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Ülé sezett a Cigányügyi Tárc aközi Bizottság
A Ciqánuüqui Tárcaközi Bizottságoi

(d CTB-t) a Kormánq |999 májusdban hlzt

lé tre aZ é rintett, í elel s szakminisztóriumok - a
dgdnystiq é letkörülmé ntleinek é s tárffidalmi helyzeté nek iaví tásdra iránauló, ftözé ptdvú intózkedóscsomagból adódó - feladatainah
koordinálására, A CTB elnöfte az iqazsáqügq-miniszter, dr. Dávid lbolua, alelnöke a Nemzeti é s Etniftai Kisebbsé qi Hivatal elnijke,
Dlnsev TOsl, állandó tagjai pediq tí z szakminiszté rium helqettes áIlamtithárai, valamint az Orsziqos Ciqáng önkormánqzat elnöhe, Farkas Flórián. A Bizlttsáq állandó meqhí vattja az Orszáqqq Ié s hisebbsé qi biztosa. A CTB legutóbbi ülé sé n a ftdzé ptávú inté zhedé xsomag feladatainaft idí aránqos, 1999- é vi teliesí té sé nek é rté ftelé se,illetve a 2000. é vi akciótew vé grehaltásához rendelt höItsé qveté siÍ orrások meqlelölé se t:ijrté nt me7- A,z, alábbiaftban a sajtótájé hoztató szerkesztett szövegé t adjuk közre_

Tisztelettel köszöntöm

Mjchae]

Lake urat, az Európai Unió budapes-

ti

nagyköVeté t, jobbomon Doncsev
Tosót, a Nemzeti é s Etnikai Kisebb-

sé gi Hivatal elnöké t, ]ómagam dr,
Hende Csaba, az lgazságügyi Miniszté rjum politikai államtitkára vagyok,

Tiszteiettel tájé koztatom Önöket arról, hogy a CigángüglJi Idrcaközi Biz1ttsáq, a mai napon megtartotta idei

els rendes ülé sé t,Az ülé s napirendié n aZ é rintett szaktárcák tájé koztatói szeí epeltek a közé ptávú inté zkedé scsomag lejárt határidei feIadatainak id arányos Vé grehaitásáról.

Az ezekhez kapcso|odó 2000, é vi,
vé glegesí tett akcióterveket é s a
meJlé iük rendelt konklé t kö]tsé gveté si forrásokat is megvitattuk. A
szaktárcák ielenté Sei rendkí vül mé lyenszánióak é s ré szletesek voltak,
A ielenté sek kapcsán igen é rté kes

Dr. Doncsev Toso, dr. Hende csaba é s Michael Láke tolmácsával a
saitótáié koztatón
Baitai Lrászló felVé telei

Vita bontakozott ki a jelenlé v k között, É szrevé te]eiké rt,
ké rdé seiké rtkü]ön is köszönetet mondok Faú as Flórián

ú rnak, az Országos Cigány Önkormányzat elnöké nek,
va]amint Hotyáth Aladár ú rnak, a Gandhi Közalapí tvány
kuratóriuma e]nöké nek.
Hölgyeim é S Uraim! Engedié k meg, hogy eJ ször
Michae] Lake nagyköVet ú rnak ad|am át a SZótI

Michael l,.ake: Elnök ú r Államtitkár ú r, Doncsev

ú r!

El ször is szeretné m köszönetemet kifejezni azé rt, hogy
meghí ltak a Tárcaközi Bjzottság mai üIé sé re, Maga a
té ny, hogy meghí vást kaptam, kife]ezi, hogy mennyire
átlátható módon m ködik ez a bizottság, Ugyancsak
nagy örömömre
szolgált azt konstatáIni, hogy a roma

közössé g ké t kiváló ké pvisel |e is je]en van az é í tekezleten, AZt tapasztaltam, hogy igen aktí van Szóltak hozzá
é s vettek ré szt a munkában. A megiegyzé sek, amelyeket
megfogalmaztak, általában pozití v hangvé tel ek vo]tak,
Bizonyára tudják, hogy a roma ké rdé sa politikai ké rdé sek
között szerepel Magyarország EU-csatlakozása szempontlából, A po]itikai felté telek köZé tartaz|k a í Oqrend
é s a szabad,sáqjoqok biztosí tása is, Habár a kisebbsé gek

helyzete a csatlakozásra váró országokban az elmú lt
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né hány é vben javult, ezt áitalánosságban nem mondhatjuk el a romákka] kapcsolatban. Nagy örömmel láttam é s hallottam a mai é rtekezleten, hogy az é rintett

miniszté riumok mennyire elkötelezetten é s komolyan
veszik ezt a ké rdé st Magyarországon, Nem elhanyagolható, igen lontos ké rdé s,hogy ftöltsé gvetósi té telek,
dsszegek is meghatározásra kerültek. Nyilvánvaló, hogy
a romák problé máival nem lehet ú gy foglalkozni, hogy
csak az oktatás, az egé szsé gügy, vagy a foglalkoztatás
ké rdé sé tvesszük górcs alá, Ezen a té ren összetett,
komplex megközelí té sre van szüksé g, Erre nagyon |ó
bizonyí té k eZ a bizottság, AZt azé rt pelsze nem mondanám, hogy minden töké letes.
Az Európai Unjó PHARE-program|ának kereté ben
é vente egé szen a csatlakozásig - armincmilliós nagyságrend összeget fogunk iuttatni arra a cé lra, amely eí q azdasáqi szociális hohé zió nak n evezü n k, Azt gondolom, hasznos lenne, ha aZ é Iintett miniszté riumok, illetve a nemzetj PHARE,koordinátor támaszkodna ennek az é rtekez]etnek, ennek a bizottságnak a munkáiára, Vegyé k figyelembe mindazt, amir l itt ma Szó Volt,
amikor a PHARE-plogramokat szervezik a gazdasági,
szociális kohé zió teré n
/r

-

!

Czene Gábor, Né pszabadság, Elhangmtt

itt eoa

harminc-

milliós össag, suretné m megké nl,ezni, hOqU euróban vagq fointban é rtendffi Mdsik ké rdé semaz, hogq mekhora összeg áII az idei
é vben rendelkezé sre a közé ptávú program meqvalósí tására? Har,
madih, hol van Dávid lbolya miniszter assmny?

Michael take: A hozzám inté zett ké rdé sre válaszo]va: a
harminc mil]ió eurl az é vente Magyarországra allokált
9ó millió ré szé tké pezi, é s ez a csatlakozásig rendelkezé sre fog állni. Ennek a programnak a kereté ben nem
jelölünk meg sürg ssé gi sorrendet, hanem kü]önböz
felezetekben gondolkodunk (pé ldául a határ rizetné l tiZenhé t millióról Van szó), olyan programokat is magukban foglalnak, mint pé ldául a foglalkoztatási program,
amely beletartozik a gazdasági é s szociális kohé zióba, s

amelyet ré qi kban valósí tunk meg, infrastruktú rafejleszté s ré vé n.Nagyon remé liük, hogy a magyar kormány által el terjesztett programok között lesznek
olyanok, amelyek megvalósí thatók. Ez az egyik ok, amié rt nagyon ió, hogy költsé gveté si források is meghatározásra kerültek, a PHARE-programokhoz ugyanis társfinanszí rozás, tehát hazai honájárulás is szüksé ges,
Hende €
saba: Köszönöm szé pen. A hozzám inté zett
ké rdé srenagyon röViden: DáVid Ibolya igazságügymini,
szter rendkí vül aktí van vesz ré szt a kisebbsé gi politiká,
Va] kapcsolatos feladatainkban, Né hány hé tte] ezel tt
pé ldául találkozott Farkas Flórián ú rral, az Országos Cigány Önkormányzat elnöké vel is, A mai napon a É ormánq kabinetülósé n kellett ré szt vennie, é s ezé rí ezen az
ülé sen - mint ez gyakran el fordul az országgy lé si plenáris ú lé seken is -, mint politikai államtitká1 az alkotmányos iogszabályok é rtelmé ben teljes jogkörrel é n helyettesí tem t, AZ idei összegr l: rendkí Vül nehé z számszer sí teni a cigány problé ma megoldására irányuló
költsé gveté si összegeket. Azt tudom mondani, ha egy
konkré t számot akar hallani: a közé ptávú inté zkedé si
csomaghoz kapcsolódó, annak 2000. é vi megvalósí tására irányuió költsé gveté si pé nzeszközöket mintegy 4 742
000 000 forintban lehet meghatározni. Termé Szetesen
ez számos területet ölel fel, ahogy arró] már nagykövet
ú r is beszé lt, az oktatástól az egé szsé gügyön át a kulturális ké rdé sekig,a foglalkoztatástól a legkülönfé lé bb, a
rend rsé g é s a cigányság kapcsoJatát é rint programokig,

Puporka Laios, Né pszava:

Yan-e lemarad,ás vaqq ké sós a
ftormánqprogram meqvalósí tásdban?

Hende Csaba: Örömmel mondhatom el, hogy egyetlen, a miniszté riumot é rint , Valólában nem kulcsfontosságú fe]adat kivé telé vel, határid re telIesültek a
feladatok. Semmifé Ie ké sedelemr l vagy lemaradásról
nem beszé lhetünk,

Keré nyi Gyöí gy, Amaro Dí om: Mi a
Flóritinnak ós Horváth A,ladórnak a mai

vé lemé nye Frakas

üIé sró1?

Farkas Flórián: A tárcák a mai tanácskozásra korekt
módon ké szültek, Né gy milliárd forint nagy összeg, ló

lenne, ha ez nem váltana ki e]lené rzé sta cigánysággal
szemben a közvé lemé nyben, hiszen itt egy leszakadt,
szegé ny ré teg felemelé sé r l van sZó, Fontosnak tartom,
hogy a cigányság legyen bevonva saját s}$ának az alahí tásába. Meggy z dé sem, hogy az Országos Cigány önkormányzat, é s a helyi cigány önkormányzatok bevonása
né ikül nem lesz sikeres a program, Fontosnak tartom,
hogy a tárcák folyamatos ellen rzé s alatt álljanak, Legyen számonké ré s a tekintetben, hogy az egyes miniszté riumok a rendelkezé sükre álló összegekb l milyen feladatokat valósí tottak meg, Vé lemé nyemSzerint a magyar társadalom legjobb befekteté se lenne, ha a cigányság é lethelyzeté n|aví tanánk, AZ országos Cigány Önkormányzat támogatja a romák magyarországi integrációját, azonban azt is látni kell, hogy most nem aktuális
az EU-csatlakozás. Ha ezek a programok nem vaiósulnak meg, akkor egy olyan kihí vással ke]l szembené znie
a magyarországi cigányságnak, amit az EU-n belül kel-

lene majd megoldani, amiben é n nem hiszek,
Az Országos Cigány Önkormányzatnak mé g mindig
vannak fé lelmei, Nagyon fontosnak taí tom, hogy a települé seken lé v önkormányzatoknál, a megyei Munkaügyi Központoknál, a megyei Területfei]eszté si Tanácsoknál e cé lra rende]kezé sre álló igen komoly
összegek, a cigányságra legyenek fordí tva, É ppen
ezé rt egy olyan programot fogunk kidolgozni, amely a
forrás,koordinációt cé lozza meg, é s az é rintetteket
vonja be, hasonlóan a területfeileszté si programunkhoz, amelyhez támogatást remé Iek. Nem lehet pusztán a közé ptávú cselekvé si plogramra alapozni a magyarországi cigányság é letkörülmé nyeinek iaví tását, A

cigányok által is ké szí tettprogram beindí tására é s

vé grehaitására is szüksé g van,

Horváth Aladár: Vé Iemé nyem szerint egy tanulási folyamatnak vagyunk a ré szesei, amelyben eljutottunk

odáig, hogy tudunk egymással kommuniká]ni, beszé lni.
Eddig ké t vagy három tárcaközi bizottsági ülé sen vettem ré szt, Elfogadtam azt a javaslatot, hogy ké szí tsünk
tervet arról, hogy hogyan ]ehet cé lzottan a romákhoz eliuttatni a pé nzeket, Az a vé lemé nyem, hogy a joganyag

módosí tását kell elé rni, Örömmel ha]lottuk ma azt,
hogy a SzociáIis é s Családügyi Miniszté rium é s a kisebbsé gi jogok biztosa konzultálni fog, iavaslatunk az,

hogy a cigány kisebbsé gi önkormányzat - mint adatgazda - m köd|ön közre ebben a munkában, A kisebbsé gi

törvé ny alapián, hasonlóan más kisebbsé gekhez, nyolc
szül egybehangzó, í rásos ké ré se eseté n e] kell indí tani
a roma oktatást, A különböz
normatí vák, í gy a nemzetisé gi fejkvóta eseté ben ne az iskola, hanem a szül
döntse el, hogy igé nybe kí vánja-e venni, Állí tom, hogy
az akciók a problé mák sú lyához mé rten perifé rikusak, ió
szándé kú ak, A közé ptávú roma kormányprogram nem
veszi kell en figyelembe azt, hogy mí g a magyar átlag
tí z százalé kos munkané lkülisé get mutat, addig a roma
polgáriogi szervezetek fe]mé ré seszelint ez a cigányok
köré ben hetven százalé kos, s t ennek a hatásait sem
mé ri fei| Pedig a közé ptávú cigány kormányprogram
lenne az egyetlen lehetsé ges kerete annak, hogy a kormányzat ezeket a ké rdé seket megoldia,
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Farkas Flódán

A

Szociális é s Családügyi Miniszté rium tanul-

mányt fog ké szí teniarí ó1, hogy milyen hatása lesz a

jövedelempótló támogatás megszüné sé nek, ArróI
van szó, hogy kilenc hónap munkané lküIi segé ly

után, segé lyezé sszempontjából az ellehetetlenú lt,
forráshiányos kistelepülé sekre vannak hagyatkozva
a munkané lküli romák, A március 1-é n é letbe 1é p
szabálysé rté si kódex módosí tása után meg lehet állapí tani, hogy bár nincs se munka, se iskola, se segé ly, mé gis ha most va]aki paprikát vagy virágot
áru], akkor azzal számolhat, hogy akár harminc, vagy
ötven napra is lecsukhatják, A polgár|ogi mozgalom
azt javasolja, hogy ezeket a szempontokat is be kell
é pí tenia nagy rendszerekbe. Tiltanié s szankcionálni
kell a diszkrim inációt ! Meg kell teremteni a jogi hátteí é ta diszkrim inációmentes környezetnek, é S törvé nyben kell megfogalmaznj a hátrányok eIleni tiltakozástI Azt remé iem, hogy a következ ülé sen már
konkré tumokróI lesz szó.
Rácz Laios, Lungo Dí om: Látnak-e esé hJt arra, hoqy rövid
id n belül olgan helyzabe kerüI a ciqdnusdq, hoqq ,furópa,

Horváth Aladár

Farkas Flórián: Ha ez a program, é s a iöv ben is minden olyan elké pzelé smegvalósul, amely a cigányság
é letkörülmé nyeinek |aví tására vonatkozik, é s komoly
politikai dönté ssel párosul a pé nzügyi hozzárendelé s,
akkor azt gondolom, hogy né hány é ven belül kialakulhat a cigányságon belül is egy ú gynevezett közé pí é teg,

Ez elengedhetetlen felté tele a polgárosodásnak, s ha ez
a folyamat biztosí tott, akkor látok esé llt a felzárkózásra,

Horváth Aladár: Farkas FlóriánnaI ellenté tben é n ú gy
gondolom, hogy a cigányság már most alkalmas az
Európai Unióhoz való csatlakozásra, mint ahogy aZ
ország is az, Persze csak abban az esetben, ha a jeJen
pillanatban az ország el tt álló legfontosabb feiadatok megvalósulnak, Akkor ha - é s é n bí zom ebben valódi esé ly, é s jogegyenl sé get teremtünk. Törvé nykezé s, megfelel politikai é s kormányzati attit dök;
er szakmentes társadalom; annak a gondolkodásmódnak a kialakí tása, mely szerint cigányoknak é s
magyaroknak együtt kell megteremteni a szellemi é s
intellektuális felté teleit annak, hogy Valódi törté nelmet csináljunk, Ezek a iegfontosabbak,

-yeí -

ké pes" lesz?

Hetyt cyörgy raiza

2764

