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Tisztelt Közigazgatási Államtitkár Úr!
Kézhez vettük 2012. március 29-én kelt levelét, amelyben arról tájékoztatja a jelen levelet aláíró
szervezeteket, hogy a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásának a 2012-2014
évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII. 13.) Korm. Határozat VI. 8-15.
pontjaiban meghatározott feladatok végrehajtására elfogadott BM intézkedési terv V.2. pontjában
feltüntetett munkacsoport megnevezését a Belügyminisztérium nem kívánja (legalábbis az intézkedési
terv végrehajtásának éves értékelését megelőzően, amelynek időpontjában a munkacsoport már
befejezte a modellprogram megtervezését) módosítani.
Állásfoglalását megdöbbenéssel vegyes csalódottsággal vesszük tudomásul. Döntése alapján arról
tájékoztatjuk, hogy – amint azt már korábban mind írásban, mind szóban jeleztük – a munkacsoport
munkájában ilyen formában nem kívánunk részt venni. Önhöz hasonlóan, mi is sajnáljuk, hogy a
minisztériumok, háttérintézményeik, a rendőrség és a civil szervezetek között megkezdődött
együttműködés megszakad. Különösen pedig azt sajnáljuk, hogy a civil szervezetek szimbolikus
szempontból rendkívül fontos, ugyanakkor a gyakorlatban a kormányzat részéről minimális
ráfordítással teljesíthető kérésének figyelmen kívül hagyása miatt a kormányzat ez ügyben tanúsított
rugalmatlansága következtében ér véget a közös munka.
Még inkább döbbenetes a döntése annak fényében, hogy a munkacsoportban való közreműködésre
felkért szervezetekkel közösen egy személyes egyeztetésen vettünk részt, ahol a Belügyminisztérium
képviselője a munkacsoport megnevezésének módosítására vonatkozó civil szervezeti felvetést
támogathatónak tartotta, és a jelenlévő minisztériumok és más állami szervezetek képviselői részéről
sem mutatkozott ellenvetés a kérdésben.
Jelen ügyben nem pusztán „megfogalmazási problémákról” van szó, a szavaknak ugyanis komoly
súlyuk van. A munkacsoport elnevezése alapján a Belügyminisztérium kizárólag a cigány gyermekek
és fiatalok jogkövető magatartásának elősegítésére törekszik. A megfogalmazás így – annak
változatlansága miatt – továbbra is indokolatlanul etnicizál és stigmatizál, hiszen azt sugallja, hogy
pusztán a cigány gyerekek jogkövető magatartásával van probléma, miközben nyilvánvaló, hogy a
jogkövető magatartás minősége nem etnikai vagy a szociális helyzet alapján meghatározható kérdés.

Úgy gondoljuk, hogy azok a civil szervezetek, amelyek a romák esélyegyenlőségéért, a velük
szembeni megkülönböztető bánásmód visszaszorításáért küzdenek, egy eleve sztereotípiákon alapuló
elnevezéssel létrehozott munkacsoportban nem vehetnek részt.
Tájékoztatjuk, hogy jelen ügyről a sajtót a holnap informálni fogjuk.
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