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Közös nyilatkozat

A Szociális és Családügyi Minisztéíium és az Or-
szágos Cigány Önkormányzat közös nllatkozata a
cigányság életkörülményelnek és társadalmi hely-
zetének iavítására irányuló kormányzati középtávú
intézkedéscsomagban fogla|t íeladatok végreha|-
tásában való együttrnűködésről

Az 1047/1999. (V 5.) koím. határozattal - az országos
Cigány Önkormányzattal törlént egyeztetést köVetően
a kormány elfogadta a cigányság életkörülményeinek és
társadalmi helyzetének javítását célzó köZéptáVú intéZ-
kedéscsomagot. A középtávú intézkedéscsomag végre-
hajtása konkrét költségszámításokon alapuió, részlete-
sen kidolgozott fe]adattervek kidoJgozását, és az Or-
szágos Cigány Önkormányzat koordinálásáva] - az érin-
tett közösségek aktív részvéte]ét feltételezi,

A Szociális és Családügyi Minisztérium a cigánysá-
got halmozottan súitó hátrányok miatt meghatározó
szerepet játszik a kormányzati intézkedéscsomag vég-
rehaitásában,

Az Országos Cigány Önkormányzat a magyaror-
szági cigány kisebbség legitim képviselője javaslata
alapján a felek - a középtávú intézkedéscsomag l999-
re tervezett feladatainak sikeres Végrehajtása érdek-
ben az alábbi programpontokon alapuló közös straté-
giában áilapodtak meg,

I. A foglalkoztatás terén
t, l, A Szociális és Családügyi Minisztérium által

meghirdetett foglalkoztatást bőVítő program alapján
a megyei munkaügyi központok részvételéve1 kerüliön
kidolgozásra a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását
segítő regionális program. A foglalkoztatási progra-
mokba bevonható cigány munkavállalók kiválasztásá-
ban és felkészítésében az Országos Cigány Önkor-
mányzat által Iétrehozott Szociális közhasznú társaság
aktívan vegyen részt, A felkészítő (képzési) programok
finanszírozása a közmunkaprogramokra biztosított
költségvetési támogatásán tú] kü]ön keretösszeg áll a
Munkaerőpiaci Alapban rendelkezésre.

I.2. A közmunkaprogramokba történő bekapcsoló-
dás elősegítésére, illetve az igények reális felmérésére
kerüliön sot 4-5 íegionális tanácskozásra a helyi ci-
gány kisebbségi, jlletve települéSi önkormányzatok
képviselői számára a munkanélküliség által leginkább
súltott térségekben. A leggyakrabban felmerülő kér-
dések alapián, valamint a már működő sikeres foglal-
koztatási programok tapasztalatainak felhasználásá-
val készüllön módszertani tálékoztató füZet a foglal-
koztatáS bőVítéSének lehetőségeirő1,

L3, A Szociá]is és Családügyi Minisztérium szakmai
iranyítása mel]etr az Országos Cigány Önkorrrányzat
átfogó felmérést készít a cigány kisebbségben meglé-
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vő pályakezdő és tartós munkanélkü]i számát érintő-
en. Meghatározza a munkaerőpiacra legálisan be, il-
letve visszavezethetők számát megyénként, régión-
ként, Javaslatot tesz az a]kalmazható eszközökre (fog-
lalkoztatáSt, képzést elősegítő),

L4. A Szociális és Családügyi Minisztérium támoga,
tásával kerüljön kidolgozásra olyan speciális program,
amely a hátrányos helyzetűek számára is érthető,
komplex ismereteket és segítséget biztosít kisvállal-
kozások. i]letve önkéntes termelési, beszerzési és ér-
tékesítési szövetkezetek megszervezéséhez, A prog-
ram végrehaitását az Országos Cigány Önkormányzat
tanácsadással segítse.

Il, Az agrárgazdaság terén
ILl, A túlnyomórészt pozitív tapasztalatokat hozó

szociális földprogramok bővítése és kiteriesztése éí-
dekében az Országos Cigány Önkormányzat véEezzen
átfogó felmérést a már működő programokról, illetve
a programok bővítésének szociálpolitikai és társada-
IornpoIitikai hatásairól_

lII. A szociálls és egészségügyi programok terén
III.i. A Szociális és CsaJádügyi Minisztérium szak-

mai irányításáva1 az Országos Cigány Önkormányzat
reprezentatív felmérést készít a teIepeken, vagy telep-
szerű lakókörnyezetben élő cigány családok helyzeté-
ről, a szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatá-
sokhoz való hozzáiutás eséIyeiíől, A felmérésben kap-
janak prioritást aZ ebben együttműködésre kész tele,
pülések, illetve ahol már rövid- és középtávon konkrét
intézkedésekre kerülhet sor az ilyen körülmények kö_
zött élő családok helyzetének iavítására.

IIL2, Az Országos Cigány Önkormányzat beszámol
aZ irányításáVa] Zajló SZoCiális lakáSépítési program
közvetlen és köZvetett hatásairól, a cigány családok
társadalmj beilleszkedési esélyeinek alakulására, En-
nek alapián a SzCsM-me] közösem meghatároznák a
továbblépés módiát és pénzügyi forrásait,

A Szociális és Családügyi Minisztérium és az Orszá-
gos Cigány Önkormányzat a közös nyilatkozatban fog-
laltak végrehajtására konkrét szakmai célokat és költ-
ségvonzatokat tartalmazó feladattervet készít, AZ
egyes programok beindításának feltétele a szakmai
feladatterv mindkét fél részéről lórténő elfogadáSa,

A felek a lehető legtövidebb időn belül kijelölik az
egyes programok felelőseit, akik közvetlen együttműkö-
désben készítik el jóváhagyásra a szakmai feladattervet,
A jóváhagyott programok végrehajtását a felek foiyama-
tosan ellenőrzik és azok állásárói szükség szerint ielen-
tést készítenek a Szociális és Családügyi Minisztérium,
illefue az Országos Cigány Önkormányzaí számfua.

Budapest, 1999 _ iúnius 4_

Farkas Flórián
az Országos Cigány Önkormányzat elnöke
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