé si- é S a cigány kisebbsé i€ önkormányzatok, szervezetek ré szé re,amely ú j programok szervezé sé hez é s m ködteté sé hez nyú jthat segí tsé eet,
3,1,3. A tartósan munka né lkül lé V k munkaeí -piaci
helyzeté nek javí táSára indí tott köZponti foglalkoztatási é S
ké pzé si pí ogramok megvalósulását - a cigány kisebbsé gi
önkormányzatok, szervezetek, telepüié si önkormányzatok
bevonásával í egionális é s országos szinten - é vente é rté kelni szüksé ges,
eAz é rté kelé sekr I, a cigányság foglalkoztatási nehé zsé €
inek megoldását el segí t fejleszté Si programiavaslatokról a Tárcaközi Bizottság é rintett tagja í ráSoS tájekozlalól ké sz't a Tárcaközt Bizotts;g ré szere,
3.1,4, A foglalkoztatási töwé ny keretei köZött - els sorban az aktí v foglalkoztatás-politikai eszközrendszer m köd,
teté Se Során nyú itott többlettámogatások ré Vé na hátráány emberek, iavára el nyöS
nyos helyzet ek - kóZtük ci€

TárcaköZi

3,1,2

A már m köd

kell alka]mazni, É rté kelé stkell ké szí teni
azok lelhasználásának haté konyságáról é s hatásosságáról, feileszté si lehet sé e€ir l.
3,1,5, A pályakezd munkané lküli fiatalok támogatáSi
rendszeré t (pl.: alternatí v munka-er piaci SzoIgáltatáSok,
tranzit í oglalkoztatási é s ké pzé siprogramok, stb,] olyan
formában kell m ködtetnj, hogy az a hátrányos helyzet köZtük cigány fiatalok munkába lé pé Sé t,VállakoZóVá VáIását kiemelten segí tse el ,
A támogatási rendszer kereté ben megvalósuló programokban é rintettek ré szvé telé r l,a legáIis munkaer piacra
törté n belé pé si lehet sé geikr l, azok tartósságáról é ves
gyakorisággal a Tárcaközi BiZottsá€ é rintett tagja tájé koztaio, ké szil a TdrcaköZi BlZolISá€ ,é s/ele
3,l.ó, A tartós munkané lkú liek foglalkoztatási esé lyeinek
iaví táSa é rdeké benfolytatni SZüksé geS a közhasznú é s közmunka programokat, a té rsé gií ejleszté siprogramokkal
összehangolt formában, a települé si é s cigány kisebbsé gi
megkülönbözteté st

az a]kalmazott támogatási formákróI, eszkózökr l,

önkormányzatok bevonásával, A munkané lkülisé gt l kiemelten Sú jtott té rsé gekben lolyamatosan elemezni, é rté kelni kel1, hogy a közhasznú - é s kózmunkaprogramok milven mé rté kbeniárulnak hozzá a tartóSan munkané lküIi,

hátí ányos helyzet társadaImi ré tegek, í gy a cigányság foglaIkoztatáSi helyzeté nek javí tásához, az é rté kelé StapaSztalatairól a Tárcaközi Bizottsá€ é rintett tagia é Vente tájé kozIa,ól ke.Zil a Tjrcdközl BlzottsáqoL té :zé te
3 1,7, A telepek Vagy telepSZerú 1akókörnyezetek klváltásához é s/vagy infrastruktu rá lis fejleszté sé hezkapcsolódóan
cé lZott közmunkaprogramokat kell meghirdetni, prioritáSt
biztosí tva azoknak a települé si ónkormányzatoknak, amelyek Saját anyagi eszközeikkel kiegé szí tve, a helyi cigány közössé gekkel együttm kódVe vállalják a programok megvalósí tását.
3.1.8 AZ országos Foglalkoztatási KözaIapí tVány áItal tá,
mogatott a hátrányos helyzet - köZtük cigány - lakosság
foglalkoztatását é s munkaer piacra törté n visszakerü]é sé t
cé lzó programokról, a vállalkozóvá válást el segí t ké pzé sekr l é s tanácsadásokról, a mUnkaer -piacra törté n
Visszakerülé s eredmé nyeir l a TárcakóZi Bizottság é rintett
ta€
ja é venké nt elemz táié koztatót ké szí ta TárcaköZi BiZottság ré Szé re.
3,1,9, A Regjonális lVU n kaeró-fejleszt , é S Ké pZ Központok hátrányos helyzet , tartóS munkané lküliek - köztük
a cigányság - Számára rneghirdetett programjait, ké pZé Seit
- igé ny eseté n az áItalánoS iskolai feln ttoktatás biztosí tá-

- b ví teni szüksé ges, A Regionális Munkaer fejleszt é s Ké pZ Kózpontok kiemelt feladata, hogy a tanfolyamokon nagyobb arányban vegyenek ré szt a munkané LküliSé ggeI kú lónöSen Sú jtott kiStelepülé sek halmozottan
hátránvos helvzet lakosai. A TárcaköZi Bizottság é rintett
tagia é Venké nt táié koztatót ké szí ta TárcaköZi Bizottság ré szé re, a Regionális Munkaer {eilesztó é s - ké pz Központok közrem ködé Sé Vel, aZ általuk megvalósí tott programok
é s ké pzé sek eredmé nyeir l, reileszté Si lehetóSé geiról,
3,1,10. A mikro-, kis- é s közé pvállalkozások feileszté sé nek köZé ptáVú straté giájáról Szóló ]lólll998, {XIl.]7,)
Korm, határozat 4, pontiáVal öSSZhangban meg kell vizsgálni a ]é trehozandó kis- é s kózé pvállalkozói cé lel irányzat támogatásával külön program jndí tásának é s PHARE í orrások bevonásának lehet sé gé t a munkaer pjacon hátrányos
helyzet ré tegek - köztük a cigány lakosság - vállalkozásainak feileszté se é rdeké ben.
sával iS

3.2. Agrdrgazdasági pr\qram\k

3,2,1,

A hátrányos helyzet -

ány
kóZtük ci€

-

családok
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me€
é Iheté sé nek el segí té se é rdeké bena szociális föld,
program további mú ködteté se, b ví té se é s kiterieszté se
Szüksé e
€S a teIepülé si é s cigány kisebbsé gi önkormányzatok, Szervezetek köZremú kódé sé Vel, é s a Ma€
yarországi Cigányoké rt Közalapí tvány bevonásával,
A kib ví ten m köd szociáIis földprogramok tapasztalatairól é Venké nt több megyé re kiterjed hatásvizsgálat
aIapián táié koztatót é s a fejleszté sre vonatkozóan iavaslatot kell ké szí teni,
3.2,2, Az orszáeas Cigány Önkormányzat által javasolt.
kisté rsé gekbenindí tott szociális földprogramok modeIlkí Sé rleteitfolrtatni kell, a programok tapasztalatairól, az
é rintett családok megé lheté Si felté teleinek változásáról a
TárcaköZi Bizottság é í intetttagja é Venké nt táié koztatót ké szí t a Ci€
ányügyi Tárcaközi Bizottság ré szé re,
3,2,3, A SzociáliS iöldprogramokban ré sztvev k gazdálkodóvá, stermel vé , illetve vállalkozóvá váiásának el segí té ,
se é rdeké ben ké pzé sié s szaktanácsadói szol€áltatásokat
kell nyú itani, bevonva a Földmú Ve]é süeyi é S Vidé kfeileSZté si Miniszté riUm illeté kessé gi kóré ben mú köd falugazdász
szervezeteket, A ké pzé si,szaktanácsadási szol€
áltatások alka]mazásáról, az elindí tott programok tapaszta]atairól a
Tárcaközi BizottSág é rintett tagja é Vente táié koztatót ké szí t
a Tárcaközi Bizottság ré Szé re
3.2.4. Az állami tulajdonban maradt mez gazdaságilag
m velhet területeknek a szociáljs földalapba törté n át,
adásának lehet sé gé r ] folytatott felmé ré salapján meg
kell vizsgálnl a szociális fóldprogram b ví té se cé Ijából - a
földterület biztosí tásának egyé b lehet sé geit é s ki kell dolgozni az ehhez szüksé ges jogi SzabáiyozáSt,
3.3.

T é rsé qfejleszté s

3,3,1,

A Megyei Területfejieszté si Tanácsok, valamint

a

Megyei Munkaügyi Központok bevonásával olyan té rsé gi
támo€
atási rendszerek kidolgozása szüksé ges, amelyek felhasználásával komplex fejleszté si programok indí thatók a
hátrányos helyzet ré tegek - köztük a cigányság - foglalkoztatási körülmé nyejnek iaví tása é rdeké ben,
3, 3, 2, A területfei leszté s kö
Zponti el i ányzatából, központi feladatké nt, , olyan települé seken, ahol a lakóné pessé gen belül jelent s ré szarányt ké pviselnek a halmozottan
hátrányos helyzetú ré tegek, kóztük a cigány kisebbsé g közössé geinek tagiai - külön támogatáSt keil biztosí tani a regionális, megyei é s helyi válságkezel programok öner s
ré szarányának kiegé szí té sé vel
a területfejIeszté si programok megvalósí tására.
3.3.3. Tájé kaztató fórumokat, ké pzé seketé s Szaktanácsadási Szolgáltatásokat kel] szervezni - a megyei területiejleszté si tanácsok é s a megyei munkaügyi központok közremüködese\e], az országos Crgány Önkormánylal bevorá
sáVal - a települé si önkormányzatok iIleté kesei, a cigány kisebbsé i€ önkormányzatok, Szervezetek Vezet i é s ké pvisel i számára azé rt, hogy a hátrányos helyzet cigányság nagyobb arányban vehessen ré szt a helyi é s regionális jellec
reileszté si programokban,
A ké pzé siprogramok, tré ningek, szolgáltatások tapasztalataií ól a TárcaköZi BizottSág é rintett tagja é vente táié koztatót ké Szí t a TárcaköZi Bizottság ré Szé re,
3.3.4, A me€
yei terüIetfejleszté Si tanácsok által támogatott eddigi programokat elemezni é s é rté ke]ni kell abból a szempontból, hogy azok mennyiben enyhí tik a tal,
tós munkané lkülisé get, milyen mé rté kbené s haté konysággal é rik el azokat a települé seket, ahol a lakosságon
beIú l jelent s ré szarányt ké pviselnek az átlagosná1
rosszabb é letkörü]mé nyek között

é l cigány kisebbsé gi

köZósSé gek tagiai, AZ é rté kelé stapaSZtalatait a következ
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é vi páIyázati cé lok meghatározásakor figyelembe kell venni,

4. SZOCÁLIS, EGÉ SZSÉ GüGYIÉ S

LAKASPROGRAMOK

4,1 , A cigány lakoSSág egé szsé gi állapotának javí tása, valamjnt az egé szsé gú gyiszolgáltatások igé nybevé tele során
el lorduló hátrányos megkülönbözteté St eredmé nyez
gyakorlatok megSZünteté Se é rdeké ben kutatási programot
ke]l indí tani a cigány lakosság egé szsé gi állapotmutatójról, aZ egé szsé gügyi szolgáltatást nyú itó inté zmé nyek é s az é rintett lakosság kapcsolatáróL
Vizsgálat alapján az e€
é szsé €
politikai straté giához kapcsolódóan szakmai programot kell kidolgozni
4 2 B Ví teni kell a né pegé szsé gügyiszempontból is fontoS, prevenciót szolgáló különbóz
sz r -gondozó szolgáitatások kóré t A telepeken Vagy telepszer lakókörnyezetben é l , a környezeti é s egé szsé get veszé lyeztet té nyez k
me€
szünteté se é rdeké ben, a lakókózössé gek, a települé si
é s kisebbsé gi önkormányzatok bevonásával. szakmai inté Zkedé seket kell kezdemé nyezni.
Az egé szsé giállapot javí tására irányuló inté zkedé sek
vé grehajtásáró], azok eredmé nyessé gé í al Tárcak zi BiZottság é rintett ta€
ia é Vente í rásos táié koztatót ké SZí t a
TárcaköZi BiZottsá€
nak,
4,3, A telepek, telepszerú lakókörnyezetek ú iratermel dé sé nekmegakadályozása é s visszaszolí tása é rdeké ben
megkezdett felmé ré sbefejezé sé tkóvet en - a telepek, telepszer lakókörnyezetek kivá]tására vagy azok infrastruktú -

ráiának, inté zmé nyejnek leileszté sé re, az ivóví z eLlátási

probIé mák mú Szaki megoldására programot keil ké Szí teni
megvalósí thatóSági tanulmánnyal é s ré sz]etes finanSZí rozási ütemterwel, aZ é rintett lakókózössé gek, települé si é s
cigány kisebbsé gi önkormányzatok, szervezetek bevonásával,

4,4 É rté kelnikell az Országos Ci€
ány Önkormányzat é s a
]ólé ti Szolgáiati Alapí tvány lakásprogram jainak tapasztalatait, Javaslatot kell tenni a hátrányos helyzet ré tegek ezen belül a cigányság - lakásproblé máinak megoldását
segí t programok továbbfe j 1eszté sé re,

5 DISZKRIMINÁcIÓelLpNps
PROGRAMOK

5,l, A iogalkotásról szóló 1987. é vi xI tV 45, §,ban fog_
laltak alapján folyamatosan vizsgálni ke]l a hátrányos megkülönböZteté s tilalmát tartalmazó jogszabályok gyakorlati
hatályosulását, A vizsgálat tapasztalatairól a Tárcaközi BjZottság tagjai é vente tájé koztatót ké szí tenek a TárcaköZi Bjzottsá€ ré szé le.
A vizsgá]atok eredmé nyei alapján a szüksé ges jogsza,
bály-módosí tási leladatokat eI kell vé gezni, Meg kell teremteni annak iehet sé gé t, hogy a különböz
szabályozá-

Si területeken a jöv beni jogalkotás biztosí tsa, ilIetóleg
segí tse el a d jszkriminációmentes gyakorlat é rvé nyesülé sé t.

5,2, Folyamatosan figyelemmel kell kí sé rnia cigány kisebbsé ghez tartozókkal kapcsolatos rend ri magatartás

jogszer sé gé t,Ennek tapasztaIatairól, a megoldásokra vonatkozó inté zkedé sitervekr l a ci€
ányügyi TárcakóZi Bizott,
ság é rintett tagja é vente tájé koztatót ké Szí t,
5.3. A rendé szeti szervek graduális é s posztgraduális
ké pzé sé ben- a diszkriminációmentes, humánus szolgáltatásnyú jtáS é rdeké ben - a cigányságra vonatkozó társada-

lomtörté neti, kulturáliS, Szociológjai stb. iSmereteket

a

gyakorlati alkaimazáS szintjé n kell oktatni,
A ké pzé sek tapasztalatairól, azok feileSZté Si ]ehet sé geir l a cigányügyi Tárcaközi Bizottság é rintett tagja é Vente
táié koztatót ké Szí ta cigányügyi Tárcaközi BizottSág ré Szé re,
5 4. Fo]ltatni kell a rendé szeti vezet ké pzé sben, fels é s

kózé pvezet i Szinten - konfliktus-kezelé sre SzakoSodott
külföldi é s hazai szervezetek közrem ködé sé vel - az el í té letessé gb I adódó konfliktusok kezelé sé t é S megel zé sé t
cé Izó technikák oktatását.
€iA ké pzé sek tapasztalata iróI, azok fejleszté si lehet sé e
r l a Tárcaközj Bizottsá€ é rintett tagia é Vente tájé koztatót
keszí l d TdlCaköZi Bizoll§ág ré S/ele
lehet sé gé nek iaví 5,5, A cigányság é rdeké rvé nyesí té si

tása, Valamint a hátrányos megkülönbözteté s megel zé se
é s megszünteté Se é rdeké ben a jogvé d , valamint konfliktuSmegel Zé St- é s kezelé St vé gz szervezetek inté zmé nyek
€S A feiadat vé grehajtátevé kenysé gé ttámogatni Sz ksé e
sáróI a Tárcaközi Bizottság é rintett tagja é vente tájé koztatót ké SZí ta TárcaköZi Bizottság ré szé re,

A CIGÁNYSÁGGAL KAPCSOLATOS
KOMMUNIKÁCIÓS MUNKA FELADATAI
Ó.

6 l. Kezdemé nyezni kell a cigány kisebbsé gi mé diát támogató alapí tványok, közalapí tványok é s inté zmé nyek tevé keny,
a folyamatos együttm ködé s é s a
sé gé nek összehan€
oláSát
források haté kony felhasználása é rdeké ben A Tárcaközi Bi-

A Kormány l048ll999. (V. 5.) Korm.
határozata
a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság
lé trehozásáról

l, A Kormány a cigányság társadalmi integrációjának

el Segí té se, vaLamint a cigánySág é letkörülmé nyeinek é s
társadalmi heIyzeté nek jaVí táSáIa jrányuló köZé ptáVú in-

té zkedé scsomag kooí dinatí Vvé grehajtása é rdeké ben,a
miniszté riumok é s országos hatáskörú szervek ez irányú
tevé kenysé gé nek összehangoláSa cé iiából Cieányügyi
Tárcakózi Bizottságot (a továbbiakban: TárcaköZi BiZottság] hoz lé tre.
2, A Tárcaközi Bizottság:
Elnöke,

azSágügy-miniszter
az i€
Alelnöke:

a Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé gi Hivatal elnöke
llllandó tagok,
Belügyminiszté rium,
Egé szsé gügyi Miniszté rium,
Földm velé sügyi é S Vidé kfeileszté Si MiniSZté riUm,
Igazságügyi Miniszté rium,
Ifjú Sági é s Sportminiszté rium.
NemZeti KulturáliS Öröksé g Miniszté riUma,
oktatási Miniszté rium,
Pé nZ gyminisZté rium,
S/ocijlis é s csdládüeyi Min Szlé rium
ki jelólt helyettes államtitkára,

Zottság é rintett tagia é Venké nt elemzó táié koztatót ké szí ta
különböZ
támogatáSi formák alapján m köd tömegkommunikációs programokról a Tárcaközi Bizottság ré szé re,
ó,2 A többsé i€ társadalom reális cigányság-ké pé nek kialakí tása é rdeké ben straté giai tervet kell kidolgozni az Or,
szágos Cigány Önkormányzat, valamint a mé diumok szaké rt inek bevonásával.
ó3 A külföldi közvé lem é ny táié koztatá sa cé ljából idegen
nyelv tá'é koztató dokumentumokat kelI ké szí teni a nemZetköZi tájé koztató é s dönté shozó szervezetekhez törté n
eljuttatás cé liábó1,
ó.4. A cigányság é letkörülmé nyeinek, társadalmi helyzeté nek javí tására irányuló közé ptávú inté zkedé scsomag vé grehajtásával kapcsolatosan kommunikációS tervet ke]l ki-

dolgozni,

ó.5. A cigány kisebbsé gi önkormányzati ké pvisel k ré szé re ké pzé si programokat kell kidolgozni é s szervezni az
országos cigány Önkormányzat együttm kódé Sé Ve] annak
é rdeké ben, hogy a helyi kisebbsé gi önkormányzati ké pvisel k megfelel ismereteket SZerezzenek a kisebbsé gi oktatás
területé n meglé Vó jogaikról, azok gyakorlásának módjáról.
ó,ó, A cigány kisebbsé gi önkormányzatok, szervezetek
inté zké pvisel i ré szé rea cigány lakosság é s a különböZ
mé nyrendszerek közötti kommunikáció é s együttm ködé s
el Se€
í té se é rdeké ben ké pzé seket,tanácskozásokat kell
szer,tezni, az Országos Cigány Önkormányzat bevonásával.
A szakmai programok Vé grehaitására é Vente ú temtervet
kell ké szí teni.
Minlszterelnöki HiVatal közigazgatáS é S teí ületpolitikai
ügyeké rt lelel s politikai álIamtjtkára,
valamint az Országos Cigány önkormányzat eInöke,
Eseti taq1h:

Gazdasági MiniSZté rium,
Honvé delmi Miniszté rium,
yi MiniSzté rium,
Közlekedé si, Hí rköZlé si é S Ví Zú €
Környezetvé delmi MiniSzté rium,
KülügyminisZté rium
lt helyettes álIamtitkára,
ki jelö
a PHARE Programoké rt felel s tárca né lküli miniszter
hivatalának vezet je,
Valamint a Magyarországi cigányoké rt Közalapí tVány é S
a Candhi Közalapí tvány Kuratóriumának elnöke
hí vott] a nemzeti é s etnikai kisebbsé gi
Állandó me€
iogok országgy lé si biZtoSa
3,

A TárcaköZi Bizottság ülé Sein, meghí vás alapján tanács-

kozásj joggal ré SZt Vehetnek, az országos hatáSkör Szervek
ké pvisel i, a megyei kózgy lé sek elnökei, a cigány kisebbsé g
társadalmi szervezeteinek ké pvisel i, valamint szaké rt k.
4, A Táí caköZi Bizottság helyettes államtitkári szinten
é vente legalább né gy alkalommal ülé sezik, az általa meghatározott ügvrend é s mUnkaterv SZerint mú ködik. A Tárca,
köZi Bizottság titkársági feladatait a Nemzeti é S Etnikai Kisebbsé gi Hivata] látia el,
5. A TárcakóZi Bizottság meghatározott feladatai el]átás,
ra albizottsá€
okat hozhat lé tre, melybe küls szaké rt ket iS
bevonhat,
6. Ez a hatáí ozat a közzé té tele napián lé p hatályba, egyidejú leg a Cigányügyi Koordinációs Tanács lé trehozásáról
szóló l l20/1995. (XI1. 7,) Kormány-határozata hatályát Veszti,
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