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Európai normák szerint é lni...
Interjú  Doncsev Tosóval

Az Európai |lnió-Maggarország Társulási Parlamenti
Bizottság 14. ülé sé re okt her ftözepé n heiilt sor
Brüsszelben. Az üIé s során a ré sztvev h megú tnttáh az
EU h ví té sé neft folyama t, Maggarország catlaftozás-
ra val  felhé szülé sé neft helyze t. A Vegves Bizottság
tagiai átteftintetté ft továbbá a maggarorsní gi roma hi-
sebbsé get é rint  fté rilé sehet. A hazai delegácí ó tagia
yolt dí . Doncsev Toso, a Nemzetí  é s Etnikaí  Kisebbsé qi
Hí vatal elnöfte is.

- EInök Úr| Egg orszáq, de talán nem tú Izás, ha azt mon-
dom, Európa figgelmé nek közé ppontlóba kerüItünft, Ké rem,
mondia el, milqen szándé kkal é s milqen muní dóval ment
Brüsszelbe?

- AZ országgy ié S Európai lntegráCióS Ügyek Bizott-
sága elnöké nek, dr. Szájer ]ózsef felké ré sé nek e]eget té ve
Vettem ré szt Brüsszelben az Európai Unió-Magyaror-
szág Társulási Parlamenti Bizottság Soros ülé sé n, A ma-
gyarországi delegációban helyet kapott Farkas F]órián,
az Országos Cigány Önkormányzat elnöke is,

Brüsszelben, ú gymond,,testköze]b l" is megtapasz-
talhattam azt, hogy az Euí ópaj Unió Parlamenti Bi-
Zottsága fokozott figyeimet fordí t a KöZé p Európai té r-
sé g, ezen belül a cigányság helyzeté nek é rté kelé sé re_
Hozzászólásomban a magyarországi he]yzetet megvi-
lágí tva számoltam be a ké rdé skört é rint  kormányzati
é s társadalmi er feszí té seinkr l, jöv beni cé ljainkról,
tervejnkr l, A cigányság é lethelyzeté nek iaví tását é s
társadalmi bei]leszkedé sé t cé lzó közé ptávú  inté zke-
dé scsomag elfogadásával Kormányunk kinyilvání tot_
ta, hogy a Magyarországon é l  legnagyobb kisebbsé g,
a cigányság problé máit kiemelt fe]adatnak tekinti,
Szóltam arról is, hogy a cigányság marginalizá Iódásá-
val párhuzamosan, egy pozití v demokratizálódási fo-
lyamat is vé gbemegy a társada]omban, amely a roma
lakosságot is é rinti, Az elmú lt é vekben jelent sen
er södött a romák é rdeké rvé nyesí té si é s é rdekké pvi-
seleti lehet sé ge, melyben kiemelt szerepük van a ci-
gány kisebbsé gi önkormányzatoknak, civi] szerveze-
teknek é s kieme]ten az Országos Cigány önkormány-
zatnak.

Magyarországon a rendszerváltást követ en a iogal-
kotás nagy figyelmet tordí tott a kisebbsé gek jogainak
biztosí tására, A magyar áIlam Alkotmánya rögzí ti a ki-
sebbsé gek legalapvet bb jogait, garantália ré szvé te,
lüket a köZé letben, biZtosí tia kuItú rájuk ápolását,
anyanyelvük hasznáIatát é s oktatását, ké pviseletüket,
valamint önkormányzatiságukat, A KisebbSé gi törvé ny
azonos jogokat é s lehet sé geket biztosí t a cigány ki-
sebbsé g ré szé re a Magyarországon é l  többi nemzeti
kisebbsé ghez hasonlóan, A Kisebbsé gi törvé ny a ci-

gány kUltú rát a többi nemzeti kisebbsé gek kultú ráiá-
va] azonos é rté k nek tekinti, Brüsszelben is utaltam
arra, hogy aZ 1994-95. é vi adatokhoz viszonyí tva az
l998. é vi kisebbsé gi önkormányzati vá]asztásokat kö-
vet en közel ké tszeresé re emelkedett a helyi kisebb-
sé gi önkormányzatok száma, Ennek eredmé nyeké p_
pen tóbb mint háromezeí  roma ember kapcsolódott
be a helyi teIepülé sek közé leti tevé kenysé gé be,

A cigányság törVé nyes köZteStülete aZ országos ci-
gány Önkormányzat orSZágoS sZinten ké pViseij a roma
kisebbsé g é rdekeit, együttm ködve a Nemzeti é S Et-
nikai Kisebbsé gi Hivatal]al, valamint más - a roma
ké rdé s szempontiából fontos - min jszté riu mokkal, or_
szágos hatásköí   szervekkel, í u ország legtöbb me-
gyé ié ben lé trelött a kisebbsé gi ké pvisel k vagy civil
szervezetek társulása, amelyek a megyé k szintlé n egy-
re haté konyabban tudnak beleszó]ni az általuk ké pvi_
Selt cigány lakosságot is é rint  dönté sek el ké szí té sé -
be, Termé szetesen kité rtem arra is, hogy hazánkban
közel 280 bejegyzett cigány civiI szervezet m ködik. A
roma társadalmi önszervez dé s e formáját a Parla-
ment is támogatja. A 2000, é vi támogatások odaí té lé -
Se Soí án 52 szervezetnek közeI 40 mil]jó forintos for-
rást biztosí tottak. El nyben ré szesültek az országos
é s a megyei é rdekké pviseletet ellátó cigány civil szer-
vezetek, Úgy é rté keltem, hogy a clgány kisebbsé gi ön-
kormányzatok é s civil szervezetek az ósszes ellent-
mondás é s m ködé si problé ma ellené re is ú j lehet -
Sé geket teIemtettek a kulturáliS autonómia er sí té Sé -
ben, fejieszté sé ben. Er Södött az é rdeké rvé nyesí t 
ké pessé g olyan telepú lé seken is, ahol eddig nem von-
ták be a romákat a problé mák megoldásába
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* A Maqljar í elevfuióban ré szleteket hallhattunh az Ön feL
szólalásából. Elmandand mi volt beszé d,ónek lé nqeqe? Mit mon,

datt el Európdnak a Hivatal elndke?

- A brüssze]i Bizottság el tt iS kiemeltem, hogy a
cigányság integrációja, é jetkörülmé nyeinek megváI-
toZása CSak közös társada]mi együttm ködé ssel,
hosszabb távon, több é vtizedes, kitartó é s cé ltuda-
tos munka eredmé nyeké nt va]ósulhat meg, Ezé rt a
rövid- é s közé ptávú  Stí até giák mellett egy hosszú  tá-
vú  - kormányzati ciklusokon átí vel  - cigányUgyi
program kidolgozását határoztuk el, Ennek alapját
tudományos kutatási eredmé nyek é s a kormányzati
inté zkedé sek Során szerzett, rendszerezett tapaszta-
]atok lelentik. AZ Európa Tanács nemzetközi szaké rt 
biziosí tásával segí tette az el ké szí té s folyamatát, A
straté gia cé ]ja a MagyaroIszágon é l  roma iakosság
társadalmi é s gazdasági integrációja, vagyis az adó-
tizet  állampolgárrá válás, munkalehet sé g biztosí -
tása az els dleges munkaer piacon, Piacgazdasági
pozí ciót, emancipált táí sadalmi státuszt, a nem Ci-
gány kisebbsé ghez tartozókka] egyenrangú  közé leti
szerepvállalási 1ehet sé get, jogot é s felté teleket kel]
biztosí tani a roma kuitú ra é rté keinek meg rzé sé re
é s a szabadon választott kisebbsé gi identitás meg,
er sí té sé re is,

lsmertettem, hogy a hosszú  táVú  straté gia alapelvei
a mé ltányosság, a társada]mi szolidarltás é s partner-
sé g, Valamint az emberi jogok tiszteletben tartása, a

tolerancia, a hátí ányos megkülönböZteté s tila]mának
figyelembevé tele, Né lkülözhetetlen jellemz i továbbá
a nyilvánosság é s aZ átláthatóság, A Stí até gia a
hosszú  távú  regioná]is, kisté rsé gi, helyi szint  fejlesz-
té sekre, a decentra]izáció é s szubszidiaritás elvé re
é pí t, HasZnosí tani kí vánja a nemZetköZi kapcsolatokat
é s forrásokat, Módszereiben a komplexitást, a prog-
ramharmonizációt, é s a forráskoncentrációt kí Vánia
alkalmazni, A stí até gia legf bb prioritásai az oktatás
é s a munkaer piaci helyzet javí tása,

Az elé rend  cé l megvalósí tása átfogó, egymásra
é pül  koherens, a komplex problé mákat egyidei ]eg
figyeIembe vev , de prioritásokat is meghatározó in-
té zkedé seket fogaJmaz meg, melyekhez elengedhetet-
len a tudományos szakemberek, a jogalkotás, a min-
denkori kormány, a politikai pártok é s szakszerveze-
tek, az egyházak, a megyei é s heJyi telepú lé si önkor-
mányzatok, az országos é s helyi cigány kisebbsé gi ön-
kormánvzatok, a gazdasági é s civi] szervezetek, vala-
mint a közszolgálati mé diumok egybehangolt tevé -
kenysé ge é s folyamatos partneri együttm ködé se,

Az Alkotmánnyal é s a Kisebbsé gi törvé nnyel össz-
hangban a hosszú  távú  stí até gia kialakí tásának alap-
elvei között a cigány kisebbsé g mindennem  hátrá-
nyos megkülönbözteté sé nek é s bármifé le asszimiláci-
ós politikának a tilalmát is figyelembe vettük,

A bizottsági meghallgatáson sZóVá tettem azt iS,

hogy a többsé gi társadalomban jelenleg nincs teljes
kör  konszenzus arra vonatkozóan, hogy milyen tí pu-
sú  inté zkedé seket ke1l tenni a cigányság helyzeté nek
javí tása é rdeké ben, A hosszú  táVú  straté gia egyik
alapvet  cé lja ennek a konszenzusnak a kié pí té se é s
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fenntartása, Kiemeltem, hogy a straté gia lé pcs zete-
sen, a demokratizálás, a iegitimáció é s a mobi]izáció
figyelembevé telé vel valósí tható meg sikeresen, Utal,
tam arra, hogy a straté gia e] ké szí té sé t é s megvalósí -
táSát össztáí sada]mi feladatnak tekintjük, ami a ré szt-
vev k felel ssé gé t is magában foglal|a. A demokrati-
zálás elve szerint a lehet  legszé lesebb ré szvé telt kell
biztosí tani a Straté gia megfogaimazásában. Ez a de-
mokratizálási folyamat elengedhetetlen, hiszen a
hosszú  távú  straté gia azt a kisebbsé get cé lozza meg,
amely hagyományosan heterogé n összeté tel , é S
amelynek nehé zsé geket okoz a megnyilatkozás az ál,
lásfoglalás mé g akkor is, ha a kisebbsé gi ké pviselet
inté zmé nyesülé se, a kisebbsé gi önkormányzati rend-
szer kié pülé se sokat iaví tott ezen a helyzeten Magyar-
országon. Egy demokratikusan kidolgozott politika
olyan objektí v té nnyé  változik, amely szé les konszen-
zusnak örvend,

Tekintette] arra, hogy a brüsszeli tanácskozáson is
szó vo]t a mé dia szerepé r l e ké rdé sek sikeres kezelé -
sé ben, a Barátság olvasói számára is szeretné m elmon-
dani a Brüsszelben ezzel összefüggé sben tett megál-
lapí tásaimat, Nem mindegy, hogy a többsé gi társada-
lom hogyan isrrieri meg a roma lakosságot. A sztereo-
tip megköZelí té s helyett, ré szt kell válla]niuk a tárgyi-
lagos é s té nyszer  tömegtájé koztatásban, Az í rott é s
elektronikus saitóban ösztönözni kí vánjuk azoknak a
sikeres helyi programoknak, folyamatoknak bemuta-
tását, amelyek a í oma közössé gek, váIlalkozók, é tte]-
misé giek saját kisebbsé gük iránti elköte]ezettsé gé t
tükí öZik, s amelyek a települé sek, té rsé gük é leté ben
feiJ dé st generálnak, A többsé gi társadalomban tuda,
tosí tani szeretné nk, hogy a roma é rtelmisé giek, í rók,
költ k, zene é s ké pz m vé szek milyen é rté kekkel já-
rultak hoZZá a nemzeti é S egyetemes kultú rához,

- Mi a teend  a továbbiakban?

- Termé szetesen az Európai Uniós bizottsági tagok
el tt iS elmondtam: a cigányság társadalmi jntegráci-

óiának ké rdé sé ben mi sem bitokoljuk a bölcsek kö-
vé t, Nem biztos, hogy saját é lettapasztaiataink egye-
temesen é s automatikusan alkalmazhatók é s gyors
eí edmé nyre vezetnek maid. Abban azonban biztos va-
gyok, hogy csak a folyamatos párbeszé d során csiszo-
lódó, kölcsönösen elfogadható álláspontok alap|án
lé phetünk el re, é s csak a kitartó köVetkezetes munka
hozhat gyümölcsöt,

A Kormány határozott szándé ka egy olyan kisebbsé q-

barát társadalmi hörru4ezet kialakí tása, amelyben a ha-
zánkban honos valamennyi kisebbsé ghez tartozó ál-
iampolgár szabadon é lhet a Magyar Köztársaság tör-
vé nyeiben biZtosí tott jogaiVal. A kiSebbsé gek kultú rá-
iának tudatos ápolását nemcsak a nemzetköZi kötele-
zettsé gvállalásokbó1 ered  feladatnak, hanem hosszú
lávú  nemzeti é rdeknek is raftjuk,

A hasszú  távú  cigáryüqqi snaftqia kialakí tásával a ma-
gyar kormány továbbra is cé ltudatos politikát kí ván
folytatni a roma kisebbsé g helyzeté nek |aví tása é r-
deké ben, mely az európai normák szerint is bátran
vállalható,

-vy-


