Rendkívüli helyzetben rendkívüli a mai felszólalásom, de azt hiszem az sem hétköznapi, hogy
egy 5 éves gyereket lınek agyon Magyarországon. Ezért köszönöm a lehetıséget, és azt, hogy
meghallgatnak.
Talán még emlékeznek rá, hogy 2008.
Szeptember 5. - A hajdúsági Nyíradony-Tamásipusztán lövéseket adtak le arra a házra,
amelyben romák aludtak. Személyi sérülés akkor még nem történt. A tettes ismeretlen.
November 3. - Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ismeretlen tettesek Molotov-koktélt dobtak
és rálıttek két, egymással szemben lévı nagycsécsi családi házra; a támadásban egy 43 éves
roma férfi és egy 40 éves roma nı életét vesztette. A tettes ismeretlen.
November 18. - Pécsett ismeretlenek kézigránátot dobtak be egy roma család házának
ablakán. A szülık meghaltak, három kisgyerekük közül kettıt a mentık sokkos állapotban
szállították kórházba. A tettes ismeretlen.
December 15. - A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Alsózsolca romatelepén egy 19 éves
fiatalember fát vágni ment ki az udvarra, amikor kétszer rálıttek. A férfi életveszélyesen
megsérült. A tettes ismeretlen.
Vasárnap éjszaka Tatárszentgyörgyön az égı házból kirohanó 5 éves kisfiút és édesapját
agyonlıtték. A tettes ismeretlen.

Csak az utóbbi néhány hónap súlyosabb történéseit soroltam fel. A közös bennük nem csak
az, hogy romák sérelmére követték el ezeket a bőncselekményeket, hanem az is, hogy a
rendırség nem tud válaszokat adni. Nincsenek tettesek, ebbıl következıleg azt sem lehet
tudni milyen motívumok állnak a cselekmények mögött. Ugye nem csodálkoznak, ha roma és
nem roma emberek egyaránt azt érzik, hogy az állam nem tudja garantálni biztonságukat és
élethez való alkotmányos jogukat?

De egy pillanatig érdemes azon is elgondolkodni hogyan jutottunk idáig, és egyszer ıszintén
szembenézni a valósággal is.
Tagadhatatlanul nagy szerepe volt ebben a politikai elit gyakran képmutató és kétértelmő
politikai nyilatkozatainak.
Hozzájárultak a súlyos társadalmi helyzet kialakulásához az elvtelen hallgatások, a
népszerőséget nem veszélyeztetı „beszédes csendek” is.
Hiába mondjuk már jó ideje, a győlöletbeszéd szabadon engedése súlyos következményekkel
jár hosszú távon. A győlöletbeszédet tulajdonképpen védelembe vevı, a szólásszabadságra
hivatkozó álságos elméleti jogászkodás is az ide vezetı utat készítette elı.
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A roma politikai elit sem mentes a hibáktól. Tehetetlen és erıtlen volt az elmúlt 20 évben
arra, hogy visszautasítsa a társadalmi integrációként meghirdetett látszatintézkedéseket és
kikövetelje a tényleges megoldásokat. Erıtlen volt ahhoz, hogy követelje a cigány és nem
cigány embereket egyaránt megnyomorító uzsorások és szervezett bőnözıi csoportok
felszámolását.
Tévedtek azok a roma emberek is, akik elhitték, hogy az állam majd minden problémájukat
meg fogja oldani, és tévedtek azok a nem romák is, akikkel elhitették, hogy minden baj oka a
cigányokban keresendı.
Mindezek összességeként alapvetı erkölcsi gátak omlottak le, és ezek táplálják a
társadalomban futótőzként terjedı erıszakos jelenségeket. Így a társadalmi győlölet szításáért
felmentést kapnak azok az emberek, akik sunyi módon, saját céljaik érdekében használják
bőnbakként a cigányokat.
Ne felejtsék el: az elit mintaadó, annak összes felelısségével együtt. Nemrég olvashatták,
hogy a rászorulókkal való szolidaritás az egyik legkevésbé vallott demokratikus érték a
középiskolás diákok között. Egyetlen demokratikus érték van, amit következetesen
elutasítanak a diákok, ez pedig a kisebbségi jogok érvényesülése. A megkérdezettek több mint
felét zavarná, ha cigány lenne a padtársa.
Ha másból nem, ebbıl elıb-utóbb Önöknek is rá kell jönniük arra, hogy nem csak gazdasági,
hanem súlyos társadalmi válság is van Magyarországon. De a gazdasági problémák is
kezelhetetlenek,
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társadalompolitikát alakítunk ki. Jelenleg azonban a társadalmi összefogás minimumát sem
láthatjuk.
De tévednek azok, akik el akarják hitetni az emberekkel, hogy van jobboldali Magyarország
és baloldali Magyarország. Cigány Magyarország és nem cigány Magyarország. Csak egy
Magyarország van, és Önöknek, mint a legfıbb politikai döntéshozóknak és mintaadóknak
kötelességük, akár még népszerőségvesztés árán is megteremteni az etnikai feszültségektıl
mentés, élhetı Magyarországot.
Nyomatékosan felszólítom Önöket, hogy a társadalom minden érdekelt szereplıjének
bevonásával azonnal dolgozzanak ki „etnikai béketervet”. Ne semmitmondó nyilatkozatokat,
hanem azonnal megvalósítható, az egész társadalom számára érthetı, konkrét intézkedési
tervet. Ne feledjék: az ország boldogulásáért vagy romlásáért a történelem elıtt felelısek.

Dr. Kállai Ernı
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