
Az EGSZB 2014-es
civil társadalmi díja
A kiválóság jutalmazása a civil társadalmi kezdeményezésekben

A romák integrációja

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság



2

Bevezetés

A civil szervezetek Európa-szerte nap mint nap azon fáradoznak – gyakran önkéntes munka 
keretében –, hogy társadalmunk méltányosabbá, befogadóbbá váljon. Az Európai Unió szintjén az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság képviseli érdekeiket, és igyekszik biztosítani, hogy erőfeszítéseik megkapják 
az őket megillető elismerést.

Ezt szem előtt tartva hozta létre az EGSZB a civil társadalmi díjat nyolc évvel ezelőtt, hogy „jutalmazza a 
kiválóságot a civil társadalmi kezdeményezésekben”.

Az idei díjat olyan szervezeteknek vagy magánszemélyeknek szántuk, akik kiemelkedő projekteket hajtottak 
végre a roma emberek és közösségek gazdasági és társadalmi beilleszkedésének javítására.

A témaválasztás nem véletlen. A legutóbbi európai parlamenti választások eredményei azt mutatták, 
hogy ijesztő mértékben nőtt a faj- és idegengyűlölő pártok támogatottsága, amelyek hajlamosak Európa 
jelenlegi gazdasági problémáiért az etnikai kisebbséghez tartozó csoportokat okolni. Minden tőlünk telhetőt 
meg kell tennünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a társadalmunk leginkább kiszolgáltatott 
közösségei ellen irányuló előítéletek és diszkrimináció elterjedését.

A civil szervezeteknek minden szinten szükségük van a bátorításra, hogy népszerűsítsék az EU értékeit és 
küzdjenek az intolerancia mindenfajta megnyilvánulása ellen.

Az Európában élő tizenegymilliós roma népesség az EU legnagyobb etnikai kisebbségét alkotja. Évszázadok 
óta élnek közöttünk, és részét képezik sokféleségünknek. Különleges készségeik és tehetségük nemcsak 
Európa kultúráját, hanem társadalmát és gazdaságát is gazdagítják. A romák társadalmi beilleszkedésének 
és befogadásának javítása és közösségeik jólétének fokozása az EGSZB 2014-es politikai prioritásainak 
egyike.

A munka még csak kezdeti stádiumban van: több mint öt évvel ezelőtt a Miniszterek Tanácsa megjegyezte, 
hogy bár elméletileg a romáknak ugyanazok a jogaik és kötelezettségeik, mint más uniós polgároknak, 
„ténylegesen több tekintetben hátrányos helyzetűek, és különösen ki vannak szolgáltatva a társadalmi 
kirekesztésnek, a szegénységnek és a megkülönböztetésnek”. A romák kulturális és társadalmi-gazdasági 
korlátokkal szembesülnek, és előítélet és ellenségeskedés áldozataivá válnak. Szervezeteik ugyanakkor 
nehezen találják meg annak módját, hogy hallassák hangjukat.
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Az Európai Bizottság felhívást intézett az EU nemzeteinek kormányaihoz, hogy dolgozzanak ki nemzeti 
romaintegrációs stratégiákat. Egy 2012-ben készült, „A roma polgárok társadalmi felruházása és 
integrációja Európában” című véleményben azonban az EGSZB rámutatott, hogy az ilyen irányú 
erőfeszítések igen korlátozott eredményekkel jártak, és nem erősítették meg „a romák körében azt a növekvő 
elvárást és őszinte hitet, hogy a stratégia érdemben hozzájárulhat a romák társadalmi integrációjának 
lényegi javulásához”. Emellett a civil társadalomhoz fordulva kérte, hogy maguknak a romáknak a 
bevonásával váljon az integráció előmozdításának „aktív résztvevőjévé.

A civil társadalmi szereplők jelentős szerepet töltenek be az előítéletek és a kirekesztés elleni küzdelemben, 
az idei civil társadalmi díj pedig az ezen a téren elért legnagyobb eredményeket ismeri el. Kezdeményezések 
széles körét vizsgáltuk meg, köztük olyanokat, amelyek a nem romák körében indított ismeretterjesztést, 
a munkahelyi esélyegyenlőséget, a romák hazájuk politikai, gazdasági és társadalmi életében történő 
teljesebb részvételét, illetve a lakhatáshoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz, oktatáshoz és munkához való 
hozzáférésük terén nyújtott gyakorlati támogatást célozták. 

Az előzetes értékelést a témában jártas négy külső zsűritag végezte: Jillian van Turnhout ír szenátor, az Early 
Childhood Ireland nevű szervezet elnöke; Sixto Molina, az Európa Tanács főtitkárának romaügyi különleges 
képviselője mellé rendelt támogató csoport vezetője; Damian Drăghici európai parlamenti képviselő; 
valamint Topolánszky Ákos EGSZB-tag. A díjazottakat egy bírálóbizottság választotta ki, amely rajtam kívül 
Jane Morrice és Hans-Joachim Wilms EGSZB-alelnökökből, Jacek Krawczyk, Georgios Dassis és Luca Jahier 
csoportelnökökből, valamint Luis Planas Puchades főtitkárból állt.

Az alábbiakban ismertetett projektek azok, amelyeket a négy külső értékelő továbbjuttatott. Ezekből is jól 
látszik, hogy az innovatív ötletek milyen változást hozhatnak az emberek életébe. Melegen gratulálok a 
három díjazottnak: az ETP Szlovákia – A Fenntartható Fejlődés Központjának, Archimandrite Athinagorasz 
Lukatarisz atyának és az IQ Roma servisnek.

Henri Malosse
az EGSZB elnöke 

Comité économique et social européen



A “Building Hope” 
modell segíti a 
roma közösségek 
tagjait abban, hogy 
kiaknázzák
a bennük rejlő 
lehetőségeket.
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1. díj:
ETP Szlovákia 
A Fenntartható Fejlődés Központja
A remény hídja Szlovákiában

Az elmúlt 15 év során az ETP Szlovákia „a bölcsőtől a sírig” típusú megközelítést alkalmazott az ország 
keleti részében élő roma közösség társadalmi szerepvállalásának és integrációjának előmozdítása 
kapcsán. Az ETP szolgáltatások nyújtásában segít például a lakhatás, az oktatás, a foglalkoztatás, az 
egészségügy és a pénzügyi önállóság megteremtése terén.

Bár az ETP nem most nyer először díjat – 2009-ben már megkapta a Gypsy Spirit Prize nevű 
kitüntetést „átfogó, nagy szakértelemtől áthatott és eredeti munkájáért és szolgáltatásaiért” –, a csapat 
meghatódva értesült arról, hogy az első helyre került az EGSZB civil társadalmi díjáért folyó versenyben.

„Kitüntetésnek érezzük az EGSZB döntését” – vallotta Slavomira Macakova, az ETP ügyvezető 
igazgatója. – „Ma már tudjuk, hogy a látványos, hosszú távú és fenntartható eredmények eléréséhez a 
legjobb az, ha átfogó szolgáltatásokat nyújtunk minden korcsoport számára.”

Egy ilyen holisztikus megközelítéshez azonban szoros és termékeny partneri kapcsolatok kellenek, 
amelyek segítségével az ETP közösségi központokat, oktatási és képzési rendszereket üzemeltethet, 
ellátást nyújthat az időseknek és lakhatást biztosíthat a szegény családok számára. Az egyik különösen 
innovatív kezdeményezés, amely az ETP szerint bárhol Európában lemásolható, a Building Hope 
[Építsünk reményt] nevet viseli.

Ebben az önsegélyező lakhatási programban a roma családok saját otthonukat építhetik fel egy olyan 
moduláris rendszert használva, amelynek segítségével egy alapszintű 25 négyzetméteres lakás akár 
75 négyzetméteresre is bővíthető. A túlfeszített, költséges állami lakhatási programokon kívül álló 
Building Hope spórolásra ösztönzi a roma családokat: amikor elértek egy bizonyos megtakarítási célt, 
mikrokölcsönöket biztosít számukra a házuk felépítéséhez, képzést nyújt az építkezéshez szükséges 
készségek elsajátításához, illetve segít újrahasznosított és környezetbarát anyagok beszerzésében.

„A Building Hope modell számunkra a szociális munka egy különleges eszköze, amely segíti a 
társadalom perifériájára szorult (és Európában elfeledett) roma közösségek tartósan munka nélküli és 
a társadalomból kirekesztett tagjait abban, hogy kiaknázzák a bennük rejlő lehetőségeket” – mondja 
Slavomira Macakova.

Hozzáteszi, hogy az ETP Szlovákia a híd szerepét tölti be a Building Hope modell roma gettókban élő 
kedvezményezettjei és a szociálpolitikák kialakításáért felelős hatóságok között. Az ETP ügyvezető 
igazgatója rámutat, hogy az EGSZB-díjnak köszönhető publicitás segít abban, hogy népszerűsítsék ezt 
az egyedülálló és innovatív modellt, amelynek célja, hogy szociális lakhatást biztosítson a szegények 
között a legszegényebbek számára. „A modell a nemzeti és európai szintű szociálpolitikai eszköztár 
szerves része lehetne.”
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A tanulás 
megvilágosodási 
folyamat, amely 
segíti az embereket 
önmaguk 
megértésében.
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2. díj:
Archimandrite Athinagorasz
Lukatarisz atya
Fényt a gyermekeknek

Görögország második legnagyobb városának, Szalonikinek nyugati, Dendropotamosz nevű 
városrészében túlnyomórészt romák élnek. A negyed 4000 fős lakosságából 3000 roma, köztük mintegy 
800 kiskorú.

Amikor Archimandrite Athinagorasz atya 2004-ben átvette a dendropotamoszi plébániát, aggasztónak 
találta a városrészben tapasztalható szegénység, nélkülözés, elhanyagoltság, kirekesztés és bűnözés 
mértékét. A Neapolisz-Sztavrupolisz egyházközség és a helyi közösség támogatásával Athinagorasz 
atya egy évtizeddel ezelőtt úgy határozott, hogy a plébániatemplom alagsorában létrehozza a „Fényt a 
világnak” nevű szervezetet, amelynek célja a helyi gyermekek és kiskorúak oktatása.

„A tanulás megvilágosodási folyamat, amely segíti az embereket önmaguk megértésében” – magyarázza. 
Háromszáz önkéntes hozzáértésére és elkötelezettségére támaszkodva a szervezet mintegy 450 roma 
gyermekkel foglalkozik. Küzd az írástudatlanság ellen, korrepetál és idegen nyelvi, számítástechnika- és 
zeneórákat tart, nem is szólva a műhelymunkákról. A program ezenkívül otthont működtet nyolc árva 
gyermek számára, meleg étkeztetést nyújt a tanulóknak, és egészségügyi kezdeményezése is van, 
amelynek keretében például védőoltásokat és pszichológiai segítségnyújtást biztosít. A „Fényt a világnak” 
egy befogadóállomást is kezel, amely szenvedélybeteg gyermekeket fogad.

Athinagorasz atya hiszi, hogy a szervezet élő bizonyítéka Victor Hugo állításának, amely szerint „aki kinyit 
egy iskolai ajtót, az egy börtönt zár be” – hiszen „az oktatás hiánya miatt a roma gyermekeknek nincsenek 
meg azok a lehetőségeik, amelyek ahhoz szükségesek, hogy legális módon életben maradjanak”.

A „Fényt a világnak” ezenkívül igyekszik felhívni a figyelmet a roma kiskorúak nehéz helyzetére, és 
foglalkozik az emberekben meggyökerezett társadalmi sztereotípiákkal is. A roma gyermekekből álló 
(FAR.GO.BOTS) nevű robotikai csoport például – amely díjat nyert Görögország első Lego Ligájában 
és elutazhatott az Egyesült Államokba – nagy médiafigyelmet kapott, és hozzájárult ahhoz, hogy a 
nyilvánosság egy újfajta, pozitív képet kapjon a közösségről.

Athinagorasz atya a „Fényt a világnak” EGSZB-s civil társadalmi díjáról azt nyilatkozta, hogy „nagy öröm”, 
amely jól tükrözi, hogy mennyi nagyszerű ember áll mellette. Hozzátette: a díj „nagy lökést ad álmainknak 
és új távlatokat nyit terveink előtt”.
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A roma közösség 
tagjainak 
integrációját és 
emancipációját 
egészen fiatal 
korban kell 
megkezdeni, és a 
felnőttkorban is 
folytatni kell. 
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2. díj:
IQ Roma servis
Csehországban korán kezdik a társadalmi 
szerepvállalásra való felkészítést

Az IQ Roma servis 1997-es létrehozása óta egész életen át tartó megközelítést alkalmaz a romák 
problémái kapcsán a Cseh Köztársaságban, Dél-Morvaország régióban. Célja, hogy a személyes fejlődés 
és a társadalmi kiteljesedés népszerűsítésén kívül védje a romák jogait és méltóságát a társadalmon belül.

A nem kormányzati szervezet szilárdan hisz abban, hogy a roma közösség tagjainak integrációját 
és emancipációját egészen fiatal korban kell megkezdeni, és a felnőttkorban is folytatni kell. Ennek 
érdekében az IQRS számos, egymás kiegészítő programot indított különféle korcsoportok számára.

A fiatal (legfeljebb 8 éves) gyermekeket célzó program amellett, hogy támogatja a roma családokat 
abban, hogy népszerű óvodákba és iskolákba tudják beíratni gyermekeiket, egészségügyi konzultációkkal 
és más intézkedésekkel segíti a közösség nőtagjait.

A 8–26 éves korosztálynak szóló ifjúsági program két részből áll. Az első oktatási támogatást nyújt: 
képességfejlesztő tanfolyamokat, mentori rendszereket és munkahelyi gyakorlatokat biztosít. A második 
a személyes fejlődésre, a kiteljesedésre, valamint karrier-tanácsadásra és közösségi tevékenységekre 
koncentrál. A felnőttprogram a foglalkoztatás, a lakhatás, a pénzügyi önállóság terén nyújt támogatást, és 
a rasszizmussal és a diszkriminációval is foglalkozik.

A romák emancipációjára irányuló törekvések azonban önmagukban nem lehetnek sikeresek: szükség 
van a társadalom megváltozására is. Az IQRS ezért egy külön társadalmi programot is létrehozott a 
társadalmi előítéletek és az intézményesített megkülönböztetés elleni küzdelem céljával. Ennek olyan 
kezdeményezései vannak, mint az „Etnikumbarát munkaadó” cím és a „Miért ítélnél előre” kampány, amely 
azt a közhiedelmet igyekszik eloszlatni, hogy a romák nem szeretnek dolgozni. 

Az IQRS elkötelezettsége és innovatív megközelítése már korábban is elismerésben részesült, például 
megkapta „Az év cseh nem kormányzati szervezete” címet. Az EGSZB civil társadalmi díja azonban különös 
jelentőséggel bír a szervezet számára. „Helyi szintű cseh szervezetként kellemes meglepetés volt” – ismeri 
el Veronika Vaňkova, az IQRS kliensprogramokért felelős igazgatója.

„Nagy elégedettséggel tölt el a roma közösséggel végzett munkánknak ez a fajta elismerése valamint az, 
hogy közös jövőképünk megvalósítását uniós szinten is értékelik.” Veronika Vaňkova hisz abban, hogy ez 
az elismerés ismertebbé teszi az IQRS-t a közvélemény előtt és a helyi szintű hatóságok körében, és akár 
még új szponzorokat is hozhat, akik hajlandóak beruházni az NGO munkájába.

Az IQRS számos uniós szintű tevékenységben és hálózatban részt vesz, és úgy tartja, hogy az általa 
alkalmazott hosszú távú holisztikus megközelítés modellként szolgálhat olyanok számára, akik más 
országokban foglalkoznak romákkal.
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Fundación Secretariado Gitano
A spanyolországi „gitano”-k a kiemelkedés és a 
kirekesztés között

A Spanyolországban élő őslakos romákat gyakran nevezik „gitano”-nak. A spanyol közgondolkodás 
számos pozitív képzetet társít hozzájuk. Ez különösen igaz az ország déli részén, ahol hatalmas 
mértékű a keveredés és a vegyes házasság az andalúz és a roma kultúrájú népek között, ráadásul a 
spanyolok úgy hiszik, hogy a flamenco tánc a gitanóktól ered.

Annak ellenére, hogy a romákat érzelmesen az autentikus spanyol kultúra részének tekintik – amit 
az España Cañí [Spanyolország, a cigány] kifejezés is szemléltet –, az éremnek van egy sötétebb 
oldala is. A romák, különösen a közelmúltban Kelet-Európából érkezettek, megkülönböztetéssel és 
kirekesztéssel szembesülnek Spanyolországban.

Az 1960-as évek óta a Fundación Secretariado Gitano (FSG) multidiszciplináris megközelítést 
alkalmaz annak érdekében, hogy segítse a roma közösségek fejlődését az élet minden területén – és 
nemcsak Spanyolországban, hanem az általa koordinált EURoma hálózat révén egész Európában. Az 
FSG számos területen aktív, ezeknek az intézkedéseknek pedig az a célja, hogy javuljanak a romák 
életkörülményei, egyenlő bánásmódban részesüljenek és ne legyen részük semmiféle hátrányos 
megkülönböztetésben, továbbá megőrizhessék kulturális identitásukat.

600 fizetett alkalmazottjával és 400 önkéntesével az FSG kettős megközelítést alkalmaz. Az első vonal 
olyan programokra fókuszál, amelyek arra törekszenek, hogy oktatás és képzés, foglalkoztatás, valamint 
lakhatási, egészségügyi ellátás és közösségi szolgáltatások nyújtása révén képessé tegyék a romákat 
saját életkörülményeik javítására.

Ennek egyik példája az integrált Acceder program, amely több mint 87 ezer fős kedvezményezetti 
listával büszkélkedhet. Többek között szakmai képesítések, konzultáció és az egyéni vállalkozókat 
támogató szolgáltatások révén segíti a romák bejutását a munkaerőpiacra, és romabarát politikákat 
szorgalmaz.

A második vonal a társadalom egészét szólítja meg, és azt mutatja be, hogy a romák integrációja 
mindenkinek érdeke. Ezt figyelemfelkeltő kampányokkal és a romákkal foglalkozó szakembereknek 
(szociális munkások, tanárok, rendőrök stb.), továbbá a közszolgálatban és a döntéshozatalban 
dolgozóknak szóló képzésekkel törekszik elérni.

Az FSG ezenkívül elemzést és kutatást végez a romák helyzetének és szükségleteiknek jobb megértése 
céljából. Csak 2013-ban az FSG fellépéseinek és programjainak több mint 105 ezer kedvezményezettje 
volt.

VÁLOGATOTT
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Bolgár Helsinki Bizottság
Európai precedens a romák lakhatáshoz
való joga terén

A Bolgár Helsinki Bizottság (BHB), Bulgária legnagyobb és legbefolyásosabb emberi jogi szervezete 
támogatást nyújtott egy roma közösségnek abban, hogy sikeresen ellenálljon a kilakoltatásnak, és 
megakadályozza otthonaik lerombolását, hasznos európai precedenst teremtve a folyamatban.

Egy körülbelül kétszáz fős roma közösség évtizedek óta élt engedély nélkül a főváros, Szófia Batalova 
Vodenyica kerületének állami tulajdonban levő földterületén. Amikor a szófiai városi hatóságok 
két alkalommal is – először 2005–2006-ban, majd 2008-ban – megkísérelték kilakoltatni ezt a 
kiszolgáltatott közösséget, a BHB készségesen nyújtott számára pro bono jogi segítséget.

Bár a város a bolgár jognak megfelelően járt el, a BHB úgy vélekedett, hogy az, hogy embereket 
a saját otthonukból anélkül lakoltatnak ki, hogy élhető és ésszerű alternatív lakhatási megoldást 
biztosítanának számukra, ellenkezik az emberi joggal. Ráadásul ha e különösen szegény és a 
társadalom perifériájára szorult közösség otthon nélkül marad, akkor tagjai rendkívüli mértékben ki 
lesznek téve a betegség, éhezés és bűnözés kockázatának.

Ezért a BHB úgy határozott, hogy az ügyet az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) elé viszi. Egy 
ideiglenes határozat – az EJEB történetében először – úgy rendelkezett, hogy a kilakoltatást le kell 
állítani mindaddig, amíg alternatív szállást nem biztosítanak a közösség számára.

A bíróság 2012-ben hozta meg végleges határozatát, amely kötelezte az államot a más lakóhellyel 
nem rendelkező romák önkényes kilakoltatásának leállítására. Az ítélet szerint a bolgár jogszabály 
nem arányos, ezért Bulgáriának naprakésszé kell tennie az erre a területre vonatkozó törvényeit. A kért 
reformok között szerepel annak bizonyítása, hogy az állami földterületek és épületek visszaszerzésére 
irányuló tervek jogosak és arányosak, illetve hogy megfelelő alternatív lakhatási lehetőséget 
biztosítanak.

A BHB úgy véli, hogy az EJEB ítélete – amelyet a Strasbourg Observers az adott év legjobb ítéletének 
választott – amellett, hogy mintegy kétszáz romát megmentett a hajléktalanná válástól, jogi 
precedenst teremtett, amely segít védeni az Európában élő, tízmilliósra becsült roma közösség és más 
kiszolgáltatott csoportok lakhatáshoz való jogát.
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European Grassroots
Antiracist Movement
A roma büszkeség ünneplése szerte Európában

Annak ellenére, hogy a roma közösségek kulturális identitása sokféle és gazdag, Európa-szerte 
egyre nagyobb mértékben szembesülnek fajgyűlölettel és megkülönböztetéssel, nem is szólva a 
társadalomból való kirekesztésről és a megbélyegzésről.

„Az elmúlt néhány évben jelentősen megnőtt az erőszakos romaellenes megnyilvánulások gyakorisága 
Európában” – mondta el az Amnesty Internationalt képviselő John Dalhuisen a nemzetközi roma nap 
alkalmából 2014. április 8-án. – „Az európai vezetők gyakran erősítik a romaellenes erőszakot szító 
előítéleteket azzal, hogy a romákat társadalmon kívüliként és nemkívánatosként bélyegzik meg.”

A European Grassroots Antiracist Movement (EGAM) diszkriminációellenes szervezetek hálózata, 
amely több mint 30 ország képviselőit fogja össze, és úgy reagál a faji megkülönböztetés ijesztő 
terjedésére és a politikai szint tétlenségének érthetetlen mértékére, hogy roma civil szervezetekkel 
együttműködve minden évben megrendezi a Roma Pride [Roma Büszkeség] elnevezésű eseményt.

A rendezvény kulturális és politikai programokat foglal magában 15 országban, és egyrészt a romák 
által Európában elszenvedett rasszizmusra és diszkriminációra kívánja felhívni a figyelmet, másrészt 
pedig a kisebbség identitásainak és kultúráinak sokféleségét ünnepli. Amellett, hogy bővíti a 
társadalom ismereteit helyi és nemzeti szinten, a Roma Pride fajgyűlölet-ellenes csoportok és roma 
szervezetek egy erős európai hálózatát is létrehozta a közös célokon alapuló széles körű partnerség 
népszerűsítése érdekében.

A Roma Pride méltóságot, egyenlő jogokat és a jogok egyenlő érvényesítését követelő megmozdulás. 
A részt vevő partnerek a központi rendezvény előtt összeülnek, hogy közös célokról állapodjanak 
meg és összeállítsanak egy közös kiáltványt, amelyet mintegy száz nem kormányzati szervezet ír alá. 
Amellett, hogy a rendezvény felerősíti a roma közösség hangját és biztosítja, hogy azt mind a nemzeti, 
mind az európai szintű döntéshozók meghallják, a roma örökséget és történelmet is megszilárdítja. 
Erre példa a lety-i koncentrációs tábor emlékének életben tartása, ahol több száz romát gyilkoltak le 
a nácik, a nyilvánosság azonban – a helyi történészek a 1970-es és ‘80-as években tett erőfeszítései 
ellenére – jórészt elfeledkezett erről a csehországi tanya közelében található helyről.

Amióta 2011-ben először megrendezték a Roma Pride-ot, az esemény amellett, hogy felhívta 
a figyelmet a romákkal kapcsolatos kérdésekre és felkeltette az érdeklődést azok iránt, számos 
említésre méltó sikert is elkönyvelt. A részt vevő nem kormányzati szervezetek például segítettek 
megreformálni egy 1969-es franciaországi törvényt, amely a „vándorló csoportokra” megkülönböztető 
személyazonosítási rendszert vezetett be. A Roma Pride által kifejtett nyomás pedig segített véget 

vetni a bulgáriai romaellenes demonstrációknak.
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Autonomous centre – ACT
A horvátországi romák emancipációja – 
biogazdálkodással

A Horvátország legészakibb részén elterülő Muraköz megyének számos különleges jellemzője van. 
Az ország legkisebb, egyszersmind legsűrűbben lakott megyéje, ahol a legnagyobb az egy főre jutó 
romák száma; itt él az ország roma közösségének 30%-a.

A muraközi roma közösség gazdasági és társadalmi perifériára szorulásával kapcsolatos problémák 
megoldása érdekében az „Autonomous centre – ACT” – egy fiatalok által alapított, a társadalmi és 
kulturális tőke fejlesztésére koncentráló helyi szintű szervezet – azzal az újszerű elképzeléssel állt elő, 
hogy a biogazdálkodás segítségével, szó szerint a gyökerektől kiindulva segíti a régióban élő romák 
társadalmi szerepvállalását.

„A romák társadalmi és gazdasági befogadása biogazdálkodás segítségével” című program több mint 
húsz muraközi romát szólított meg, hogy „ne a probléma, hanem a megoldás részesei legyenek”. 
A kezdeményezésben részt vevő romák, akik családtagjaikkal együtt összesen több mint száz főt 
jelentettek, képzést kaptak családi biogazdálkodásból és a szociális szövetkezetek irányításával 
kapcsolatos tudnivalókból.

Megismerkedhettek a biodinamikus mezőgazdasággal, amely holisztikus módon, önfenntartó 
rendszerként tekint a talaj, a növények és állatok kapcsolataira.

Azokat, akiket kiválasztottak a képzésre, arra ösztönözték, hogy vegyenek részt a „Domači vrt” nevű, már 
működő biogazdálkodási szövetkezetben, amelynek 15 teljes jogú munkavállalója a roma közösségből 
származott. A cél 14 hektárnyi állami földterület megművelése volt. Egy olyan régióban, ahol a 
biogazdálkodás még nem terjedt el megfelelőképpen, a projektnek köszönhetően a roma közösség 
tagjai jobb foglalkoztatási esélyekkel rendelkeznek, és helyi szinten úttörő gazdálkodókká válnak.

„A kezdeményezés aktív közösségi elkötelezettsége és pártfogása révén felhívja a figyelmet azokra a 
nehézségekre, amelyek a velük szemben táplált előítéletek és megkülönböztetés elleni küzdelem során 
merülnek fel romák számára – vallja az ACT. – Azáltal, hogy a romák részt vesznek a haladó gazdasági-
szociális vállalkozásokban, lassan, de biztosan javul a közvélemény és a romák elfogadottsága a 
közösségen belül.”
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A Helsinki Diakonissza Intézet Hirundo 
Befogadóközpontja
A művészet a roma gyermekekért

Finnországban a több mint 500 éve ott élő őslakos roma közösség a viszonylagos kirekesztettség ellenére 
teljes körű állampolgári jogokkal rendelkezik. Az EU bővítésével azonban nagy számban érkeztek romák 
Finnországba Kelet-Európából. A nyelvismeret, a képzettség és a munkavállalási engedély hiánya miatt e 
migráns népesség nagy része a társadalom perifériájára szorult.

A helyzet miatt a Helsinki Diakonissza Intézet (HDI), amely régóta foglalkozik az ország őslakos roma 
lakosságának emancipációjával, figyelmét ezekre az újonnan érkezőkre irányította. 2008-ban létrehozott 
egy segítségnyújtási és szociális támogatási projektet „Rom po Drom” néven, amely Hirundo néven 
befogadóközponttá fejlődött. Ez napi szinten nyújt támogatást, és tartós felelősségvállalásra ösztönöz 
mind Finnországban, mind pedig Romániában, ahonnan a migráns romák zöme származik.

A HDI egyik leginkább említésre méltó kezdeményezése „A roma gyerekek hangja a művészetben” 
(2013–2015), amely a fiatal migráns romákat helyezi a középpontba. A projektet a roma bevándorlókkal 
és (a migráció „körkörös” jellege miatt) finnországi és romániai érdekcsoportokkal együttműködésben 
fejlesztették ki, hogy rávilágítsanak az „okmányokkal nem rendelkező” roma gyermekek alapfokú 
oktatáshoz való jogára.

A kísérleti szakaszban 15 roma gyermek vett részt. A kezdeményezés két pillére a roma közösségek 
tapasztalatai a mindennapos kirekesztettség és „másság” kapcsán, valamint a romák emancipációja és 
részvételének ösztönzése közösségi alapú támogató szolgáltatásokkal. A program kreatív műhelyeket 
és művészeti előadásokat szervezett, tanácsadással szolgált a gyermekek és családjaik számára, illetve 
szemináriumokat és képzéseket tartott.

„A roma gyerekek hangja a művészetben” kezdeményezés széles körű vitát robbantott ki a nyilvánosság 
körében a roma kiskorúak oktatáshoz való jogáról, aminek következményeként a parlamenti ombudsman 
felszólította a helyi önkormányzatokat, hogy tegyenek meg minden szükséges lépést.

A HDI hisz abban, hogy ezt a kezdeményezést át lehet alakítani úgy, hogy bárhol Európában bármely, a 
társadalom perifériájára szorult csoportot segíteni lehessen vele.

„A modell számos fajta környezetben alkalmazható, és segítséget nyújthat a gyermekjog területén, 
valamint a politikaalkotásban való részvétel és képviselet terén” – összegzi a HDI.
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Az EGSZB civil társadalmi díja: 
a kiemelkedő teljesítmény elismerése
Az EGSZB évente kiosztott civil társadalmi díja igen 
eredményes eszköz ahhoz, hogy reflektorfénybe 
állítsuk az európai civil társadalmi szervezetek 
elkötelezettségét és eredményeit. A 2006-ban 
létrehozott díj célja olyan civil szervezetek és/vagy 
magánszemélyek munkájának elismerése, akik sokat 
tettek az európai identitás és integráció, a részvételi 
demokrácia és az aktív polgárság elősegítéséért. 
A díj segítségével felhívjuk a figyelmet arra az 
alapvető szerepre, amelyet a civil társadalom tölt 
be az európai szolidaritás alapját jelentő közös 
értékek népszerűsítésében. A díjra pályázhatnak 
magánszemélyek, valamint minden civil szervezet, 
amely a 28 tagállamban európai, nemzeti, regionális 
vagy helyi szinten tevékenykedik. Minden évben 
más témában osztják ki a díjat; 2014-ben a roma 
közösségek gazdasági és társadalmi beilleszkedésének 
javítását célzó kezdeményezések kaphatják meg. 
A korábbi díjazottak a társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi fenntarthatóságot segítették elő 
Európában, illetve oktatás, hálózatépítés, kampányok, 
az igazságtalanságok elleni harc, valamint a fiatalok 
érdekvédelme segítségével járultak hozzá az 
európai identitás megerősítéséhez és a szolidaritás 
fokozásához.

A pályázókat EGSZB-tagok, nemzeti gazdasági és 
szociális tanácsok vagy európai civil társadalmi 
szervezetek és hálózatok jelölik. A 2014-es díjkiosztóra 
október 16-án került sor. A három díjazott 30 000 
eurón osztozik, illetve európai szintű elismerésben 
részesül. A győzteseket egy, az EGSZB elnökéből és 
két alelnökéből, a munkaadókat, a munkavállalókat 
és az egyéb érdekcsoportokat képviselő három 
csoport elnökéből és az EGSZB főtitkárából álló 
zsűri választja ki a négy külső értékelő által végzett 
előválogatást követően. Nagy kihívás volt választani 
az Európa minden részéről beérkező 81 pályázat közül. 
Benyújtóik mind azért jöttek létre és azért dolgoznak, 
hogy javítsák a romák életkörülményeit – például 
oktatáshoz vagy szakmai támogatáshoz kapcsolódó 
projektekkel, többek között zeneórákkal vagy a roma 
tanároknak nyújtott támogatással. A nyolc kiválasztási 
kritérium közül öt a projekt célcsoportra és a közösség 
jólétére kifejtett hatását, valamint a kezdeményezés 
időtávját és fenntarthatóságát, illetve Európán belüli 
kiterjedését vizsgálta. A maradék három kritérium 
pedig az innováció, a kreativitás és az egyediség terén 
elért kiválóságot mérte.

A civil társadalmi díj zsűrije

Henri Malosse, EGSZB-elnök, a zsűri elnöke

Jane Morrice, az EGSZB alelnöke

Hans-Joachim Wilms, az EGSZB alelnöke

Jacek Krawczyk, az EGSZB munkaadói csoportjának 
elnöke

George Dassis, az EGSZB munkavállalói csoportjának 
elnöke

Luca Jahier, az EGSZB munkavállalói csoportjának 
elnöke

Luis Planas, az EGSZB főtitkára

A négy külső értékelő

Jillian van Turnhout, az Early Childhood Ireland 
elnöke

Sixto Molina, az Európa Tanács főtitkárának 
romaügyi különleges képviselője mellé rendelt 
támogató csoport vezetője

Damian Drăghici, EP-képviselő és romaintegrációs 
nemzeti kapcsolattartó Romániában

Ákos Topolánszky, a Magyar Drogterápiás Intézetek 
Szövetségének elnöke, EGSZB-tag
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