
Törvé nymódosí tás é s parlamenti ké püselet
Beszé lgeté s dr. Hargitai |dnossal, az ad hoc Bí zottság elnöké vel

- Mié rt iött lé tre az ad hoc bizottság é s meddig jutott munkáiá-
han?

- A választásokon elé g furcsa dolgok törté ntek kisebb-
sé gi ügyben: a jog szellemé vel való visszaé lé sekre
gondolok, ez volt az az aktualitás, amely a nemzetisé -
gi ké rdé st a jogalkotás problé maköré be soro]ta, Ad
hoc bizottságunknak tehát egyik feladata, hogy el ké -
szí tse módosí tásra a kisebbsé gi törvé nyt. 1993, a ki-
sebbsé gi törvé ny megalkotása óta összegy lt annyi
tapasztalat, hogy é zé kellük; korrekciót kell vé greha|-
tanunk ebben a ciklusban. A törvé ny módosí tásával
egyid ben a tel|es joganyagot át akarjuk tekinteni.
Pé IdáuI az önkormányzati töí vé nyb l át kell emelni
azt, ami ott testidegen é S a Vá]asztási törvé nyt is mó-
dosí tanunk kell. Az ad hoc bizottság azé rt iött lé tre,
mert ezek a törvé nyek ké tharmados törvé nyek, s mert
a kisebbsé gi ké rdé s l990 óta egyé rtelm en a pártok
konszenzusán mú lik. Egyé bké nt a pártok e ké rdé sben
szinte mindig konszenzusra iutottak. Nyilvánvalóan
ezt a hozzáállást cé lszer  meg riznünk, Ez a bizottság
nem dönté shozó szeruezet, hanem szakmai jelleg  bizott-
sdg, amelyben minden párt szaké rt kkel ké pviselteti
magát: dr Csapody Miklós az MDF-t l, jómagam a Fl-
DESZ ré szé r l, dr, Tí mdr Cyöí gy a kisgazdáktól, ]akab
Róbertné  é s dr_ Tabajdi Csaba a szocialistáktól, FOdOr

Gábor az szDsz-t \, é s if1. Heqed s LoIánt a MIÉ P-t I
veszünk ré szt a munkájában, A Nemzeti é s Etnikai Ki-
sebbsé gi Hivata], a miniszté riumok, az országos ön-
kormányzatok é s az Állami Számvevószé k küldtek mé g
ké pvisel ket a bizottságba,

Az indu]áshoz szüksé günk volt az összes é rintett or,
Szágos önkormányzat, valamennyi miniszté rium, a
Számvev szé k, é s a Kisebbsé gi Hivatal í rásos anyaga-
ira,

A másik ké rdé s, amellyel behatóan foglalkozunk, az
a kisebbsé gek parlamenti ké pviselete. AZ Alkotmány
ó8, szakaszának l, bekezdé se azt mondja, hogy,,a rerr-
zeti é s etnikai kisebbsé qek ré szesei a nóp hatalmónak, államal-
kotó tónauóft" _ EZ egy nagyon Veretes szabály, de ugyan-
akkor tú l általános, Van egy másik is, amely ú gy t nik,
hogy talán enné l többet mond, ugyanennek a szakasz-
nak a 3. bekezdé s e: ,AMaguar Köztársasdg tön)é naei az 0r-
szág területé n é I  nemzeti é s etnikai kisebbsé qek hé pviseleté t biz-
t\sí tjdft." Lé tezik egy tabu, amely nem a iogtudomány,
ban, hanem a politikai é let pártszerepl inek feié ben
munkál, fu alkotmány harmadik szakaszának 2. bekez-
dé se ugyanis azt mondja: ,,A pártlk közrem ködneft a né p-
akarat kialakí t,í sában é s kinuilvání tdsdban." Tehát, ha a
pártok ebben közrem ködnek, akkor aki é rti a magyal
nyelvet, az tudja, hogy a szerepük nem kizárólagos,
vagyis hogy mások is ré szt vehetnek ebben a folya-
matban. Szerintem nem igazak azok az állí tások, amit
a politika ké pvisel i sokszor megfogalmaznak, neve-
zetesen, hogy az egykamarás magyar országgy lé sben
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a pártok elvé n m köd  választás mellett minden más
megoldás idegen lenne, mert csupán a pártok alkal-
masak a né pakarat kifejezé sé re, Ha csak a fenti sza-
kaszt idé zem, sem igaz már ez, Ugyanakkor itt a ki,
sebbsé gi törué ny - ami vé lemé nyem szerint bels  jog,
feii dé sünknek ma a csú csa ezen a területen *, tehát
a 20. szakasz l. bekezdé se azt mondja: ,,a hisebbsé gekneft
ftüIön joqszabályban meghatározott módon ioquft van ország-
g g  Ié si ké pviseletre" . Gondolkodásomat egyé bké nt mi n-
denké ppen befolyásolják saiát tapasztalataim, hiszen
amióta ez az inté zmé nyrendszer lé tezik, ré szese va-
gyok m ködteté sé nek: polgármesterké nt, megyei
tisztsé gvisel ké nt é s most országgyú lé si ké pvisel ,
ké nt.

Amikol elkezdtünk foglalkozni a kisebbsé gek parla-
menti ké pviseleté vel, felmerült egy másik momentum
is, Nem tudom, hogy zavarónak vagy áldásosnak
nevezzem,e, A választóiogi reform egyik katdinális
e]eme a parlament lé tszámának csökkenté se, Ezt
minden párt * a választások el tt Jegalábbis 1elsza-
vakban - elmondta a programjában, Más ké rdé s,
mennyire gondolták komolyan,. Az országgy lé s felál-
lí totta a PoÉ ol Bé la vezette bizottságot. Nyilvánvaló,
ha választójogi reformról beszé Iünk, akkor el bb-
utóbb találkozni kell a kisebbsé gek parlamenti ké pvi-
seleté nek megoldatla nságával is,

Sokat vitáztunk arról, mi legyen a jogáI|ása annak a
kisebbsé gi ké pvisel nek, aki majd bekerül a parla-
mentbe, A magyar alkotmányban é s a kisebbsé gi tör-
vé nyben nincs fogódzó. Valamifa1ta ké pviseletet az
l992-1994-es dönté s alapján biztosí tani kell számuk-
ra, de abban, hogy a ké pvisel knek mi legyen a jogál-
lása, az országgy lé snek viszonylag szabad mozgáste-
Ie van, Nyilvánvalóan nem gondolunk arra, hogy ez
csak affé le dí szkópviselet legyen, ezé rt a megoldásnak al-
kotmányosnak kell lennie. Az ad hoc bizottságnak - az
eddigieket nem vetve el -, most már konszenzusra
kell iutnia, ltt iön szóba a parlamenti ké pviselet fogal-
mának más tartalomma] való megtölté se_

- Mi ez a gyaftorlatban?

- Mindig ana é lezódik ki a dolog, hogy szavaznak-e
vagy sem? Ez is alapké rdé s, termé szetesen. Nyilván-
való, hogy egy ké pvisel  ré szt vehet a plenáris ülé sen,
megszólalhat, ké rdezhet, interpeIlálhat, mentelmi jo-
ga van. Megfontolandó, hogy az ilyen módon bekerü-
l  ké pvisel knek van-e közössé g1 joguk_ Az é n felfogá-
som szerint nincs, de ezek mind vitatható álláspont-
ok. Az is szóba kerülhet, hogy egyes ügyek során sza-
vaznak, másokban pedig nem szavaznak, Ezek azok a
ké rdé sek, amelyekben a szakbizottságnak megfelel 
megoldást kel| találnia. Lehet, hogy az eddigiekt l
törté n  bármilyen elté ré s konszenzusközelbe hoz
bennünket,

- Az ombud.sman nemzetközi konferewiát hí vott össze é ppen



Interiú  közben

a parlaí nenti hópviselet ügyé ben- Bemutatta, hogq más, szom-
szé dos orszáaokban ez a ké rdé s meqoldott. Romániában a ki-
sebbsé qi ké pviselólnek í rakcióiuk is van.

- Azé rt szervezte a kisebbsé gi biztos ezt a konferen-
Ciát, mert ezen a pártok ké pvisel i is jelen voltak, Vé ,
Jemé nyem szerint a kisebbsé gi ké pviselet ügye els -
sorban az országos önkormányzatok inté zmé nyé re
é pül, mert onnan keí ülhetnek ki a kisebbsé gi parla-
menti ké pvisel k, A magyar rendszer í gy é pülne fel,
Ebben a formában teljes mé rté kben versenyké pes é s
az európai civilizált világ é ]vonalába tartozik. Magyar-
ország nincs arra ké nyszerí tve, hogy megoldia ezt a
ké rdé st, mint ahogy pé ldául aZ ú n, ,,cigány,ügy" miatt,
addig fognak az orrára koppintani, mí g el nem indul
az é tzé ke)het  változás. AZ Európai Unió tehát nem a
kisebbsé gi ké rdé st ké í i számon raitunk, hanem a í ogól-
lamisáq allenqesé aeit kifogásolia, Mert ha valamit az al-
kotmány, s egy ké tharmados törvé ny rögzí t, é s a paí -
lament mint iogalkotó, azt mé gsem teszi meg, ez é r-
zé kenyen é rinti aZ Európai Uniót-

Az ad hoc bizottság felké rte dr. Kilé nqi C,é za pro-
fesszoí t, hogy eiemezze számunkra aZ a]kotmánybí -
róság eddigi dönté seit é s azokat a szaké rt i anyago-
kat, amelyeket a min iszté riumoktól kaptunk, Segí t-
sen eligazodnunk ebben a dzsungelben, Addig a ki-
sebbsé gi törVé ny egyeS feieZeteit tárgyaljuk meg
összefügg  egysé gekben, Elsó alkalommal a törvé ny
preambulumát, az alapvet  rendelkezé seket vitattuk
meg, aztán iöttek az egyé ni kisebbsé gi Iogok. Ezt a
ké rdé skört is átbeszé ltük, Egy második alkalommal
a kisebbsé gi közössé gi jogokat, valamint a kisebbsé -
gi önkormányzati szervezeti rendszert, majd a finan,
szí rozás ké rdé sé t vesszük el , Ha konszenzusra ju-
tunk, akkor ielenté sünket az Emberi ]ogi Bizottság
viszi majd a parlament elé , várhatóan a iöV  é v tava-
szi ülé sszakán.

- A közópszint kialakí tása ké rdé sé ben is elté r eh a vé lemé -

ryek, A í  v,irosban mí kijdnek ijnklrmánlJzatok, meqaei szin,
ten vis^ont tsupán önkormányzati szövetsé geh -

- Mi ezt Baranya megyé ben -
egyé bké nt pé lda né lkül - megcsi-
náltuk, lé trehoztuk ezt a szövetsé -
get, aZ más ké tdé s, hogy ezekkel a
szövetsé gekke1 a megyei közgy lé s
hogyan bánik_ Mi, a Baranya me-
gyei Önkormányzat, elmentünk ad-
dig, ameddig jogilag lehetsé ges,
Minden ülé sen tanácskozási jogot
adtunk a kisebbsé geknek, mé gpe-
dig nemcsak az  ket é rint  ügyek-
ben. Nagyryárddon - ahol korábban
polgármester voltam -, pé ldául
most m ködik külön kisebbsé gi
önkormányzat is a te]epü]é si ön-
kormányzal me||el l , A kisebbsé gi
önkormányzat a törvé ny adta lehe-
t sé gekné l fogva beleszólhat a te-
lepülé s ügyeibe, igy pé |dáuI az is-
kolaigazgató kinevezé sé be. De
amint egy gyerek kikerül a nagy-

nyárádi általános iskolábó1 é s mondluk Pé csváradra ke-
rül gimnáziumba, ameJy már a megyei önkormányzat-
hoz tartozik, az ottanj viszonyoknak a befolyásolására
a Baranya megyei né met polgárnak már nincs lehet -
sé ge. Ebben a körben nemcsak az oktatási inté zmé -
nyek fontosak, hanem a megyei mú zeumok, könyvtárak,
közgq ltemé nqek is, mint pé ldául Mohácson a Kanizsai D0-
rottaa Mú zeum, a horvátok országos köZgy jtemé nye, A
nagy lé tszámú  kisebbsé gek egyeté í tenek abban, hogy
olyan megoldást kell találnunk, amely a kis lé tszámú
kisebbsé gek számára is megfelel, Ha egy megyé ben
Van tí z horuát önkormányzat, akkor megyei kisebbsé gi
önkormányzatot kell lé trehozni, ahol csak egy, vagy
kett  Van, ott nincs é rtelme önmaga fölé  mé g egy
szervezetet á]lí tani,

Ma sok politikai szerepl  azt látja, hogy drasztiku-
san megugrott a kisebbsé gi önkormányzatok száma.
Ha 2002-ben nem változtatjuk meg a választási szabá-
lyokat, akkor csak az etnobiznisz jegyé ben - a ó00 000
forint állami támogatásé rt - fognak lé trehozni kisebb-
sé gi önkormányzatokat. Ezek az ügyesked , csak a
pé nzé rt lé tez  kis társaságok nem vállalják fel a ki-
sebbsé gi önkormányzatok kötelez  feladatait. A ki-
sebbsé gi önkormányzatok elburlánzásának - vé lemé -
nyem szerint - az fog gátat szabni, hogy é rdemi fel-
adatokat fognak kapni. Most sokan csak azt látiák,
hogy tavaly 54O ezret, jöv re ó20 ezret lehet ,,megsze-
rezni" - Azé rt, hogy elkerüllük a nem lé tez  kisebbsé gi
önkormányzatok ügyeskedé seit, szigorú an el kell szá-
moltatni  ket arról, hogy milyen feladatokat hajtottak
vé gre a költsé gveté si támogatásból. A jelenlegi szabá-
lyozás szerint nem kell mást tenni, mint elmenni sza-
vazni, é s várni, hogy az állam odaad|a a ó00 ezer forin-
tot.

- Mivel foglalhozik mé q az ad hoc bizottság?

- Arra a feladatra is jött lé tre, hogy ha az országos
önkormányzatoknak bármi gondjuk van, azt elé nk be-
terjesszé k. Ez í gy is indult, hiszen ott vannak a politi-
kusok, a szakembeí ek, a miniszté riumok ké pvisel i.
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Az áltaiános szab,ály az volt, hogy az önkormányzatok
gondjaival tör diünk, Az ülé seken három-né gy f  van
jelen közülük, é s elmondhatják a problé mákat,

- Lát-e esólqt arra, hogq a fenti hé rdé sekben az ad hoc bizott-
ság valóban tud tenni val mit?

- Az ad hoc bizottság semmiké ppen sem fogia azt
ké pviselni, hogyha az általános választójogi reform
kú tba esett, feleltsük el aZ egé sz ügyet. Mi sokkolni
akarluk a parlamentet,

- A választási anomáliáft kezelé sé r  mondana valamit?

- Számomra az lenne termé szetes, hogy ha pé ldá-
ul ruszin vagyok, fel akarom vá]lalni a ruszinok ügye-
it. Ha azt álIí tom, hogy a törvé ny ,,beleké nyszerí t"
abba, hogy a ruszin kisebbsé ghez tartozzam, akkor
ma egyesek álláspontla szerint már sé rülnek a jog-
szabályok, hiszen ennek megvalIására senki nem
ké nyszerí thet , Ez olyan adat, amit vé d az adatvé -
delmi törvé ny. Ha valaki elindul a választásokon,
vállalIa fel kisebbsé gi hovatartozását, A h vös kí vül-
áilás nem lehet ok az indulásra, Nem vidé ken jelent-
keznek ezek a gondok, hanem a f városban, a nagy-
városokban, ahol az emberek nem ismerik egymást,
Azon gondolkodunk: esetleg felú jí tjuk a jelí ilí qy lé s
inté ané naé t, é ppen azé rt, hogy a ielölt bemutatkoz-
hasso n.

BaranyáróI mindig azt mondtuk - mé g ha nincs is
benne a törvé nyben -, hogy ott annyian Vagyunk né -
metek, hogy nekünk il]ik ,,zsebre tenni" az országos
önkormányzatot- É S eldöntöttük, hogy a jelö]tieink
közü] kit akarunk az országosba küldeni, Ez í gy volt
korábban é s í gy volt most is, É ppen ezé rt, amikor
Bólyban összeiött valamennyi elektor, az a gré mium
azt mondta, törté nié k ú gy ez a kiváLasztás, hogy az
összes jelölt az anyanyelvé n mondja eJ né hány mon-
datát, Ebb l a többiek eldönthetik, szavaznak-e rá
ezen az ,,el választáSon", Ha a jelöltnek gondot oko-
Zott, mit mondjon, vagy magyarul beszé lt. annak már
mindenki számára volt jelzé sé rté ke.

De van más lehet sé g is, A helyi- é s a polgármes-
ter-választásokat, ilietve a települé si kisebbsé gi ké p-
vjsel k választását el lehet különí teni egymástól. Te-
szem azt, ha az egyik szombaton, a másik vasárnap
lenne, Akkor az, akit nem izgat a kisebbsé gi ké pvisel -
vá]asztás, nem Venne raita ré SZt é s nem szavazna. Azt
gondolom, nagyon fontos, hogy a hazai né wetsé q vá-
Iassza meq a saját hisebbsé gi ké pl)isel t, ne pedig másoh, kint-
r -

, A roma ké rdé sekkel küIön nem foglalhozik az ad, hoc bizott-
ság?

- A cigány ké rdé seket is é í inti, de a romák egé szen
más jelleg  ügyeit - speciális magyar kisebbsé g lé vé n -
csak a kisebbsé gi törvé nnyel nem lehet keze]ni, A ro-
mákka) kapcsolatban a kormány azt mondja, hogy ott
vannak a miniszté riumok, akik maid költenek erre a ké r-
dé sre. Az Eulópai Unió viszont azt mondja, hogy vala-
mit kezdeni kell ezzel az embertömeggel, Ez pé nzbe é s
id be kerül. Az a cigány gyerek, aki gimnáziumba iár,
onnan kikerülve el tud igazodni a világban, versenyké -
pes tudással rendelkezik,  t kell támogatni, Az oktatás-
nak tehát fontos szelep lut a feizárkóztatási folyamat-
ban,

- Yé gezetül had.d. ké rdezzem meg, hogyan viseli a hé tlafti é Ie-
tet?

- ]ócskán Van itt dolgom, a Költsé gveté si é S Pé nZ,
ügyi Bizottságnak is tagja vagyok. Emellett egyé ni
ké pvisel le a mohácsi té rsé gnek. Fontosnak tartom a
vá]asztókörzetemet, a kisebbsé gi törvé ny módosí tá-
sát, azt, hogy a kisebbsé gi civil szervezetek Moháts té r-
sé gé ben mennyi pé nzt kaptak_ A klasszikus jogalkotói
munka számomra nagyon szé p feladat, ami legalább
olyan fontos, mint aZ, hogy Mohácson 1egyen mond-
juk ké tszázhatvan millió forint kórházfelú ií tásra,
Hí mesházán hú sz millió forint környezetvé delemre,
mert aZ ott é l  váJasztópolgárok ezen mé rik le a mun-
kám eredmé nyessé gé t, Ha nincs itt munkám BUda,
pesten, sietek haza, Baranyába,

Bizo tts ág ának eln ö ké v el

é vek tapasztalatai alapján pí óbálion Rreg javaslatot
tenni mindazokra a változtatásokra, amelyek a törvé -
nyi SzöVegben indokolttá váltak, Ami a kisebbsé gek
parlamenti ké pviseleté t illeti, ez egy, csupán a kisebb-
Sé gi töí Vé nyt l elkülönül  törué nyben oldható meg,
é s í gy ketté válik a problé ma kezelhet sé ge, a kisebb-
sé gi töí Vé ny módosí tására, illetve a választójogi tör-
vé ny módosí tására, amely né lkül a kisebbsé gek parla-
menti ké pviSelethez nem juthatnak,

- As ad hoc bizottságnak van erre dtmeneti iavaslata, mdr-
mint a kisebbsé qek parlamenti kópviseleté re. Ez mennqire é let-
hé pes?

- Egy picit ké telked  vagyok ebben a ké rdé sben,

Az EU pozití v tendenciákat wzsgál
Interjú  Kósd,né  dr. Kovdcs Maqddval, a Parlament Etnbei |ogi, Kisebbsé gi é s Yallásügqi

* Mié rt volt szüksé g a parlamenti Ad hac bizottsáq í eüí Ilí tdsá-
ra?

- A kisebbsé geket é rint  törvé nyek ké tharmados
parlamenti többsé get igé nyelnek, é s ha eredmé nyt
akarunk elé rni, akkor olyan munkaformát ke]l válasz-
tani, amelyik lehet sé get, esé lyt ad a politikai kon-
SZenzuS megteremté sé re. Ez a bizottság termé szete-
sen e]s sorban szakmai tevé kenysé get vé gez, de mi-
vel a tagjai a parlamenti pártok ké pvisel i. van re-
mé ny arra, hogy az egyes bizottsági tagok álláSpontját
a frakcióik is elfogadják, Az ad hoc bizottságnak az a
teend je, hogy a magyarországi kisebbsé gek helyzeté -
vel kapcsolatos ioganyagot tekintse át, é s az elmú lt
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Nem hiszem, hogy bármi akadáiya volna annak, hogy
amennyiben ezt a kisebbsé gi önkormányzatok kí vánják,
ré szesei lehessenek a parlamenti munkának, ané lkü],
hogy a]kotmányos státusuk tisztázott lenne, Ez egy sa,
iátos meghí Votti Státust jelenthetne 2002-ig. É n azon-
ban attól fé lek, hogy az átmeneti megoldáské nt javasolt
lehet sé gek nem olyan átmenetiek, mint amilyennek
látszanak- Ma már látni kellene az e€ysé ges politikai
akaratot abban, hogy 2002-Ie ú gy Változik a választóiogi
törvé ny, hogy a magyarországi kisebbsé gek saját jogu,
kon országgy lé si ké pvisel vé  válhassanak, termé szete-
sen tel|es iogosultsággal felruházua- É s miután ez az
egyezsé g nem látszik, s t ennek a körvonalai sem vehe-
t k é szre, ezé rt attól fé lek, hogy becsapjuk önmagunkat,
ha átmeneti megoldást javasolunk. Átmenetr ] csak ak,
kor beszé lhetünk, hogy ha ennek az átmenetnek a vé gé t
is pontosan látiuk, é s azt is pontosan tudiuk, hogy mi
lesz a vé gleges megoldás,

- Ezek szerint afthor igaz lehet dr. Kaltenbach ú rnah, a ki-
sebbsé qi ombudsmannak az a kijelenté se, hoqq talán soha nem

látszltí  1luan kevé s politikai akarat a kisebbsógek parlamenti

ké pviseleté neh megtercmté sé re, mint ebben a parlamenti ciklus-
ban?

- Sainos, soha nem volt egysé ges politikai akarat a
parlamenti kópviselet megvalósí tására, de e pillanat-
ban ú gy látszik, hogy a telies jogú  parlamenti ké pvise-
let mellett egyedül a szocialista párt tart ki. Mi pedig
a par]amentnek csak egyharmadát je]entiük-

- Iqen, de azé rt volt a szlcialista pdrt olyan helyzetben, amt
kor keresztülvihette vllna a parlamenten ezt a hé rdé st, é s ha

csak pár szavazaton is, mé qis elvé rzett a 1avaslat.

- A szocialista párt soha nem volt abban a helyzet-
ben, hogy egyedül dönthessen, hiszen ké tharmados
törvé nyr l volt szó, fu el z  választások el tt, ha ú gy
tetszik, ké tSé gbeeseti kí sé í letet tett a szocialiSta párt

arra, hogy megpróbáljon támogatókat szerezni a saját
vé lemé nyé hez, é s elé rje a ké tharmados többsé get, Va-
lóban, né hány szavazat hí lán bukott el ez a javaslat,
de ké tsé gtelenü] felróható, hogy az el z  koalí ciós
kormány bels  vé lemé nykülönbsé g miatt ezt az alkot-
mányos mulasztást ké tharmados többsé gé vel sem
tudta feloldani,

- Egg másik ké rdé s, amiben nagyon szí vesen hallanám a

vé lemé nqót, a roma hé rdé s. Az ElJ-csatlahozásnak egyik el -

feké tele az, hoqy Maqyarországon a romák helazete elí ogad-
hatóan megoldódlé h- Tudom, hogq ez equ nagLJOn hosszú  fo-
lyamat, Elké szilt az idé n az a hözé ptávú  kórmónyproqram,
amelgnek meqvalósí tására a köItsé gveté sben nem lóthatók el-
küIöní tett pé nzek, í gq az sem, hoqy hoqqan foq a progran
megv alósulni?

- Szí vb l remé lem, hogy uniós csatlakozásunknak
nem az ]esz a felté te]e, hogy megoldiuk a magyarol-
szági cigányké rdé st, É n ezt 2002-ig, 2o04-ig, de mé g
az utána következ  é vtizedekben sem könnyen meg-
o]dható feladatnak látom, Abban viszont biztos va-
gyok, hogy az Unió számon fogia raitunk ké í ni a p0zití y

el mozd ulásahat - Tendendákat f og vizsgál ni, korábbi á l la-
potokat vet össze pillanatnyi helyzetekkel, é s ha eb-
ben nem látja az eltöké ltsé get é s a ré szeredmé nyeket,
akkor ú jra é s ú lra el fog minket marasztalni a magyal-
országi cigányság sorsának megoldatlansága miatt,
Nagyon jó a pé lda, amit mondott, hiszen közé ptávú
programia volt az el z  kormánynak is, é s van a mos-
taninak is. A különbsé get é n abban látom, hogy az
el z  kormány utolsó é vé ben a program vé grehajtá-
sára konkré t inté zmé nyek születtek é s mozgósultak.
Gondo]ok itt pé ldául az erd telepí té si programra,
amelyikben nagyon sok, korábban munkané lküli ci-
gány kapott termel  munka lehet sé get, piaci munka-
lehet sé get, nem pedig támogatott, közhasznú  mun-
kát, A mostani kormány közé ptávú  programIa szelle-
misé gé ben folytatia az el z  program f  irányát é s a
tartalmával egyet is é rtek, támogatom. De ahhoz,
hogy komoly el relé pé s legyen, hogy abban a folya-
matban, amir I beszé lünk, a korábbi állapothoz ké -
pest pozití V eImozdulást tudjunk felmutatni, pé nz
kell, é s a költsé gveté s nem tartalmazza azoknak a te-
end knek a pé nzfedezeté t, amelyeket a cigányság é r-
deké ben meg kell oldanunk-

- Úgg tudom, hogy többek hözött PHARE-prOgr,,m-
pé nzekbó1 foqnak ezek a tertlek megvalósulni.

- A programnak vannak olyan elemei, amelyekhez
aZ Európai Uniós folí ásokat, vagy a PHARE-forrásokat
is fel lehet használni, de é n meg vagyok arról gy z d-
ve, hogy a magyar költsé gveté si gondolkodás é S a ma-
gyar kormánynak a költsé gveté sben is megtestesül 
felel ssé ge kell, hogy tükrözze a cigányké rdé s megol-
dása iránti szándé kot. A magyarországi cigányság
problé mája a mi problé mánk é s nem hárí thatjuk a
forrásfedezetet arra az Európára, ameiyik t lünk el -
rehaladást kí ván a ké rdé s megoldásában.

Mayer Eva
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