közös európánk
Nemzeti Civil Alapprogram és a nemzetiségek
Beszélgetés István Anna igazgatónõvel
– Hogyan, milyen összefogással sikerült bekeképviselek, hanem az elektoroktól ill.
rülnie a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alkollégiumi tagtársaimtól azt a megbíföldi Kollégiumába? Miért nem sikerült ez
zást kaptam, hogy az NCA Tanácsa álmás régiók és nemzetiségek esetében?
tal meghatározott támogatási elvek fi– A Nemzeti Civil Alapprogramról
gyelembevételével, a regionális és civil
szóló 2003. évi L. törvény értelmében a
szakmai érdekek mentén összefogjam
legalább megyei hatókörû bejegyzett
a kollégium munkáját a dél-alföldi civil
szervezetek jelentkezhettek az elektori
szervezetek és alapítványok forráshoz
rendszerbe. A Csabai Szlovákok Szerjuttatásával összefüggõ feladatainak
vezete megfelelt a feltételeknek, szerellátásában.
vezetem elnöksége megbízott, hogy
Egyébként a régióban csak néhány
induljak. A dél-alföldi, kétszáz fõt megbejegyzett nemzetiségi szervezet mûhaladó elektorok gyûlésén a civil világködik. Számuk összesen – románok,
ban tevékenykedõ és mûködõ ismerõs
szlovákok, németek és szerbek – tíz és
kollégáim segítettek hozzá az elektori
húsz között van. A bejegyzés nélkül
rendszerben a kollégiumi tagsághoz.
mûködõ nemzetiségi csoportok száma
Segítségemre voltak a megyei román
természetesen magasabb. A jövõ
és német nemzetiségû kollégáim is.
szempontjából biztatónak vélem az új
Végül a szerencse is mellém szegõszervezõdésû és bejegyzett szervezetek
István Anna
dött, s így lettem a kollégium elnöke.
tevékenységét. Ezek általában nyitotHogy hogyan alakult a nemzetiségi civil szféra képvi- tan és gyorsan reagálnak a különbözõ kihívásokra, melyek
selete? Nem igazán jól, de ennek több oka is van. Kevés sorába belépett az európai gyakorlatnak megfelelõ páa bejegyzett nemzetiségi civil szervezet, s még kevesebb lyáztatási rendszer és forráskeresés is.
köztük a megyei vagy regionális hatókörû. Országos pe– A szlovákok által sûrûn lakott dél-alföldi régiónak milyen terdig nemzetiségenként csak egy – kettõ van, így eleve ke- vei, feladatai vannak, milyen lehetõségeket nyújt a Nemzeti Civil
vés nemzetiségi elektor indult. A civil szektorban sokan Alapprogram ezek megvalósítására, a civil szféra megerõsítésére?
vannak jelen, sok és sokféle érdeket képviselve, külön– Az NCA Dél-alföldi Kollégiumának elsõ pályázati felbözõ szintû érdekérvényesítési képességgel. A rend- hívása május 13-án jelent meg és mûködési célú pénzeszszerváltást követõ idõszakban a nemzetiségi szerveze- közök megpályázását teszi lehetõvé a különbözõ tevétek egy része, melyek addig az országos szövetségek kenységi – és hatókörrel bejegyzett civil szervezetek és
tagszervezeteiként mûködtek, elindult a civil lét fejlõ- alapítványok számára. Az ország minden régiójának van
désének útján. A szervezeti élet elvárásainak megfelelõ- mûködési célú pályázati felhívása, melyek elérhetõk a
en „nevesített” tagsággal bejegyeztették magukat, ki- www.nca.hu honlapon.
tûzték céljaikat, dolgoztak. Az 1993-ban belépõ kisebbBízom benne, hogy egyre több bejegyzés nélkül mûköségi törvény ezt a folyamatot lelassította, a hazai ki- dõ kisebbségi csoport ismeri fel, hogy mûködését az
sebbségek szervezeti élete áttranszformálódott a ki- egyesülési jogról (1989/II.tv.) szóló és a közhasznú szervesebbségi önkormányzati rendszerbe. Mivel a hazai zetekrõl (1997/CLVI.tv.) szóló törvényeknek megfelelõen
nemzetiségek szûk réteget képeznek, hosszabb távon a érdemes alakítania. És bízom abban is, hogy mind az orkét struktúra fennmaradásának kevés volt az esélye és szágos, mind pedig a helyi kisebbségi önkormányzatok
az „erõ” nem a civilekkel volt. Jó lett volna, ha az önkor- szintén felismerik ennek fontosságát.
mányzati rendszer megerõsödését követõen ezek a tes– Komoly feladatok elõtt állnak a civil szervezetek, ha módosíttületek tudatosan segítették volna a nemzetiségek szak- ják a Kisebbségi Törvényt és a választásokat. Erre is fel tudnak-e
mai vagy területi civil szervezeteinek jogi személyiséggé készülni a civil szervezetek Békéscsabán a Szlovák Házban és hoválását, feladatvállalását és tevékenységét. Most ked- gyan?
vezõbb pozíciókkal vehetnénk részt a civil szféra erõsí– A felkészítéssel célszerûnek tartom megvárni a kitésében és társadalmi szerepvállalásában.
sebbségi törvény módosítását, hogy a tájékoztatás a vég– Hány szervezetet képvisel, milyen és hány nemzetiségû civil leges szabályzásnak megfelelõen történjen. Addig egy
szervezet mûködik a régióban?
dolgot látok fontosnak: kommunikálni a kisebbségi vá– A Nemzeti Civil Alapprogram nem érdekképviseleti lasztópolgárokkal, mégpedig azért, hogy bátran vállalják
rendszer, hanem a Magyarországon bírósági nyilvántar- kisebbségi hovatartozásukat. Ezzel nemcsak egyéni mitásba vett civil szervezetek mûködéséhez és tevékenysé- voltunkban vagyunk gazdagabbak, hanem természetes
géhez biztosít központi költségvetési támogatást. (Az módon vagyunk képesek gazdagítani szûkebb közösségeidén 6-7 milliárd Forint között lesz ez az összeg.)
inket és a társadalmat egyaránt.
A Dél-alföldi Kollégiumban tehát nem szervezeteket
Mayer Éva
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