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de.embeleben nem/e!\ö/i !"1J..ko7á.
szervezett azza] a céllal hogy bemutassa: mindennapiaink
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és kőzéleti]nk nem mentesek a diszkriminációtój, s az ellene való fellépésioei eszközei hiányosak, előtlenek Külföldi

pé]dák bemUtatásáVal horzáiálultunk a hátrányos meekü,
]önböztetés elleni hazai iogszabálya]kotés felcyolsításához,
A rendezvény anyagi háttelét az EL]lópa Tánács Rasszizmus és lntolerancja ellenj Bizottsága, Valamint a Keret
ecy€zmény a Nemzeti Kisebbsé€ek Védelméről Titkárság
Kdltrnúdrí lenő köszöntőjében elmondta, a konfelencia témáia az egyenlóség, illetve az egyenlő bánásmód A
felüIetes szemléló. a be nern avatott azt kérdezhetné tőIünk: u€yan mi tanácskoznivaló Van ezen? A szkeptikus
szakmabe]iek js - és Vall]Uk be, nem kevesen Vannak ily€nek íenntartásáikat hancoztatiák Azt mondiák. hogy az
égalité (az e€yenlősée). a francia poleári foűadalom híles
hármas ielszavának e€yik€ként, kétszáz éV"r'e] ezelőtt eyőzelmet aratott Ma m]nden €urópai alkotmány az a|apjogok
között gaIantál ja az e€yenlőséget,
lgazuk is va. ha az egyenlőség mindöss,e a, lenne
hogy megszűntek a születésj előjogok, hocy eltölöltük a
tóNénvbe foglalt egyenlőt]enséeet Há azt Val]jUk, hogy a
nők helye a konyhában Van, és hocy a közü$ férfiak dolca,

ha r]ey hisszük hogy Vannak férfi srakmák, és ha a nők doleoznak is, nekik kevesebb bér iár Ha azt gondoljuk hogy az
ország a nemzeté arról pedig hogy ki tartozik a n€mzetbe,
a többség joga dönteni Ha hiszünk a saiát kuhúránk. nyelvünk, szokásaink s értéklendü n k felsőbblen dűséeébenésá

másokét hitvényabbnak tekintjük Ha a többséctől eltérő
sz€xualitást devianciának és ezéd úldózendőnek tanjuk,

Ha a vi|á€unkat úgy lendezzük be, hocy abban csak az épek
és szépek szolgálatában állminden, és az jly€nnek nem mi,
nősülők számála nincs hely Ha hiszünkabban, hogy élköz,
túnk egy csoport amely minden báiUnk okozóia és ame]y,

tő] ezért báImi álon meg kell srabadulnunk
Ha mjndez ami mind ]elen Volt az elmúlt kétszáz éV,
ben és íészbenma is jelen Van belefér abba, amit eeyen,
Ióségnek tekintlrnk, akkor tényleg nincs mit tennünk
szelencséle sokan talán egyrc többen - vannak akik

ezt nem igy gondolják Némi lúlzással azt mondhatir.rk
hogy az elmúlt kétszáz év az ecyenlőség teóriájától,

annak

gyakollatba töfténő átültetése folyamataként is leírható
t ,1-ocy dz Lennl -o|,otl gFr I U,Ópd ec\,.lji. n, ,eT a/

egyes egyen lőségi viszonylatokban nem halad egyfolma sebessé€gel, ám ma is mindenütt tart "

r {oníelen d olenál:s jle!€in "l elo"dok é. d hozlJs7óA rol a,.n .,i.. é( é|ó.lez e| " hdtldn)o5 TFc.llön-

böztetés megnyilvánUlásainak telületejt s formáit íey kü,
lön ülésen vizsgáltuk az oktatási, a foglalkoztatási, Vala,
mint a hatósági diszkrií.inációt
,,Rlrra aklatás a waharlatbaí" címmel taftott előadásában
Báalr IVán általános iskolai tanáI a következőkben fóglalta
össze a cigány cyelmekek oktatásával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket,
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,.A leqhaqq\bb qlnl1 hogg a? aklatási töfién! esah ölhes hanóI kszi kölelezővé az óv\dai lklatást, íqa a r|wa Eleleheh nagu löbbséqe
hek jár öta)e, hlra ,lűl ú]allába. L1gikus lehál haqy jelenlős hátlá-

hqlkkal élhezik t11?9 az iskllaéretl1fui vizsgáIatra j1bb ?selben a n1rhál első asztá|qba, ahll pár hónap után kiderülhek a hiákqossáqak
lnléznénaesítenikeLl?ne az óvldáztatást, sőt hálllhél)es kOnóI klllene

A képességvizs7áIókal többszöl azzal !áll|lták t eq, haqa disúrini,
natívak C,akhagq ?z lappanqó és úqyse\1 binhq(rhaó. De ké etn
én: a nauqati iránavlnalak alapján össLíállílatl teszleknek neq lud,
hal-e klel i ?!a az óvadai nevelésbah ali| lészt ve!ő rufia E]erck?
óssz?hívta-e nár valaki a képességvi6qálőhbah dalqazó qaóqqp!traqóqusakal haqa ?sznét e!?réliünk? k eq?tllh keqaldás pediq az
lenne. haqa velük közase , alaah lizsqáIaIi ltsztehel állítsu,lk össu,
an?lwk íigue]enbe wszik az előbb enlítetl helyzelet Leh.l, hlaa íga

frisEítí ishalába
A leqhaqyabb q1nd, h)ql] a núd.,1klri kornángzal iz1liáIís üqyhénl hezeli a runa qaevkek lklatási hellJzetél. A ciqány höZalapít,jlihq1h ösztöndaakat allfiak a rana querekeknek Neh azI állíkn,
haqa elle a palití! disrkrinif,á[iós lépésrcnin s sziikség, de ,ninaü
kevesebb qqerek kelülh?

A 3,5 íeldli lahultlánqi átlagqal rchddkeű qaefthek kapják
.zrket az összqek.L, p{tiq lehel h\qa az.z alalt lelj?sílő qqerekeknek
lenn? agqabb 1eOílséq? szúhsóqüh
1993 óta bevezetésre küüll az ehikai kjkvóIa. E?t naqvoh soh ishala elküIöhítelt 1sztála íehhtanására használia fel vaqq esupáh horrep?táhk1hru íO ílja, ahellqel a pedaqógu\ak hretíséteqés?ítik ki.
keva.

Iöbb héld4 is felnerülhet. Ki dó ti eL arról a qa.l?klű, h1qa rata
aki ulán az |sklla a |ejbótál iqénaeli? Ki euenőEi az ad1ü tánaqalá,

Afta kell Lörekedhi, ha7a a 5aládol úibóI bel)iqqük az iskolába
sa]nai binnaítatt téna hagv nen1sak az irkala előíúleleía esaláddal
szenben. hanen íardítvais íqa van, sől a szülól a7 isk?lai sífullebhségeikel a qaeftheíRrc is átörökíIik
Ezén alqah fthllezvéa]ekel kel| \ufuezni, auan íeladatakat adni a

szülőkneh alhelqek áhal íanlashak ítélhetikaz iskalát, h\qa újból ér
úrtkél)ália a |ullás a (.salállban.

Eqaft több isklla lalált ú]abb hatékoha aiszkli,kif,alí| ?|zközt a
haqánlanulósáq intéznén!ébenafta, h\qq teqszabadulion a 5zá,
nára prabléuás rawa qyerehertá }elenleq a szülő kérésóE, az
iqazqató joqa eldöhtehi h1qq naqáklanuló le|]qen,e a qaeftk lól
tudjuk. hoqa az í té|nénuesaklalás kerel?iúa kik?rüIő ruka gaerck !I\)?sz|l| EzélI a löruén|]ek l]áhallalhi k?llehe, és hen haqynl,
hOE! eolszeftélqes határczal dönt\e eI eqy guercrt saőál Be hell
l)lhhi a aöhlésbe a jeqazű a qqáffiiqael ho7g neqahadála1zzuk
az ilaen eseteh elbuljá,lrásál,
íahál4iáhazüIőp hüölli konflikluíaknak a? a leqqaaküibb
\ha^haqa a p?naOóqus\k neh isnenk a mássá|]at. Ez a íelisnerés vezérclte a

rln1lóqia lahszékek lénahazását he?deuéhqezólel \qazuk

Mn, de ü kev^ hiszeh a íriss dipl|uás pedagóqus1k többséqe en a
pedaaóqus páIaán h?Iuezk?eik eI S&, az iskalaiqazqalóh is szívesebben íOqlaLk,ztalkak naugaúasakat, niv?l nehih en kell né4 két-három helaen dalqaznluk, és délulán is atl nafidhaíhak az ishl|ában
Íqq a laryleqesen pellaqóqiai kunkát íolatatók lovábbm sih|sel,ek t'elvénezve a eiqdnqsáqqa| kapcsllalas i|neretekkel

A tanácskozás előadásainak a.yaga ványban előreláthatólag a köz€liövőben
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