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Bár a magyarországi jogi szabályozás tilt mindenfajta hátrányos megkülönböztetést, amely az 

állampolgárok közt nem, vallás, etnikai hovatartozás stb. alapján tesz különbséget, kétségtelen, 

hogy a sztereotípiák és diszkriminatív attitűdök – akár nyíltan kimondva, akár burkolt formában 

– ott vannak a társadalom hétköznapjaiban, a közgondolkodásban, sőt gyakran a média is 

hasonló megnyilvánulásokat közvetít. Ma Magyarországon a legerőteljesebb megkülönböztető, 

előítéletes tendenciák a cigánysággal kapcsolatban nyilvánulnak meg. Ezek az előítéletek 

esetenként közvetlenül kinyilvánítva (mint pl. egy álláskeresési szituáció, vagy az iskolákban 

még ma is élő elkülönített cigány osztályok gyakorlata), máskor csak közvetetten, burkoltan 

befolyásolják a cigány népesség mindennapjait, életminőségét.   

 

A sztereotípia egyoldalú, leegyszerűsített, sematikus kép egy jelenségről, amelyet egy kulturális 

közeg alakít ki egy történetileg körülírható helyen és időpontban. Akkor beszélünk 

előítéletességről, amikor a hétköznapi életben megnyilvánuló tudatszinten bizonyos csoportok 

automatikusan negatív előjelet kapnak, ellenszenvet gerjesztenek. (GÖRÖG V. 1998) 

 

A magyar társadalom kisebbségekhez való viszonyának hagyományosan két fő neuralgikus 

pontja van: az antiszemitizmus és a cigányellenesség. Magyarországon azonban ma az utóbbi 

sokkal erősebb. (ERŐ F. 1997) 

 

Ma is erősödnek, aktivizálódnak, újraképződnek a cigánysággal kapcsolatos előítéletek, s 

valójában a történelmi eredetűek újakkal egészülnek ki. (CSALOG ZS. 1997)  Ez annak 

köszönhető, hogy az állami centralizmus és paternalizmus oldódása egyfelől megnövelte a 

cigányság politikai szabadságát, másfelől azonban számos korábbi társadalmi-politikai védelmi 

mechanizmus fokozatos megszűnését is magával hozta. (TOMKA M. 1991) 

 

A cigányokkal szemben nagyon erős előítéletek élnek a közvéleményben. Ezeknek azonban 

nagyon határozott tartalmuk van: nem pusztán az ismeretlentől, a szokatlantól való 

idegenkedésből fakadnak, hanem elsősorban a cigányok és nem cigányok életmódja közötti 

különbségekből. (LÁZÁR G. 1997) 

 

LÁZÁR  GUY (1997) felmérései szerint a legnagyobb ellenérzés a falusiakban van velük 

szemben. A Dunántúl olyan megyéiben, ahol tradicionálisan nem laktak, de most laknak 

cigányok, általában erősebb az előítéletek rendszere, mint a tradicionálisan cigányok lakta 

területeken. Nyilvánvaló, hogy ebben szerepet játszanak a szociális értelemben öröklött 

értékek, szokások, de elsősorban nem ezek magyarázzák az előítéletek ilyetén alakulását, 

hanem az, hogy ezeken a területeken az éppen a beilleszkedés folyamatában lévő cigányok 

élnek, s ez a csoport gyakrabban viselkedik deviáns módon. Tauber I. 1997) 

 

Az 1986-87-es országos reprezentatív empirikus felvétel (TÁRKI, 1986) eredménye szerint 

rendkívül erőteljes a cigányság sztereotipizálása a munkakerülő és tolvaj kategóriákkal. 

Számottevő a társadalmi távolság, amely a lakosság jelentős részében a közönséges emberi 

szolidaritást kizárja. (SAJÓ A. 1991) 

Súlyos tényező a hamis propaganda, amely azt a mítoszt terjeszti, hogy az állam megfelelő 

szociálpolitikát gyakorolva súlyos anyagi terheket vállal a cigányság felemeléséért. Ez azt a 



tévképzetet alakítja ki a nem cigány társadalomban, hogy a cigányok mások kárára 

kedvezményezettjei és haszonélvezői az állami elosztás rendszerének. (CSALOG ZS. 1997) 

Gyakran a média sem tájékoztatja korrekt módon a közvéleményt és erősíti azt a nézetet, hogy 

a romák a kormányzat erőfeszítéseinek érdemtelen haszonélvezői (CZENE  2001). 

 

Lázár GUY (1996) kimutatta, hogy  a cigányokhoz való ellenséges viszony lényege, hogy a 

kisebbség abszolút külcsoportként jelenik meg az emberek többsége számára, olyan 

külcsoportként, amely főleg negatív referenciacsoportként szolgál, ellentétben a zsidóság 

közvéleményben élő képével, amely főként pozitív referenciacsoportként megjelenő 

külcsoportként funkcionál. 

 

A cigányokkal szembeni közgondolkodás is lassú átalakuláson megy keresztül. Lázár Guy 

vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutott, hogy 1988 és 1992 között Magyarországon 

mérséklődött a cigányellenesség (csökkent a közvélemény-kutatási adatok szerint a cigányok 

jellemzésére használt kedvezőtlen tulajdonságok említési aránya), tehát nem állíthatjuk, hogy a 

rendszerváltás következtében kiéleződő társadalmi feszültségek egyre erősebb bűnbakkeresési 

tendenciákban csapódnának le. Erős azonban 1997-es tanulmányában felteszi a kérdést: 

Mennyire tekinthető ez a cigányellenesség valódi mérséklődésének. Amerikai és nyugat-

európai előítélet kutatók megfigyelései szerint a nagy előítélet-rendszerek átalakulóban vannak, 

a “klasszikus” előítéletek, illetve az ezek bázisául szolgáló kemény sztereotípiák fokozatosan 

kimennek a divatból, s helyükre a “puhább”, “rejtettebb” előítéletek lépnek. Ez utóbbiak 

sokszor nem annyira az ideológia, mint inkább a cselekvés (például az elkerülő reakciók) 

szintjén mutatkozik meg. (ERŐS F. 1997) 

 

TOMKA Miklós (1991) a Magyar Közvéleménykutató Intézet országos reprezentatív (1978-as, 

illetve 1989-es) vizsgálatainak adatait elemezve a cigányokról a közvéleményben 

megformálódó képet a következőképpen írja le: A társadalom 47,1 %-a szerint sok előnyhöz 

jutottak a szocialista időszakban (csak a megkérdezettek 21,1 %-a szerint volt nehéz, hátrányos 

a helyzetük). A társadalom 17,5 %-a voksolt arra, hogy az állam az elkövetkező években 

támogassa a cigányságot, 32,2 % szerint addigi előnyeiket csökkenteni kell. A társadalmi 

előítéletességet jelzi, hogy milyen megoldásokat preferáltak a cigányság problémáinak 

kezelésére az 1989-es felmérés válaszadói. 84,5 %-a anyagi helyzetük javítása érdekében 

kívánatosnak tartotta volna elérni, hogy a cigány családokban kevesebb gyermek szülessen, 

64,6% egyetértett azzal, hogy a bűnözés megakadályozására a rendőrségnek a cigányok között 

szigorúbban kellene fellépnie, 40,8 % gondolta úgy, hogy a cigánykérdést nem a támogatás, 

hanem a büntetés eszközeivel kellene megoldani, s 35,2 % szerint vissza kellene a cigányokat 

telepíteni Indiába. Tomka elemzéseiben kitűnik, hogy valamennyivel nagyobb a tolerancia 

azoknak a körében, a kik cigányokkal szorosabb kapcsolatban vannak, ismerőseik között van 

cigány származású. 

  



 Azok között, 

akiknek van 

cigány ismerőse 

Azok között, 

akiknek nincs 

cigány ismerőse 

Helyesebb, ha a cigányok a nem cigány 

lakosságtól elkülönülve telepednek le. 

63,8 68,6 

Helyes, ha cigányok és nem cigányok 

egymással nem kötnek házasságot. 

48,6 60,4 

Helyesebb, ha a cigány és nem cigány tanulókat 

külön osztályokban, iskolákban oktatják. 

22,7 31,5 

 

60. táblázat: A cigányság szegregációjának különböző formáival egyetértők aránya 

(Forrás: TOMKA M. 1991) 

 

Az 1978-as és 1989-es vizsgálatok adatait összehasonlítva arra a megállapításra juthatunk, hogy 

a cigánysággal kapcsolatos közvélemény sokat változott, s ez a változás a rendszerváltozás után 

tovább folytatódott. 

 

 

 1978 1989 Változás 1989 az 1978-

as %-ában 

Pozitív megkülönböztetés 

olcsóbb lakáslehetőséggel 

44,8 12,0 -32,8 27 

Pozitív megkülönböztetés 

magasabb családi pótlékkal 

23,6 7,2 -16,4 31 

Legyen kevesebb gyermek a 

cigányok közt 

76,2 80,7 +4,5 106 

Iskolai szegregáció 12,8 23,9 +11,1 187 

Szigorúbb rendőrségi eljárás 60,0 63,4 +3,4 106 

Szegregáció a házastársi 

kapcsolatokban 

31,3 45,7 +14,4 146 

Szegregáció a település-

szerkezetben 

32,1 58,5 +2634 182 

 

61. táblázat: A cigánysággal kapcsolatos közvélemény változása 1978-89 között (egyetértők aránya 

a felnőtt lakosság %-ában) 

 (TOMKA M. 1991) 

 

Annál nagyobb a diszkriminatív, büntető, adminisztratív eszközöket igénybe vevők, 

rendszabályozó intézkedéseket támogatók aránya, minél rosszabbnak ítéli meg valaki saját 

helyzetét, önmagát minél inkább támogatásra szorulónak ítéli, minél nagyobbnak ítéli meg saját 

anyagi helyzetének romlását az elmúlt időben, minél kevésbé reméli az ország gazdaságának 

megerősödését. Összegezve a gazdasági feszültségek és félelmek fokozódása növeli az 

előítéletességet és a diszkriminációt. (TOMKA M. 1991) 

 

A cigányok, mint népcsoport antidiszkriminatív jogvédelme mindig is nehézségekbe ütközött 

a nemzetközi kisebbségvédelmi intézményrendszer jogi keretei között. Hagyományosan 

ugyanis a kisebbségi csoportok jogvédelme erősen függött attól, hogy egyáltalán 

kisebbségként, különösen nemzeti kisebbségként a jog elismerje őket. A nemzeti kisebbségi 

mivolt nemzetközileg kevéssé kimunkált és elismert kritériumai nem illeszthetők minden 



esetben a cigányságra. (SAJÓ A. 1991) Az első világháború után a Népszövetség 

kisebbségvédelmi rendszere semmiféle védelmet nem nyújtott az olyan népcsoportoknak, mint 

a cigányok, vagy a zsidók, akiknek nem volt olyan saját szomszédállamuk, amely jogaik 

megsértése esetén a kollektív jogvédelmi rendszerben felléphetett volna. Csak az Egyesült 

Nemzetek Szervezetének Alapokmánya1 ismerte el általános egyéni emberi jogként a faji 

diszkrimináció-mentesség jogát. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata azonban nemzeti 

és etnikai kisebbségek kollektív jogaival kapcsolatosan nem foglal állást. A kollektív jogi 

garanciák megfogalmazásával szembeni tartózkodó magatartás a mai napig megfigyelhető a 

nemzetközi jogalkotásban. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya2 ugyan 

biztosítja a kisebbségek védelmét, de nem határozza meg a kisebbség fogalmát, s nem kötelezi 

az országokat aktívan a kisebbségek jogainak előmozdítására, csak annyit ír elő: az államnak 

annyi a dolga, hogy ne akadályozza meg a kisebbségeket jogaik gyakorlásában. A nemzetközi 

jogban lényegében az államok egyetlen pozitív kötelezettsége alakult ki a diszkrimináció 

megszüntetésével kapcsolatosan: a Faji megkülönböztetés minden formája megszüntetéséről 

szóló egyezmény.3 

 

A szocialista országokban a cigányság, mint kisebbség problémáját alapvetően szociális 

kérdésnek tekintették és a hangsúlyt a szociális beillesztésre helyezték. (SAJÓ A. 1991) Ily 

módon nemzeti kisebbségként való elismerésük szóba sem jöhetett. Erre csak a Nemzeti és 

etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993-as törvény elfogadása után kerülhetett sor, s jelenhetett 

meg a cigányság a közéletben a többi magyarországi nemzetiséggel azonos jogi státusban.4 

 

A PTE BTK Romológia Tanszékének pályakezdő cigány fiatalokra vonatkozó kutatása során 

is kitértünk a diszkrimináció kérdéskörére. Arra voltunk kíváncsiak, mekkora szerepet 

tulajdonítanak e fiatal munkanélküliek a hátrányos megkülönböztetésnek munkaerő-piaci 

sikertelenségükben. Érdekes tapasztalat, hogy a diszkriminációt munkanélküliségük okai 

között az utolsó helyeken említették, s csak 3,6 %-uk nevesítette.  

 

Ez azt is jelentheti, hogy a fiatalok túlnyomó többsége munkanélkülisége okát nem a “nagy 

társadalomban” keresi, nem roma/cigány mivoltában, sem a potenciális munkaadók 

cigányellenességében látja a sikertelenség okozóját, hanem személyes adottságaiban. Talán 

ezért is hajlandók együttműködni olyan programokban, amelyek ezen adottságok 

megváltoztatására irányulnak. S ez reményt ad arra is, hogy a kiutat sem a társadalom elleni - 

önpusztító – lázadásban látják. Ez azonban csak az itt és most regisztrált helyzet, amely 

megváltozhat, ha hosszabb időn keresztül, huzamosabban hiányoznak a konstruktív 

megoldások. 

 

A kérdés másik oldala természetesen, hogy ha ezen hiányosságok jellemeznék ugyan őket, de 

nem lennének cigányok, akkor is munkanélküliek lennének-e. A fiatalok tapasztalják, hogy 

hasonló adottságokkal, hasonlóan alacsony iskolázottsággal, hasonlóan kevés befolyásos 

ismerőssel azért sokaknak sikerül elhelyezkedniük. A vélt vagy valóságos versenytársak 

azonban nem cigányok. Az alaphelyzetet úgy illusztrálják a kérdezettek, hogy ha egy cigány és 

egy nem cigány jelentkezik ugyanarra a munkára, akkor soha nem a romát választják – 

közismert vélekedés. Egy másik alaphelyzet az, hogy a munkaerő-felvételt hirdető cégnél éppen 

betelik minden üresedés, amikor a cigány fiatalra kerülne sor – szintén sokszor hallott 

tapasztalat. Mint korábban, a munkaerőpiaci fejezetben említettük, 2006-os vizsgálatunk során 

                                                           
1 ENSZ Alapokmány, 1. § 3. bekezdés 
2 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. 27. szakasz 
3 Faji megkülönböztetés minden formája megszüntetésérol szóló egyezmény. 7. § 
4 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 



hasonló közlések jöttek felszínre az álláskeresés során átélt megkülönböztetés konkrét eseteit 

firtatva, ám túlnyomó többségben ezek nem saját tapasztalatok voltak, hanem ismerősökkel, 

sokszor azok ismerőseivel megtörtént esetek. Tehát erős ebben a vonatkozásban a 

„szájhagyomány”, a „kollektív tudat” szerepe is.  

 

A diszkriminációt már csak ezért is nehéz tetten érni, másrészt azért is nehéz, mivel a 

munkáltatók annyit már megtanultak a demokrácia elmúlt húsz esztendejében, hogy a nyílt 

megkülönböztetésnek vannak bizonyos kockázatai, ezért jól leplezik, kerülik a nyílt 

megkülönböztetést.  

 

„Nehéz meghatározni a hátrányos megkülönböztetés eseteit azért is, mert elképzelhető, hogy 

nem mindig diszkrimináció az, amit elszenvedői így értékelnek: lehet, hogy nem etnikai, hanem 

egyéb ok van a jelentkező cigány fiatal elutasítása mögött, lehetséges, hogy tényleg beteltek az 

üres helyek, amire ő jelentkezett. Ám két-három ilyen tapasztalat átélése vagy hallomásból való 

megismerése joggal ébreszti az egyénben azt a gyanút, hogy nem véletlenek sorozatának 

szenvedő alanya, hanem törvényszerűség van a különböző munkaadók hasonló viselkedésében. 

Miután ez a gyanú fölébredt, akkor már könnyen táplálkozhat a vélt vagy valóságos 

diszkrimináció eseteivel. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a roma/cigány emberek 

számára legalább annyira ismert a cigányellenesség létezése, mint a társadalom egyéb 

csoportjai számára, s elszenvedői érthető módon érzékenyebbek ennek különböző formáira, 

mint a kívülállók.” (FORRAY R. K. 2000A) 

 

Az is előfordulhat, hogy pont a korábban átélt vélt, vagy valós diszkriminációs szituációk 

hatására a későbbiekben néhányan akkor is „farkast kiáltanak”, ha úgy érzik, egy adott 

szituációban nem a kívánt mértékben tudnak előre haladni, s ekkor a valós okok keresése helyett 

hátrányos megkülönböztetést emlegetnek, s mondjuk kisebbségi voltuknak tulajdonítják a 

sérelem elszenvedését. A kisebbségi hovatartozásnak ez a néha nem minden helyzetben 

indokolt előtérbe tolása is értelemszerűen a „nagy társadalom” ellenérzését szüli. Talán erre a 

magatartásra utal kisebbségi törvényünk preambulumának egyik bevezető gondolata: „Ezen 

jogok összessége nem a többség adománya és nem a kisebbség kiváltsága…”5. 

 

A fentiek tükrében kell értelmeznünk ezért minden hátrányos megkülönböztetéssel foglalkozó 

közlést. Kutatásunk során  egyenesen a diszkriminációra kérdeztünk rá. Három lehetőség között 

lehetett választani: igen; nem, de hallott róla; nem. A közbülső lehetőséget úgy értelmeztük, 

hogy ha a megkérdezett önmaga nem is került szembe hátrányos megkülönböztetéssel, minden 

álláskeresés során fel van készülve arra, hogy ilyen keserű tapasztalatban lesz része. A 

kérdezettek közül mindössze 19 % azoknak az aránya, akik nem tapasztaltak hátrányos 

megkülönböztetést munkahely keresés során sem személyesen, sem nem hallottak ilyenről. A 

nem válaszolókat leszámítva (11 %) is a pályakezdő cigány fiataloknak több mint kétharmada 

számol vagy kell számolnia azzal, hogy etnikai hovatartozása miatt hátrányos 

megkülönböztetésben lesz része. Elkeserítően magas arány ez még akkor is, ha tudjuk, 

véleményekről és nem tényekről van szó: a szorongás azonban valódi, s elsősorban ez nyomja 

rá bélyegét az egyén mindennapjaira.  

 

Ezután a diszkrimináció okait kérdeztük meg Az előre megadott válaszokat három csoportba 

sorolhatjuk. Az egyik csoportba olyanok tartoznak, amelyek nehezen vagy egyáltalán nem 

változtathatók meg. Ezen belül egyesek közvetlenül a származással függenek össze, s ezért 

egyáltalán nem befolyásolhatók (bőrszín, külső megjelenés) vagy csak az etnikai identitás 

csorbítása árán változtathatók meg (mint a név) Nem etnikai jellegű, de megmásíthatatlan 
                                                           
5 1993. évi LXXVII. Törvény - előszava 



adottság az életkor, és a nem. A másikba olyanok sorolhatók, amelyek képzéssel, neveléssel 

módosíthatók, nem követelik a általában az identitás, konkrétan az etnikai identitás feloldását: 

megjelenés, modor, iskolai végzettség. A harmadikba a szociális helyzet összetevői sorolhatók: 

lakóhely, lakókörülmények, családi állapot, részben az egészségügyi állapot.  

 

A nyílt cigányellenes diszkrimináció érzékelése (az első csoportba sorolható kérdések) a döntő 

tapasztalat a fiatalok körében: a bőrszín (45 %) után közvetlenül a név (31 %) alapján ismerik 

fel és utasítják el a jelentkezőket a munkáltatók. A családi néven lehet változtatni – ismét csak 

külön kutatást érdemelne a névváltoztatások vizsgálata általában és a vélt vagy inkább 

valóságos diszkrimináció elkerülése érdekében! -, a bőrszínen nem. A külső megjelenés 

azonban csak részben etnikai adottság, ez magyarázhatja az említések gyakoriságát (16 %), de 

ide tartozik az ápoltság, öltözködés is. A nem és az életkor nem változtatható feltétel, s a reális 

helyzetfelismerést tükrözi, hogy e két választípus a nőknél jelentősen gyakoribb mint a 

férfiaknál: a nők a férfiaknál az életkort háromszor, a nemi hovatartozást pedig nyolcszor olyan 

gyakran említik diszkriminatív tényezőként. Az egyén számára viszonylag könnyen – az 

identitás feladás nélkül – megváltoztatható tényezőknek a hátrányos megkülönböztetésben 

csekély szerepe van. Számottevő azonban a lakóhely, mint diszkriminatív tényező említése: a 

válaszok között 14 %-os arányban fordul elő. Összesítve némileg kiélezetten azt állapíthatjuk 

meg, hogy a munkapiacon leginkább hátrányos helyzetben a sötét bőrű, jellegzetes nevű, 

faluban élő, nem nagyon fiatal cigány asszony van. (FORRAY R. K. 2000A) 

 

Bár igen magas a hátrányos megkülönböztetést tapasztalók aránya, viszonylag kevés 

értékelhető választ kaptunk arra a kérdésre, mit tesz azért, hogy elkerülje a diszkriminációt. 

Ennek magyarázata elsősorban az lehet, hogy legtöbbször a megváltoztathatatlan vagy nehezen 

változtatható adottságokat érzékelik a diszkrimináció alapjaként. Aki úgy tapasztalja, hogy elég 

egyetlen pillantást vetni az arcára, cigányként határozza meg és utasítja el a potenciális 

munkaadó, az nemigen láthatja annak értelmét, hogy képzettségén, fellépésén nagy fáradsággal 

javítson a munkavállalás reményében. Az etnikai diszkriminációnak, a mindennapi 

rasszizmusnak egyik legveszélyesebb hatása az, hogy mintegy megbénítja az elszenvedőt, 

hiábavalónak, feleslegesnek mutatva azokat az erőfeszítéseket, amelyeket sorsa jobbra fordítása 

érdekében tehetne. Figyelmét, energiáit legfeljebb a megalázó társadalmi helyzet 

feldolgozására irányítja, nem pedig sorsának alakítására, hiszen erre – úgy érzi – kevés a 

lehetősége. 

 

A kérdésünkre adott válaszok gyakoriságában az tükröződik, hogy kevés eszköz áll a kérdezett 

fiatalok rendelkezésére védekezni az őket ért vagy a jövőben esetleg érő hátrányos 

megkülönböztetés ellen. 26 % azon válaszok aránya, hogy az illető semmit nem tesz azért, hogy 

elkerülje a diszkriminációt. A társadalmi tanulás fontos eredményének tekintjük, hogy 

ugyanennyien ügyelnek a jövőben az öltözködésükre, sokan javítani szándékoznak modorukon 

(7 %). Tizedük úgy véli, ha megtanul egy jó szakmát, el tudja kerülni a hátrányos 

megkülönböztetést.  Egy-egy konkrét helyzet megoldására irányul az a válasz, hogy 

“öntudatosan lép fel”, azaz tiltakozik az egyenlőtlen bánásmód ellen (18 %). Ez a magatartás 

annyiban hasonlít semmit nem tevéshez, hogy nem tartalmaz cselekvési tervet. Távlatosabb 

gondolkodást jelez az a válasz, hogy az illető bizonyítási lehetőséget kér (24 %), mivel itt a 

diszkrimináció elutasításán túl konstruktív elem is beépül.  A “bizonyítás” magában foglalja a 

személyes adottságok kibontakoztatásának lehetőségét és az etnikai sztereotípiák 

felülvizsgálatára való késztetést (“hogy a társadalom rájöjjön, vannak a cigányok között is jó, 

értékes és dolgozni akaró emberek”).  

 

Optimális megoldást persze az jelentene, ha a társadalom ki tudna küszöbölni minden, az 



alkotmány által tiltott diszkriminációt. Amíg ebben nem bízhatunk, addig a munkapiaci vagy 

egyéb képzést szervezők figyelmét hívjuk fel annak fontosságára, hogy minden, a munkanélküli 

cigány fiatalokra irányuló képzésben kapjon szerepet a diszkriminatív helyzetek megoldására 

irányuló felkészítés. Kívánatos volna, ha az ilyen jellegű felkészítésben a kisebbségi 

önkormányzatok és civil szervezetek képviselői is részt vennének. (FORRAY R. K. 2000A) 

 

Mindamellett a hátrányos megkülönböztetés  - akár kimutatható, akár nem – létezik a mai 

magyar társadalomban, s áthatja a cigány származású emberek mindennapjait az élet minden 

területén. Csak hosszú távú célként fogalmazható meg a társadalom, a közvélemény átalakítása. 

Rövidebb távon olyan jogi, szabályozási háttér kidolgozása, tovább tökéletesítése volna 

kívánatos, amely inkább azt célozza (szankciókkal, vagy ösztönzőkkel), hogy ne érje meg a 

romák negatív megkülönböztetése hatalmi, döntési pozícióban lévő intézményeknek, vagy 

adott esetben inkább megérje a pozitív diszkriminációt alkalmazniuk.  

 

A diszkrimináció és a marginalizáció oda-vissza ható tényezők együttes folyamata. Az 

előítéletek és ebből fakadó hátrányos megkülönböztetés az érintettek jelentős részét nyomja 

peremhelyzetekbe akár a lakóhely, lakásviszonyok, iskolai, egészségügyi hozzáférés 

vonatkozásában, akár az élet más területein, mint a munka világa, a szociális helyzet, stb. Ez a 

marginalizáció aztán olyan állapotokat eredményez, amelyek a közgondolkodásban bélyegként 

megjelenve újra termeli a sztereotípiák körét („gettó”, „putri”, kisegítő iskola, szakadt 

öltözködés, „cigánybűnözés”…) megkülönböztetés alapjait. 

  

 


