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1. Önöknek, illetve pártjuknak milyen elképzeléseik vannak a magyarországi, köztük az egri 
cigányság hátrányainak, az élet számos területén tapasztalható kirekesztettségének 
csökkentésére, társadalmi tagságuk erősítésére? 

A Demokratikus Koalíció Sokak Magyarországa programjában külön fejezetben foglalkozik a 

roma társadalom integrációjával.  

A romák társadalmi befogadása, integrációja, körülményeik, életminőségük, esélyeik javítása 

az egyik legfontosabb feladatunk: nemzeti ügy. Nemcsak a társadalom szövetének 

fenntartása, a minden embert megillető jogok és esélyek biztosítása követeli meg, hogy 

minden roma honfitársunknak lehetősége legyen a méltó életre, de az elöregedő 

Magyarország gazdaságilag sem engedheti meg magának azt a veszteséget, amit sok 

százezer roma kirekesztetődése jelent. Ma cigány honfitársaink többsége 

mélyszegénységben él, nem talál munkát, sokan nem jutnak megfelelő egészségügyi 

ellátáshoz, a fiatalok közül alig néhány kerül a felsőoktatásba. Mintegy kétharmaduk él az 

ország négy leghátrányosabb helyzetű vidékén. A romák felemelkedésének egyik 

legfontosabb eszköze ezért a reménytelenül leszakadó térségek fejlesztése, felzárkóztatása. 

A magyarországi cigányság talán legsúlyosabb gondja a munkaerőpiacról történő 

kiszorulás. Pedig a romák gazdasági integrációja jelentősen erősítené a társadalmi kohéziót, 

és hozzájárulna a cigányság alapvető emberi jogainak tiszteletben tartásához. Növelné a 

gazdaság teljesítményét, csökkentené a szociális kiadásokat, növelné a bevételeket. Elítéljük 

a diszkriminációt, kiállunk a cigányság társadalmi emancipációja mellett.  

Cigány honfitársainkat a magyar állam egyenjogú polgárainak tekintjük. Biztosítani kell 

annak lehetőségét, hogy megőrizzék kultúrájukat, identitásukat, miközben 

bekapcsolódnak a társadalom életébe. A romák felemelkedése csak akkor válik valódi 

eséllyé, ha ők maguk is aktív részesei, alakítói lesznek a folyamatnak. Be kívánjuk vonni a 

romák közösségeit, a roma szakembereket, pedagógusokat, szociális munkásokat, 

egészségügyi dolgozókat és más értelmiségieket a programok kidolgozásába és 

megvalósításába.  

Esélyt a cigány fiataloknak  

• Segíteni kell a romák hozzáférését a minőségi koragyermekkori neveléshez és 

gondozáshoz. A többszörösen hátrányos helyzetű cigánygyerekek oktatását támogató 

programokat kell kidolgozni, elősegítve, hogy minden gyermek befejezze iskoláit. 

 • Kiemelt forrásokkal kell támogatni azokat az iskolákat, amelyek hosszú távú programokkal 

vállalják a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatását.  

• Erőteljesen ösztönözni kell a cigány fiatalokat arra, hogy a középfokú és a felsőoktatásban 

is részt vegyenek. Önkéntes alapon kollégiumi lehetőséget, a tehetséges fiataloknak kiterjedt 

ösztöndíjrendszert kell biztosítani.  



• Kulturális, illetve iskolai közvetítőkre és iskolai szociális munkásokra van szükség, akiknek 

feladatuk tanácsokkal ellátni a cigány családokat és az iskolák dolgozóit egyaránt.  

Romákat a munkaerőpiacra  

• Nagy hangsúlyt kell fektetni a felnőttképzésre, főleg a felzárkóztató képzésekre. Az 

iskolából kimaradó fiatal felnőttek számára második esélyt kínáló programok szükségesek.  

• A munkaügyi szervezetek kiemelt feladatává kell tenni a cigányság munkaerőpiacra történő 

bevonását.  

• A hátrányos helyzetű térségek számára fejlesztési programokat kell kidolgozni, 

összhangban az EU romastratégiájával, támaszkodva az EU-s forrásokra. Az e térségekbe 

települő, munkahelyteremtő vállalkozásokat adó- és támogatási kedvezményekben kell 

részesíteni. 

 

Emberhez méltó életet a romáknak is  

 

• Fel kell számolni a romatelepeket.  

• Rehabilitációs programot kell indítani a szegregálódó, leromló városnegyedekben.  

• Javítani kell az elmaradott térségekben élők közlekedési lehetőségeit, hozzáférésüket az 

alapvető társadalmi szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz.  

• A cigányságnak is biztosítani kell a minőségi egészségügyi ellátáshoz való hozzá- férést 

(kiemelten a gyermekek és a nők esetében), a rendszeres tájékoztató kampányokat, a 

megelőző szolgáltatásokat, az egészségügyi gondozást és felvilágosítást.  

• Növelni kell a cigányüggyel foglalkozó szociális munkások számát, erősíteni a gyors és 

közvetlen segítséget kínáló szociális ellátó hálót.  

 

Nemet a rasszizmusra  

 

Fellépünk a cigánysággal szembeni hátrányos megkülönböztetés, a diszkrimináció, a 

cigányellenesség és a rasszizmus ellen.  

• Szerepeljenek nagyobb hangsúllyal a médiában, a közéletben és a művészeti életben 

cigány származású művészek, közéleti emberek, hírességek.  

• Növelni kell a cigány dolgozók arányát az államigazgatásban, a fegyveres testületekben, a 

közmédiában, az egészségügyben és az oktatásban.  

• Olyan programokat kell indítani, amelyekben a helyi roma közösségek is a folyamat aktív 

alakítóiként vehetnek részt.  



• Át kell alakítani a roma önkormányzatok rendszerét, mert azt a Fidesz korrumpálta és 

lejáratta. Civil szervezettekkel együttműködve átlátható és demokratikus módon kell 

biztosítani a roma közösségek képviseletét.  

• Kezdeményezzük az adatvédelemi szabályoknak megfelelő európai szintű statisztikai 

adatgyűjtési rendszer kiépítését a romák helyzetének monitorozására, majd az ezen alapuló 

közös európai romastratégia kidolgozását. A romák felemelésének alapfeltétele, hogy 

megbízható adatok alapján szülessenek meg az őket érintő szakpolitikai döntések. 

 

2. Milyen terveik vannak az egri Béke-telep és a Szalai városrész élhetőbbé tétele, az ott élő 

emberek életminőségének javítása érdekében? Hogyan és milyen időtávlatban tervezik ezek 

gyakorlati megvalósítását? 

 

Az országos programunk természetesen kihatással lesz a helyi ügyek, helyi problémák 

megoldására is. Ahogyan országosan is, úgy helyileg is fel kell számolni a romatelepeket. 

Esélyt kell adni a romáknak a munkaerő piacon való elhelyezkedésben. Nem a megalázó 

közmunka a cél, hanem valódi munka, tisztességes bérért. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a 

közmunkáért kapott bér nem éri el a létminimumot. A Demokratikus Koalíció az emberek 

életminőségének javítása érdekében a következő lépéseket tervezi: 

 Meg kell állapodni a munkaadókkal, hogy öt éven keresztül az infláció felett 3-5 

százalékkal növeljük a minimálbért annak érdekében, hogy annak nettó összege 

elérje a létminimumot 

 Az alacsony jövedelműek életkörülményeinek javítása, az energiaszegénység 

csökkentése és az információhoz való hozzáférés biztosítása érdekében célzottan 

csökkentjük az ÁFÁ-t többek között az alapvető élelmiszerek, az 

internetszolgáltatás, a megújuló energia és az ehhez kapcsolódó eszközök, például a 

napelemek esetében.  

 

Közmunka helyett megélhetést biztosító munkahelyet  

 

A közmunka jelenlegi rendszere megalázóan kevés pénzért kényszerít gyakran 

értelmetlen munkára, miközben az adatok szerint szinte semmi esélyt sem nyújt a 

munkaerőpiacra való visszatérésre. Éppen ezért célunk a közmunka jelenlegi 

formájának felváltása a szociális foglakoztatás és a munkába állás támogatásának új 

rendszerével.  

• A szociális foglalkoztatási programokban fizetett juttatásnak el kell érnie az adott 

munkaidőre vonatkozó minimálbér összegét.  

• Minden résztvevő számára lehetővé tesszük a foglalkoztathatóságot növelő 

képzésben való részvételt, támogatjuk a képzést és a foglalkoztatást összekapcsoló 

programokat. 48 Sokak Magyarországa  

• Az állami és önkormányzati szférában a valódi közfeladatok ellátását szolgáló 

közmunkát teljes vagy részmunkaidős munkahelyekké alakítjuk át.  



• Olyan szociális vállalkozásokat kívánunk létrehozni az önkormányzatok, civil 

szervezetek és üzleti szereplők bevonásával, amelyek kiszámítható és átlátható állami 

támogatás biztosítása mellett tartósan képesek eredményes működni.  

• Támogatást nyújtunk azoknak a vállalkozásoknak, amelyek szakképzett „mentor” 

melletti betanított- és segédmunkára alkalmaznak korábbi közmunkásokat. A 

mentori rendszert a munkanélküliek által indított mikrovállalkozásokra is 

kiterjesztjük.  

• Lehetővé tesszük, hogy azok az 55 év feletti szakemberek, akik maguk is 

munkanélkülivé váltak, a foglalkoztatási szolgálattal szerződve mentorként segítsék 

az alacsony képzettségűek képzését és munkába állását.  

• Megteremtjük annak lehetőségét, hogy a hátrányos helyzetű térségekben a 

foglalkoztatási szolgálat munkahelyteremtő beruházást tervező vállalkozásokkal 

együttműködve szervezze és finanszírozza a közmunkások képzését. • A 

mélyszegénységben élők számára a feltételes minimális családi jövedelem 

rendszerével biztosítjuk az alapvető szociális biztonságot. Ezzel a rendszerrel 

érdekeltté is tesszük őket abban, hogy együttműködjenek a foglalkoztatási és 

családsegítő szolgálattal, és ha erre lehetőség nyílik, visszatérhessenek a 

munkaerő- piacra.  

• Egyszerűbb, de hatékonyabb ellenőrzési rendszerrel erősítjük a foglalkoztatással 

kapcsolatos és a munkavédelmi szabályok betartását.  

 

Esélyt a gyermekeknek, a gyermekszegénység felszámolását  

 

Társadalompolitikánk meghatározó pillére a hatékony, tényleges esélyteremtés a 

társadalom perifériájára szorult gyerekek számára. Ennek meghatározó terepe és 

egyben eszköze az oktatás, amely azonban csak akkor tud valódi esélyeket teremteni, 

ha be van ágyazva tágabb összefüggésekbe, szerves kapcsolatban áll a 

családvédelemmel és az egészségügyi ellátással. 

 • A 21. századi Európában nem lehet éhező gyerek, ezért biztosítani kell a napi 

háromszori étkezést minden rászoruló gyermeknek az egész év során.  

• Ki kell szélesíteni a védőnői hálózatot, fejleszteni a terhesgondozást, valamint a 

kisgyermekkori egészségügyi rendszert, különösen a hátrányos helyzetű térségekben.  

• Az egészségügyi és szociális problémák kezelésére egy minden családot elérő korai 

szűrő- és fejlesztési rendszer kiépítését tartjuk szükségesnek a szociális gondoskodás 

új modellje keretében.  

• A bölcsődei férőhelyek számát bővíteni kell, mindenekelőtt a hátrányos helyzetű 

régiókban. Célunk, hogy belátható időn belül minden igénylő számára biztosított 

legyen a bölcsődei ellátás. Támogatjuk a családi bölcsődéket, óvodákat és napköziket.  

• A bölcsődékben és óvodákban a rászoruló gyermekek számára biztosítsunk 

rendszeres gyermekpszichológiai és fejlesztőpedagógusi ellátást!  

• Kapjanak kiemelt támogatást a rászoruló családok az óvodába járás és az 

iskoláztatás költségeihez!  

• Építsünk ki széleskörű, sokféle szolgáltatást nyújtó családsegítő és gyermekjóléti 

rendszert, melynek elsődleges célja, hogy már az iskoláskort megelőzően igyekezzen 



kiegyenlíteni az eltérő társadalmi és családi környezetekből érkező gyerekek közötti 

hátrányokat; hogy olyan készségekkel és képességekkel ruházza fel a nehéz sorsú 

családokból érkező gyerekeket, amelyek lehetővé teszik számukra az iskolai 

integrációt, az eredményes tanulást.  

• Olyan esélyteremtő oktatási rendszerre van szükség, ami minden gyermek számára 

lehetővé teszi, hogy szándéka és tehetsége szerint tanuljon. Megerősítjük a 

kisgyerekkori gondozást, az iskolára való felkészítést, és az általános iskola elejétől 

ösztöndíj programot indítunk a szegény diákok tanulásának támogatására.  

• Támogatjuk azt az európai uniós kezdeményezést, amelynek célja, hogy jöjjön létre 

a gyermekek helyzetét, jogait figyelemmel kísérő és védelmező európai uniós 

mechanizmus.  

 

Ingyenes alapszolgáltatásokat mindenkinek  

 

• Alapvető jognak tekintjük, hogy mindenki hozzájusson annyi vízhez, villanyáramhoz 

és fűtéshez, amennyi a létfenntartásához elég, és hogy mindenki bekapcsolódhasson 

az információs társadalomba. Magyarország jelenlegi közműszolgáltatási modellje ezt 

nem biztosítja, sőt a mesterségesen alakított árak miatt a fogyasztók fizetik meg a 

fideszes oligarchák extraprofitját. A fenntarthatatlan és hazug rendszert fel kell 

számolni. A díjképzés rendszerét úgy alakítjuk át, hogy a szolgáltatók a 

létfenntartáshoz szükséges víz és áram mennyiségét sávos rendszerben, az első 2 m3 

ivóvizet és az első 50 Kwh elektromos áramot ingyenesen biztosítsák.  

• Hasonló ingyenes szolgáltatási minimumot alakítunk ki a fűtéshez szükséges gáz és 

villanyáram, illetve a távfűtés esetében, valamint a rászorulók számára ingyenesen 

biztosítjuk a fűtéshez szükséges tüzelőt. 

 


