
Hat esztendő után...
Interjú dr. Kaltenbach |enővel

]únius 30-án leiár az orszáqquűlési biztosoh megbízatása, és

lapzártaftor az Országqaűlés még nem hosszabbítlttr meq azt.

Kérem, hoqy ,Az ombudsman aktáibór címíí rovatunkban vá-

laszolion néhántJ kérdéstinkre.

- Megbftatdsa ideie alatt hánt4szor keresték meg Önt és a

Hivatalt kisebbségi üquekben, melaek voltah a leqqqakoribb és

legtipikusabb hisebbségi p roblémák?
, Országgyű]ési biztosi működésem időtafiama a]att

- szóban és írásban - számta]an megkeresés, jelzés ér,
kezett hozzám. Ebbői azon panaszügyek száma, ame-
lyekben vizsgálatra vagy levelezésre volt szükség, éven,
íe négyszáz és ótszáz köZött alaku]t. AZ ügyek többsége
a d.iszhimináció-mentességhez való alkotmánltros alapjoq éwé-
nyesülésével, illetőleg a kisebbségi törvényben biztosí-
tott speciális jogok hatályosulásáva1 függött össze, A ki-
sebbségi jogok alakulása szempontjából kulcsszerepet
játszik az lktatás kéídése, hiszen az asszimilációs folya-
matok megakadályozása, lassítása, a nemzeti és etnikai
kisebbségek számára biztosított kulturális, művelődési
autonómia kiteljesítése, az önazonosságuk megőzése
Szempontiából létfontosságÚ, AZ országgyűlési biztosi
vizsgálatok során figyelemmel kellett kísérnünk, hogy a

hazai közoktatási rendszet iIletőleg a közoktatási intéz-
ményeket fenntartó önkormányzatok eleget tesznek,e
törvényben előírt kötelezeitségeiknek, és az áIlam biz,
tosítja-e a kisebbségi, illetőleg a nemzetiségi oktatás
fe]tételeit

- Yannah-e kisebbségspuifikus qondok, miben tud a nem,

zetközi kapcsolatokkal is rendelkező ombudsman hozz,ljárulní a

ro ma- ké nl,és meq oldá s ához?

- A legnagyobb ]étszámú hazai kisebbség, a cigány-
ság problémái különös figyelmet igényeltek, Az élet
különböző színterein tetten érhető diszkrimináció
szinte kizárólag, illetve túlnqomóúszt ezt a népcsopol-
tot súitla, A kisebbségi ombudsman tapaSZtalatai azt
igazo}ták, hogy a hazai roma közösség hátrángos meg-
különböZtetéSt szenved az oktatás, a t'oglalkoztatás, sőt
az eqqes közszolgáItatásofr igénybevéte]e soíán is, Az Eu-
rópai Unió elvárásaiva] összhangban - uniós csatla-
kozási törekvéseink előmozdítása érdekében is - arra
tőrekedtünk, hogy felhíviuk a hazai közvélemény -
mindenekelőtt a legfőbb döntéshozó szerv, az Ország,
gyűlés - figyelmét a hátrányos megkülönböztetéssel
szembeni jogalkotás szükségességére, Az e téren tett
erőfeszítéseinket 2000, ősZén egy sajátos demonStrá-
cióval ,,koronáztuk meg". A kisebbségi jogok parla-
menti biztosa egy - aZ Európal Unió direktíváiának
megfelelő - etnikai diszkrimináció tilalmáról szóló
törVény,tervezetet terjesztett az országgyűlés Emberi
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jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága elé- Ezze1, a

hagyományosan nem az ombudsmani jntézkedések

körébe sorolható lépéssel, azt kívántuk tudatosítani,
hogy lehetséges az egyenlő bánásmódról és a djszkri-
mináció tilalmáról szóló iöruény qyors, és viszonylag
színvonalas elkészítése. Örömmel tölt el, hogy a iogsza-
bály-előkészítő műheiyek, illetőlee a diszkrimináció
problémá|ával foglalkozó országgyűlési képviseiők fo-
lyamatosan merítenek ötleteinkből, használiák az á]-
talunk kidolgozott jogi fogalmakat, Az országgyűlési
biztos h ivatalába n összes íírűsö dö tt tap asztalatlk teh át nem

vesznek kárba, e]őbb-utóbb hasznosulni fognak.

- Milqen falyamatban lévő üqqek vannak, és yni lesz azok-

nak a sorsa megb(zatása leiárta után?

- Folyamatban van a kisebbségi töívény módosítá-
sa, amelynek szakmai előkészítésében hivata]unk
munkatársai meghatározó SZerepet játszottak, Sajnos,
a |ogalkotás által eldöntendő legfőbb kérdések polift-

hai természetűek, amelyek messze meqhaladjóh az om,
budsman, illetőleg a szakmai szempontból mértékadó
jogvédő vagy kodifjkációs szervek kompetenciáját, A
törvény-tervezetek - amelyek elfogadásuk esetén
megoldást nyú]tatnának számos gyakorlati probléma
kiküszöbóiésére - már önálló életet élnek, azokat
ombudsmani kritika alá vonni, gyakollatj megvalósí-
tásukat, hatályosulásukat figyelemmel kísérni már a

200l -ben megválasztandó új országgyűlési biztos fel-
adata lesz.

- llqennek képzelte-e megválasztásakor a kisebbségi biztos

munkáiát? Sikerült,e meqvalósftania elhépzeléseit?
, Erre a kérdésre egyértelmű választ nem tudok ad-

ni, Tisztában voltam vele, hogy a nemzeti és etnikaj
kisebbségi jogokkal kapcsolatban számos problémá-
va1 fogok szembesü]ni, hiszen maga a kisebbségi tör-
vény is röviddel a megválasztásom előtt lépett hatály-
ba, Azt megjósolni, hogy a gyakorlatban hogyan fog
működni a kisebbségi önkoímányzati rendszer, illetve
milyen lesz a töruény társadalmi fogadtatása, nem le-
hetett, A társadalomban a rendszervá]tást követően
végbement változások is úiabb és újabb problémákat
hoztak a felszínre, elsősorban a roma kisebbség tö-
meges elszegényesedése, hátrányba kerülése folytán,
A gondok most talán nagyobbak, viszont jól körvona-
lazhatók. Hat éV tapasztalatai alapián meg lehet jó-
solni, mit hoz a jövő. Egy biztos: a kisebbségi jogok

országgyűlési biztosa - ha ez az intézmény változatlan
kondíciók mellett fennmarad - a iövőben sem marad
mr lnka nélkiil 
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