ROMA VILÁGNAP – visszatekintés
Az International Romani Union (IRU) 1971. április 8-án tartott I. Világkongresszusának
tiszteletére az ENSZ e napot a Roma Kultúra Világnapjává nyilvánította. (A különböző
cigány közösségeket képviselő küldöttek ezen a tanácskozáson határozták el az egymás
közötti jövőbeni nemzetközi együttműködést, és ekkor döntöttek a cigányság több közös
jelképéről is.) Magyarországon az ünnepet hivatalosan 1995-től, a kisebbségi
önkormányzatok megalakulásától tartották meg, először csak a roma közösségek, majd
egyre szélesebb körben más intézmények, szervezetek is.
A WJLF-en a világnap alkalmával a korábbiakban a Theológus és Lelkész Szak
Ökumenika és Interkulturalitás Tanszéke szervezésében tartottunk roma napi
rendezvényeket.
Ez évi alkalmait a főiskola a cigányság problémáinak megoldására irányuló európa
uniós fejleményekhez igazítva, valamint a magyarországi cigányságot támadó (és
jelentős politikai támogatással bátorított) neonáci atrocitások ügyére tekintettel
szervezte meg.
Március 19-én „Közös kenyerünk” – Szakítsunk az előítéletekkel címmel roma napot
tartottunk a Vörösmarty moziban.
A részletes programot lásd:
http://www.wesley.hu/wesley/foiskola/szakok_tanulmanyi_egysegek/teologia_lelkesz_szak/hi
rek/
Március 21-én, az Antirasszista Világnap alkalmával otthont adtunk a Roma Polgárjogi
Mozgalom által szervezett "Gyöngyöspata konferenciá"-nak, a Társulás a Cigány Méltóság
Védelméért támogatásával pedig részt vettünk a gyöngyöspatai fejlemények elleni tiltakozás
jegyében megtartott délutáni Kossuth téri demonstráción.
Bővebben lásd:
Rasszizmus elleni világnapon 2011. március 21. Budapest-Gyöngyöspata:
http://vimeo.com/22098750
http://vimeo.com/22101789
Gyöngyöspata konferencia 2011. március 21. =
http://vimeo.com/21472155
Továbbá:
http://www.wesley.hu/wesley/foiskola/szakok_tanulmanyi_egysegek/teologia_lelkesz_szak/hi
rek/
Miután az idei Roma Világnap különleges eseménye volt az Európai Roma Platform (ERP)
ötödik találkozója, amelyet az idén az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége és Európai
Bizottság (EB) közös szervezésében Budapesten tartottak meg április 7-8-án, erről az
alábbiakban valamivel részletesebben is tájékoztatjuk a WJLF Polgárságát.

Majsai Tamás
az Ökumenika és Interkulturalitás Tanszék vezetője
a Társulás a Cigány Méltóság Védelméért ügyvivője

Az Európai Roma Platform (ERP) gondolatát José Manuel Barroso elnök vetette fel a
romák társadalmi befogadásának előmozdítására, illetve a tagállamok, az uniós
intézmények és a civiltársadalom közötti együttműködés előmozdítása céljából az EB
szervezésében 2008 szeptemberében Brüsszelben megrendezett Első Európai Roma
Csúcstalálkozó tanácskozásán.
Az ERP budapesti tanácskozásának legfontosabb témája a romák integrációjának, társadalmi
kirekesztésük megelőzésének az ügye volt. Ugyanitt bemutattak továbbá két fontos
dokumentumot is:
a) a romák integrációjának uniós stratégiájáról szóló állásfoglalást, amelyet március 9-én
fogadott el az Európai Parlament (a dokumentum jelentéstevője, Járóka Lívia fideszes EPképviselő szerint az EU-nak közösségi feladattá kell tennie a romák társadalmi befogadásának
előmozdítását, a munkához, a lakhatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való
jogaik biztosítását);
b) a 2020-ig tartó időszakra szóló nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszeréről
kidolgozott koncepciót, amelyet 5-én, kedden mutatott be az EB Strasbourgban.
Az EB keretstratégiája szellemében kidolgozandó nemzeti stratégiáknak olyan konkrét
célokat és intézkedéseket kell tartalmazniuk, amelyek biztosítják a romák jobb hozzáférését
az alapvető szolgáltatásokhoz. A cél elsősorban az, hogy áthidalják a roma közösségek és a
társadalom többi tagja között fennálló feszültségeket, különösen azokban az országokban,
mint Magyarországon is, ahol jelentős számban élnek romák. Az EB megállapította emellett:
összehangolt, de országonként a helyi adottságokhoz alkalmazkodó fellépésre van szükség
ahhoz, hogy az unióban előrébb lehessen jutni a romák társadalmi integrációjának ügyében.
(A roma integráció kérdése tavaly nyáron került az EB érdeklődésének homlokterébe, amikor
Franciaország úgy döntött, hogy felszámolja az illegális roma táborokat.) Andor László
foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztos szerint
fontos, hogy a romák társadalmi integrációjába az uniós szervek, a tagországok kormányai, a
helyi hatóságok és a civil – köztük roma – szervezetek egyaránt bekapcsolódjanak.
A magyar elnökség tervei szerint június 24-én, a félévet lezáró állam- és kormányfői
csúcsértekezleten a tagállamok vezetői jóváhagyhatják az európai romastratégiát. Orbán
Viktor miniszterelnök emellett bejelentette azt is az ERP megnyitóján, hogy a jövő héten
olyan átfogó megállapodást tervez aláírni Farkas Flóriánnal, az Országos Roma
Önkormányzat elnökével, amelyben szerepelni fog az is, hogy a kormány százezernél több
ember számára szervez közmunkát, több tízezer roma fiatalt juttat piacképes
szakképzettséghez, valamint a cigány kulturális önkormányzat elismerésének és
támogatásának a kérdése.
A budapesti ERP rendezvényen a miniszterelnök mellett többek között felszólalt még Balog
Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős
államtitkára, Viviane Reding, az EB alelnöke, jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós
polgárságért felelős biztos, Andor László és Járóka Lívia néppárti (Fidesz) EP-képviselő,
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes és Farkas Flórián, az Országos Roma
Önkormányzat elnöke.
Jogvédők ugyanakkor (köztük az Amnesty International Magyarország szervezete)
demonstráltak az EPR helyszínénél. Kifogásolták többek között a civil szektor és a roma
szervezetek szélesebb körű meghívásának az elmaradását, valamint az Európai Roma
Keretstratégia több hiányosságát. Álláspontjuk szerint a keretstratégia felismeri ugyan a

hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem és az alapjogok tiszteletben tartásának
fontosságát, de adós marad azzal, hogy tényleges eszközöket és intézkedéseket határozzon
meg a romákat érő rasszista erőszak, a megfélemlítés, a cigányellenesség, valamint a
gyűlöletbeszéddel és gyűlölet-bűncselekményekkel szemben. Előrelépésnek tartják, hogy az
Európai Roma Keretstratégiában az unió arra kötelezne minden tagállamot, hogy a romák
társadalmi befogadására nemzeti stratégiát dolgozzon ki megfelelő források elkülönítésével,
ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a romák társadalmi befogadásáról és a nemzeti stratégiák
kidolgozásáról csak a romák aktív részvételével lehet hitelesen dönteni. (A tanácskozásra
számos jelentős roma szervezet egyáltalán nem, vagy - mint például a RomNet sajtófórum is –
csak az ünnepélyes megnyitóra kapott meghívást.)
SAJTÓ- ÉS MÁS MÉDIAQUELLÉK:
Vessünk véget a romaellenességnek - jogvédők tüntettek a fővárosban. (2011. április 08.)
=
http://www.stop.hu/articles/article.php?id=856532
Romák és magyar elnökség: siker az EP-ben, kudarc a gyakorlatban. (2011. április 08.) =
http://hirszerzo.hu/belfold/20110408_roma_platform_masodik_nap#rss
Orbán: Európának nem problémát, hanem lehetőséget kell látnia az európai romákban.
(2011. április 08.) =
Konfliktusok árnyékában ígérték meg a romák felemelkedését. (2011. április 7.) =
http://www.orientpress.hu/81575/RSS
http://www.origo.hu/print/itthon/20110407-riport-az-otodik-europai-roma-platformmegnyitojarol.html
Integráció a világnap alkalmából. (2011. április 7.) =
http://www.nyest.hu/hirek/integracio-a-vilagnap-alkalmabol#
A romák integrációjának lehetőségeiről tanácskoznak csütörtökön és pénteken
Budapesten. (2011. április 6.) =
http://www.romnet.hu/hirek/2011/04/06/a_romak_integraciojanak_lehetosegeirol_tanacskozn
ak_csutortokon_es_penteken_budapesten
Orbán: Európának nem problémát, hanem lehetőséget kell látnia az európai romákban.
(2011. április 08.) =
http://www.orientpress.hu/81575/RSS
Békességet, Jogállamot nácimentes Magyarországot!
(Daróczy Ágnes és Anderkó József polgármester 2011. április 2-i beszédeinek részletei.)
http://www.youtube.com/watch?v=9jnrgtThtCk

