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A kisebbségek helyzete a mai Magyarországon

A szekció az elnevezése alapján akár egy önálló, sok-
napos konferencia is lehetett volna, hiszen a kisebb,
ségek helyzete a mai Magyarországon gyűjtőcímmel a
többi szekció valamennyi e]őadása megtartható lett
volna, Mindez azonban nem eredményezte a szekció
parttalanságát, s még kevésbé azt, hogy a sorra kerülő
munkák ne szolgáltak volna érdemi diskurzus, vita
alapiául,

Az első két előadás a kisebbségek helyzetét meg-
szabó két legfontosabb kontextussal foglalkozott, Hal-
mai Gábor előadásának kérdésköre az volt, hogy
létezik-e, és ha igen, működik,e, s amennyiben igen:
miképpen, a kisebbségek hátrányos megkúlönböZte-
tésének tiltása a mai magyar jogrendben, Ez a felve,
tés mintegy a Vita keretéül szolgált, amennyiben min-
den más, a kisebbségek helyzetét ;ellemző gyakorlat,
illetve állami vagy nem-állami tevékenység csak az
adott jogi feltételrendszerre1 összevetve értékelhető_

A második eiőadás (Sil2 Endre) a kisebbségek hely,
Zetét nagymértékben meghatározó másik kontextus-
sal, az idegen- és cigányellenességgel foglalkozott_ Az
előadás célja az volt, hogy empirikus kutatások fe]-
használásával vi]ágítsa meg a küIföldiek és a iegna-
gyobb magyarországi kisebbség, a cigányság helyzetét
a többségi véJemények változó rendjében,

Az ezután következő előadások és egy hozzászólás a
kisebbségek helyzetének saiátos elemeit vették gór-
cső alá,

Vass Csaba dolgozata az egyén és a nem-
kormányzati szervezetek identitáspolitikáiának dina-
mikus modelljét vázolta fel, s a román kisebbségi ön-
kormányzati választások során tapasztalt gondokra
adott előbb magyaráZatot, majd aiánlott megoldási
utat,

Aára-'lawás Lajos a Nemzeti éS Etnikai Kisebbségek
Országgyűlési Biztosa Hivatalának munkatársa a hiva-
taI által a kisebbségi oktatásüggyel kapcsolatban le,
folytatott vizsgálat eredményeit mutatta be, Felvázol,
ta azokat a kísérleteket is, amelyekkel a hivatal iobbí-
tani igyekszik a kisebbségek helyzetét az oktatási, a
továbbképzési, és ezen keresztül a munkaerő-piaci
esélyek terén.

Csepeli Cyólgy előadása egy magyar-román-szlovák
összehaSonlító eIőítélet,kutatás első eredményeit
mutatta be, amelyben a három országban a többség
és a kisebbség egymásróI alkotott véleményein ke-
resztül VáZolta fe] azokat a béklyókat, amelyek korlá-
tozzák a kisebbségek mozgásterét.

Végül - de nem utolsósorban - Rádity Mi]enko a

Magyar Rádió kisebbségi adásainak szerkezeti iellem-
zőit és társadalmi hatását elemezte, kritikusan, önkri-
tikusan és ugyanakkor megoldási javas|atokat is fel-
mutatva.

A kisebbség helyzetének kereteit bemutató két elő-
adás nagyon sötét képet festett a maj helyzetről, Ezek
fényében egyfelőI úgy látszik, hogy noha az alaptörvé-
nyek szintjén a kisebbségek logi védelme tökéletes,
ennek hatása a joggyakorlat mindennapjaira elenyé-
sző. Részletes |ogi szabályozás híián nem is nagyon
alakulhat ki olyan bírói gyakorlat, amely precedensek-
kel szolgálhatná a kisebbségek hátrányos megkülön-
böztetésének jogi kezelését, Másfe]ől, a xenofóbia és
a cigányellenesség elterjedt a mai magyar népesség-
ben, s több iel mutat arra, hogy a közelmúltban e té,
ren tapasztalt növekedő trend nem fog ellentétébe
fordulni a közeljövőben sem,

A fenti két metszetben egyaránt meglehetősen ked-
vezőtlen helyzet ellenére, a kisebbségek helyzetét be-
folyásoló részletes elemzések nem sugároztak sem ki,
látástalanságot, sem reménytelenséget. Ezen előadá-
sok közös iellemzőie az volt, hogy kisléptékű, konkrét
tevékenységekrőI számoltak be, amelyekkel ugyan a
kisebbségek helyzetét nem ]ehet gyökeresen megjaví-
tani, de amelyek egyes kisebbségi csoportok, ilIetve
egyes kisebbségek számára fontos intézmények mű-
ködése szempontjából javulást hozhatnak.

Így - Vass szerint - lehetséges a kisebbségi önkor-
mányzati törvény ió elemeit megőrizve, de az
identitás-választás helyes alapelvének ellentmondá-
sos alkalmazásából fakadó konfliktusok elhárítására
figyelve, kidolgozni egy 1obb önkormányzati mecha-
nizmust, Aáry,Tamás Lajos bemutatta, hogy a Nemze,
ti és Etnikai Kisebbségek országgyűlési Biztosának
Hivatala hogyan próbálla hatalmi helyzetét oly mó-
don érvényesíteni, hogy az elősegítse a kisebbségek
helyzetének Iavulását {például megszólítva a multina-
cionális szervezeteket, hogy a kisebbségekkel kapcso-
latos viselkedést vegyék figyelembe a hazai beszállí-
tók értékelésénél), Csepeli hangsúlyozta, hogy a kuta-
tás nem öncélú akadémiai uiigyakorlat csupán, ha-
nem elsődleges célia muníciót szolgáltatni a kisebb-
ségek helyzetének |avítását csoportterápiával végző
munkacsoportok Számára, Rádity Milenko pedig azt
hangsúlyozta, hogy a kisebbségi média túl fogja élni a
köZszolgálati média nehéz korszakát, s meg fogja tud-
ni őrizni azokat a sajátos értékeket, amelyek elenged-
hetet]enül szükségesek a kisebbségek sorának iavítá-
sához.
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