
 
 
 

AZ ÖSSZEFOGÁS 2014 ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÉS ROMAÜGYI POLITIKAI ÁLLÁSFOGLALÁSA 
 

A rendszerváltás után Magyarországon megszűnt másfél millió munkahely, ezzel több millió 

honfitársunk került szélsőségesen kiszolgáltatott helyzetbe. Ez a folyamat különösen súlyosan 

érintette a magyarországi cigányságot. A kilátástalansággal párhuzamosan egyre növekedett a 

szociálisan hátrányos helyzetűek kiszolgáltatottsága, a megvetés, a kirekesztés. Az elmúlt 24 

évben a politika nem adott erre az egész társadalmat érintő problémára megnyugtató 

válaszokat, és a romák sokszor és sokat voltak elszenvedő alanyai a nagypolitikai 

versengésnek. Éppen elégszer láttuk, különösen az elmúlt három évben, hogy mennyire 

könnyű és politikai értelemben mennyire kifizetődő a romákról, de a romák nélkül döntéseket 

hozni. Ezen változtatnunk kell! 

 

Az ÖSSZEFOGÁS 2014 pártjai (MSZP, EGYÜTT-2014, DK, PM, Liberálisok), a fentiek 

figyelembe vételével a magyarországi roma közösségekkel kapcsolatos integrációs 

programunkat nemzetstratégiai kérdéssé nyilvánítjuk. A demokratikus ellenzék számára 

elfogadhatatlan, hogy elvtelen ígéretekkel, megvásárolt szavazatokkal, vagy a romák és nem 

romák közötti konfliktusok mesterséges élezésével szerezzen szavazatokat. Itt az ideje, hogy 

olyan, az ellenzéki pártok által megfogalmazott közös ajánlatot készítsünk, amelynek 

megvalósításáért számon kérhető felelősséget vállalunk kormányra kerülésünk első napjától. 

Itt az ideje, hogy a korábban mindegyik párt által elfogadott és támogatott Roma Integráció 

Évtizede Programban megfogalmazottakat megvalósítsuk. Itt az ideje, hogy valódi, őszinte és 

hiteles programot kínáljunk romáknak és nem romáknak egyaránt. A vállalásunknak része az 

is, hogy programunk végrehajtását a roma közösségekkel közösen végezzük azokban a 

kormányzati hivatalokban és intézményekben, amelyek hivatottak lesznek a szakterületek 

összefogására. A kormányzásunk során pedig elkötelezettek leszünk a békés társadalmi 

együttélés megőrzésében, valamint a jogállamiság megerősítésében. Célunk, hogy romák és 

nem romák számára egyaránt élhetővé váljon közös hazánk, Magyarország. 

 

Ezért az Összefogás 2014 a társadalmi szolidaritás és egy kiszámíthatóbb életminőség 

megteremtésének érdekében a következőket vállalja: 

 

1. Diszkrimináció helyett jogegyenlőséget! 

Hisszük és valljuk, hogy az egyre terjedő gyűlöletbeszédnek, a diszkrimináló intézményeknek 

megálljt kell parancsolni. A törvény előtti jogegyenlőséget mindenki számára biztosítani kell. 

A rendőrségtől és a bíróságtól elvárt diszkrimináció és szegregációmentes eljárás 

követelményét a szavak szintjéről a valóság talajára állítjuk. A nemzetközi egyezményekben 

is tiltott félkatonai szervezeteket a lehető leghamarabb betiltjuk! 

 

2. Minőségi oktatást, befogadó iskolát és egyenlő esélyeket mindenkinek! 

Hisszük és valljuk, hogy Magyarország csak akkor tud felemelkedni, ha az álságos „munka-

alapú”-nak hazudott helyett a tudás-alapú társadalom jön létre. Ennek legfontosabb eleme a 

mindenki számára elérhető, minőségi oktatás! Véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy 

közpénzekből, ugyanabban a közoktatási rendszerben, ugyanolyan jogi szabályozóktól 

vezérelve egymástól gyökeresen eltérő minőségű intézményeket tartunk fenn. A szegregáló 



 
 
 

közoktatásból fokozatosan kivonjuk a közpénzt. Nem engedünk az integrált oktatásból, a 

szegregáció tilalmából, és semmilyen körülmények között sem szegregálunk állami vagy  

EU-s forrásokból! 

  

3. Méltóságteljes munkát, valódi foglalkoztatást mindenkinek! 

Tisztában vagyunk vele, hogy minden magyar állampolgár az elsődleges (valódi) 

munkaerőpiacon akar érvényesülni. Közös történelmünk során a romák már számtalanszor 

bizonyították, hogy tudnak, akarnak és képesek dolgozni. Magyarországnak a legfőbb érdeke, 

hogy minél több embernek adjon valódi, hasznos, termelő munkát. Vállaljuk, hogy a Magyar 

Állam az ország legnagyobb foglalkoztatójaként minden közintézménybe, hivatalba, iskolába, 

kórházba, önkormányzatba, ahol élnek romák roma munkavállalókat is alkalmaz. Vállaljuk, 

hogy minisztériumokba magas beosztásba döntési jogkörrel felruházott roma szakembereket 

helyezünk, illetve fontos intézményeket –mint például az önálló Kisebbségi Ombudsmani 

Hivatalt- visszaállítjuk. 

 

4. Célzott forrásokat biztosítunk és garantáljuk, hogy a támogatások elérik a 

legrászorultabb csoportokat! 

Hisszük és valljuk, hogy az Európai Uniós források érdemben tudnak változtatni a 

legszegényebb emberek helyzetén; méghozzá úgy, hogy közben a jobb helyzetben lévő 

társadalmi csoportok esélyeit sem csökkentik. Vállaljuk, hogy az Európa Tanács által is 

megkövetelt módon használjuk fel az EU-s forrásokat: vagyis annak legalább 20%-át a 

szegénység elleni küzdelemre, antidiszkriminációs intézkedésekre és a marginalizált 

csoportok támogatására fogjuk fordítani. Ezzel párhuzamosan vállaljuk, hogy a további 

rendelkezésre álló források minden egyes forintja az esélyegyenlőség elvű támogatáspolitika 

logikáját követve kerül elköltésre, azaz egy fillér sem támogathat szegregációt vagy 

diszkrimináló szervezetet.  

Megteremtjük és biztosítjuk a roma szervezetek egyenlő esélyű hozzáférését az EU-s 

forrásokhoz; és létrehozzuk a kulturális autonómia alapvető intézményeit.  

 

5. Felszámoljuk a gyermekéhezést, csökkentjük a gyermekszegénységet! 

Gyermekeink kezében van az ország jövője, Magyarországon mégis a roma és nem roma 

gyermekek jelentős része szegénységben él és sokan közülük éheznek. Vállaljuk, hogy már a 

kormányzás első évében felszámoljuk a gyermekéhezést, illetve aktualizáljuk és végre is 

hajtjuk a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti programot.  

 

 

 


