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(Népszava, 2011. március 23.)
Vizsgálatot indított a kisebbségi ombudsman a gyöngyöspatai romaellenes fellépések
miatt. Kállai Ernő szerint így hamarosan kiderül, hogy ki dolgozott jól, és ki rosszul. Ezzel
is válaszolt Balog Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárnak, aki szerint a
biztos az ügyben felelőtlen kijelentéseket tesz, ahelyett, hogy a munkáját végezné. Kállai
szerint viszont azonnal cselekedni kell, és ha folytatódik a politikai hecckampány, akkor
a romák felháborodását nem lehet megállítani, megkezdődik a szerveződés. Balog
eközben az európai roma keretstratégiától várja a megoldást.
Dolgozom, amíg hagyják. Zajlik a vizsgálat Gyöngyöspata ügyében arról, hogy az állam
különböző szervei hogyan, milyen módon tették a dolgukat. Ebből majd kiderül, hogy ki
dolgozott jól, és ki rosszul. A többi között így reagált Kállai Ernő kisebbségi ombudsman Balog
Zoltán közleményére. A társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár úgy nyilatkozott: a
kisebbségi jogok országgyűlési biztosa felelőtlen kijelentéseket tesz ahelyett, hogy a munkáját
végezné.
Rasszizmusról szólva az egyént, az állampolgárt minden felelősség alól felmenteni ("a
felelősség e jelenségekért soha nem az állampolgároké...") súlyos aránytévesztés és tévedés.
Kállai Ernő szerint, viszont ha tovább romlik a helyzet, nemkívánatos cigány önvédelmi
ellenmozgalmak fognak kialakulni, amit mindenképpen meg kellene akadályozni. Azt is
megjegyezte, jobb lett volna, ha ki sem alakul ez a helyzet. Lapunknak úgy fogalmazott: az
államtitkár rosszul olvasta az ő szavait, nem személyeskedett, csupán összefogásról beszélt,
arról, hogy az államnak vannak alapvető feladatai, melyeknek, ha nem tesz eleget, akkor nagy
a baj.
Gyöngyöspatáról és más hasonló településekről szinte kivonult már a közigazgatás, rossz a
közbiztonság, szegregáltnak tűnik az oktatás. Első szinten ezeket kellene megoldani, amiben
részt kellene vennie a törvényesen működő civil szervezeteknek is. Ha viszont a jelenlegi
helyzetre nem a támogatás, hanem a politikai hecckampány épül, akkor a romák felháborodását

nem lehet megállítani és megkezdődik a szerveződés. Érthetetlen, hogy ezt miért nem ismeri
fel a kormány - tette hozzá.
Tűrhetetlen, hogy a jelek szerint a rendőrség nem tesz eleget jogi kötelezettségeinek, és nem
védi meg az ország állampolgárait a rasszista indíttatású zaklatástól - így vélekedett a Minority
Rights Group. A szervezet, amelyik tagja az Európai Roma Politikai Koalíciónak, emlékeztetett
arra, hogy a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület március elsejétől több mint két héten keresztül
vonultatta fel járőreit Gyöngyöspatán, áprilisban pedig Hajdú-Bihar megyében, Hajdúhadházon
terveznek hasonló lépéseket.
Az egyesület egyenruhás tagjai a boltok előtt strázsáltak, a kertjükbe való visszahúzódásra
utasították a romákat, bementek az iskolákba, és ott zaklatták a roma gyerekeket. A
megfélemlítésben a Betyársereg is segédkezett, kutyákkal, fejszékkel és ostorokkal
felfegyverkezve mutatkoztak. A Jobbik pedig tüntetést szervezett, több mint ezren vonultak
végig fáklyákkal és zászlókkal a romák lakta, szegregált településrészeken. A szélsőjobboldali
párt helyi képviselője a megfélemlített romák képviselőivel aláíratta az Együttélési
Szabályzatot, a romák iskolai, bolti és utcai viselkedését szabályozó magatartáskódexet.
Beszámolók szerint a rendőrség a zaklatások idején nem járőrözött a romák lakta
településrészeken. Március 11-én a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke nyílt levélben a
kormány közbelépését sürgette. Azt azonban egyelőre nem tudni, mit tervez a kormány, miként
védi meg a gyöngyöspataiakat, és hogyan akarja megelőzni a hasonló eseteket. Hivatkoznak
ugyan az európai roma stratégiára, ám eközben Orbán Viktor miniszterelnök március 15-én, a
Nemzeti Múzeum lépcsőjén azt mondta, "nem hagyjuk, hogy Brüsszelből bárki is diktáljon
nekünk". Tegnap pedig úgy fogalmazott: Gyöngyöspatán csak azért nem lett nagyobb baj, mert
a rendőrség elvégezte a feladatát.
Sokan kevésnek tartják az eddigi lépéseket. Az Amnesty International, az Európai Roma Jogok
központja és a Human Rights First levelet írt a kormánynak, amelyben azt kérték, hogy
avatkozzon be a törvényes rend helyreállításának érdekében. Sürgették azt is, hogy védjék meg
a romákat a megfélemlítés és a zaklatás ellen.

