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Cigány konfliktusok é s integrációs esé lyek
a kisebbsé gi bí ztos szemszögé bó1

Minden lel arra mutat, hogy az európai törté nelem -
nyelvi-kulturális é rtelemben homogé n ú n, nemzet-
államok korszaka a vé gé hez közeledik.' A jöv  európai
polgára számára a ,,multikultulális" környezet ugyan-
olyan megszokott, hé tköznapi é lmé ny lesz, mint a mai
városlakónak a gasztronómiai sokszí n sé g, A sokfé le
kultú í a együtté lé Se azonban ké tsé g kí Vül fesZültsé gek
forrása, melyeket kezelni kell,

Nyilvánvalóan ezze) magyarázható az etnikai, nem,
Zeti megkülönbözteté s kiküsZöbölé sé re, megeL zé sé re
szolgáló jogi é s nem jogi eszközök, il]etve a té ma iránt
megnyilvánuló é rdekl dé s ugrásszer  növekedé se az
elmú lt é vekben,'Meg kell tanulnunk együtt é lni é s ez
nem megy magától, varázsüté Sre, Különösen igaz eZ
akkor é s ott, ahol a ma mé g meglehet sen elteriedt -
helvenké nt egyeduralkodó - nemzetállami né zetrend-
szer a jellemz , amely a minden szempontból tú lsú ly-
ban lé v  többsé gnek, mindenki mássa] szemben
megnyilvánuló fölé nyé nek sé májára egyszer sí ti le a

közgondolkodást.

Többsé q, kisebbsóg, esé lqeqqenlí sé q

A ,,kultú rfölé ny" tudata - meIynek törté nelmi gyökerei
vannak - mindennapi meger sí té st nyer akkot ha a
nemzetállami többsé g é s egy különösen perifé riára
szorult, kiszolgáltatott kisebbsé g,,paí amé tereit" vet-
iük össze. Keresve se találhatnánk jobb pé Idát e je-

lensé g bemutatására mint a cigányság é s a minden-
kori többsé g viszonyát, Álta]ános európai problé má-
ról van szó, amely különös, de számos té nyez vel ma-
gyarázható okból csak manapság került igazán az é r-
deki dé s közé ppontiába,

A probJé ma európai dimenziójának é rzé kelteté sé re
á]]lon itt aZ ECRI 1998. é vi beszámolója 38, pontiából
egy mondat, mely e szervezet 3, számú , a romák hely-
Zeté nek javí tását szolgáló ú n. á]talános ajánlásával
kapcsolatban megál]apí tia,,,a romák/cigángok Európa-
szerte sú lqos el í té letekt  szenvednek, áldozatai eqq, a társl,da,
lomban mé lqen gyökerez  rasszizmusnak, gqa[zran válnak ú l
pontjaí vá er szakos rasszista, intoleráns meqnyilvánulásoknak,
alapvetí  ioqaik rendszeresen sé rülnek, illetve kerülneh veszé la-
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Egy másik, a hazai viszonyokról szóló forrás né hány
megál lapí tá sa :,,, . . a legs ú Iqosab b f eszüItsóq ek a közeli óv ek,

ben alighanem a dgánq etnikai (,slport körüI s r södnek maid
össlí . A gazáasóqi nehé zsé gek ennek taqiait sú ltják leqinkább,
társadalmí  integrálódásuk t'olqamata meqtdrt, taqiai kiszoruló-

ban vannak ennek leqí ontosabb szí é ráí ábóI, a munka világábóI,

Dr. Kaltenbach Ien :

alig van saí ót é rtelmisé qük, hultú ráluk é s í letmódluk sok sajá-
tls vlnást mutat. Körülmé ngeik equre többüket terelik a krí mi-
nalitás felé . Az elmú lt ké thárom é v lakális konfliktusai rendre

ezen a talajan pattant k hí , s csaknem mintl,í g az etnikai cso,
portok közötti í eszültsé q alakiát öftötté h- Reális esé lqe uan an-
nak, hogq a hazai dgánq nópessé q lesz a hözeli iijv  ,,üqLjeletes"

b nbakia. ^

EZ aZ 1993-as,,ióslat" azóta teljes mé rié kben igazo-
lódott, Konfliktusok hálóia a]aku]t ki, amely zavarja a

cigányság é s a társadalom többi ré szé nek helyi é s or-
szágos viszonyát, A leggyakrabban hangoztatott vád a

cigányokkal szemben a beilleszkedé sre való hajlandó-
ságuk hiánya. A dolgot köze]ebbr l szemügyre vé ve,
azt tapasztaljuk, hogy a társadalom é s annak inté zmé -
nyei, egyé nek é s szervezetek nemcsak hogy közömbö-
sek a problé ma iránt, hanem számos jel szerint, an,
nak sú lyosbodásához is hozzájárulnak, Az ügy bonyo-
lultságát jól jelzi, hogy már a legalapvet bb kiinduló-
pontban, vagyis az integráció mibenlé té ben sincs
egyeté rté s. A többsé gek jellegzetes elvárása a kisebb-
sé gekkel szemben a többsé gi nyelv, kultú ra é s é tté k-
rend maradé ktalan átvé te]e, vagyis lé nyegé ben a be-
olvadás, a külön identitáS teljes feladása- A kisebbsé -
gek ezzel szemben integráció alatt ]egjnkább egy köl,
csönössé gi alapú  közeledé st é rtenek, amely egymás
identitáselemeinek ré szleges átvé telé t ielenti, aZ ön-
azonosság lé nyegé nek elveszté se né lkül- A nemzeti ki,
sebbsé gek eseté ben ez utóbbi folyamat jól-rosszul é s

- a legalábbis hosszú  távú  - asszimilációs fenyegeté s
(esetenké nt megtörté nte) mellett, de vé gbemegy, A
cigányok eseté ben azonban mé g a többsé g számára
elvileg kedvez bb ú t sem áll nyitva, é ppen a többsé gi
,,e]lenállás", a befogadás megtagadása miatt. Ez az
,,eIlenállás", a jogász szemé vel né zve, az egyeni sé g
alkotmányos elvé nek megsé rté sé ben, azaz a diszkri-
mináció vá]tozatos formáiban nyilvánu] meg,

A né gy é Ve m köd  kisebbsé gi biztosi hivatalhoz
é rkez , é vi közel né gyszáz panasz kis hí ján hetven szá-
zalé ka cigány panaszosoktól é rkezik, é s ezek tú lnyomó
többsé ge valamilyen valós vagy vé lt diszkriminációról
tudóSí t,

Dí szkriynindció a közoktatásban

,,N esé lgegqenl tlensé q né rté he megdöbbentí : több mint tizen-

ötszörös."' A megállapí tás a magyarországi cjgány é s
nem cigány gyerekek közti különbsé gre vonatkozik,

EZú tta] könnyí ti a helyzetet, hogy rendelkezé sünkre
áll egy meghatározás. Az UNESCO oktatási diszkrimi-
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náció e]leni egyezmé nye (Magyarországon kihirdetve
az 1964. é vj ll tvr,-el) tilt minden fajon, b rszí nen.,,
alapuló megkülönbözteté st, amelynek cé Ija vagy ered-

ny'lrge (kiemelé s t lem J:

- valamely szemé ly vagy csoport kizárása az oktatás
bármely faitájából,

- valamely szemé ly vagy csoport alacsonyabb szí n-
vonalú  oktatásra való korlátozása,

- valame]y szemé ly vagy csopoft emberi mé ltóság-
gal össze nem egyeztethet  helyzetbe iuttatása,

- bizonyos szemé lyek vagy csoportok ré szé re küiön
oktatási rendszerek, inté zetek ]é tesí té se vagy fenntar-
tása.,.

A hivatal é ppen az emlí tettek miatt döntött ú gy,
hogy átfogó vizsgá]at során tekinti át a kisebbsé gi ok-
tatási rendszer m ködé sé t, Egymást követ  ké t é vben
zaj]ott le az oktatásiu é s az ú n, kisegí t  iskolai oktatási
vizsgálat,

Mindké t jelenté s visszaigazolta a szakirodalomból
már eddig is ismert té nyeket é s következteté seket a
cigány tanulók, szüleik é s az oktatási inté zmé nyek kö-
zötti viszonyok sú lyos zavarairól, Ezek vé gs  soron a
cigányság (mint csoport) ré szben alacsonyabb szí nvo,
nalú , ré szben elkülönült oktatásához vezettek, s e ké t
megállapí tás szerepel az UNESCO diszkrimináció-
deflní cióiában,

Iskolarendszerünk é s tanárké pzé sünk a je]enlegj
formálában é s állapotában láthatóan nem ké pes
megbirkózni a vázolt konfljktussa1, Aggasztó, hogy a

|elensé g tudományos elemzé se, va]amint az é vekkel
ezel tt elké szült reformelké pzelé sek é s javaslatok el-
lenere, alig sikerüll vállozásl eIern',

A következmé nyek riasztóak, Ma a - mindenki által
kilátástalan ZSákutCánaktekintett korábban kisegí t 
iskolának nevezett inté zmé nyben tanuló gyerekek kö-
zel fele (de pJ. Borsod megyé ben 94"/"-a) cigány, A ci-
gány tanulók aránya az általános iskolában 5-ó%, a
közé piskolában l7" körüli, mí g a fels oktatásból gya-
korlatilag kiszoru]nak, (Vö,: UNESCO!) Sorsuk ezek
szerint é ietük különböz , de egyaránt korai szakaszai-
ban megpecsé tel dik, A ,,kisegí t söké " már az iskola-
kezdé skor. A többiek tú lnyomó többsé gé nek ú tia aZ
általános iskolából a - ma már sú Iyos zavarokkal küz-
d  - szakmunkáské pz kbe vezet, ahol nemegyszer
versenyké pteIen szakmákat sajátí tanak el. Az é rtelmi-
sé givé  válás ú tia pedig gyakorlatilag eI van záNa_ Az
igazi feszültsé gek azután a foglalkoztatásban |elent-
keznek.

Esé Iqegqenl sé g a f oglalkoztatásban

Kp/tesi Gábot Hayas Cábor é s Kemé nq István kutatásai-
nak köszönhet en meg|ehetösen ponlos ké pünk van?
arról, hogy a cigány munkané ]küliek aránya né gy-
ötszöröSe az átlagnak, s ami enné l is í osszabb; eZ a
he]yzet dlámai gyorsasággal ment vé gbe, a hozzá val 
aikalmazkodás minden esé lye né lkül, Kertesi megfo-
galmazásában: ., A szocialista qazdasáqi mod,ell összeomlásó-
val a nuOIcOsztáIlJOs iskolai vóqzettsóq é rté he semmivé  foszlott, é s

korábban integráIódltt emberek órií isi tijmeqe került pdr é v Ie-
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forgása alatt a társadalmln kí vülre_ Az addia elé rhet  é ktfor-
mák összeomlásánaft hí hetetlenüI qyors sebessé ge nem teszi lehe-

t vé , hoqq a cigónusáa zöme a puszta meqé lheté sen tú l sikeres
alkalmazkoddsi formákat találjon_ Miné I hosszabb id t tölt el a
dgányság jelenlegi állapotában, várhatóan annál er teljesebbeft
lesznek a szegé nqsé g-í skolázatlanság-munkané IküIisé q-sze-
qánqsé q ördöqi frö'rei."3 A kutatók megállapí tásait nehé z
Vitatni, ellené rvké nt azonban egy ,,objektí V" körül-
mé nyre, a versenyké pes SzaktudáS hiányára szokás hi-
Vatkozni, A Kertesi tanulmány külön pontban tárgyal-
ja, hogy a foglalkozatási számadatok elté ré sei mennyi-
ben í rhatók a diszkrimináció számláiára, é s a követke-
Z  megállapí tást teszt: ,,Nehé z kité rni az el  az é rtelmezé s

eló1, hoqq a meqfiqqelhetí  munhané lkülisé gi ráták közti hülijnb-
sé q, mintega í elé t-ké tharnadát kitev  reziduális hatásban ne
lássuk a raunkaer -piaci dí szkimí ndció jeleit is,"'

Diszkrimináció tehát van, s azt az Alkotmány ,,szigo-
rú an" büntetni rendeli (70lA szakasz (2) bek). Van-e
valódi szankció?

Az 1998-ban vé gzett átfogó vizsgálat annak megálJa-
pí tását cé lozta, hogy mennyiben garantálja jogrendsze-
rünk a foglalkoztatási diszkrjmináció feldeí í té sé t é s
szankcionálását, A vizsgálat igazoita azt a feltevé st,
hogy bár a munkaiog ti]tia a diszkriminációt - s t nem-
zetközi összehasonlí tásban is fej]ettnek mondható eljá-
rási garanciákat é s megfelel  szankciórendszert inté z,
mé nyesí t , a gyakorlatban ezek a szabályok mé gsem
é rvé nyesülnek, Iól iellemzi a helyzetet, hogy a munka-
ügyi felügyeJ sé gek l997-98-ban országosan több mint
harmincezer ellen rzé st vé geztek, de egyetlen esetben
sem indí tottak eljárást diszkrimináció miatt. A Sikerte-
lensé g f  okai a munkaügyi központokra é s felügyel sé -
gekre vonatkozó szabályozás elé gtelen volta, a közpon-
tok é s a munkaadók megengedhetetlen ,,é rdekközössé -
ge", aZ é rintett munkavállalók igen hiányos ismeletei é S
gyenge é rdeké rvé nyesí t  ké pessé ge. A Iogi környezet é s
a munkaügyi adminisztráció m ködé si formájának
megváltoztatására irányu]ó javas]atokat aZ é rintett mi-
niszté riumok többnyire kedvez en fogadták, azok gya-
kor]atba törté n  átülteté se azonban várat magára.

A ciqánuok é s a közszolqáItat k

A fali diszkrimináció tipikusnak mondható megnyilvá-
nulása a közös javak elosztásából való egyenl tlen ré -
szesedé s. A közszolgáltatások mindegyiké vel kapcso-
Iatban felmerülhet ez a problé ma, a kisebbsé gi biztosi
joggyakorlat tapasztalatai a]apián itt csak ké t terü]e-
tet emlí tek: az egyik a lakhatás, a másik a nyilvános
vendé glátó helyek igé nybevé tele,

A hátrányos helyzet  egyé nek é s csoportok egyik jól
felismerhet  iellemz ie lakhatási viszonyaik átlagosnál
rosszabb volta. Sajátságos formája a szegé nygettó,
olyan városnegyedek, települé si perifé riák aho1 az
összetartozást nemcsak a közös sors, hanem etnikai
hovatartozás is jelenti, Nálunk ennek szenved  alanyai
jellemz en a cigányok, A települé si szegregációt - szá-
mos más té nyez  mellett - egy spontán migrációs fo-
lyamat is feler sí ti, amelynek eredmé nyeké ppen gazda-
sági é s infrastrukturális válságövezetekben megindul a



cigányok oda-, i]letve a nem cigány lakosság e]áramlá-
sa. N elmú It é vek nem egyswr botránlszagú  helyi konfliktusai a

í elquülem]í  í eszültsé geh levuetósé re, a konflihtusok kuelé sé re való

ké ptelensé qró1 tanú skodnak -'o A lakhatási diszkrimináció
azonban ielentkezhet a szociális Iakáselosztás m ködé -
sé ben é s m ködé si zavaraiban ugyanú gy, mint eseten-
ké nt az önkormányzati tulaidonosi jogok szelektí v é rvé -
nyesí té sé ben, Erre a területre az alulszabályozottság, a
köte]ezettsé gi é s feleI ssé gi viszonyok, vaIamint az álla-
mi (önkormányzati) szerepvállalás (é s megosztáS) hatá-
rainak tisztázatlansága jellemz .

Egyre gyakrabban fordul el , hogy cigányokat kü,
lönböz  indokokkal nem kí vánatosnak min sí tenek
egyes nyilvános, azaz mindenki számára igé nybeve-
het  Vendé glátóhelyeken- Az els  esetekné l tapasztal-
ható jogalkalmazói zavar elmú ltával azonban ebben
le]ent s változások ielei mutatkoznak, Nemcsak az el-
hí resült pé csi Góman-ügyí e gondolok (ami ké tsé g kí -
vül egyfajta igazságszolgáltatási áttöré ské nt é Ité kel-
het ), hanem a közigazgatási attit dök megváltozásá-
ra is. A fogyasztóvé delmi felügyel sé g - munkaügyi
táIshatóságával ellenté tben - ezekre az esetekre is
kezdi alkalmazni azokat a gyorsan bevethet  é s követ,
k-^zetessé g eseté n igen haté kony szankciókat, amelye-
ket a hatályos jog felkí nál,

A rend rsé g é s a cigánqoh

A té ma önmagában is kiteité sre é rdehes, itt azonban
csak né hány gondolat váz]atos megfogalmazására vál-
lalkozom. A rend rsé g é s a cigányok egymáshoz való
viszonva ké tsé g kí vül a legprob]ematikusabbak közé
tartozik, Az utóbbi é vekben több tanulmány tárgyalI
vo]t ez az egymás iránti köicsönös el í té letekt l ter-
helt kapcsolat, é s ezek is hozzásegí tettek annak sze-
ré ny mé rté k  iaví tásához, A rend rök romákkal kap-
csolatos attit djé nek é rzé kelteté sé re az egyik tanul-
mány megállapí tj a, ,A csoplrt-hlvatartoztis puszta té ngé bó1

dnké ryesen levezetett b nözé si hajlandósdg, a í elel tlensé q, az

aqresszivitás, messzetnen en rószé t fté pezi a rend rök roma fti,

sebbsóqre vonatkozóan kialakí tott reprezentációinak, EzáItal el-

gondolhatatlanná vdlik mé q a lehaóié gc is annak. hoqq a roma

kisebbsé q betaqolódhasson a társadalomba, é s a hisebbsé gi ho,

vatartlzás 6ak eqqihe leggen a romának min süI  szemé Iuek

iszlelise sordn é rvinu?sí Ieu opciók nah-"

A rend ri rasszizmus azonban a világon mindenütt
igen veszé lyes,12 mert a rend ri eljárás sú lyos vissza-
é lé sekre, jogsé rté sekre ad lehet sé get, É ppen ezé rt
rendkí vüli jelent sé ge van annak, hogy a rend rök é s
eljárásuk alá vont szemé lyek közötti, ké s bb nehezen
vagy egyáltalán nem rekonsruálható törté né sek meg-
felel  pártatlan kü]s  kontroll alatt ál]lanak. ,A rend i
munka a legalapvetóbb 1ogokat - í qy az é lethez é s az emberi

mé ltósághoz való 1ogot - is elkelüIhetetlenül é rinti, s ez önmaqá,

ban indlhllttá teszi a küIönleqes biztlsí tókoh megkövetelé sé t.""

Több országban próbáJkoznak pé ldául a rend rsé g
ú n. civil kontrolljával.

Ami a hazai viszonyokat illeti, a külS  kontrol] te-
kinteté ben megí té lé sem szerint szüksé ges a jelenlegi
ügyé szsé gi felügyeleti funkció ú iragondo]ása. Vonat-

kozik ez az ügyé szsé gi nyomozó hivatali rendszerre is,
Nem látszik megnyugtatónak, hogy egy ilyen alapjogi
szempontból általában é s a tárgyalt té ma Szempont-
tából különösen nagy jelent sé g  állami inté zmé ny-
rendszer, mint a rend rsé g, illetve az ügyé szsé gi nyo,
mozóhivatal, a hiearchikus felettesen kí vüJ, küls  füg-
getlen kontroll né lkül m köd jön.'a

A rend ri szereppel kapcsolatos hazai felfogást ille-
t en teend k itt is akadnak. Meg kell változtatni a
rend rsé gnek az egé sz társadalomhoz é s ezen belül a
roma közössé ghez való viszonyát- Bár ké tsé gkí Vül tör-
té ntek inté zkedé sek e té ren, többek között a rend rök
ké pzé sé ben is, de ötven é v rendpárti mú lttal a hátunk
mögött a szemlé letformálás nem t nik gyors, zökke-
n mentes vállalkozásnak, Erre azonban, nem csak a
rend ri diszkrimináció elleni fellé pé s miatt, hanem
azé rt is szüksé g van, melt a társadalmi feszültsé gek
növekedé se é s a közbiztonság ezzel együttjáró romlá-
sa ráké nyszerí t bennünket.

,EGYZETEK
' É rdemes utalnl arra, hogy e korszak által elé .nt kí vánt

"ldeális", azaz nyelvt-etntkal é rtel€rnben homogé n állapotot
sehol§em §lkerült elé rnl, már csak azé rt sem, mert a kulcsfo.
galomké nt szolgáló "nemzet" deflnlálhatadannak bizonyu|t.

' Elé g csak ütalni az EU tagáltamok vlszonyalt ú iraszabá,
lyozó Amszterdaml Szerz dé sre, amely tovább í lnomí totta az
anttdt§zkrlminációs gzabályoást beí elé  a tagállarnok iog,
rcndie felé , egyben ktfelé , a c§atlakozni kí vánók tí ányában
felté telül szabta a ldsebbsé gt iogok é rvé nyesí té sé t. Az ET pe.
dtg né hány dokumentun elfogadásával (Kt§ebbsé €yé delmt
Keretegyezmé ny, Nyeh,l KaÉ a) é s szefvezeti inté zkedé ssel,
í gy a Rasszlzmus é s Intolerancla Ellenl Btzott§ág (ECRI) lé tre-
hozáÉ ával ielent€ hasonló törekvé selt. Az egyes államok ré sz-
ben maguk is általáno§ antldlszkrlmlnáclós törvé nyt í ogadtak
el (Hollandla), tlletve a prob|é ma államl kezelé sé re szakoso-
dott szervezeteket hozták lé tre (sváic, Nagy Britanntá, své d,
or§ág, Belglum, Né metország, Magyaror6zág).

3 Annüal Report on ECRI 5 actlvltles coverlng the period
from Ist lanuary to 3l December 1998 . strasbourg cRI (99)
25. |l. p.

a Patakl Feí enc: El í té letek, tdegengy lölet, tole.ancla
szoctálpszihologiai Klsebbsé gszoctologla l 997. 28,p.

' Kerte§t GáboPKé zdl Gábor: szaké rt l ielenté s egy orszá,
gos cigány közé pt§kolat é s tehetsé ggondozól hálózat tervé -
hez, 1995. (Ké zlrat)

ó ttt iegyezzüt meg, hogy a clgány gyerekek oktaüási hátrá,
nyalról ma máí  teriedelrnes troda|orn áll rendelkezé sre.

? A üzsgálat eredmé nyelt külón kiadványban publikáltuk. A
klsebbsé gt ombudsman lelenté §e á lds€bb§é tek oktatásának
átfogó vtzsgálat áról. Bp. l99E.

3 Kertesl : l.m. l9.p.
' Kertesl: i.m. 4I.p.
'o Lásd err l tadányt 

'ános: 
Pontos szabályok hí |án. A ki-

sebbsé gl é s szoclális iogok é s a települé sl önkormányzatok.
In: A hátrányos megkülönbözteté s tllalmától..... Bp. I99E.
129-1?5, p.

" Ezekb l ad közre egy csokrot e8y l997-es coLPI
szóveggylliterné ny

l' Né mé nyl Máí ia tanulmányában az amertkál rend r knek
a feketé kkal kapcsolatos el í té leteiró iria: "A fail hovatarto-
zás í   motlváló té nyez  a rend ri nyomozásokban, inté zkedé ,
sekben. .... A í é kete közösseg é í zé §e szerint a rend rsé g min,
den tagiukat potenclálts vagy valódl bú nöz nek tartia."
coLPI, l997. 20r.p.

'3 tásd err l szlklngeí  István: Rend rsé g a demokratlkus
iogállamban Bp. l998.

la Az ombüdsmanok tlyen trányú  felhatalfiarását ez ld  sze-
rint az ügyé szsé g ütatia.
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