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Összefoglaló 

 

A roma nők társadalmi és politikai mozgósításuk révén átalakítják az oktatási rendszereket 

Európa-szerte (RTransform), azt vizsgálja, hogy a roma nők hogyan alakítják át az oktatási 

rendszereket társadalmi és politikai mozgósításuk révén. Ez a jelentés a projekt 1. 

munkacsomagjában végzett irodai kutatás összefoglalása, és a projekt első három hónapjában 

(2020. december és 2021. március között) elvégzett tanulmány volt. Ezt a dokumentumot a 

politikai partnerek készítették el, akik a következők voltak:  P4 Center Amalipe (BU), Roma és 

Társadalmi Innovációs Program (SP), Ampelokipi-Memeni önkormányzata (GR), DR 

AmbedkarGimnaziumSzakkozepiskolla, Szakiskola és AltanosIskola(HU), Coventry Egyetem 

(Egyesült Királyság). Ez a jelentés részleteket és táblázatokat tartalmaz Spanyolországra, az 

Egyesült Királyságra, Görögországra és Magyarországra vonatkozóan, és konkrétan a következő 

hét tematikus területet vizsgálja: i) korai iskolaelhagyás; ii) részvétel a kora gyermekkori 

oktatásban és a kötelező iskolai oktatásban; iii) részvétel a felsőbb oktatási szinteken; iv) a roma 

tanulók szegregációja az oktatásban v) a roma nők részvétele az egész életen át tartó 

tanulásban; vi) bevándorlásellenes (cigányellenes) diskurzus; és vii) A roma nők 

diszkriminációval kapcsolatos tapasztalatai. Az információkat táblázatba foglaltuk, hogy az 

információk könnyen hozzáférhetők és hivatkozhatók legyenek. Ezt a dokumentumot élő 

dokumentumnak tekintjük, amely a projekt indulásakor alapot nyújt, de továbbfejleszthető. Az 

eredmények rávilágítanak arra, hogy a hét témakörben horizontális munkára van szükség a 

mélyszegénységből jövő roma nőkkel. Az asztali kutatás azt mutatja, hogy a hivatkozott 

országok nem hajtják végre a törvényeket, és hogy az mélyszegénységből jövő roma nők 

többsége rejtve marad a többségi társadalomtól, és a legbizonytalanabb helyzetben van. A 

roma közösség kirekesztett és ez a jelentés betekintést nyújt a legjobb gyakorlatok példáiba. 

Azok a projektek és tanulmányok voltak a legsikeresebbek és a romákra leginkább hatóak, 

amelyek horizontálisak voltak és egy heterogén közösséget foglaltak magukba. Az íróasztal-

alapú kutatás során olyan projekteket vagy tudományos tanulmányokat választottak ki, 

amelyek jó hírű referenciákból származnak, és etikailag megalapozott és szigorú munkára 

épülnek. A dokumentumot közösen írtuk, azzal a céllalhogy az egyes országok vezetői 

összevehethessék a forrásokat a mélyszegénységből jövő nőkkel, és biztosítani tudják a 

valóságra való hivatkozást.   
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Partnerek 

A konzorcium sokszínű és számos olyan személyt foglal magában, akik politikai entitásoknak, 

iskoláknak, szervezeteknek, jótékonysági szervezeteknek és önkormányzatoknak dolgoznak. 

 

● VEZETŐ-Romani Nőszövetség Drom KotarMestipen (SP) 

● Coventry Egyetem – Tánckutatási Központ (Egyesült Királyság) 

● Alternatív Innovatív Fejlesztés (GR) 

● Amrita Pályaorientációs Baráti Kör Egyesület (HU) 

● Amalipe Etnikumközi Párbeszéd és Tolerancia Központ (BU) 

● Gondoskodni a fiatalok jövőjéről CIC (Egyesült Királyság) 

● Katalán kormány – Roma és Társadalmi Innovációs Program – Polgári és Közösségi 

Akciók Főigazgatósága (SP) 

● Ampelokipi – Menemeni önkormányzat (GR) 

● Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és Martin Luther 

King Középiskolai Kollégium 
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A projekt áttekintése 

A projekt a társadalmi befogadással foglalkozik, és a roma nők és lányok oktatásának 

előmozdítását célozza. Az Európai Unió fellépett a romák integrációs stratégiáinak és 

szakpolitikai intézkedéscsomagjainak végrehajtása érdekében, amelyek célja a romák 

helyzetének javítása, valamint a romák és az általános népesség között meglévő szakadékok 

megszüntetése. 

A projekt célja, hogy alulról építkező megközelítéssel befolyásolja a szakpolitikákat egy olyan 

bizonyítékokon alapuló gyakorlat terjesztése és elterjesztése révén, amely bizonyítottan 

hozzájárul a roma nők és lányok oktatási és társadalmi befogadásához, a magas színvonalú és 

minőségi oktatás előmozdítása és a vita terének megteremtése révén e társadalmilag hátrányos 

helyzetű csoport számára. Ez a bizonyítékokon alapuló gyakorlat a "Roma Női Diákok Gyűlése" 

(RWSG), egy olyan kezdeményezés, amelyet a roma nők aktív részvételével tizennyolc éve 

szerveznek. A katalóniai RWSG olyan rendezvények, amelyeken kizárólag roma nők vesznek 

részt, hogy tapasztalatot cseréljenek a hiányzások és az iskolai kudarcok leküzdése érdekében. 

Minden egyes találkozón mintegy 300 roma nő vesz részt. Két kulcsfontosságú elem van: a 

generációk közötti aspektus és a példaképek láthatósága, hogy inspirálják a többi roma nőt. A 

projekt az RWSG-t különböző környezetekbe is átviszi, méri a hatását, és az összegyűjtött 

információkat felhasználja mint  eszköztár, útmutató, film, politikai ajánlások és tudományos 

cikkek készítéséhez. 
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Bevezetés 

Az eredmény egy áttekintés a jelenlegi magyarországi, egyesült királyságbeli, görögországi, 

spanyolországi és bulgáriai helyzetről, amelyet a fent felsorolt konzorciumi partnerek 

készítettek el. Ez a jelentés úgy tekintendő, mint a valóság több szempontból történő 

áttekintése, és egy mikro- és makro áttekintést nyújtunk, amelyet neves forrásokból származó, 

dokumentumokon alapuló információkkal támasztunk alá. Egyes esetekben a projektpartnerek 

olyan projekteket emeltek ki, amelyekben maguk is részt vettek, más esetekben pedig európai 

vagy nemzeti jelentésekre, bizonyítékokon alapuló projektekre, magasan rangsorolt 

tudományos cikkek és alulról jövő közösségi tudás foglaltak magukban.  Ez a jelentés és az 

alapadatok összegyűjtése fontos eleme a minőségbiztosítási tervnek, valamint a hatás és a 

különböző szinteken bekövetkező változások felmérésének módja.  E nélkül az alapozó munka 

nélkül nem fogunk tudni állításokat tenni, és nem fogjuk tudni kiemelni a projekt 

kiindulópontját. Ezért ez a dokumentum nem törekszik arra, hogy az érintett országok összes 

projektjét lefedje, hanem inkább pillanatfelvételeket nyújt a projektpartnerek és az 

eredmények vezetője által értelmezett valóságról.   

Módszertan 

Mivel a projekt a kommunikatív módszertan alkalmazásán alapul, a dokumentum összeállítása 

során egy egalitárius és dialogikus munkamódszer került alkalmazásra. Számos beszélgetésre 

került sor annak biztosítása érdekében, hogy a közreműködő partnerek megértsék a feladatot, 

és kérdéseket tehessenek fel. Mivel minden egyes kontextus rendkívül eltérő, és minden 

partner változatos csapattal dolgozik, a munkacsoport vezetője és a projektkoordinátor 

rendszeres ellenőrzéseket tartott a közreműködőknek.   

A sablon a projekt M1-es szakaszában készült, és az M2-es szakaszban került körbeosztásra, így 

minden partner számára pontosan 1 hónap állt rendelkezésre a teljesítésre. A sablont 

szakaszokra osztották, és egy táblázat segítségével irányították az összegyűjtött információk 

formátumát. Megfigyelték, hogy a táblázatok lehetővé tették a tartalom könnyű elérését.  
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Tematikus tartalom 

Az EU romastratégiáját és annak 2030-ig szóló, az oktatással kapcsolatos célkitűzéseit alapul 

véve 7 kulcsfontosságú témát választottunk ki, amelyeket az egyes nemzeti kontextusokban 

vizsgálni kell. 

Példák a témákra: 

1. Korai iskolaelhagyás 

2. Részvétel a kora gyermekkori oktatásban és a kötelező iskolai oktatásban 

3. Részvétel a magasabb oktatási szinteken 

4. A roma tanulók szegregációja az oktatásban 

5. A roma nők részvétele az egész életen át tartó tanulási tevékenységekben  

6. Bevándorlásellenes (cigányellenesség) diskurzus 

7. A roma nők diszkriminációs tapasztalatai 

Az EU roma stratégiája esetében a cél a teljes egyenlőség, és a Bizottság a korábbi 

keretrendszerben elért eredményekre építve minimális célokat javasolt 2030-ra. Ezek a 

következők: 

1. A diszkriminációt tapasztaló romák arányának legalább felére csökkentése; 

2. A diszkriminációt tapasztaló romák arányának megduplázása; 

3. A romák és az általános lakosság közötti szegénységi különbség legalább felére 

csökkentése; 
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4. A kora gyermekkori oktatásban való részvételben mutatkozó különbség legalább felére 

csökkentése; 

5. A szegregált általános iskolába járó roma gyermekek arányának legalább felére 

csökkentése azokban a tagállamokban, ahol jelentős roma népesség él; 

6. A foglalkoztatási szakadék és a nemek közötti foglalkoztatási szakadék legalább felére 

csökkentése; 

7. A várható élettartamban mutatkozó különbségek legalább felére csökkentése; 

8. A lakhatási szegénységben mutatkozó különbségek legalább egyharmaddal való 

csökkentése; 

9. Annak biztosítása, hogy a romák legalább 95%-a hozzáférjen a csapvízhez. 

Az alábbiakban áttekintést adunk az országban a dokumentumalapú kutatást végző 

partnerekről, kiemelve erősségeiket és kapcsolataikat a legfontosabb érdekelt felekkel. Ezután 

egy sor táblázat minden egyes kategóriához, amely egy sor olyan elemet tartalmaz, amelyek a 

projekt keretében végzett munka szempontjából releváns projektek, jelentések és tudományos 

cikkek lehetnek. Ez a lista nem teljes, de az itt kiemelt elemeket a konzorcium munkája 

szempontjából relevánsnak ítéltük. 

Bulgária 

Bulgárián belül az Amalipe Center forInterethnicDialogue and Tolerance (Amalipe Központ az 
Etnikumközi Párbeszédért és Toleranciáért) az egyik vezető roma szervezet, amely a romák 
bolgár társadalomba való egyenlő integrációjáért dolgozik. A szervezet központi szerepet játszik 
a roma polgári mozgalom szervezésében és a romák integrációjának előmozdításában az állami 
intézményekben. Az Amalipe tagja a Gyermekek Nemzeti Hálózatának, a Civil Részvételi 
Fórumnak, a Nemzeti Betegszervezetnek, az Európai Női Lobbinak. Jelenleg a szervezet 15 
településen rendelkezik Közösségi Fejlesztési Központokkal és helyi közösségi klubokkal (női, 
ifjúsági és vezetői klubok), és 297 iskolából álló hálózattal működik együtt. 
 
Az Amalipe küldetése, hogy ösztönözze a roma közösség és különösen a bulgáriai roma nők 
szerepvállalásának erősítését. A szervezet további célja az aktív részvétel és a fejlesztési 
folyamatokhoz és erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása, különös tekintettel a 
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minőségi oktatáshoz, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésre; a 
közösségben uralkodó káros hagyományos gyakorlatok leküzdése, valamint a roma nők 
szerepvállalásának és egyenlő részvételének elősegítése. 
 
Az Amalipe jelenleg több mint 15 projektet működtet a következő ágazatokban: oktatás, 
szociális szolgáltatások, roma nők jogai és érdekérvényesítés.  
 
Az Amalipe országszerte 297 iskolából álló hálózattal működik együtt. A cél a roma lakosság 
lemorzsolódási arányának csökkentése, az interkulturális oktatás bevezetése, az egész életen át 
tartó tanulás előmozdítása a roma közösségben és a romák oktatási státuszának emelése. E 
munka lényeges része, hogy a roma szülőket képessé teszi arra, hogy részt vegyenek 
gyermekeik iskolai életében, és az iskolát a közösség központjává alakítja át. E munka különös 
hangsúlyt fektet a káros hagyományos gyakorlatokra való reagálásra, mint például a korai 
házasságok és a roma lányok oktatási rendszerből való kimaradása. 
 
A roma közösség önszerveződésének elősegítése érdekében az Amalipe 15 roma közösségi 
támogató központot hozott létre Bulgária hat NUTS-régiójában. E központok mindegyike 
három-hat helyi közösségi csoportból álló hálózattal működik, beleértve az ifjúsági, női és 
vezetői klubokat. Az Amalipe minden településen jó munkakapcsolatot alakított ki a helyi 
intézményekkel, beleértve a helyi hatóságokat is. 
 
Ezenkívül az Amalipe országszerte együttműködik a roma alapszervezetekkel, hogy különböző 
területeken - például az oktatás, az egészségügy, a szociális szolgáltatások, a roma nők jogai stb. 
területén - érdekérvényesítő kampányokat és roma integrációs tevékenységeket szervezzen. A 
kutatás során bebizonyosodott, hogy a jó gyakorlat fenntartható oktatási modellt mutat be a 
roma oktatási integrációhoz, különös tekintettel a roma lányok oktatási akadályainak 
leküzdésére. 

Magyarország 

A Dr. Ambedkar Gimnáziumot 2007-ben alapította az Orsós János Waldorf-pedagógus által 

vezetett JaiBhim Közösség. A közösség tagjai roma településekről érettségizett, felsőoktatásba 

került fiatalok, akik Dr. Ambedkar példáját követik. Az iskola névadója Dr. BhimRhaoAmbedkar, 

és az iskola alapítói arra ösztönzik diákjaikat, hogy hasonló identitásváltásra vállalkozzanak, 

mint amilyet Dr. Ambedkar életében tett. A roma értelmiségiek ezt először saját 

tapasztalataikkal, majd Borsod megye legnehezebb helyzetben lévő közösségeiben végzett 

pedagógiai munkájukkal bizonyították. Az iskola 2007 óta Sajókazán és Alsózsolcán, 2016 óta 

pedig Miskolcon működik. Borsodban az általános iskolások negyede többszörösen hátrányos 

helyzetű családból származik. Mire azonban középiskolába kellene kerülniük, már sehol 

sincsenek.  
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A több mint tízezer borsodi napközis gimnazista között például mindössze háromszáz olyan diák 

van, aki halmozottan hátrányos helyzetű hátterű. Ez a háromszáz halmozottan hátrányos 

helyzetű fiatal tehát angolul tanul, rendes közoktatásban részesül, mint a többi tízezer 

középiskolás. (Ennek a 300 diáknak közel egyharmada a Dr. Amedkar Gimnáziumba járt.) 

 

A Dr. Ambedkar Gimnázium sok területen sikeres volt. Az elmúlt 12 évben több mint 100 diák 

tett sikeres érettségi vizsgát. Sokan olyan diákok voltak, akik nálunk végezték el az általános 

iskolát, vagy szakképesítést szereztek. Legtöbbjük falvakból és halmozottan hátrányos helyzetű 

környezetből származik. 

 

Iskolánk pedagógiai eszköztárában a projektpedagógia, a kooperatív tanulás, a felfedeztető és 

aktív módszerek, pl. a beszédközpontú nyelvoktatás különösen sikeres ebben a társadalmi 

csoportban. A tanulók megtapasztalják, hogy játszhatnak, fúrhatnak, faraghatnak, interakcióba 

léphetnek egymással és tanáraikkal.  

 

Azok a diákok, akik nem jutnak be a kiváltságosabb vagy kevésbé elit, de még mindig fehér 

intézményekbe, szegregált iskolákba járnak, ahová csak romák járnak, és lényegében 

elfelejthetik, hogy valaha is megtanulják a szorzótáblát, és soha nem lesznek képesek megérteni 

egy újságcikket. Nincs kiút. A szegregált iskolákban tanuló gyerekek nagy része az általános 

iskolában marad a 16 éves tankötelezettség végéig. Soha nem fognak középfokú oktatásban 

részesülni. Ha egy roma gyerek 14 éves kora után tovább akar tanulni, még magasabb falak 

emelkednek eléjük. A tehetséges, de hátrányos helyzetű diákokat az anyagi 

szükségszerűségeken keresztül kiszorítják a középfokú oktatás világából. 

 

A Dr. Ambedkar Gimnázium arra törekszik, hogy felszámolja ezeket az akadályokat, és 

hozzáférést biztosítson a minőségi és inkluzív középiskolai oktatáshoz. Iskolánkban arra 

bátorítjuk és támogatjuk a halmozottan hátrányos helyzetből érkező roma diákokat, hogy 

keményen tanuljanak és folytassák tanulmányaikat, miután befejezték tanulmányaikat a Dr. 

Ambedkar Gimnáziumban. 

 

Mint oktatási intézmény, amely kapcsolatban áll az oktatási miniszterrel, és nagy tapasztalattal 

rendelkezik a szakpolitikai döntéshozatali folyamatokban, a mi feladatunk az, hogy 

együttműködési kapcsolatot és mechanizmust hozzunk létre más közigazgatási szervekkel és 

más érintettekkel (más közintézményekkel, civil szervezetekkel vagy politikai képviselőkkel), 

többek között a Gyűlés hatásvizsgálatának nemzeti szintű megvitatása és a jövőbeli 

együttműködésről szóló megállapodások megkötése érdekében. A politikai befolyás elérése 
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érdekében a második fő feladat a helyi, nemzeti és európai politikai döntéshozókkal és érdekelt 

felekkel folytatott közvetlen kommunikációs kampányok folytatása e-mailben, hírlevelekkel a 

projekt előrehaladásáról és intézkedéseiről. A projekt végén a többi politikai/kutatási partnerrel 

(P4, P6, P7 és P9) együtt dolgozunk ki egy tervezetet és egy végleges változatot a politikai 

ajánlásokról, és részt veszünk a projekt zárókonferenciáján. 

 

Magyarországon belül az eredmények azt mutatják, hogy több szervezet, mint például a Rosa 

Parks Alapítvány és az Autónómia Alapítvány is azt mutatja, hogy méltányos oktatási 

lehetőségek megteremtése, hogy a fiatal roma diákok a sikerhez szükséges készségekkel 

léphessenek be a munkaerőpiacra. Említést érdemel a filmek és vizuális anyagok használata, 

amelyeket oktatási eszközként használtak, hogy az embereket arra ösztönözzék, hogy 

elgondolkodjanak és jobban megértsék a programok és iskolák kihívásait és sikereit. Azokban a 

projektekben, ahol a filmeket és filmvetítéseket a csapattal folytatott kérdések és válaszok 

követik, nagyobb a hatás. Ez a magyarországi kontextusban egyedülálló. 
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Spanyolország 

A katalóniai romák integrált terve (IPRP) a roma és szociális innovációs program része, amely a 

spanyolországi Barcelonában, a Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumban (katalán 

kormány) működik. Közigazgatási szervként az egész katalán területen dolgoznak, és heterogén 

profilú családokkal állnak kapcsolatban, mivel a katalániai roma valóság sokszínű. A szervezet 

azonban úgy találja, hogy több kapcsolata van és gyakran dolgozik olyan családokkal, amelyek 

kiszolgáltatott helyzetben vannak (pl. alacsony társadalmi-gazdasági szint, oktatási képességek 

és készségek hiánya...). Ezért az IPRP olyan környezetben dolgozik, ahol különböző 

nehézségekkel és egyenlőtlenségekkel kell megküzdenie a romák helyzetének általános javítása 

érdekében, és különös hangsúlyt fektet a roma nők körülményeire is. 

Az IPRP szoros kapcsolatot tart fenn a projekt kulcsfontosságú szereplőivel, elsősorban 

Katalóniában, de egész Spanyolországban és Európában is. Különösen a következő 

szervezetekkel működik együtt: 

- Roma női egyesületek és olyan alulról szerveződő nők, akik semmilyen szervezetben nem 

vesznek részt, más végfelhasználók mellett;  

- Közoktatási központok: általános iskolák, középiskolák, egyetemek, kutatóközpontok, 

szakképzési központok...; 

- Közintézmények és helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi közigazgatási szervek: városi 

tanácsok, a katalán kormány különböző minisztériumai (kultúra, gazdaság, oktatás és képzés, 

egészségügy, igazságügy, lakásügy...), a spanyol kormány különböző minisztériumai (kultúra és 

sport, szociális jogok és Agenda 2030, oktatás és szakképzés, társadalmi befogadás, szociális 

biztonság és migráció...), az Európai Bizottság és az EU Alapjogi Ügynöksége, többek között. 

Érdemes megjegyezni, hogy az IPRP-t egy interkulturális csapat irányítja, amely hat roma és 

három nem roma szakemberből áll. A csapat tagjai több mint tizenöt éves tapasztalattal 

rendelkeznek a roma közösségekkel és a roma közösségekért, különösen az alulról jövő roma 

nőkért végzett munkában. 
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A spanyolországi környezetben, különösen a katalán régióban, aktív politikai és tudományos 

munkaerő van jelen, ahol a politikai szervezetek az alulról szerveződő roma családokkal együtt 

dolgoznak, és tudományos vizsgálatokkal támogatják őket. Az ilyen háromszögelésnek 

kézzelfogható és folyamatos hatása van a vizsgált tematikus ágazatok mindegyikében. Az 

oktatási stratégiák, amelyek hozzájárulnak a kiszolgáltatottabb csoportok, köztük a roma 

családok egyenlőtlenségeinek leküzdéséhez, olyan projektekben tükröződnek, mint az EU által 

finanszírozott INCLUD-ED Strategiesforinclusion and socialcohesionfromeducation in Europe 

Project. Más említett projektek rávilágítanak a roma családok előtt álló akadályokra és az ezek 

leküzdésére alkalmazott sikeres stratégiákra. Az itt elemzett projektek közül azt látjuk, hogy a 

családok bevonása az oktatási környezetbe a legpozitívabb hatással járt. Ezzel együtt a 

projektek azt követelik, hogy a politika tegyen erőfeszítéseket, hogy aktív szerepet vállaljon az 

iskolák támogatásában és a roma közösséget támogató politikák biztosításában.   

Görögország 

Ampelokipi--Menemeni egy körülbelül 80 000 lakosú kis település a 820 000 lakosú 

Thesszaloniki városegyüttes prefektúráján belül, amely hét (7) településből áll: 

Kalamaria, PavlouMela, Thesszaloniki, Xortiatis--Pylaia, Kordelio--Evosmos, Neapoli--

Sykies és Ampelokipoi-- Menemeni.  Lényegében Thesszaloniki központi városrészének 

külvárosa, és az agglomeráció észak--nyugati oldalát foglalja el, a település keleti határa 

a város fő településének nyugati végéhez csatlakozik, mindössze 2 km-re a város 

földrajzi és kulturális központjától. 

 Az önkormányzat maga nyújt szinte minden szolgáltatást a lakosainak, és formája 

a két korábbi önkormányzat, Ampelokipi és Menemeni 2011-es egyesítésének 

eredménye, a helyi hatóságok összevonására irányuló országos program részeként. 

Ennek eredményeképpen a két terület meglehetősen eltérő jellemzőkkel bír - a 

település nagyjából kelet-nyugati irányban, keskeny sávban helyezkedik el, Menemeni a 

város szélén, míg Ampelokipi a központhoz közel. A Thesszaloniki városába vezető 

főútvonalak és vasútvonalak áthaladása miatt Menemeni település korlátozott 

lakóterületekkel rendelkezik, és más nyugati településekkel összehasonlítva kevés 

városias lakóterülettel rendelkezik (mindössze mintegy 20 000 lakosa van. Ez a városi 

terület Ampelokipi településsel van összekötve, amely teljesen fejlett lakóterület, 

körülbelül 60 000 lakossal. 

 

 A helyiek főként a másodlagos és harmadlagos szektorban dolgoznak. Menemeni 

települési közösségében nagy gyári létesítmények, nagykereskedések és benzinkutak 

találhatók. A területen találhatók továbbá olajipari létesítmények, a "Heracles" 
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cementgyár létesítményei, a KTEL (Autóbusz-üzemeltetők Szövetsége) létesítményei, a 

szaloniki központi zöldségpiac és húspiac, a járműtechnikai ellenőrző központ (VTCC), a 

Szaloniki Közlekedési és Kommunikációs Igazgatóság, valamint számos hajózási vállalat. 

Ampelokipi önkormányzati közössége nagyrészt kereskedelmi jellegű, számos 

fuvarozóval és számos szórakozási lehetőséggel. Másodlagos ágazata különböző nem-

interjús feldolgozóipari tevékenységeknek ad otthont. 

Ampelokipi - Menemeni önkormányzata számos, a roma közösséggel kapcsolatos 

európai programot hajtott végre. Az egyik legfontosabb projekt az önkormányzat 

partnerként való részvétele - az európai URBACT III program megvalósítása keretében, 

az első pályázati felhívás akciók megvalósítási hálózatainak létrehozására - egy 

hálózatban nyolc másik transznacionális partnerrel (Gent, Berlin, Göteborg, Nantes, 

Barcelona, Tallinn Szófia és Aveiro) vezető partner Centre for Education, a belgiumi Gent 

városa "IMPACT on ESL - PreventingEarlySchool-Leaving" (A szakasz) "Staytuned" ( B 

szakasz) című projektben. A program keretében a roma népesség körében erősen 

megfigyelhető korai iskolaelhagyás megelőzésére irányuló intézkedéseket hajtottak 

végre. A program fontos hozadéka volt egy második esélyt nyújtó iskola létrehozása 

AgiosNektarios területén, ahol romák élnek. 

 

 Az önkormányzat egy új szociális struktúrát, közösségi központot is létrehozott, 

amelynek roma részlege az Ag. Nektarios városrészben található. Ez jelentős lehetőséget 

biztosított arra, hogy más megközelítéssel foglalkozzanak a leginkább 

veszélyeztetettekkel (vagy azokkal, akik a leginkább profitálhatnak a támogatásból).  A 

roma osztályon egy szociális munkás, egy pszichológus, egy roma mediátor és egy 

oktatási szakember dolgozik nap mint nap a közösségben, a helyszínen. Ők közvetlenül a 

közösségen belül érintkeznek az emberekkel, nem pedig meghatalmazottakon keresztül 

(ahol az üzenetek torzulhatnak vagy felhígulhatnak). Az emberek megértésének 

elnyerésével a munkatársak igyekeznek a romákat szükségleteik miatt támogatni, 

bátorítani és támogatni őket, hogy lépéseket tegyenek önmaguk támogatása érdekében.  

Az Ampelokipi--Menemeni szoros kapcsolatot és együttműködést tart fenn a helyi 

érdekelt felekkel, hogy hatékonyan kezelje a régió előtt álló, az oktatással, a társadalmi 

kohézióval és a foglalkoztatással kapcsolatos kihívásokat. 

• A helyi érdekeltek csoportjába tartoznak: 

• A helyi iskolák igazgatói, beleértve az általános középiskolákat, az általános iskola 

előtti/óvodákat, a szakiskolákat, az esti iskolát, a második esélyt nyújtó iskolát, a 

szakképző intézményt (IET -- középiskola utáni oktatás). 

• A "Világ világítótornya" (roma gyermekeket támogató és védő központ) vezetője. 

• A Világ Világítótornya fiatal diákképviselői. 
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• Helyi közösségi csoportok 

• Oktatásért felelős alpolgármester 

• A városi közlekedési szolgáltató képviselője 

Összességében az irodai kutatás kiemeli, hogy a kulturális kérdéseket be kell vonni a nők 

szerepvállalásának erősítésébe, és támogatni kell a közösséget abban, hogy büszkék legyenek 

származásukra. A nők szerepvállalását erősítő intézkedések végrehajtása révén nő a nők 

részvétele a helyi közösség társadalmi életében és az oktatási környezetben. A romák számára a 

fő kihívást az érdeklődés és a részvétel hiánya, az oktatással kapcsolatos előítéletek és 

sztereotípiák, a szemléletváltoztatással szembeni ellenállás jelenti. Végül pedig az oktatási 

lehetőségekről való tájékozatlanság jelenti a fő problémát és akadályt. A közösségen belüli 

munka alapvető fontosságú, és az alulról felfelé irányuló megközelítés kulcsfontosságú. A 

tudományos eredmények azt sugallják, hogy a görög gyermekjogi ombudsmanhelyettes 

hangsúlyozta, hogy az anyák fontos szerepet játszhatnak a gyermekek iskolára való 

felkészítésében és abban, hogy sikerüljön megfordítani a marginalizálódás ördögi körét. A 

politikusoknak és a döntéshozóknak fel kellene hagyniuk a romákat megbélyegző retorikával, a 

hatóságoknak pedig kampányeszközökkel - például az Európai Tanács "Dosta!" kampányával - 

pozitív képet kellene kialakítaniuk a roma népességről. 

Egyesült Királyság 

A Coventry Egyetem nagy hagyományokkal rendelkezik az oktatás terén, gyökerei egészen a 

Coventry College of Design 1843-ig nyúlnak vissza. Az egyetemet ipari egyetemként alapították, 

amely a helyi közösség képesítésére összpontosított, hogy megfeleljen a Coventryben és 

Midlandsben működő nagy multinacionális vállalatok igényeinek, és ma már büszke arra, hogy 

hagyománya van az iparral szembenéző kutatásoknak, amelyeket az iparral és a helyi 

gazdasággal szoros együttműködésben fejlesztettek ki. Az egyetem karai a 

természettudományi, technológiai, mérnöki, egészségügyi, formatervezési, üzleti és oktatási 

karoktól terjednek el. Az egyetemet 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban egymás után a legjobb 

modern brit egyetemnek választották. A Coventry Egyetem jelentős beruházásokat hajtott 

végre, több millió eurós injekcióval támogatva új kutatási stratégiánkat, a "Kiválóság hatásos" 

stratégiát.  

 

A Művészeti és Bölcsészettudományi Karon belül működő Tánckutatási Központ (C-DaRE) az 

egyetem egyik kiemelt kutatási központja, amely nemzetközi hírnévre tett szert kutatásai révén. 

A C-DaRE a művészeti és tudományos kutatás különböző formáinak befogadó interdiszciplináris 
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megközelítésére specializálódott. A C-DaRE felöleli az élvonalbeli kutatási fejlesztéseket, 

beleértve a digitalizációt és az új technológiákat a táncban, a megtestesült gyakorlatok, a 

kollektív és politikai cselekvés, a kulturális érték és a kiterjesztett szociológiai területek reflexív 

vizsgálatát. Emellett a C-DaRE arra is törekszik, hogy megvizsgálja és kritikával illesse azokat a 

jogi kereteket, amelyek az új digitális gazdaságban a kulturális és kreatív ágazat támogatására és 

megerősítésére használhatók. 

 

A Coventry Egyetem (COVUNI) vezeti a WP5 minőségbiztosítási tervet és a konzorcium által 

létrehozott projekt értékelését, és figyelemmel kíséri a befogadó módszertant, valamint a roma 

nőkkel kapcsolatos tudományos munkát és a hallgatói találkozókat, a társadalmi és kulturális 

szempontokkal kombinálva, a WP5-ben a fő erőfeszítéseket a fogalmi keret meghatározására, a 

deskresearch megírását vezetve, a P4, P6, P7 és P8 szoros együttműködésben. Ezenkívül a 

COVUNI-nak nagy tapasztalata van az alulról szerveződő szervezetekkel való 

együttműködésben. Ebben az értelemben korábban már együttműködtünk a P5-össel. Ezen 

túlmenően a P5-tel együttműködve hidat építünk a politikai döntéshozatali folyamathoz és a 

közösségek, különösen a roma közösség bevonásához, és hozzájárulunk a projekt módszertani 

és technikai aspektusaihoz.  

 

A C-DaRE a világ egyik vezető kutatóközpontja, amely a művészeti és humán tudományok széles 

skáláját kutatja, sok esetben hivatásos művészekkel, jótékonysági szervezetekkel és 

szervezetekkel együttműködve, és nagyrészt más tudományágakkal - például kognitív 

pszichológusokkal, antropológusokkal, jogi szakértőkkel, kulturális örökségi szakértőkkel, 

szociális szolgálatokkal, valamint média- és kommunikációs csoportokkal - partnerségben. A 

Központ erősségei a humán- és társadalomtudományok digitális közzététele és átalakítása, a 

pedagógia és a kutatásalapú tanítás, a gyakorlat mint kutatás, a tárgyi és szellemi kulturális 

örökség, valamint a befogadó táncgyakorlatok és pedagógia elemzése. Amellett, hogy a COVUNI 

több uniós projektben is vezető szerepet tölt be, a COVUNI egyik roma kutatója az Egyesült 

Királyságban, Európában, Törökországban és az Egyesült Államokban több roma szervezeten 

keresztül is sikeresen hajtott végre projekteket. Ezeket az európai projekteket az Európai 

Bizottság különböző díjakkal ismerte el, mint például a sikertörténetek vagy a jó gyakorlatok 

példái, amelyeket a kommunikatív módszertanok támasztottak alá, és amelyekben közvetlenül 

roma nők és fiatalok vettek részt.  

 

Coventryben, az Egyesült Királyságban és távolabb (Sheffield, Manchester, Worchester, 

Birmingham és más helyek az Egyesült Királyságban) dolgoztunk, és a városok között óriási a 

szakadék. Coventryben sok romániai roma család él, és a CU szoros kapcsolatot ápol ezzel az 

érdekelt féllel. Coventry városában erős hálózat alakult ki, és ezek a kulcsfontosságú érdekelt 
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felek szívesen együttműködnek a projekttel. Egy szomszédos városban (Birmingham) 

nagyszámú roma család él, főként romániai romák, de nincs aktív roma szervezet, és a város 

meglehetősen szegregált. Több olyan jelentős probléma is van, mint az emberkereskedelem, az 

eltűnt gyermekek, a visszaeső bűnelkövetők, amelyek speciális figyelmet igényelnek. A 

sheffieldi hálózat vegyes, mivel van egy nagyon nagy szlovák roma közösség, amely szoros 

kapcsolatot tart fenn a projektpartner CYFP-vel. 

 

A jelenlegi környezet, amelyben a CU partner dolgozik, a felsőoktatás, és nagyon kevés roma 

kutató van az Egyesült Királyságban. Jelenleg a BUCKS Egyetem egy Pledge programot hajt 

végre, hogy megpróbáljon változást elérni és a roma közösség több tagját ösztönözze a 

felsőoktatáshoz való hozzáférésre. A BREXIT az Egyesült Királyság számára is zűrzavaros 

valóságot teremtett, ami rendkívül feszült politikai és társadalmi légkört okozott.  Számos olyan 

törvényt hoztak, amely érinti a roma közösség tagjait és a bevándorlókat. A helyzet az egész 

Egyesült Királyságban feszült. 

A roma közösségekkel szoros és aktív kapcsolatot ápolnak, és a CU több olyan kulcsfontosságú 

szervezettel dolgozik együtt, amelyek alulról jövő roma nőkkel foglalkoznak.  

Az érdekeltek helyi és országos csoportja a következőket foglalja magában: 

• A helyi iskolák igazgatói, beleértve a következőket: általános középiskolák, általános 

iskola előtti/óvodák, szakiskolák, esti iskola, második esély iskola, szakképző intézmény 

(felsőoktatás-- felsőfokú oktatás utáni középfokú oktatás). 

• Helyi és országos roma jótékonysági szervezetek (roma gyermekeket támogató és védő 

központok és szociális szolgálatok). 

• Helyi közösségi csoportok 

• Oktatási szakemberek és akadémikusok 

Az Egyesült Királyságban a nyelv és az identitás tekintetében egyértelmű különbségtétel van. A 

cigány, roma és utazó (GRT) kifejezések használatosak és a közösségek önazonosítása, ami azt 

jelenti, hogy az alább bemutatott asztali kutatás is ezt a terminológiát tükrözi. Az eredmények 

rávilágítanak arra, hogy a romák társadalmi befogadásához olyan beavatkozásokra is szükség 

van, amelyek jóval a gyermekek formális oktatásba való belépése előtt kezdődnek.  A kutatás 

kiemeli, hogy a roma gyermekek általános teljesítményszintje jóval alacsonyabb az átlagnál. Ez a 

munka bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az oktatás területén a cigány, roma és utazó 

közösségek nyilvánvalóan egyenlőtlen eredményeket érnek el több ágazatban. 
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Következtetés: 

A megállapítások rávilágítanak arra, hogy számos oktatási és társadalmi akadály - többek között 

a szegénység, a kirekesztés és a megkülönböztetés - továbbra is akadályozza a roma hallgatókat 

(különösen a nőket és lányokat) abban, hogy hozzáférjenek az európai felsőoktatási 

intézmények által kínált lehetőségekhez. Ezt tovább súlyosbította a COVID-19 világjárvány, 

amely rávilágított a digitális szakadékra, ami azt jelenti, hogy a roma közösség oktatáshoz való 

hozzáférése még inkább megnehezült.A közelmúltban az Európai Bizottság lépéseket tett a 

roma közösség előtt álló akadályok felszámolását segítő stratégiák és szakpolitikai intézkedések 

végrehajtására. 

Az "RTRANSFORM" elnevezésű új kezdeményezés részeként a bolgár, görög, magyar és spanyol 

partnerek, valamint az Egyesült Királyságból származó alulról jövő közösségi tagok célja, hogy 

elősegítsék a roma nők számára a minőségi és inkluzív oktatáshoz való egyenlő hozzáférést. Ez 

az alapkutatás áttekintést ad a konzorciumnak arról, hogy az egyes szervezetek hol tartanak, és 

milyen hiányosságok vannak a különböző tematikus területeken. A projektcsapat az alulról 

szerveződő roma nők és lányok, valamint a Roma Női Diákok Gyülekezete (RWSG) közösségi 

csoportjaival együtt fog dolgozni, hogy támogassa a hatásmérést, és forrásokat biztosítson, 

többek között eszköztárakat, útmutatókat, filmeket, szakpolitikai ajánlásokat, valamint a 

projekt eredményein alapuló tudományos cikkeket. 

Reméljük, hogy ez az íróasztal-alapú forrás bátorítani fogja a roma nőkkel és lányokkal együtt és 

mellettük az oktatásban Európa-szerte dolgozók részvételét, hogy új teret teremtsen a vitának 

és a pozitív cselekvésnek az oktatási ágazatban. 
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MELLÉKLET: 

 
 
 
Bulgária 
 

Korai iskolaelhagyás 

BULGÁRIA A „Minden diák nyerő lesz” a Centre 
Amalipe többéves oktatási 
programja, amely holisztikus 
interkulturális programot dolgoz ki a 
roma gyerekek lemorzsolódásának 
csökkentésére, oktatási motivációjuk 
növelésére, valamint a diákok és 
szülők aktív részvételének 
elősegítésére. az oktatási folyamat, a 
roma kultúra megőrzése és az iskolai 
tantervbe való beépítése. 
 
Forrás: 
http://www.amalipe.com/index.php?
nav=projec ts&id=91&lang=2 
www.amalipe.com/fil 
es/publications/Amalipe_TSA_evalua
tion_sum2.pdf 

Főbb megállapítások: 
A program egy olyan, a gyakorlatban kipróbált 
fenntartható modellt mutat be, amely az iskolát minden 
gyermek számára befogadó multikulturális térré teszi, 
megőrzi identitásukat és növeli oktatási eredményeit. 
 
Az Ön szervezete használja/bevezeti/fejleszti ezt a 
forrást? A modellt a Center Amalipe készítette és 
implementálja. 2016-ban a program független 
értékelése megtörtént, A linket tartalmazza 

A projektre vonatkozó következmények: 
A jó gyakorlat fenntartható oktatási modellt mutat be a 
roma oktatási integrációhoz, különös tekintettel a roma 
lányok oktatási akadályainak leküzdésére is. 

Civil társadalom monitoring jelentés 
a nemzeti romaintegrációs stratégia 
végrehajtásáról Bulgáriában (RCM) 
2018. A stratégia négy 
kulcsfontosságú szakpolitikai 
területén elért előrehaladás 
értékelése 
2017. Fókuszban a stratégia sikeres 
megvalósításának strukturális és 
horizontális előfeltételei 
A jelentések a Roma Civil Monitor 
„Kapacitásépítés a roma civil 
társadalom számára és 
szerepvállalásának erősítése a 

Főbb megállapítások: 
Jelentés 2017. Az oktatás területe jelenti a 
legjelentősebb előrelépést az NRIS megvalósításában. 
Az oktatási integráció előrehaladásának fő okai között 
szerepel a többségi oktatáspolitika fejlődése, valamint 
az óvodai és általános iskolai oktatásban való teljes 
részvétel biztosítására irányuló politikai figyelem (amely 
a jelenlegi kormány számára kiemelt prioritássá vált). 
Nőtt, de még mindig átlag alatti a roma gyerekek óvodai 
nevelésbe vétele. Az anyagi akadályok (pl. óvodai díjak), 
az interkulturális perspektíva hiánya, valamint a roma 
gyerekek és szülők sajátosságait figyelembe vevő 
korszerű oktatási módszerek hiánya jelentik a 
legkomolyabb kihívást a minőségi óvodához való 

http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=91&lang=2
http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=91&lang=2
http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=91&lang=2
http://www.amalipe.com/files/publications/Amalipe_TSA_evaluation_sum2.pdf
http://www.amalipe.com/files/publications/Amalipe_TSA_evaluation_sum2.pdf
http://www.amalipe.com/files/publications/Amalipe_TSA_evaluation_sum2.pdf
http://www.amalipe.com/files/publications/Amalipe_TSA_evaluation_sum2.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák 
nyomon követésében” című, Roma 
Civil Monitor pilot projekt részeként 
készültek. A kísérleti projektet az 
Európai Bizottság Igazságügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága 
végzi. Koordinálja a Közép-Európai 
Egyetem Politikai Tanulmányok 
Központja (CEU CPS), együttműködve 
az Európai Roma Alapszervezetek 
Hálózatával (ERGO Hálózat), az 
Európai Roma Jogok Központjával 
(ERRC), a 
FundaciónSecretariadoGitano (FSG) 
és a Roma Oktatási Alap (REF), és 
mintegy 90 civil szervezettel és 
szakértővel valósították meg 27 
tagállamból. 

hozzáférésük szempontjából. oktatás. 
Jelentős előrelépés történt a romák általános iskolai 
beiskolázása és a lemorzsolódás csökkentése terén. 
Bizonyos kihívások továbbra is fennállnak, különösen a 
középiskolákba (8-12. évfolyam) való beiratkozás és a 
vidéki oktatás fejlesztése terén. 
A vizsgált időszak jelentős fennmaradó kihívásokat tárt 
fel az etnikailag vegyes, inkluzív oktatás és a 
deszegregáció előmozdítása terén. A folyamatos 
kihívások továbbra is nyilvánvalóak maradnak a tanulási 
eredmények és az oktatás minőségének javítása terén. 
Az iskolarendszer új finanszírozási modellje reményt ad 
a források jobb célba juttatására a hátrányos helyzetű 
iskolák számára. 
Jelentés 2018. 
Az új településeken az óvodai térítési díjak eltörlésével 
kapcsolatos pozitív tendenciákat továbbra sem 
támogatta a nemzeti politika. 
Jelentős előrelépés történt a romák általános iskolai 
beiratkozása és lemorzsolódásuk csökkentése terén. A 
2017-ben kialakított, több intézményre kiterjedő teljes 
körű beiskolázási keret bizonyos pozitív eredményeket 
hoz. Az iskolarendszer új finanszírozási modellje 
reményt ad a források jobb célba juttatására a vidéki 
iskolák számára. A sebezhető csoportokból származó 
gyerekekkel és tanulókkal való munkára szánt további 
források elkülönítése fontos pozitív lépés, amely 
segítheti ezeket az iskolákat abban, hogy iskolai 
közvetítőket nevezzenek ki, és motivált tanárokat 
tartsanak a területen. Mindazonáltal jelentős kihívások 
maradnak az etnikailag vegyes, inkluzív oktatás és a 
deszegregáció előmozdítása terén. A folyamatos 
kihívások továbbra is nyilvánvalóak maradnak a 
tanulmányi eredmények és az oktatás minőségének 
javítása terén. További intézkedésekre van szükség a 
romák számának növelése érdekében a középfokú 
oktatásban. 
Az Ön szervezete használja/bevezeti/fejleszti ezt a 
forrást? A Center Amalipe vezeti a jelentést készítő 
konzorciumot Bulgáriában 

A projektre vonatkozó következmények: 
 

 

Részvétel a kisgyermekkori nevelésben és a tankötelezettségben 
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BULGÁRIA Civil társadalom monitoring jelentés a 

nemzeti romaintegrációs stratégia 

végrehajtásáról Bulgáriában (RCM) 

2017. Fókuszban a stratégia sikeres 

megvalósításának strukturális és 

horizontális előfeltételei 

A jelentés a Roma Civil Monitor 

„Kapacitásépítés a roma civil 

társadalom számára és 

szerepvállalásának erősítése a 

Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák 

nyomon követésében” című kísérleti 

projekt részeként készült. A kísérleti 

projektet az Európai Bizottság 

Igazságügyi és Fogyasztóvédelmi 

Főigazgatósága végzi. Koordinálja a 

Közép-Európai Egyetem Politikai 

Tanulmányok Központja (CEU CPS), 

együttműködve az Európai Roma 

Alapszervezetek Hálózatával (ERGO 

Hálózat), az Európai Roma Jogok 

Központjával (ERRC), a 

FundaciónSecretariadoGitano (FSG) és 

a Roma Oktatási Alap (REF), és 

mintegy 90 civil szervezettel és 

szakértővel valósították meg 27 

tagállamból. 

Jelentés 2017. Az oktatás területe jelenti a 

legjelentősebb előrelépést az NRIS megvalósításában. 

Az oktatási integráció előrehaladásának fő okai között 

szerepel a többségi oktatáspolitika fejlődése, valamint 

az óvodai és általános iskolai oktatásban való teljes 

részvétel biztosítására irányuló politikai figyelem 

(amely a jelenlegi kormány számára kiemelt prioritássá 

vált). 

Nőtt, de még mindig átlag alatti a roma gyerekek 

óvodai nevelésbe vétele. Az anyagi akadályok (pl. 

óvodai díjak), az interkulturális perspektíva hiánya, 

valamint a roma gyerekek és szülők sajátosságait 

figyelembe vevő korszerű oktatási módszerek hiánya 

jelentik a legkomolyabb kihívást a minőségi óvodához 

való hozzáférésük szempontjából. oktatás. 

Az Ön szervezete használja/végrehajtja/fejleszti ezt a 

forrást? A Center Amalipe vezeti a jelentést készítő 

konzorciumot Bulgáriában 

 

http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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A társadalmi eredmények iránti 

bizalom: Koragyermekkori Fejlesztési 

Programok 

A TSA egy támogatásokat nyújtó, nem 
kormányzati szervezet, amelynek célja 
a szegénység és a teljesítménybeli 
különbségek csökkentése. Ennek 
érdekében négy programterületen 
támogatnak tevékenységeket: Első 
alapok, Korai tanulás és gondozás, 
Oktatási eredmények és Családi 
gazdasági siker. 

A szervezet egyik nagy projektje, 
amelyet számos alulról építkező roma 
és romabarát szervezettel közösen 
valósítanak meg, az „Iskolára készen”. 
Bulgáriában, a Világbankkal együtt 
dolgozták ki és hajtották végre. 

A ReadyforSchool projekt célja, hogy 
fontos információkkal szolgáljon az 
állami politikák kialakításához a 
kiszolgáltatott közösségekből 
származó gyermekek bulgáriai 
óvodákba való beilleszkedésének 
növelésére, valamint az óvodába járás 
hatásaira a gyermekek iskolai 
felkészültségére, valamint a teljes 
befogadás elősegítésére. hátrányos 
helyzetű családokból származó 
gyermekek korai nevelési 
folyamatában. A projekt 2014-ben 
indult országos projektként, és immár 
negyedik egymást követő évben 
valósul meg a 
TrustforSocialAlternativeFoundation 
(TSA) 16 civil szervezettel 
együttműködve, valamint az Amerika 
Bulgáriáért Alapítvány pénzügyi 
támogatásával. A Világbank Stratégiai 
Hatásvizsgálati Alapja és a 
PovertyActionLab független 
hatásvizsgálatot végez a projektről. 
2014-2015-ben. A projekt 235 
település óvodáiban zajlott, és 5737 
veszélyeztetett közösségekből 
származó gyermeket érintett. A 

Főbb megállapítások: 

Az Iskolára készen egy nagyszabású, többközpontú, 

randomizált, kontrollos vizsgálat, amelyet a 2014-2015-

ös időszakban végeztek Bulgária 236 szegény 

településén, és célja a szegény családokból származó, 

főleg roma és török etnikumú gyermekek egész napos 

óvodába járásának növelése volt. A mostani tanulmány 

megállapítja, hogy az ingyenes óvodába lépéssel felére 

csökken azoknak a 3 és 5 év közötti gyerekeknek az 

aránya, akik nem iratkoznak be óvodába, valamint 

mintegy 20%-kal növeli az óvodába járást. A tanulmány 

keretein belül a tanórákon való részvétel feltételével 

biztosított havi 7 vagy 20 BGN összegű kiegészítő 

anyagi ösztönzők nem gyakorolnak közvetlen hatást a 

beiratkozásra és a látogatásra, ami annak a jele, hogy 

az óvodai beiratkozás költségei jelentősebb akadály. 

mint az észlelt attitűdök és további pénzügyi ösztönzők 

iránti igények. A településeken az óvoda fontosságáról 

szóló tájékoztatást szolgáló értekezletek szervezése 

sem befolyásolja a látogatottságot, bár némi javulást 

eredményez a szülők megítélésében az óvoda 

előnyeiről, valamint növeli a szülők gyermekeik iránti 

törekvéseit, különösen lányoknak. Általánosságban 

elmondható, hogy az óvodai térítési díj eltörlése a 

leghatékonyabb stratégia az óvodai látogatások 

növelésére. A gyermekek fejlődésére, valamint a nyelvi 

és számműveltség, motoros és szocio-emocionális 

készségek fejlődésére gyakorolt rövid távú hatás 

azonban vegyes: bizonyos mértékben pozitívan a bolgár 

nemzetiségű gyermekeknél, negatívan pedig a roma és 

török származású gyermekeknél. Ezek az eredmények 

azt mutatják, hogy az óvoda előnyei nem minden 

gyermek számára azonnaliak, különösen a kisebbségi 

csoportokhoz tartozó gyermekek számára, akiknek 

további támogatásra lehet szükségük az óvodába való 

sikeres átmenethez, és részesülhetnek az óvodába 

járásból. 

Az Ön szervezete használja/bevezeti/fejleszti ezt a 

forrást? 

A Centre Amalipe egyike volt a projektet végrehajtó 

helyi szervezeteknek 
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következő négy típusú beavatkozás 
közül egyet vagy többet hajtottak 
végre minden egyes településen : 
ingyenes oktatás, ingyenes oktatás, 
valamint egy 7 BGN utalvány az ideális 
látogatáshoz, ingyenes oktatás, 
valamint egy 20 BGN utalvány az 
ideális látogatáshoz és speciális 
információs foglalkozások célja a 
szülőkkel folytatott megbeszélések a 
kisgyermekkori nevelés előnyeiről. 

Forrás:http://documents.worldba

nk.org/curated/en/91807149727

7705261/pdf/116056-

BULGARIAN-REVISED-

JUNE13-Supporting-

Disadvantaged-Children-

bg.pdfhttp://documents.worldbank.

org/curated/en/91807149727770526

1/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-

JUNE13-Supporting-Disadvantaged-

Children-bg.pdf 

 

 

Részvétel felsőfokú oktatási szinteken 

http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/918071497277705261/pdf/116056-BULGARIAN-REVISED-JUNE13-Supporting-Disadvantaged-Children-bg.pdf
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BULGÁRIA Civil társadalom monitoring 

jelentés a nemzeti 

romaintegrációs stratégia 

végrehajtásáról Bulgáriában (RCM) 

 

stratégia négy kulcsfontosságú 

szakpolitikai területén elért 

előrehaladás értékelése 

 

201 7. A stratégia sikeres 

megvalósításának strukturális és 

horizontális előfeltételeire való 

összpontosítás 

 

A jelentések a Roma Civil Monitor 

„Kapacitásépítés a roma civil 

társadalom számára és 

szerepvállalásának erősítése a 

Nemzeti Roma Integrációs 

Stratégiák nyomon követésében” 

című, Roma Civil Monitor pilot 

projekt részeként készültek. A 

kísérleti projektet az Európai 

Bizottság Igazságügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága 

végzi. Koordinálja a Közép-Európai 

Egyetem Politikai Tanulmányok 

Központja (CEU CPS), 

együttműködve az Európai Roma 

Alapszervezetek Hálózatával 

(ERGO Hálózat), az Európai Roma 

Jogok Központjával (ERRC), a 

FundaciónSecretariadoGitano 

(FSG) és a Roma Oktatási Alap 

(REF), és mintegy 90 civil 

szervezettel és szakértővel 

valósították meg 27 tagállamból. 

Főbb megállapítások: 

Jelentés 2017. Az oktatás területe jelenti a legjelentősebb 

előrelépést az NRIS megvalósításában. 

Jelentős előrelépés történt a romák általános iskolai 

beiskolázása és a lemorzsolódás csökkentése terén. 

Bizonyos kihívások továbbra is fennállnak, különösen a 

középiskolákba (8-12. évfolyam) való beiratkozás és a 

vidéki oktatás fejlesztése terén. 

A vizsgált időszak jelentős fennmaradó kihívásokat tárt 

fel az etnikailag vegyes, inkluzív oktatás és a 

deszegregáció előmozdítása terén. A folyamatos 

kihívások továbbra is nyilvánvalóak maradnak a tanulási 

eredmények és az oktatás minőségének javítása terén. Az 

iskolarendszer új finanszírozási modellje reményt ad a 

források jobb célba juttatására a hátrányos helyzetű 

iskolák számára. 

Jelentés 2018. 

A 2017-ben kialakított, több intézményre kiterjedő teljes 

körű beiskolázási keret bizonyos pozitív eredményeket 

hoz. Az iskolarendszer új finanszírozási modellje reményt 

ad a források jobb célba juttatására a vidéki iskolák 

számára. A sebezhető csoportokból származó 

gyerekekkel és tanulókkal való munkára szánt további 

források elkülönítése fontos pozitív lépés, amely segítheti 

ezeket az iskolákat abban, hogy iskolai közvetítőket 

nevezzenek ki, és motivált tanárokat tartsanak a 

területen. Mindazonáltal jelentős kihívások maradnak az 

etnikailag vegyes, inkluzív oktatás és a deszegregáció 

előmozdítása terén. A folyamatos kihívások továbbra is 

nyilvánvalóak maradnak a tanulmányi eredmények és az 

oktatás minőségének javítása terén. További 

intézkedésekre van szükség a romák számának növelése 

érdekében a középfokú oktatásban. 

 

Az Ön szervezete használja/bevezeti/fejleszti ezt a 

forrást? A Center Amalipe vezeti a jelentést készítő 

konzorciumot Bulgáriában 

http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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A projektre vonatkozó következmények: 

 

Bizalom a társadalmi 

teljesítményért: A roma közösség 

oktatása és megvalósítása: 

országosan reprezentatív 

tanulmány 

A vizsgálat a Global metrics 

segítségével készült, és a roma 

népesség felsőoktatási szintjének 

meghatározását célozza a 2011-

ben már lefolytatott felméréssel 

összevetve. A felmérésben 

érintettek száma összesen 4164 

fő, ebből 3655 fő a roma lakosság 

körében. Magukat roma 

származásúnak valló cigánytelepek 

/ városrészek / városrészek, vagy 

kompakt roma lakossággal 

rendelkező területek, és 509 fő él 

túlnyomórészt bolgár lakosságú 

vagy vegyes lakosságú 

városrészekben. 

 

Forrás:http://socialachieveme

nt.org/web/files/richeditor/do
kumenti/Education and 
Employment survey report 
2020.pdfhttp://socialachievem
ent.org/web/files 

Főbb megállapítások: 

A 2011-ben és 2019-ben végzett felmérések 

összehasonlító adatai egyértelmű változásokat mutatnak 

a bulgáriai roma közösségek iskolai végzettségében. Ez a 

változás pedig a roma közösségek foglalkoztatására és 

életmódjára is visszatükröződik. Magasabb a roma 

gyerekek lefedettsége az oktatásban, ami szintén 

befolyásolja a felsőoktatási diploma megszerzésének 

esélyeit nagyobb roma arány mellett. Hatszor több roma 

fiatal végzett az elmúlt 10 évben, és megkétszereződött a 

középiskolát végzettek száma. A felsőoktatáshoz való 

hozzáállás a fiúk és a lányok körében egyaránt erősödik, 

de továbbra is élnek azok a sztereotípiák, amelyek szerint 

a lányoknak (kellően) alacsonyabb iskolai végzettségre 

van szükségük, mint a fiúknak, és már most is osztoznak a 

fiatalok körében. nagyobb arányban romák. Egyre 

növekszik a roma közösségeken belüli fiatal fiúk és lányok 

hosszabb oktatáshoz való viszonyulása (az oktatásban 

maradás életkora szerint). A leggyakoribb válasz mindkét 

csoportnál a 18 év, de az adatok azt mutatják, hogy a 

2019-es megoszlás az idősebb korosztályhoz kötődik, 

mind a fiúk, mind a lányok esetében. Nagyon kicsi a 

különbség a két nem között, a fiúk javára. A generációs 

különbségek ugyanakkor egyértelműen azt mutatják, 

hogy a fiatalabb generációk tovább maradnak az 

oktatásban, mint szüleik és nagyszüleik. 

Az Ön szervezete használja/bevezeti/fejleszti ezt a 

forrást? NEM 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

 

A roma tanulók szegregációja az oktatásban 

http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Education%20and%20Employment%20survey%20report%202020.pdf
http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Education%20and%20Employment%20survey%20report%202020.pdf
http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Education%20and%20Employment%20survey%20report%202020.pdf
http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Education%20and%20Employment%20survey%20report%202020.pdf
http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Education%20and%20Employment%20survey%20report%202020.pdf
http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Education%20and%20Employment%20survey%20report%202020.pdf
http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Education%20and%20Employment%20survey%20report%202020.pdf
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BULGÁRIA Civil társadalom monitoring jelentés 

a nemzeti romaintegrációs stratégia 

végrehajtásáról Bulgáriában (RCM) 

2019. A vakfoltok azonosítása a 

roma befogadási politikában 

2018. A stratégia négy 

kulcsfontosságú szakpolitikai 

területén elért előrehaladás 

értékelése 

2017. Fókuszban a stratégia sikeres 

megvalósításának strukturális és 

horizontális előfeltételei 

A jelentések a Roma Civil Monitor 

„Kapacitásépítés a roma civil 

társadalom számára és 

szerepvállalásának erősítése a 

Nemzeti Roma Integrációs 

Stratégiák nyomon követésében” 

című, Roma Civil Monitor pilot 

projekt részeként készültek. A 

kísérleti projektet az Európai 

Bizottság Igazságügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága 

végzi. Koordinálja a Közép-Európai 

Egyetem Politikai Tanulmányok 

Központja (CEU CPS), 

együttműködve az Európai Roma 

Alapszervezetek Hálózatával (ERGO 

Hálózat), az Európai Roma Jogok 

Központjával (ERRC), a 

FundaciónSecretariadoGitano (FSG) 

és a Roma Oktatási Alap (REF), és 

mintegy 90 civil szervezettel és 

szakértővel valósították meg 27 

tagállamból. 

Főbb megállapítások: 

A 2019-es jelentés a másodlagos szegregációra 
vonatkozik az oktatásban. A fejezet elemzi a másodlagos 
szegregáció növekedését a roma gyerekek oktatásában. A 
fejezet a kutatók adatai és az Oktatási Minisztérium 
információi alapján megállapítja, hogy minden ötödik 
oktatási intézmény teljesen szegregált, több mint 17 
százaléka vegyes, de a másodlagos szegregáció felé halad. 
Bár a veszélyeztetett csoportokat képező magas 
gyermeklétszámú iskolák és óvodák többsége vidéken 
található, az oktatási szegregáció növekedése a 
nagyvárosi cigánynegyedeken kívüli középfokú szegregált 
iskolák számának növekedésével magyarázható. A 
társadalmi távolságok elmélyülése és a cigányellenesség 
fokozódása a fő ok. 

A fejezet ismerteti az e problémákra adott szakpolitikai 
válaszokat (beleértve a puha normatív változtatásokat és 
a nemzeti költségvetésből finanszírozott nemzeti 
deszegregációs programot), arra hivatkozva, hogy ezek 
nem elegendőek, és nemzeti és önkormányzati szinten 
átfogó politikával kellene folytatni. 

A 2018-as jelentés tartalmaz egy részt a diszkrimináció, a 

szegregáció és a cigányellenesség egyéb formái elleni 

küzdelemről az oktatásban. Mindazonáltal jelentős 

kihívások maradnak az etnikailag vegyes, inkluzív oktatás 

és a deszegregáció előmozdítása terén. A folyamatos 

kihívások továbbra is nyilvánvalóak maradnak a 

tanulmányi eredmények és az oktatás minőségének 

javítása terén. További intézkedésekre van szükség a 

romák számának növelése érdekében a középfokú 

oktatásban. 

Az Ön szervezete használja/bevezeti/fejleszti ezt a 

forrást? A Center Amalipe vezeti a jelentést készítő 

konzorciumot Bulgáriában 

A projektre vonatkozó következmények: 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Nincs elkülönítési projekt és 

jelentés. 

A projektet a Centre Amalipe 

(Bulgária) (vezető partner), a 

FundacionSecretariadoGitano 

(Spanyolország) és az Európai Roma 

Információs Iroda (Belgium) hajtja 

végre. Az Európai Unió Jogok, 

Egyenlőség és Állampolgárság 

Programja (2014-2020) 

finanszírozza. 

A projekt átfogó célja előfeltételek 

megteremtése és politikai 

elkötelezettség növelése az iskolai 

szegregáció leküzdésére és a romák 

minőségi oktatáshoz való 

hozzáférésének javítására irányuló 

helyi akciókhoz az alábbi 

eszközökön keresztül: a 

romaellenes sztereotípiák elleni 

küzdelem és az érdekelt felek 

tudatosságának növelése, a helyi 

roma közösségek megerősítése, 

létrehozása. oktatási hatóságokat, 

szakembereket és roma közösség 

képviselőit bevonó együttműködés. 

A projekt céljai: az iskolai 

szegregáció jelenlegi helyzetének 

kutatása helyi, regionális és 

országos szinten; kölcsönös tanulás 

és sikeres modellek cseréje a 

szegregáció megelőzésére 

(Spanyolországból), deszegregációs 

akciókra (Bulgáriából), a migráns 

roma gyermekek általános iskoláiba 

való integrálására a befogadó 

országokban (Belgium, 

Spanyolország) előfeltételek 

megteremtése és politikai 

elkötelezettség növelése 

érdekében; szakemberek és más 

Főbb megállapítások: 

A kutatócsoport tanulmányt készített az iskolai 

szegregáció jelenlegi helyzetéről, amely Bulgária összes 

területére kiterjedt. A felmérés kimutatja, hogy minden 

körzetben és településen léteznek olyan iskolák, 

amelyekben a veszélyeztetett csoportok koncentrálódnak 

és szegregált iskolák (beleértve a szakközépiskolákat is). A 

másodlagos szegregáció megelőzésére, valamint a 

településen egyedüliként működő, csak egy etnikai 

csoportba tartozó tanulókat oktató iskolák esetében a 

multikulturális környezet kialakítására is javasoltak 

tevékenységtípusokat. A roma negyedekben található 

általános szegregált iskolákban is javasolnak 

tevékenységeket. 

Az Ön szervezete használja/végrehajtja/fejleszti ezt a 

forrást? A projektet a Center Amalipe hajtja végre 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: 

- A politikát befolyásoló következmények: 

- Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai 
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érdekelt felek képzése az iskolai 

szegregáció elkerülését és a 

meglévőt leküzdő tevékenységek 

elvégzésére; figyelemfelkeltés és 

támogató nyilvános környezet 

kialakítása; a helyi szinten aktív 

roma és romabarát civil társadalom 

kapacitásépítése. 

A jelentés Nincs 

elkülönítésbemutatja a bulgáriai 

iskolai szegregáció térképét 

https://amalipe.bg/portfolio/nosegr

egation-local-action-against-school-

segregation-of-roma/ 

 

A roma nők részvétele az egész életen át tartó tanulási tevékenységekben 

BULGÁRIA 

A FamilyEduNet - 
FamiliesforEducationalSucce
ss egy kétéves európai 
projekt, amelyet az Európai 
Unió Erasmus+ Programja 
finanszíroz, és célja a FAPAC 
sikeres XarxaClau 
projektjének felskálázása. A 
projekt konzorciuma 7 
szervezetet foglal magában. 

A projekt céljai a következők: 
szervezetek hálózatának 
létrehozása a sikeres oktatási 
akciók (SEA) kísérésére, 
követésére és a családok 
képzésére; a társadalmi-
gazdasági elemzésekhez 
vezető tudományos 
bizonyítékok terjesztése a 
diákok családjai és a szülői 
szövetségek között 

Főbb megállapítások: 

A projekt fő eredménye egy nyílt online családi képzési 
tanfolyam (MOOC) volt; útmutató a családok SEA-ban 
való képzéséhez 

Az Ön szervezete használja/bevezeti/fejleszti ezt a 
forrást? Igen, mint partner 

A projektre vonatkozó következmények 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2021/03/D2.1_School-segregation-maps-in-Bulgaria_BGversion.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2021/03/D2.1_School-segregation-maps-in-Bulgaria_BGversion.pdf
https://amalipe.bg/portfolio/nosegregation-local-action-against-school-segregation-of-roma/
https://amalipe.bg/portfolio/nosegregation-local-action-against-school-segregation-of-roma/
https://amalipe.bg/portfolio/nosegregation-local-action-against-school-segregation-of-roma/
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Európában; családok 
képzése az SEA-ban, különös 
tekintettel a roma 
származású vagy vidéken élő 
családokra; a családok és 
általában az oktatási 
közösség részvételi 
eszközökkel való ellátása a 
családok hálózatának 
létrehozásához az oktatási 
sikerek elérése érdekében. 

http://familyedunet.blogspot.c
om/ 

FinanceGO: Pedagógusok 
képzése a pénzügyi 
ismeretek oktatására 
kockázatos fiatal felnőttek 
számára 

A FinanceGO egy kétéves 
kezdeményezés, amelyet az 
Erasmus+ Program, a KA 2 
finanszíroz. A projekt fő célja 
egy pénzügyi kultúra képzési 
program tervezése és 
kidolgozása, amely a 
társadalom hátrányos 
helyzetű csoportjaihoz 
tartozó fiatalokat szólít meg 
(különös tekintettel a nőkre). 
. A projekt az Edufin Project 
keretében kifejlesztett know-
how-t használja fel. 

Célok: FinanceGO útmutató 
kidolgozása oktatók számára 
a pénzügyi ismeretek 
lebonyolításáról a 
veszélyeztetett fiatal 
felnőttek számára; 
Különböző szervezetekből 
származó oktatók képzése 
arról, hogyan tartsanak 

Főbb megállapítások: 

A projekt modellt és eszköztárat hozott létre a sebezhető 

csoportokból származó felnőttek (köztük a nők) pénzügyi 

ismereteinek növelésére, különös tekintettel a romákra. 

A létrehozott eszközök a következők: 

O2 FinanceGO Útmutató oktatók számára a pénzügyi 

ismeretek gyakorlásának módjáról a társadalmi kirekesztés 

veszélyének kitett fiatalok számára 

O3 FinanceGO képzési tanfolyam oktatóknak arról, hogyan 

valósítsanak meg pénzügyi műveltségi kurzusokat 

veszélyeztetett fiatal felnőttek számára 

 

Az Ön szervezete használja/végrehajtja/fejleszti ezt a forrást? 

Igen, mint partner 

A projektre vonatkozó következmények 

http://familyedunet.blogspot.com/
http://familyedunet.blogspot.com/
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pénzügyi műveltségi órákat a 
veszélyeztetett fiatal 
felnőttek számára; Az 
érdekelt felek hálózatának 
létrehozása, beleértve az 
oktatókat, a veszélyeztetett 
fiatal felnőttekkel foglalkozó 
szervezeteket és a 
közigazgatásokat, amelyek 
érdekeltek abban, hogyan 
lehetne jobban bevonni és 
fedezni a felnőttoktatás 
pénzügyi ismereteit; A 
veszélyeztetett fiatalok 
hozzáférésének elősegítése a 
pénzügyi ismeretek 
tudásához, mint a társadalmi 
befogadás eszközéhez. 

http://www.amalipe.com/in
dex.php?nav=projects&id=1
20&lang=2 

http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=120&lang=2
http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=120&lang=2
http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=120&lang=2
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Edu-Fin. Az EDU-FIN projekt 

(Részvételi folyamatok 

fejlesztése a veszélyeztetett 

fiatal felnőtteknek szóló 

pénzügyi oktatási tananyag 

létrehozásához) egy kétéves 

kezdeményezés, amelyet az 

Erasmus+ program, a KA2 

finanszíroz. A projekt fő célja 

egy pénzügyi műveltségről 

szóló képzési program 

tervezése és kidolgozása, 

amely a társadalom 

hátrányos helyzetű 

csoportjaihoz (főleg nőkhöz) 

tartozó fiatalokat szólítja 

meg. A pénzügyi kultúra 

képzési program célja a 

veszélyeztetett fiatalok 

vállalkozói nevelésének 

elősegítése, 

foglalkoztathatóságuk és 

vállalkozásalapításuk 

növelése, valamint 

személyes és szakmai 

fejlődésüknek megfelelő 

támogatása jövőbeli 

életükben és karrierjükben. 

Az EDU-FIN fő célja a projekt 
keretében kialakított 
pénzügyi kultúra 
folyamatában részt vevő 
fiatalokból álló csoportok és 
csapatok létrehozása. 

Az EDU - FIN projekt másik fő 

célja a pénzügyi műveltség 

módszertanának és 

A projekt eredményei a következők: 

6 különböző nemzeti tanulmány angol nyelven a kutatás első 

fázisának eredményeként, amelynek középpontjában az egyes 

területeken már folyó pénzügyi oktatási programok 

összegyűjtése és rendszerezése áll. 

Összehasonlító tanulmány a pénzügyi oktatási 
programokról a partnerországokban ( 
https://edufinproject.eu/outcomes/national-reports/ ) 

EDU-FIN Módszertan 

EDU-FIN tanterv 

 

 

 

 

 

Az Ön szervezete használja/végrehajtja/fejleszti ezt a forrást? 
Igen, mint partner 

 

https://edufinproject.eu/outcomes/national-reports/
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megvalósítási tervének 

megalkotása, a célcsoportra 

irányítva. A projekt tantervet 

is kínál a pénzügyi ismeretek 

számára. 

Mind az öt projektpartner 

15, 18-34 év közötti fiatalból 

álló csoporttal dolgozott. 

A célcsoport a társadalmi 

kockázattal járó helyzetbe 

került fiatalok (szülők), akik 

mind a formális, mind az 

informális tanulás részesei, 

és szeretnének jobb 

munkaerő-piaci hozzáférést 

kapni. Fiatal (18-34 év 

közötti) szülőkről van szó, 

akiket a társadalmi 

kirekesztés veszélye 

fenyeget, akik nem végezték 

el az általános iskolai 

végzettséget és nehezen 

tudnak részt venni a 

munkaerőpiacon. 

További információk a 
projekt tevékenységeiről 
itt:http://www.edufinproject

.eu/www.edufinproject.eu 

http://www.edufinproject.eu/
http://www.edufinproject.eu/
http://www.edufinproject.eu/
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KEYROMA: 
Kulcskompetenciák 
fejlesztése a szociális 
készségek terén roma nők 
számára a szolgáltatási 
szektorban való részvételük 
növelése érdekében 

A KEYROMA projektet az 

Európai Bizottság egész életen 

át tartó tanulás programja 

finanszírozza, és öt különböző 

országban (Spanyolország, 

Csehország, Bulgária, Románia 

és Belgium) valósítják meg két 

éven keresztül (2012. januártól 

2014. januárig). A KEYROMA 

projekt fő célja egy olyan 

probléma megoldása volt, 

amely nagyon gyakori a roma 

nők körében, nevezetesen a 

munkaerő-piaci beilleszkedésük 

hiánya a rossz iskolai végzettség 

következtében. A partnerek 

megtalálták a módját ennek a 

széles körben elterjedt 

problémának a megoldására 

azáltal, hogy motiválják, 

bátorítják és lehetővé teszik 

számukra a tanulásban való 

részvételt. A projekt fő 

célkitűzései: A roma nők 

társadalmi-gazdasági 

integrációjának javítása 

felnőttképzésen keresztül; 

Hozzájárulás a felnőttkori 

tanulás minőségének 

javításához azáltal, hogy 

személyre szabott tájékoztatást 

nyújt egy nagyon specifikus 

célcsoport számára; A roma nők 

tanulásban való részvételének, 

valamint munkaerő-piaci 

A projekt eredményei 

• A kompetenciák értékelésének/értékelésének módszertana 

és 

a szolgáltató szektor munkáltatóitól származó interjúk 

• Felmérés a roma nők képességeiről és szociális készségeiről 

• Kézikönyv a szolgáltató szektor munkaerő-piaci 

követelményeiről a szociális és 

kommunikációs kompetenciák 

• Esettanulmányok (a tanulási modulok eredményeivel 

kapcsolatos jó gyakorlat példái) 

• Végső tanulási modul 

 

 

 

 

Az Ön szervezete használja/végrehajtja/fejleszti ezt a forrást? 
Igen, mint partner 
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esélyeinek növelése; Közvetlen 

párbeszéd kialakítása a 

célcsoporttal, valamint a 

résztvevő nők társadalmi 

kohéziójának, aktív 

állampolgárságának és 

személyes kiteljesedésének 

elősegítése 

A projekt koordinátora az 

Instituto de FormaciónIntegral, 

SLU (IFI) volt, együttműködve az 

Asociación de 

MujeresGitanasEspañolas Romi 

Serseni-vel (Spanyolország), az 

Európai Fejlesztési 

Ügynökséggel (Cseh 

Köztársaság), a Temesvári 

Interkulturális Intézettel 

(Románia), az Etnikumközi 

Párbeszéd és Tolerancia 

Központtal AMALIPE ( Bulgária) 

és az Európai Roma Információs 

Hivatal (ERIO) 

http://www.eromaresource.co

m/project/keyroma---develop-

key-competences- in-social-

skills-for-roma-women-to-

increase-their-participation-in-

the-service-sector- .html 

 

Bevándorlásellenes (Cigányellenes) diskurzus 

http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
http://www.eromaresource.com/project/keyroma---develop-key-competences-in-social-skills-for-roma-women-to-increase-their-participation-in-the-service-sector-.html
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BULGÁRIA Civil társadalom monitoring jelentés 

a nemzeti romaintegrációs stratégia 

végrehajtásáról Bulgáriában (RCM) 

2019. A vakfoltok azonosítása a 

roma befogadási politikában 

2017. Fókuszban a stratégia sikeres 

megvalósításának strukturális és 

horizontális előfeltételei 

A jelentések a Roma Civil Monitor 

„Kapacitásépítés a roma civil 

társadalom számára és 

szerepvállalásának erősítése a 

Nemzeti Roma Integrációs 

Stratégiák nyomon követésében” 

című, Roma Civil Monitor pilot 

projekt részeként készültek. A 

kísérleti projektet az Európai 

Bizottság Igazságügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága 

végzi. Koordinálja a Közép-Európai 

Egyetem Politikai Tanulmányok 

Központja (CEU CPS), 

együttműködve az Európai Roma 

Alapszervezetek Hálózatával (ERGO 

Hálózat), az Európai Roma Jogok 

Központjával (ERRC), a 

FundaciónSecretariadoGitano (FSG) 

és a Roma Oktatási Alap (REF), és 

mintegy 90 civil szervezettel és 

szakértővel valósították meg 27 

tagállamból. 

Főbb megállapítások: 

A 2017-es jelentés külön szakaszokat tartalmaz a 

megkülönböztetés elleni küzdelemről és a 

cigányellenességről, ideértve a diszkriminációs politikákat 

és a politika, az ügyészség és a személyazonosító 

okmányokhoz való hozzáférést. Ezen túlmenően a romák 

elleni gyűlöletbűnözés és gyűlöletbeszéd elleni 

küzdelemre, valamint a politikusok, közéleti személyiségek 

és a média cigányellenes retorikájára, ideértve a 

politikusok roma nőkkel szembeni gyűlöletbeszédét, 

elemzi és alakítja a romákkal kapcsolatos narratívákat és 

attitűdöket. 

A 2019-es jelentés konkrét esetekkel foglalkozik a 

társadalmi előítéletekkel és a romákkal szembeni 

gyűlöletbeszéddel. Ezen kívül külön rovata is van a nemek 

közötti egyenlőségről és a roma nők elleni erőszakról, 

amely szintén szakpolitikai választ ad a problémára 

Az Ön szervezete használja/bevezeti/fejleszti ezt a forrást? 

A Center Amalipe vezeti a jelentést készítő konzorciumot 

Bulgáriában 

A projektre vonatkozó következmények: 

Egyéb források a gyűlöletbeszédről 
és a társadalmi távolságokról 

A gyűlöletbeszéddel kapcsolatos 
lakossági attitűd Bulgáriában 2013-
ban. (bolgár nyelven) 

Elérhető:http://opendata.bg/dat

 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf


36 

 

 

 

  
 

  

a/file/Hate_speech_report_int
eractive_BG.pdfhttp://opendata.
bg/data/file/Hate_speech_report_i
nteractive_BG.pdf 

A gyűlöletbeszéddel kapcsolatos 
lakossági attitűd Bulgáriában 2014-
ben. (bolgár nyelven) 

Elérhető:http://opendata.bg/dat

a/file/PUBLICATIONS/Hate_s
peech_BG_2014(1).pdfhttp://o
pendata.bg/data/file/ 
PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2
014(1).pdf 

A gyűlöletbeszéddel kapcsolatos 

lakossági attitűd Bulgáriában 2016-

ban. (bolgár nyelven) 

Elérhető:http://opendata.bg/dat

a/file/PUBLICATIONS/Hate 

speech BG 2016 

interact.pdfhttp://opendata.bg/da

ta/file/PUBLICATIONS/Hate%20spee

ch%20BG%202016%20interact.pdf 

 

 

A roma nők diszkriminációjának tapasztalata 

http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
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BULGÁ

RIA 

Civil társadalom monitoring jelentés 

a nemzeti romaintegrációs stratégia 

végrehajtásáról Bulgáriában (RCM) 

2019. A vakfoltok azonosítása a 

roma befogadási politikában 

2017. Fókuszban a stratégia sikeres 

megvalósításának strukturális és 

horizontális előfeltételei 

A jelentések a Roma Civil Monitor 

„Kapacitásépítés a roma civil 

társadalom számára és 

szerepvállalásának erősítése a 

Nemzeti Roma Integrációs 

Stratégiák nyomon követésében” 

című, Roma Civil Monitor pilot 

projekt részeként készültek. A 

kísérleti projektet az Európai 

Bizottság Igazságügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága 

végzi. Koordinálja a Közép-Európai 

Egyetem Politikai Tanulmányok 

Központja (CEU CPS), 

együttműködve az Európai Roma 

Alapszervezetek Hálózatával (ERGO 

Hálózat), az Európai Roma Jogok 

Központjával (ERRC), a 

FundaciónSecretariadoGitano (FSG) 

és a Roma Oktatási Alap (REF), és 

mintegy 90 civil szervezettel és 

szakértővel valósították meg 27 

tagállamból. 

Főbb megállapítások: 

A 2017-es jelentés külön szakaszokat tartalmaz a 

megkülönböztetés elleni küzdelemről és a cigányellenességről, 

ideértve a diszkriminációs politikákat és a politika, az ügyészség 

és a személyazonosító okmányokhoz való hozzáférést. Ezen 

túlmenően a romák elleni gyűlöletbűnözés és gyűlöletbeszéd 

elleni küzdelemre, valamint a politikusok, közéleti 

személyiségek és a média cigányellenes retorikájára, ideértve a 

politikusok roma nőkkel szembeni gyűlöletbeszédét, elemzi és 

alakítja a romákkal kapcsolatos narratívákat és attitűdöket. 

A 2019-es jelentés konkrét esetekkel foglalkozik a társadalmi 

előítéletekkel és a romákkal szembeni gyűlöletbeszéddel. Ezen 

kívül külön rovata is van a nemek közötti egyenlőségről és a 

roma nők elleni erőszakról, amely szintén szakpolitikai választ 

ad a problémára 

Az Ön szervezete használja/bevezeti/fejleszti ezt a forrást? A 

Center Amalipe vezeti a jelentést készítő konzorciumot 

Bulgáriában 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Női jogok és jobboldali populizmus, 
FES, 

2017,https://library.fes.de/pdf-

files/bueros/sofia/13827.pdfhtt
ps://library.fes.de/pdf-
files/bueros/sofia/13827.pdf 

 

Európában egyre nagyobb 
lendületet kapnak az Európa-ellenes 
mozgalmak, amelyek 
szimpatizánsokat és támogatókat 
vonzanak. A tendencia rendkívül 
aggasztó Európa jövőjét illetően, és 
különösen erős hatással van az 
emberi jogok, a kollektív és egyéni 
jogok és szabadságok megelőzésére 
és védelmére a régióban. A 
szélsőséges nacionalizmusra 
hajlamos szélsőjobboldali pártok 
erősödnek Európában, és 
idegengyűlöletet és rasszizmust 
teremtenek. E populista pártok és 
mozgalmak programja gyakran 
konkrét lépéseket tartalmaz a nők és 
férfiak egyenlősége, az emberi jogok 
ellen. Feltételeket teremtenek egy 
erős antifeminista elfogultsághoz is, 
a már elért jogok rovására lépnek 
fel. A bulgáriai politikai pártok és 
mozgalmak politikájának elemzése 
az emberi jogokat, a nők és a 
kisebbségek jogait célzó 
programkezdeményezések 
azonosítása, valamint a politikai és 
közéletben való aktív részvételük 
szempontjából hazánkban az első a 
maga nemében, nem csak Bulgária 
számára. Egy hasonló, különböző 
politikai pártokra, nem kormányzati 
szervezetekre, akadémiára és 
médiára kiterjedő tanulmány arra 
irányult, hogy feltárja és elemezze e 
politikák szerepét az emberi jogi 
visszaélésekben, az idegengyűlölet, 
a rasszizmus és az 
antifeminizmusmegteremtésében, 
valamint a nőkkel és a nőkkel 
kapcsolatos sztereotípiák 

Főbb megállapítások: 

A politikusok nem mindig osztják a kiszolgáltatott csoportokkal 

kapcsolatos magas szintű negativitási sztereotípiákat, hanem 

céltudatosan használják fel üzeneteikben. A nőkkel 

kapcsolatban a felmérés azt mutatja, hogy a nők elleni erőszak 

témájában hiányzik a nagy érzékenység, a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos ismeretek hiánya, valamint a 

megfelelő politikák és jogszabályok elfogadása iránti 

konzervatív hozzáállás a nők és férfiak közötti valódi 

egyenlőség megvalósítása érdekében. Negatív beszéd bizonyos 

sérülékeny csoportokról, például romákról, muszlimokról, 

LMBT emberekről és másokról. A fenntarthatóság az első 

szinteket foglalja el, ez a tendencia évek óta fenntartható, de a 

menekültáradat összefüggésében, a választások során, a 

politikai vitákban még élesebbé válik. 

Az Ön szervezete használja/bevezeti/fejleszti ezt a forrást? 

TeodoraKrumova a kutatócsoport tagja volt 

A projektre vonatkozó következmények: 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
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kialakításában. férfiak és kisebbségi 
csoportok ellen, ez idáig Európa 
egyetlen más országában sem 
történt. A sztereotípiák és 
előítéletek tanulmányozása 
nehézkes a hivatalos diskurzus és a 
mindennapi kommunikáció, az új 
élet és a régi szokások és viselkedési 
minták közötti ellentét miatt. A 
modern Bulgáriában még mindig 
vannak olyan ötletek, amelyek igen 
létfontosságúak azokban az 
országokban, amelyek kevesebb 
történelmi tapasztalattal 
rendelkeznek a modernizáció útján. 
A nők elleni erőszak, a nők 
részvétele a döntéshozatali 
folyamatokban, a nemek közötti 
bérszakadék, a szexista nyilvános 
beszéd, a nők közéleti és magánéleti 
szerepének sztereotipizálása 
problematizálást, értékelést, 
jövőképet igényel a probléma 
kezeléséhez. Az elemzés eredményei 
új érveket szolgáltatnak a bulgáriai 
demokratikus erők számára Európa 
demokratikus és egyetemes értékei 
mellett. A nők jogai emberi jogok. 

 Kutatás azokról a társadalmi 
normákról, amelyek 
megakadályozzák a roma lányok 
oktatáshoz jutását, 

2016,https://www.unicef.org/bul

garia/media/1861/file/Report 
on social norms which prevent 
Roma girls from access to 
education-full-report-
BG.pdfhttps://www.unicef.org/bul
garia/media/1861/file/Report%20on
%20social%20norms%20which%20p
revent%20Roma%20girls%20from%
20access%20to%20education-full-
report-BG.pdf 

 

 

Magyarország: 
 

 

https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf


40 

 

 

 

  
 

  

Magyarország Forrás: 

 

Autónómia 

Alapítvány:http://autonomia.

hu/http://autonomia.hu/ 

 

Főbb megállapítások: 

 

● „Az alapítvány küldetésnyilatkozata: Egy igazságos 

társadalom létrejöttének támogatása, amelynek 

tagjai szabadon, aktívan és felelősségteljesen 

alakítják sorsukat és közösségeik sorsát. Az 

Alapítvány szellemi és gyakorlati műhely, amely: 1) 

egyenlőségen alapuló integrációs megoldásokat 

ad, javaslatokat tesz a roma integrációs politikák 

kialakítására, valamint 2) együttműködik 

kisközösségekkel, településekkel, intézményekkel, 

szakmai támogatást nyújt, segíti a bizalom- és 

partnerkapcsolatépítést. amelyek szükségesek az 

előrelépéshez." 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

● Az Autónomia Alapítvány munkája létfontosságú a 

méltányos oktatási lehetőségek megteremtésében, 

hogy a roma fiatalok a sikerhez szükséges 

készségekkel lépjenek be a munkaerőpiacra. 

● A politika befolyásoló vonatkozásai: Az Autónomia 

Alapítvány rendszeresen valósít meg olyan hosszú 

távú, kisebb közösségekben való inkluzivitást és 

integrációt jelentő programokat, amelyek a 

szakpolitikai integrációs stratégiák kialakítását 

hivatottak segíteni. 

●  

 

Forrás: 

Kende, Á. (2020). A 

Romaellenesség a legfőbb oka a 

Roma gyerekek iskolai 

lemaradásának Magyarországon. 

Quibit. 

Lekért:https://qubit.hu/2020/0

9/17/a-romaellenesseg-a-

legfobb-oka-a-roma-

gyerekek-iskolai-

lemaradasanak-

magyarorszagonhttps://qubit.

hu/2020/09/17/a-

Főbb megállapítások: 

● A roma gyerekek oktatási helyzete és ezáltal 

társadalmi mobilitási lehetőségeik nemcsak 

Magyarországon, hanem a környező országokban 

is nagyon rosszak. A kutatás romákkal kapcsolatos 

része megállapította, hogy míg Magyarországon a 

korábbiaknál lényegesen több roma kisgyermek jár 

óvodába, a szegregáció egyértelműen erősödött, 

ami azt jelenti, hogy egyre nagyobb a szakadék a 

romák és a teljes tanulólétszám között. A 

magyarországi roma diákok magas 

lemorzsolódásának fő oka a cigányellenesség. 

● Kende Ágnes munkája támogatja iskolánk 

küldetését, és megerősíti egy olyan intézmény 

http://autonomia.hu/
http://autonomia.hu/
http://autonomia.hu/
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
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romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-

roma-gyerekek-iskolai-

lemaradasanak-magyarorszagon 

szükségességét, amely minőségi oktatást és 

méltányos lehetőséget biztosít a romák számára a 

középiskolai tanulmányokhoz. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

● Oktatási rendszerre gyakorolt hatás: Az iskolai 

szegregáció továbbra is probléma Magyarországon, 

és a kutatás alapján erősödik. A romák továbbra 

sem részesülnek méltányos oktatási 

lehetőségekben a cigányellenesség miatt. 

● A politika befolyásoló hatásai: Az országos és uniós 

szintű politikának feltétlenül gyakorlati 

megoldásokat kell kidolgoznia a magyarországi 

iskolai szegregáció csökkentésére, 

megszüntetésére, valamint a cigányellenesség 

intézményi szintű visszaszorítására. 

 

 

 

 

Magyarország Forrás: 

Európai Szakképzés-fejlesztési 

Központ. (2016). Az oktatás 

korai elhagyása: a szakképzés 

és a szakképzés középpontba 

helyezése, Magyarország. 

Lekért:https://www.cedefo

p.europa.eu/files/hungary

_-

leaving_education_early.

pdfhttps://www.cedefop.euro

pa.eu/files/hungary_-

leaving_education_early.pdf 

 

Főbb megállapítások: 

 

● A romák és mások az alacsony társadalmi-

gazdasági háttérrel rendelkezők nagyobb 

arányban esnek ki a szakképzésből, mint nem 

roma társaik és azok, akik nem származnak 

alacsony társadalmi-gazdasági háttérből. 

Valójában a romák nagyobb valószínűséggel 

vesznek részt szakképzésben, mint a 

középfokú oktatásban, ahol a tanterv 

általános oktatási tartalomból áll. 

● Az Ön szervezete 

használja/végrehajtja/fejleszti ezt a forrást? 

Ismerjük ezeket a statisztikákat, és azon 

dolgozunk, hogy megfordítsuk ezt a 

tendenciát. 

 

 

https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
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A projektre vonatkozó következmények: 

 

● E statisztikák alapján látható, hogy a romák és 

a nem romák oktatási pályájával kapcsolatos 

elvárások nagyon eltérőek. A statisztikák azt 

mondják: a szakképzés romáknak szól, míg a 

nem szakképzés, vagy az egyetemre vezető 

képzés a nem romáknak. 

● A befolyásoló politika következményei: Az 

oktatási lehetőségek nem egyenlőek. A 

romákat fiatal koruktól kezdve ösztönözni kell 

a felsőoktatásra. 

 

 

Forrás: 

 

Tempus Közalapítvány. (2017) 

.CroCooS – Akadályozza meg a 

lemorzsolódást! 

Projekt.Lekért:https://tka.hu/

projects-with-

international-

partners/1731/early-

school-

leavinghttps://tka.hu/project

s-with-international-

partners/1731/korai 

iskolaelhagyás 

 

Főbb megállapítások: 

 

● A CroCooS partnerség intézményi korai 

figyelmeztető rendszer bevezetését vállalta a 

15 jelentkező szakiskolában. A másfél éves 

helyszíni munkát egy éves szakmai felkészülés 

előzte meg, melynek során változatos 

kihívásokkal kellett szembenéznie a 

csapatnak. A nemzetközi szakirodalom 

alapján azonosítottuk azokat az európai 

országokat, ahol ilyen figyelmeztető rendszert 

alkalmaznak, és azt találtuk, hogy ezekre az 

országokra jellemző a pedagógusok közötti 

együttműködési kultúra, a rendszerszintű 

ágazatközi együttműködés, valamint az 

általánosan befogadó, nyitott oktatási 

rendszer. 

● A CroCoosToolbox gyakorlati megoldások 

folyamatosan bővülő gyűjteménye a 

lemorzsolódás megelőzésére. A jelenleg 

rendelkezésre álló eszközöket a kísérlet során 

teszteltük, intézményi felhasználásuk a 

részletes útmutató áttanulmányozása után 

javasolt.” 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

● Az Ön szervezete 

https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
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használja/végrehajtja/fejleszti ezt a forrást? 

Nem használtuk a CroCoosToolbox-ot, de a 

projektben említett módszerek közül sokat 

használunk. 

● Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Az 

Eszköztár csökkentheti a lemorzsolódási 

arányokat, és „korai figyelmeztető rendszert” 

fejleszthet a tanulók megtartása érdekében. 

● A politikát befolyásoló következmények: 

Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: Talán egy 

ilyen „Eszköztár” kidolgozása, amelyet a Tempus 

Közalapítvány a projektjükön keresztül fejlesztett ki, az 

RTRANSFROM projekt gyakorlati eredménye vagy 

végterméke lehet. 

 

 

Részvétel a kisgyermekkori nevelésben és a tankötelezettségben 

 

Magyarország Forrás: 

 

Ciaschi, P. &Dunajeva, J. 

(2016). Alternatív oktatás és 

romák szerepvállalása: 

Esettanulmány a 

magyarországi Sajókazai Dr. 

Ámbédkar Buddhista Iskoláról. 

Az Indian Journal of 

SocialWorkkülönszáma: 

Kollektivitás és felhatalmazás 

a szegénység enyhítésében – 

India és a romák. 

 

Főbb megállapítások: 

 

● „E dokumentum célja, hogy betekintést 

nyújtson abba, hogy a befogadást és a romák 

szerepvállalását célzó helyi projektek hogyan 

valósulnak meg alternatív oktatási 

megoldásokon és platformokon keresztül, és 

hogy ezek hogyan járulhatnak hozzá a 

befogadó közösségfejlesztéshez és a 

szegénység hosszú távú enyhítéséhez. .”  

● Az Ön szervezete 

használja/végrehajtja/fejleszti ezt a forrást? A 

cikk ismerteti és elemzi a Dr. Ámbédkar 

Iskolában megvalósított kritikai pedagógiákat 

és az általunk alkalmazott inkluzív 

közösségfejlesztést. Ezeket a módszereket a 

mai napig alkalmazzuk és fejlesztjük. 

 

 



44 

 

 

 

  
 

  

A projektre vonatkozó következmények: 

● A méltányos oktatási lehetőségek 

megteremtéséhez elengedhetetlen a kritikus 

pedagógiák hatékonysága a rosszul ellátott 

iskolákban és közösségekben. 

● A politika befolyásoló hatásai: 

Kulcsfontosságú a kritikai pedagógiák nemzeti 

tantervekbe való beépítése. 

● Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: 

Az iskolában alkalmazott kritikai pedagógiák 

hasznosak lehetnek a projekt számára. 

 

 

Forrás: Gandhi 

Gimnázium:http://gandhigimi

.hu/http://gandhigimi.hu/ 

 

Főbb megállapítások: 

● „A pécsi Gandhi Gimnázium és Kollégium 

Magyarország és Európa első roma 

nemzetiségi és érettségi intézménye, amelyet 

a Gandhi Alapítvány hozott létre 1994-ben. 

Megalapítását az a nagyon fontos cél 

vezérelte, hogy „középtávon jelentős számot 

neveljünk a népéhez kötődő roma 

értelmiségiek, akik képesek újraszervezni a 

szétesett roma közösségeket”. Diákjaink 

számára nagymértékben biztosítunk valós 

lehetőségeket a korszerű oktatáshoz, oktatási 

kereteinkben alternatív módszereket 

alkalmazunk. 

● Az iskola 20 éve működik, az első végzős 

osztály 2000-ben érettségizett. Diákjaink 

közel fele felsőoktatásban tanult tovább. 2000 

óta közel 400 diák végzett a nappali 

tagozaton, a felnőttképzési szakon pedig több 

mint 300 érettségi bizonyítványt adtak ki a 

sikeres vizsgakövetelményeket teljesítőknek.” 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

● A Dr. Ambedkar Gimnázium alapítói 

létfontosságú szerepet játszottak a Gandhi 

Gimnázium és a jelenlegi tantervek 

létrehozásában. A Dr. AmbedkarHighSchool 

továbbra is együttműködési kapcsolatot ápol 

http://gandhigimi.hu/
http://gandhigimi.hu/
http://gandhigimi.hu/
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a Gandhi Gimnáziummal. 

● Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatások: A 

Gandhi Gimnázium egy másik példa a legjobb 

gyakorlatokra, amelyek a roma diákok 

számára biztosítják a felsőoktatáshoz vezető 

utat. Sikeresen elérték azt a célt, hogy 

jelentős számú roma értelmiségit hozzanak 

létre. 

● Következmények a politika befolyásolására: 

Az alulellátással rendelkező tanulók számára 

alkalmazott alternatív tanítási módszerek 

hatékonysága elengedhetetlen a méltányos 

oktatási lehetőségek megteremtéséhez. 

 

 

 

Magyarország Forrás: 

IndaHouse 

Magyarország:https://indaho

usehungary.hu/https://indah

ousehungary.hu/ 

 

Főbb megállapítások: 

● „Az InDaHouse Magyarország célja, hogy az 

encsi kistérségben élő, fiatal, hátrányos 

helyzetű gyerekek önmegvalósító, 

felelősségteljes, saját sorsukat irányító, 

mobilitásra képessé váljanak, akik szülőként a 

tőlünk kapott támogatást be tudják építeni az 

önmegvalósításba. gyermekeik nevelése. 

Ennek érdekében önkéntesek által vezetett 

egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokat 

tartunk, mentorprogramot működtetünk. A 

résztvevő önkéntesek számára szakmai 

képzést biztosítunk. Az InDaHouse 

Magyarország Egyesület három fő területen, a 

kisgyermekkori fejlesztés, az iskolai felkészítő 

program és az iskola utáni program keretében 

dolgozik a gyerekekkel.” 

 

 

 

https://indahousehungary.hu/
https://indahousehungary.hu/
https://indahousehungary.hu/
https://indahousehungary.hu/
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A projektre vonatkozó következmények: 

● Az Ön szervezete 

használja/végrehajtja/fejleszti ezt a forrást? 

Vannak diákjaink, akik támogatást kaptak az 

InDaHouse-tól, és jelenleg a Dr. Ambedkar 

Gimnáziumba járnak. Az InDaHouse néhány 

diákját hozzánk irányítja, hogy az általános 

iskolán túl is továbbtanulhassanak. 

● Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: A 

két intézmény közötti együttműködés a 

legjobb gyakorlatnak tekinthető, különösen az 

élethosszig tartó mentorálás tekintetében. 

● A politika befolyásoló hatásai: Az InDaHouse 

munkája arról beszél, hogy további támogató 

rendszerekre van szükség azokon a 

közösségeken belül, ahol roma diákok és 

családjaik élnek. 

 

 

Forrás: 

Lopez, E. (2009). Roma oktatás 

Magyarországon: történelem, 

megfigyelések és tapasztalatok. 

Lekért:http://www.fulbright.

hu/book5/ericlopez.pdfhttp

://www.fulbright.hu/book5/eri

clopez.pdf 

 

Főbb megállapítások: 

● „A magyarországi romák oktatási 

egyenlőtlenségeinek közel egy éves 

megfigyelése és kutatása után egy dolog egyre 

világosabbá vált; Magyarországnak az oktatási 

egyenlőség érdekében tett erőfeszítéseinek 

inkább a roma közösségekre és szervezetekre 

kell támaszkodnia, ha harmonikus integrációt 

kíván elérni roma és nem roma állampolgárai 

között. Az észak-Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében található Dr. Ámbédkar Iskolában 

végzett megfigyeléseim lehetővé tették 

számomra, hogy összehasonlítsam 

Magyarország azon törekvéseit, hogy 

befogadóbb oktatási környezetet biztosítson 

roma kisebbsége számára, és néhány durva 

valóság között, amellyel a roma kisebbségnek 

szembe kell néznie. gazdaságilag leginkább 

rászoruló roma közösségei.” 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

● Az Ön szervezete 

használja/végrehajtja/fejleszti ezt a forrást? A 

http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
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lap a Dr. Ámbédkar Gimnáziumról szól, és 

hangsúlyozza, hogy a tanítás mellett az iskola 

közösségszervezéssel és aktivizmussal is 

foglalkozik. Az iskola vezetése és kollégái a 

mai napig ezt teszik. 

● Következmények az oktatási rendszerekre: A 

cikkben a szerző arra a következtetésre jut, 

hogy „miközben a roma szószólók, non-profit 

szervezetek és közösségek képviselői 

folytatják évszázados harcukat az 

egyenlőségért és az oktatási forrásokhoz való 

hozzáférésért, vannak olyanok, akik éppoly 

keményen dolgoznak, hogy megtagadják tőlük 

ezek a jogok”, ami azt jelenti, hogy ellenséges 

környezetben kell működniük. Ez még 

nehezebbé teszi az iskola küldetésének 

megvalósítását és a mindennapi működés 

folytatását. 

● A politikát befolyásoló következmények: A 

politikának valódi hatást kell gyakorolnia a 

magyarországi romákkal és roma 

szövetségesekkel szembeni ellenségeskedés 

visszaszorítására, mivel ezek olyan 

egzisztenciális akadályok, amelyek 

megnehezítik a minőségi oktatás biztosítását. 

 

 

 

 

Magyarország Forrás: 

Ludwig, S. (2016). Dühös 

Buddha , film. 

Lekért:http://www.stefanlud

wigfilm.eu/en/projects/ang

ry-buddha-

documentary/http://www.st

efanludwigfilm.eu/ 

en/projects/angry-buddha-

documentary/ 

Főbb megállapítások: 

● Orsós János roma származású, tanár, 

buddhista. Az indiai dalitok vagy 

„érinthetetlenek” történelme ihlette, amely a 

roma kultúra és a buddhizmus szülőhelye, egy 

kis magyar faluban iskolát alapított azzal a 

céllal, hogy a legszegényebb roma gettókból 

származó tinédzserek egyetemre járhassanak. 

A Dühös Buddha dokumentálja János elszánt 

harcát azokkal a nehézségekkel szemben, 

amelyekkel három éven keresztül szembesül, 

http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
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 miközben szeretetteljes, de őszinte portrékat 

fest a roma fiatalokról, akik humorral és saját 

vitalitásukkal élnek túl a szegénység és 

előítéletek világában.” 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

● Az Ön szervezete 

használja/végrehajtja/fejleszti ezt a forrást? A 

film 2016-os debütálása óta a Dr. Ámbédkar 

Gimnázium Magyarországon és nemzetközi 

kontextusban is vetíti a filmet. Oktatási 

eszközként használják, hogy megmutassák az 

embereknek egy ilyen iskola kihívásait és 

sikereit. A vetítéseket gyakran kérdezz-felelek 

követik Jánossal vagy Tiborral, de néha 

diákokkal is. 

● Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatások: A 

film sokkal nagyobb mértékben tette fel a 

térképre a Dr. Ámbédkar Gimnáziumot, és 

szélesebb körben teszi elérhetővé a 

nagyközönség számára az intézmény előtt álló 

kérdéseket. 

● A befolyásoló politika következményei: Miért 

kell olyan nehéznek maradnia, hogy a roma 

fiatalok egyetemre járhassanak? 

 

 

Forrás: 

Roma Civil Monitor. (2018). 

Civil társadalmi monitoring 

jelentés a nemzeti 

romaintegrációs stratégia 

magyarországi végrehajtásáról 

A stratégia kulcsfontosságú 

szakpolitikai területein elért 

előrehaladás értékelése . 

Brüsszel: Európai Unió. 

Lekért:https://cps.ceu.edu/

sites/cps.ceu.edu/files/att

achment/basicpage/3034/

Főbb megállapítások: 

 

● „Az elmúlt időszakban a magyarországi roma 

közösség kutatható mutatói nagyrészt 

romlottak. Ezen mutatók egy részének 

romlása az állami/önkormányzati 

szektorszintű szolgáltatások általános 

romlásával függ össze: ilyen például a 

pedagógus- és óvodapedagógushiány 

mélyülése vagy az egészségügyi szolgáltatások 

elérhetőségének csökkenése. A lakhatás terén 

a koherens lakáspolitika továbbra is hiánya, a 

lakhatási támogatások középosztályba 

áramlása hátráltatja a legszegényebbek és a 

https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
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rcm-civil-society-

monitoring-report-2-

hungary-2018-

eprint.pdfhttps://cps.ceu.edu

/sites/cps.ceu.edu/f 

iles/attachment/basicpage/303

4/rcm-civil-society-monitoring-

report-2-hungary-2018-

eprint.pdf 

 

romák helyzetének javulását. 

● A mutatók csak a foglalkoztatás területén 

mutattak javulást, ami elsősorban a széles 

körű közfoglalkoztatási konstrukcióknak 

köszönhető (amelyek visszafogását éppen 

most tervezi a kormány). Egyes intézkedések – 

mint például a tankötelezettség korhatárának 

16 évre csökkentése – nyíltan fellépnek a 

romaintegráció ellen, amint azt a legelső 

hatáselemzések is mutatják. Ez még 

középtávon is negatívan érinti a 

foglalkoztatási mutatókat.” 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

● Az Ön szervezete 

használja/végrehajtja/fejleszti ezt a forrást? A 

Dr. Ámbédkar Gimnázium munkáját 

akadályozzák a jelentésben ismertetett 

problémák olyan területeken, mint a széles 

körű közfoglalkoztatási programok és a 

tankötelezettség 16 évre csökkentése. Az 

iskolavezetés az aktivistákkal közösen 

kampányol a kötelező iskolai korhatár 18 évre 

visszaemelése érdekében, és fáradhatatlanul 

azon dolgozik, hogy diákjaink minden 

hónapban az érdemjegyeik alapján 

részesüljenek ösztöndíjban. 

● Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: A 

kötelező iskolai életkor csökkentése és a 

közfoglalkoztatási rendszerek létrehozása 

aránytalanul érinti a szegénységben élő roma 

fiatalokat, mivel nagyobb valószínűséggel 

hagyják ott az iskolát az érettségi előtt, hogy 

munkát vállaljanak. 

● A befolyásoló politika következményei: A 

kötelező iskolai életkor 18 évre való 

visszaemelése kulcsfontosságú. 

● Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: 

A projekt során feltárandó fontos kérdés: 

hogyan befolyásolja ez a két dolog – a 

közmunkarendszer és az alsó 16 éves kötelező 

iskolai életkor – a magyarországi roma nők és 

lányok iskolai végzettségét és lehetőségeit. ? 

https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
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Magyarország Forrás: 

 

Rosa Parks 

Alapítvány:https://www.rosa

parks.hu/https://www.rosapar

ks.hu/ 

 

Főbb megállapítások: 

● „A Rosa Parks Alapítvány egy Budapest 8. 

kerületében működő alulról szerveződő 

szervezet, amely a marginalizált gyermekek 

befogadó és minőségi oktatását támogatja. 

Az RPF célja annak biztosítása, hogy minden 

gyermek hozzáférjen az inkluzív és minőségi 

oktatáshoz, függetlenül fajától, 

fogyatékosságától és gazdasági hátterétől. Az 

RPF ötvözi a pedagógia, a szociális munka és 

a jog területén szerzett szakértelmet, 

kiegészítve különféle más területek 

szakértelmével önkéntesi hálózatán 

keresztül. Az RPF jelenleg 3 különböző 

programot működtet, amelyek mindegyike az 

inkluzív oktatás népszerűsítésére 

összpontosít különböző, de egymással 

összefüggő eszközökkel és módszerekkel.” 

 

 

 

https://www.rosaparks.hu/
https://www.rosaparks.hu/
https://www.rosaparks.hu/
https://www.rosaparks.hu/
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A projektre vonatkozó következmények: 

 

● Az Ön szervezete 

használja/végrehajtja/fejleszti ezt a forrást? 

A Rosa Parks Alapítvány hasonló munkát 

végez, mint az InDaHouse: támogatást 

nyújtanak az általános iskolák tanulóinak, 

hogy felkészüljenek a középiskolai 

továbbtanulásra. János és Tibor részt vettek 

az Alapítvány munkájában. 

● Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Az 

Alapítvány munkája arról szól, hogy további 

támogatási rendszerekre van szükség a roma 

tanulók korai oktatásához. 

● A szakpolitikát befolyásoló következmények: 

Az Alapítvány munkája arról szól, hogy 

további támogatási rendszerekre van szükség 

a roma tanulók korai oktatásához. 

 

 

 

Részvétel felsőfokú oktatási szinteken 

 

Magyarország Forrás: 

 

Közép-európai Egyetem: 

Roma tanulmányok a CEU-

n:https://romanistudies.ceu.e

du/https://romanistudies.ceu.edu

/ _ 

 

Főbb megállapítások: 

● Az RGPP felkészíti a hallgatókat a választott 

terület további tanulmányaira intenzív 

akadémiai korrepetálás révén olyan 

tudományágakban, mint a közgazdaságtan, a 

nemek tanulmányozása, a történelem, a 

nemzetközi kapcsolatok és az európai 

tanulmányok, a jog/emberi jogok, a 

nacionalizmus, a politikatudomány, a 

közpolitika és közigazgatás vagy a szociológia. 

, Szociális antropológia és nacionalizmus 

tanulmányok (további tudományágak is 

felkínálhatók). Intenzív angol nyelvi képzéssel 

emeli angoltudásukat a posztgraduális 

tanulmányokhoz szükséges szintre, emellett 

posztgraduális szintű tudományos írási, 

kritikai gondolkodási és tanulmányi 

készségeket is biztosít számukra. A 

programban részt vevők a CEU mesterképzési 

https://romanistudies.ceu.edu/
https://romanistudies.ceu.edu/
https://romanistudies.ceu.edu/
https://romanistudies.ceu.edu/
https://romanistudies.ceu.edu/
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kurzusainak auditálása révén első kézből 

szereznek tapasztalatot a CEU alapképzési 

programjairól. A hallgatók kritikus vitákat 

folytatnak a romák politikai, gazdasági és 

társadalmi helyzetéről és státuszáról olyan 

szemináriumokon keresztül, amelyek a 

történelem és az identitás tanulmányozását 

ötvözik a régió roma közösségeit irányító 

politika legújabb fejleményeivel.” 

 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

● Az Ön szervezete 

használja/végrehajtja/fejleszti ezt a forrást? 

A Dr. Ámbédkar Gimnázium mintegy öt éve 

folyamatos kapcsolatban áll a CEU-val. A 

hallgatók havi/kéthetente további angol 

nyelvi oktatásban részesülnek a CEU 

hallgatóitól. Lehetőségük van arra is, hogy 

megismerkedjenek emberekkel a világ 

minden tájáról, és bepillantást nyerjenek az 

egyetemi életbe. Ez a romanisztikai program, 

amelyen keresztül az angol nyelvű programot 

finanszírozzák. 

● Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatások: A 

középfokú oktatási intézmény és egy 

felsőoktatási intézmény együttműködése 

segíti az ámbédkari hallgatókat abban, hogy 

sikeres érettségi vizsgát tegyenek, és 

szélesebb hálózatot építsenek ki, amely 

támogatja őket egy felsőoktatási 

intézményben. 

● A politikát befolyásoló hatások: Az ilyen 

programokat (felzárkóztató vagy tehetséges 

és tehetséges) civil szervezetek vagy más 

intézmények finanszírozzák, holott valójában 

állami forrásokat kellene felhasználni a roma 

diákok oktatási lehetőségeinek és sikereinek 

támogatására. 

 

 



53 

 

 

 

  
 

  

Forrás: Mathias Corvinus Collegium 

- Roma Tehetség 

Program:https://www.mcc.hu/r

oma-tehetseg-

programhttps://www.mcc.hu/ro

ma-tehetseg-program 

 

Főbb megállapítások: 

● „A roma fiatalokat támogató Roma Tehetség 

Program 2018 őszén indult az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának 

támogatásával. A formális oktatást kiegészítő 

intenzív MCC képzés célja a középiskolás és 

egyetemi roma fiatalok támogatása, 

pályaválasztásuk, sikeres felvételik, sikeres 

érettségijük támogatása.” 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

● Az Ön szervezete 

használja/végrehajtja/fejleszti ezt a forrást? 

A Dr. Ámbédkar Gimnáziumot a 

közelmúltban kereste meg az MCC program 

koordinátora és diákjaink a következő 

tanévben is részt vesznek a programban. 

● Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Az 

ilyen programok lehetővé teszik, hogy a 

mentorprogram a 10. évfolyamtól kezdődően 

induljon el, és kövesse a roma diákokat 

egészen az egyetem elvégzéséig. A mentorok 

segítik a hallgatókat a felsőoktatási 

rendszerekben való eligazodásban és sikerük 

biztosításában. 

 

 

 

 

Magyarország Forrás: Roma Oktatási 

Alap:https://www.romaeducation

fund.org/https://www.romaeducati

onfund.org/ 

 

Főbb megállapítások: 

● „A REF küldetése és végső célja, hogy 

hozzájáruljon a romák és nem romák 

oktatási eredményei közötti szakadék 

megszüntetéséhez. Ennek érdekében a 

szervezet olyan politikákat és programokat 

támogat, amelyek biztosítják a romák 

minőségi oktatását, beleértve az oktatási 

rendszerek deszegregációját is.” 

● Az Ön szervezete 

https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
https://www.romaeducationfund.org/
https://www.romaeducationfund.org/
https://www.romaeducationfund.org/
https://www.romaeducationfund.org/
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használja/végrehajtja/fejleszti ezt a forrást? 

A REF ösztöndíjat kínál az egyetemre járó 

romáknak. A Dr. AmbedkarHighSchool 

diákjai közül kevesen jutnak el az egyetemig, 

így nem tudtunk élni ezzel a lehetőséggel. 

Ennek ellenére a REF adományokat nyújtott 

az iskolának, és a Középiskola küldetése 

összhangban van a REF küldetésével. 

 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

● A küldetés összhangban van a REF 

küldetésével. 

● Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: 

Több utat kell elérhetővé tenni a roma 

diákok számára a felsőoktatási 

intézményekben való továbbtanuláshoz. A 

REF munkája ennek része. 

● A politikát befolyásoló következmények: 

Több utat kell elérhetővé tenni a roma 

hallgatók számára a felsőoktatási 

intézményekben való továbbtanuláshoz. A 

REF munkája ennek része. 

 

 

Forrás: Romaversitas 

Alapítvány:https://romaversitas.h

u/https://romaversitas.hu/ 

Főbb megállapítások: : 

● „Küldetésünk a felsőoktatási intézményekbe 

beiratkozott tehetséges roma hallgatók 

kiegészítő képzése, anyagi, erkölcsi és 

szellemi támogatása, és ezen keresztül az 

esélyegyenlőség eszméjének és 

gyakorlatának népszerűsítése. A program az 

első ilyen jellegű kezdeményezés 

Magyarországon.” 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

● A Dr. Ámbédkar Gimnázium diákjai az elmúlt 

években számos Romaversitas programban 

https://romaversitas.hu/
https://romaversitas.hu/
https://romaversitas.hu/
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vettek részt, köztük a Romaversitas Nyári 

Egyetemen, ahol intenzív angol 

nyelvtanfolyamokon, valamint kulturális és 

társadalmi kurzusokon vehettek részt neves 

roma értelmiségiekkel és aktivistákkal. Az 

Ambedkar hallgatói a 2020/2021-es 

tanévben is részt vehettek a Romaversitas 

egyetemi felkészítő tanfolyamain annak 

online formátumában. 

● Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: A 

Romaversitas programok által kínált 

programokon keresztül valóra válik az 

egyetemet tervező roma diákok 

mentorálása. A program bővítése akár 

kapacitásban, akár mélységben csodálatos 

lenne a jövőben. 

● A politika befolyásoló hatásai: Ismét azt 

látjuk, hogy egy civil szervezet olyan 

szolgáltatást nyújt, amelyet a magyar 

oktatási rendszeren keresztül kellene 

megvalósítani. 

● Az RTRANSFORM projekt egyéb 

vonatkozásai: A Romaversitas által a roma 

fiataloknak nyújtott mentorálás egy bevált 

gyakorlat, amelyet az RTRANSFORM talán át 

tud venni és a projekt céljaihoz 

alkalmazkodni tud. 

 

 

 

A roma tanulók szegregációja az oktatásban 

 

Magyarország Forrás: 

Budapesti Intézet. (2011). Iskolai 

minőség és szegregáció 

Magyarországon. Esettanulmány a 

„Jó nemzeti gyakorlatok a vidéki 

iskolák finanszírozásában és 

minőségellenőrzésében az Európai 

Unióban: első lépések” című 

projekthez. Budapest: Budapest 

Institute. 

Főbb megállapítások: 

 

A magyar közoktatás gyenge teljesítménye három 

egymással összefüggő folyamatra vezethető vissza: a 

szocialista múltból örökölt, a globalizált 

piacgazdaság változó igényeinek kielégítésére 

alkalmatlannak bizonyult intézményekre, az oktatási 

módszerekre és a tanári minőségre, végül a 

hátrányos helyzetű tanulók szegregációjára. az 

állami iskolákban." 
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Az Ön szervezete használja/végrehajtja/fejleszti ezt 

a forrást? A cikkben idézett PISA-eredményeket 

rendszeresen felhasználjuk annak bemutatására, 

hogy miért elengedhetetlen a Dr. Ámbédkar 

Gimnázium munkája. Kritikus pedagógiákat 

alkalmazunk, hogy minőségi oktatást nyújtsunk 

diákjaink számára, és azon dolgozunk, hogy felhívjuk 

a figyelmet az iskolai szegregációra és annak roma 

és nem roma tanulókra gyakorolt hatásaira. 

 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

● Ez a három tényező (nem megfelelő 

oktatási intézmények, oktatási módszerek 

és tanári minőség, a hátrányos helyzetű 

tanulók szegregációja) akadályozza a 

magyarországi romák méltányos oktatási 

lehetőségeit. 

● A politikát befolyásoló hatások: Ez a három 

tényező (nem megfelelő oktatási 

intézmények, oktatási módszerek és tanári 

minőség, a hátrányos helyzetű tanulók 

szegregációja) akadályozza a magyarországi 

romák méltányos oktatási lehetőségeit. A 

finanszírozást át kell irányítani a minőségi 

tanárok támogatására és toborzására. 

 

 

Forrás: 

ERRC. (2015). Az ERRC előterjesztése 

az ENSZ UPR-hez Magyarországról. 

Budapest: Európai Jogok Központja. 

Letöltés 

innen:http://www.errc.org/reports

-and-submissions/errc-

submission-to-un-upr-on-

hungary-september-

2015http://www.errc.org/reports-

Főbb megállapítások: 

● „Ez a beadvány az Esélyt a Gyermekeknek 

Alapítvány, az Európai Roma Jogok 

Központja és a Nemzeti és Etnikai 

Kisebbségek Jogvédelmi Iroda (NEKI) közös 

jelentése. Az alkotmányos rendszer 

közelmúltbeli változásaival, a demokratikus 

kormányzati rendszer működésével, az 

általános emberi jogok védelmével és a 

társadalombiztosítással, a társadalom 

peremre szorult és szegény tagjainak 

http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
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and-submissions/errc-submission-to-

un-upr-on-hungary-september-2015 

kriminalizálásával, a civil társadalom elleni 

kormányzati támadásokkal kapcsolatos 

főbb aggályokat az előterjesztés részletezi. 

Magyarország ENSZ Egyetemes Időszakos 

Szemléhez, amelyet a magyar civil 

társadalom képviselőinek szélesebb 

összefogása írt. Ezért ez a beadvány csak 

néhány tematikus területre összpontosít, 

azzal a céllal, hogy rávilágítson a 

magyarországi romák egyenlőségével és 

diszkriminációmentességével kapcsolatos 

főbb aggályokra.” 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

● Ezt a forrást abban az értelemben 

használjuk, hogy a Dr. Ámbédkar 

Gimnáziumot mélyen aggasztják a 

magyarországi romák egyenjogúságával és 

diszkriminációmentességével kapcsolatos 

kérdések, és elkötelezett ezeknek a 

problémáknak a felszámolása mellett. 

● Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: A 

magyar kormány nem fogadott el stratégiát 

a romák szegregációjának csökkentésére az 

állami iskolákban, amelyek mára mind 

államosítottak. 

● A politikát befolyásoló következmények: A 

faji szegregáció elleni küzdelem a magyar 

kormány számára nem prioritás és nem is 

hosszú távú cél. 

● Egyéb vonatkozások az RTRANSFORM 

projekttel kapcsolatban: Hogyan lehet 

lehetőséget teremteni a roma nők számára 

a magyar oktatási rendszerben, ha ez nem 

prioritás a kormány számára? 

 

 

 

http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
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Magyarország Forrás: 

Kende, A. (2018). Szegregált 

oktatásból nem vezet út az 

egyetemre. 

Lekért:https://qubit.hu/2018/10/2

5/szegregalt-oktatasbol-nem-

vezet-ut-az-

egyetemrehttps://qubit.hu/2018/1

0/25/szegregalt-oktatasbol-nem-

vezet-ut-az-egyetemre 

 

Főbb megállapítások: 

● A szerző röviden bemutatja a 

magyarországi oktatási rendszer 

történetét, valamint azt, hogy a 

megalkotott törvények és rendeletek 

hogyan vezettek el a mai állapothoz. A 

„fehér menekülés” és a „szerető” 

szegregáció (ezt Balog Zoltán egykori 

emberi erőforrás miniszter alkotta meg) a 

magyarországi iskolai szegregáció kulcsa. 

Kende hangsúlyozza, hogy a szegregáció 

nemcsak a romáknak rossz, hanem a nem 

romáknak is, és végül arra a 

következtetésre jut, hogy a szegregált 

oktatási rendszerből a roma diákok 

számára nincs út az egyetemre. 

Az Ön szervezete 

használja/végrehajtja/fejleszti ezt a 

forrást? Az iskola a körülményekhez 

képest mindent megtesz, hogy megtalálja 

azokat a magyarországi és határon kívüli 

partnereket, amelyek megteremtik a 

roma diákok egyetemi útját. Ez óriási 

kihívás a jelenlegi országos viszonyokat 

tekintve. 

 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

● Következmények az oktatási rendszerekre: 

A tanárképzésre azért van szükség, hogy 

fejlesszék a tanárok azon képességét, 

hogy hatékonyan tudjanak dolgozni olyan 

tanulókkal, akik eltérő hátterűek, mint a 

többségi tanulók. 

● A politika befolyásoló hatásai: A kormány 

támogatása nélkülözhetetlen olyan utak 

kialakításához, amelyek hosszú távon és 

strukturális szinten is megmaradnak. 

 

https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
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Forrás: Kézdi, G. & Surány, É. (2009). 

Sikeres iskolai integrációs program: A 

Magyar Nemzeti Kormányzat 2005-

2007. évi iskolai integrációs 

programjának értékelése. 

Munkaanyag, 2. sz. Budapest: Roma 

Oktatási Alap. 

Lekért:https://www.romaeducatio

nfund.org/wp-

content/uploads/2019/05/a_succ

esful_school_integration_kezdi_

suranyi.pdfhttps://www.romaeducat

ionfund.org/wp-

content/uploads/2019/05/a_succesful

_school_integration_kezdi_suranyi.pdf 

 

Főbb megállapítások: 

„[A kutatók] a roma és/vagy hátrányos helyzetű 

tanulók általános iskolai integrált oktatásának 

hatását vizsgálják egy olyan programmal, amelyben 

az integrált oktatáshoz tanárképzés és egyéb 

támogatás is társul. Vizsgálják a romák és hátrányos 

helyzetű, valamint a nem roma és nem hátrányos 

helyzetű tanulók fejlődésére gyakorolt hatásokat. Az 

elemzés alapja az Országos Oktatási Integrációs 

Hálózat (OOIH) komplex modellprogramja, amely 

kezdetben 45 iskolára fókuszált. A program 

legfontosabb célja a minőségi oktatás biztosítása 

minden tanuló számára integrált környezetben. A 

program hatáselemzése tehát kiváló alkalmat ad 

arra, hogy a megfelelő pedagógiai támogatással 

párosuló integrált oktatás milyen hatást fejt ki 

Magyarországon a 21. század első éveiben. A 

jelentés bemutatja, hogy a különböző pedagógiai 

módszerek milyen különböző hatásokat fejtenek ki 

az osztályteremben. Úgy tűnik, hogy a diákközpontú 

tanítás, a csoportmunka, a kooperatív oktatás és a 

differenciált tanulás mind pozitív hatással vannak a 

tanulók tanulására.” 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

Az Ön szervezete használja/végrehajtja/fejleszti ezt 

a forrást? Az iskolai osztálytermeinkben ilyen 

módszereket alkalmazunk a tanulók 

önbecsülésének és egyéb nem kognitív 

képességeinek javítására. 

Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatások: Az 

ilyen megállapítások megvalósítása az egész 

magyar oktatási rendszer átalakítását hordozza 

magában. 

Következmények a politika befolyásolására: Az 

integráció kulcsfontosságú szakpolitikai kérdés. Ha 

az ilyen oktatási módszerek bekerülnének a 

nemzeti tantervbe, miközben a tanárképzést is 

előtérbe helyezik, akkor lehetőség nyílna a 

romákkal szembeni előítélet csökkentésére, mivel 

a nem romák javát szolgáljuk. 

Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: Az 

https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
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ilyen módszerek műhelymunka során történő 

alkalmazása hasonló fejlesztésekhez vezethet, mint 

amilyeneket a cikk idéz. 

 

 

 

Magyarország Forrás: Kertesi, G., and Kézdi, G. 

(2005): Általános iskolai szegregáció 

I.: Okok és következmények 

[Educationalsegregation. Okok és 

következmények]. Közgazdasagi 

Szemle, 52, pp 317-355. 

 

Főbb megállapítások: 

„A tanulmány azt vizsgálja, hogy az iskolarendszer a 

szegregáció mechanizmusain keresztül hogyan 

erősítheti meg a társadalmi egyenlőtlenségeket. Az 

iskolai szegregáció - a különböző hátterű tanulók 

különböző iskolákban vagy osztálytermi 

csoportokban való oktatása - több mechanizmus 

eredménye lehet: létrejöhet adminisztratív 

döntések eredményeként, de spontán módon is 

felerősödhet egy teljesen liberalizált iskolaválasztás 

következtében. rendszer. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

A cikk megállapításai azt mutatják, hogy erkölcsi 

kötelesség az erősen szegregált magyar iskolák 

országos deszegregációja. 

 

A politikát befolyásoló következmények: Mivel 

Magyarországon nincs olyan politika, amely valós, 

gyakorlatias, lépésenkénti tervet tartalmazna a 

deszegregáció felé vezető úton, ezért sürgős ennek 

megalkotása és azonnali végrehajtása. 

 

 

Forrás: Molnár Emília és Dupcsik 

Csaba (2008). Országjelentés az 

oktatásról: Magyarország, 

EDUMIGROM BackgroundPapers. 

Lekért:http://www.edumigrom.eu/

sites/default/files/field_attachme

Főbb megállapítások: 

„A magyar társadalmat mélyebb egyenlőtlenségek 

jellemzik, mint azt a vagyoni és jövedelmi 

statisztikákból feltételezni lehetne. E súlyos 

egyenlőtlenségek csökkentése az 

államszocializmushoz hasonlóan az oktatási 

rendszer deklarált feladata. A valóságban azonban 

http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
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nt/page/node-

1817/edumigrombackgroundpa

perhungaryeducation.pdfhttp://

www.edumigrom.eu/sites/default/file

s/field_attachment/page/node-

1817/edumigrombackgroundpaperhu

ngaryeducation.pdf 

 

az oktatási rendszer az ellenkező funkciót töltötte 

be, vagyis a társadalmi egyenlőtlenségek 

újratermeléséért és megerősítéséért volt felelős. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

A Dr. Ámbédkar Gimnázium alapítói jól ismerik ezt 

a riasztó tendenciát, és azért hozták létre a 

Gimnáziumot, hogy olyan középfokú oktatást 

nyújtsanak, amely lehetővé teszi, hogy a romák 

olyan oktatásban részesüljenek, amely lehetővé 

teszi számukra, hogy megbecsült szakmát és 

kompetenciát szerezzenek. a munkaerőpiac. 

Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: A magyar 

oktatási rendszer súlyos állapotban van. Sürgősen 

rendszerszintű változtatásokat kell végrehajtani. A 

romák nem részesülnek olyan oktatásban, amely 

lehetővé tenné számukra, hogy versenyképesek 

legyenek a munkaerőpiacon, ami csak a romák 

körében tapasztalható magas munkanélküliségi és 

szegénységi ráta fenntartását szolgálja. 

A politikát befolyásoló következmények: Sürgősen 

szükség van olyan politikára, amely úgy alakítaná 

át a magyar oktatási rendszert, hogy az egyenlő 

oktatási lehetőségeket romák és nem romák is 

elérjék. 

 

 

 

 

 

Magyarország Forrás: Rorke, B. (2015). Magyarország: 

A szegregáció rövid története. 

Budapest: Európai Roma Jogok 

Központja. 

 

Lekért:http://www.errc.org/news/hu

Főbb megállapítások: 

● A szegregációnak és kihívóinak ez a rövid 

története azt mutatja, hogy nincs semmi 

mellékes vagy véletlen azokban a 

gyakorlatokban, amelyek az iskolai 

szegregációt és az egyenlőtlenséget 

állandósítják Magyarországon. Szándékos, 

http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
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ngary-a-short-history-of-

segregationhttp://www.errc.org/new

s/hungary-a-short-history-of-

segregation 

tudatos és rendszerszerű. 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

● A Dr. Ámbédkar Gimnázium diákjai gyakran 

olyan iskolákból érkeznek hozzánk, ahol 

szegregált tantermek vannak, vagy 

szegregált iskolákból. Az oktatás ilyen rossz 

minősége mellett még nagyobb kihívást 

jelent annak biztosítása, hogy diákjaink el 

tudják érni a középiskolát. A szegregáció a 

romákkal kapcsolatos sztereotípiák 

állandósítására törekszik. 

● Az oktatási rendszerre gyakorolt hatás: Mivel 

Magyarországon ilyen magas az iskolák 

szegregációja (45%), ez azt jelentheti, hogy a 

szegregáció sok magyarban elfogadott tény, 

és a dolgok működésének módja. Ilyen 

magas szegregációs arány mellett az 

előítéletek tombolnak. 

A politikát befolyásoló következmények: EU-

szintű intézkedéseket kell hozni annak 

érdekében, hogy Magyarország kényszerítse 

az iskolák deszegregációját. 

 

  

A projektre vonatkozó következmények: 

 

 

A roma nők részvétele az egész életen át tartó tanulási tevékenységekben 

 

Magyarország Forrás: 

 

Amrita OBK Egyesület Magyarországon. 

Mentori rendszer roma nők és tinédzser 

Főbb megállapítások: 

 

Az MS4ROW projekt fő motivációja az, hogy a roma 

nők és a tizenéves lányok gyakran kettős 

http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
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lányok számára szakmai és oktatási 

pályájukon. 

Lekért:http://ms4row.eu/http://ms4ro

w.eu/ 

diszkrimináció áldozataivá válnak: egyrészt azért, 

mert nők, másrészt azért, mert romák. 

A projektre vonatkozó következmények: 

A projekten keresztül vezető-mentor képzés, webes 

alkalmazás, mentori rendszer, mentorálási kézikönyv, 

disszeminációs eszközök fejlesztése valósult meg. 

 

Az ilyen források fejlesztése előnyös lehet a 

magyarországi roma lányok és nők oktatásában. 

A politikát befolyásoló következmények: A mentori 

rendszerek a roma lányok és nők oktatási sikerének 

egyik kulcstényezője. 

Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: Az 

Amrita mentori rendszer kifejlesztésének módja a 

projekt tervezése, létrehozása és megvalósítása 

szempontjából a legjobb gyakorlatnak tekinthető. 

 

 

Forrás: 

Európai Parlament. (2013). 

Országjelentés a magyarországi roma 

nők szerepvállalásáról a nemzeti roma 

befogadási stratégiák európai keretén 

belül . 

Lekért:https://www.europarl.europa

.eu/RegData/etudes/etudes/join/2

013/493021/IPOL-

FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf

https://www.europ 

arl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/j

oin/2013/493021/IPOL-

FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf 

 

Főbb megállapítások: 

 

● Ez a tanulmány a roma nők 

felhatalmazásának koncepciójára 

összpontosít, hogy elemezze a roma nők 

jelenlegi életkörülményeit, értelmezze a 

nemzeti roma befogadási stratégiát, és 

megvizsgálja a jó gyakorlatokat. Az elemzés 

azt mutatja, hogy a magyarországi roma 

nők jelenlegi életkörülményei beavatkozást 

igényelnek. A nemzeti romaintegrációs 

stratégia pozitív hatással lehet a nők 

szerepvállalására, de hatékonyságát 

korlátozza a kedvezőtlen intézményi 

környezet.” 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

● A Dr. Ámbédkar Gimnáziumban látjuk a 

tanulmányban leírt tendenciákat, különösen 

azt, hogy a fiatal roma nők hogyan hagyják 

el az iskolát a tizenéves terhesség miatt. 

http://ms4row.eu/
http://ms4row.eu/
http://ms4row.eu/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
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● Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: A 

családon belüli aszimmetrikus nemi 

hatalomeloszlás és a roma közösségekben 

tapasztalható erősen differenciált nemi 

szerepek a roma nőket a korai házasságba 

és korai anyaságba taszítják. Ez iskolai 

lemorzsolódásra kényszeríti őket, és növeli 

a munkaerőpiacra jutás és gazdasági 

helyzetük javításának akadályait. 

 

 

Magyarorszá

g 

Forrás: 

 

Szakmáry, E., Paksy, A., Ungváry, G. 

(2018). Az oktatás szerepe a roma 

nők és családjaik életminőségében . 

Budapest: „Fodor József” Országos 

Népegészségügyi Központ. 

Lekért:https://www.nnk.gov.hu/c

ejoem/Volume24/Vol24No1-

2/24_1-

2_Article_05.pdfhttps://www.nnk

.gov.hu/cejoem/Volume24/Vo 

l24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf 

 

Főbb megállapítások: 

 

● Megállapították, hogy a kolóniában és 

kolóniaszerű elrendezésben élő alacsony iskolai 

végzettségű romák különböző iskolai 

végzettségük szerint alcsoportokba sorolhatók. 

A vizsgált paraméterek alapján a középfokú 

végzettséggel rendelkezők életminősége volt a 

legjobb. A következtetés az volt, hogy az 

alacsony iskolai végzettségen belüli felsőfokú 

végzettség megszerzése a romák társadalmi 

befogadásának folyamatának első lépése is 

lehet. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

● A tanulmány alátámasztja azt a jól érthető 

tényt, hogy a felsőoktatás jobb életminőséggel 

jár. 

● A befolyásoló politika következményei: Helyi, 

országos és uniós szintű beavatkozás szükséges 

a magyarországi romák életminőségének 

megváltoztatásához. 

 

 

 

Bevándorlásellenes (Cigányellenes) diskurzus 

 

https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
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Magyarország Forrás: 

Kim, DS (2016). Az 

európai jobboldali 

radikalizmus 

térnyerése: A Jobbik 

ügye. Kommunista és 

posztkommunista 

tanulmányok (49) 345-

357. 

 

Főbb megállapítások: 

● Az elitinterjúk kvalitatív kutatása és a magyar 

dokumentumok narratív elemzése alapján a cikk fő célja 

kettős: (1) a Jobbik marginális, parlamenten kívüli 

ifjúságközpontú mozgalomból befolyásos parlamenti párttá 

alakulásának megvilágítása; (2) csak előzetes konklúzióként 

tárgyalni a Jobbik felemelkedésének a jobbközép Fideszre 

gyakorolt hatását. Amellett érvel, hogy a Jobbik 

felemelkedése nem olyan tiltakozó jelenség, amely 

egyszerűen az átmeneti gazdasággal szembeni társadalmi 

kiábrándultságot demonstrálja. 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

● A cikkből kitűnik, hogy a Jobbik szélsőjobboldali politikai 

párttá válása jelentősen befolyásolta és átalakította a Fidesz 

politikáját abban, hogy a Fidesz jobbra mozdult el politikai 

napirendjén, hogy versenyezzen a Jobbikkal a hatalomért. 

● A politika befolyásoló hatásai: A romákkal szembeni 

rasszista érzelmek nyilvános kinyilvánítása egzisztenciális 

veszélyt jelent a magyarországi romák jólétére. Az ilyen 

nyilatkozatok felhatalmazzák a neonácikat és más 

rasszistákat arra, hogy verbálisan és fizikailag erőszakot 

vezessenek be a roma közösségeken. 

Forrás: Juhász, A., et. al. 

(2017). Az átrendeződés 

éve: A populista jobb és a 

szélsőjobb a mai 

Magyarországon. 

Budapest: Political 

Capital Kft. & Társadalmi 

Fejlesztési Intézet Kft. 

Lekért:https://www.pol

iticalcapital.hu/pc-

admin/source/media/

Boell_Szelsojobb_H

UN_171220.pdfhttps:

//www.politicalcapital.h

u/pc-

admin/source/media/Bo

ell_Szelsojobb_HUN_171

Főbb megállapítások: 

● Magyarországon az elmúlt évben felgyorsult a kormányzó 

Fidesz szélsőjobboldali mozgása, a legnagyobb ellenzéki 

párttal párhuzamosan pedig a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom (Jobbik) látszólagos hanyatlása. Ez a két 

ellentétes irányú mozgalom, mint a két legnagyobb párt, 

meghatározza a teljes magyarországi politikai teret, és nem 

független egymástól. 

A projektre vonatkozó következmények: 

● Nagy számban vannak olyan romák, akik politikai 

támogatásukat adják és a Fidesz politikusaira szavaznak. 

Megvásárolták a szavazatukat. Hogyan lehet ezen 

változtatni annak fényében, hogy a fideszes politikusok nem 

a roma nők érdekeit tartják szívükön? Hogyan lehet 

rákényszeríteni az ellenzéki politikai pártokat, hogy politikai 

napirendjükben egyenrangú partnerként tekintsenek a 

https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
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220.pdf 

 

romákra? 

 

 

 

Magyarország Forrás: 

Kócze, A. (2020). A 

romák mélyen 

gyökerező 

rasszizálásának 

elviselése. Nyitott 

demokrácia. 

Lekért:https://www.o

pendemocracy.net/

en/can-europe-

make-it/enduring-

deep-rooted-

racialization-

roma/https://www.op

endemocracy.net/en/c

an-europe-make-

it/enduring-deep-

rooted-racialization-

roma/ 

 

Főbb megállapítások: 

● A romák szegregációjának és strukturális erőszakosságának 

strukturális rasszizált mintáit hallgatólagosan elfogadta, 

intézményesítette és felerősítette a közelmúlt európai 

populista politikája. A strukturális, faji alapú kirekesztésnek 

ez a riasztó normalizálása vált a romák lealacsonyításának 

és elembertelenedésének alapjává a közvélemény 

képzeletében.” 

 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

● A romákkal szembeni rasszista érzelmek nyilvános 

kinyilvánítása egzisztenciális veszélyt jelent a magyarországi 

romák jólétére. A hallgatag eliteket, akadémikusokat és 

más értelmiségieket szintén felelősségre kell vonni azért, 

mert lehetővé tették a romák elembertelenedésének 

akadálytalan folytatását. Az ilyen nyilatkozatok 

felhatalmazzák a neonácikat és más rasszistákat arra, hogy 

verbálisan és fizikailag erőszakot vezessenek be a roma 

közösségeken. 

 

 

Forrás: Kovai, C. (2020). 

A vidék lázadása: 

cigányellenesség és a 

középosztály válsága. 

Lekért:https://ujegyenl

oseg.hu/a-videk-

lazadasa-

ciganyellenesseg-

es-a-kozeposztaly-

Főbb megállapítások: 

● Szombati Kristóf A tartományok lázadása: cigányellenesség 

és jobboldali politika Magyarországon című könyve gazdag 

néprajzi anyagon keresztül értelmezi a vidéki magyarországi 

cigányellenesség szélsőjobboldali radikalizálódását a 2000-

es évek végén és a 2010-es évek elején. Könyve ahhoz az 

értelmezéshez kapcsolódik, hogy az úgynevezett populista 

vagy szélsőjobboldali politikai szereplők megerősödése 

(lásd Brexit, Trump stb.) a globális gazdasági átalakulások 

veszteseinek „elitellenes” fellépéseként értelmezhető. 

https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
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valsaga/https://ujegye

nloseg.hu/a-videk-

lazadasa-ciganyel 

lenesseg-es-a-

kozeposztaly-valsaga 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

● Az iskola alapítói azon fáradoznak, hogy a cigányság 

pontosan megjelenjen a magyar iskolai tankönyvekben, 

hogy a romákkal szembeni előítéletek felszámolhatók 

legyenek, és a jobboldali ideológiákat támogató erőszakot 

megfelelően meg lehessen büntetni. 

● Az oktatási rendszerre gyakorolt hatás: A romák 

történelmét és kultúráját Magyarországon, Európában és 

általában a világban be kell építeni a tankönyvekbe és az 

iskolai tantervekbe minden magyarországi iskolában a 

romákkal szembeni előítéletek felszámolása érdekében. 

 

 

 

A roma nők diszkriminációjának tapasztalata 

 

Magyarorszá

g 

Forrás: 

ERRC. (2015). Az ERRC 

előterjesztése az ENSZ UPR-

hez Magyarországról. 

Budapest: Európai Jogok 

Központja. 

Lekért:http://www.errc.or

g/reports-and-

submissions/errc-

submission-to-un-upr-

on-hungary-september-

2015http://www.errc.org/r

eports-and-

submissions/errc- 

submission-to-un-upr-on-

hungary-september-2015 

Főbb megállapítások: 

Ez a beadvány az Esélyt a Gyermekeknek Alapítvány (a 

továbbiakban: CFCF), az Európai Roma Jogok Központja (a 

továbbiakban: ERRC) és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Jogi 

Védelmi Iroda közös jelentése. a továbbiakban: „NEKI”). 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

● Az oktatásra vonatkozó ajánlások hangsúlyt fektetnek a 

jogi keretek és a finanszírozás megteremtésére a 

szegregáció felszámolására. 

● A politikát befolyásoló következmények: A jelentés 

ajánlásai alapján egyértelműen kialakíthatók a politikák. 

● Egyéb vonatkozások az RTRANSFORM projekttel 

kapcsolatban: Hasznos lenne áttekinteni a jelentésben 

megfogalmazott ajánlásokat, különös tekintettel a roma 

gyerekek oktatására, a Miskolci Tanács diszkriminatív 

ellenőrzéseire és a közmunkarendszerre. 

 

 

 

Spanyolország: 

https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
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Korai iskolaelhagyás 

SPANYOL

ORSZÁG 

Forrás: 

https://www.museuvirtualgita

no.cat/2018/03/17/el-pla-

integral-organitza-s-san-roc-

la-segona-conferencia-sobre-

els-beneficis-de-

lescolaritzacio-de- nens-

gitanos-i-gitanes-a-leducacio-

primerenca/ 

Főbb megállapítások: Korai oktatási beszélgetések (0-6 

év) 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: 

Fontos papírt ad a korai nevelésnek. 

- A politikát befolyásoló következmények: Arra 

ösztönzi a politikát, hogy ilyen módon 

hajtsa végre a politikákat. 

- Egyéb vonatkozások az RTRANSFORM 

projektre: Arra ösztönzi a roma családokat, 

hogy tulajdonítsanak jelentőséget a korai 

nevelésnek. 

 

Forrás: 

BELEÉRTVE. Az európai 

oktatási integráció és 

társadalmi kohézió stratégiái . 

Fő kutató: Ramon Flecha 

(Universitat de Barcelona). 

http://creaub.info/included/. 

Főbb megállapítások: 

Megtalálta azokat a nevelési stratégiákat, amelyek 

hozzájárulnak a sérülékenyebb csoportok, köztük a roma 

családok egyenlőtlenségeinek leküzdéséhez. 

 

 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Azt 

állítja, hogy az oktatási rendszer sikeres 

intézkedéseket hajt végre a tanulókkal. 

- A politikát befolyásoló következmények: 

Ösztönzi a jó gyakorlatok megvalósítását. 

- Egyéb vonatkozások az RTRANSFORM 

projektre: Ösztönzi a romák oktatási 

helyzetének javítását. 
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Forrás: 

Delaigue, C. (2013). Recensión 

de" Historia de éxito. Modelos 

para reducir el 

abandonoescolar de la 

adolescenciagitana". 

https://digibug.ugr.es/bitstrea

m/handle/10481/25171/GA_R

ecension03_CDelaigue.pdf?se

quence=6&isAllowed=y 

Főbb megállapítások: 

Ez egy etnográfia, amely elemzi a romák helyzetét az 

andalúziai (spanyolországi) oktatási rendszerben, és 

bemutatja ennek a rendszernek a hiányosságait és a 

roma tanulók oktatási sikerességének lehetőségeit. 

 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Azt 

mutatja, hogy valamit meg kell változtatni 

az oktatási rendszerben. 

- A politikát befolyásoló hatások: Erős 

politikákra ösztönzi a döntéshozókat. 

- Egyéb vonatkozások az RTRANSFORM 

projektre: Tanácsot ad a korai 

iskolaelhagyás leküzdésére vonatkozóan. 

 

Forrás: 

Sastre i Albendea, S. (2015). La 

inclusió de la comunitatgitana 

a l'escola Juan Ramón Jiménez 

de Sabadell. 

http://dspace.uvic.cat/bitstrea

m/handle/10854/4215/trealu 

Főbb megállapítások: 

Bemutatja a spanyolországi Katalóniából származó 

iskolákba való beilleszkedés hiányosságait, és 

lehetőséget ad nekünk a helyzet javítására. 
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_a2015_sastre_sonia_inclusio

_comunitat.pdf?sequence=1&

isAllowed=y 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: 

ösztönzi a roma családok hangjának iskola 

általi figyelembevételét, és ezeknek a 

családoknak az oktatási rendszer részévé 

tételét. 

- A befolyásoló politika következményei: 

Erőfeszítéseket követel a romák iskolai 

politikájában. 

- Egyéb vonatkozásai az RTRANSFORM 

projektnek: A roma családokat fontosnak 

tartja az oktatás folyamatában. 

 

Forrás: 

Ballester és Amador, C. (2020). 

La comunitatgitana i 

l'educació. 

http://dspace.uvic.cat/xmlui/h

andle/10854/6394 

Főbb megállapítások: 

Ez azt mutatja, hogy a roma közösség oktatási 

rendszerbe való bevonása érdekében javítani kell az 

oktatási gyakorlatot 

 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: jobb 

gyakorlatokat követel a katalán oktatási 

rendszerben. 

- A politikát befolyásoló következmények: Azt 

állítja, hogy jobb politikákra van szükségünk 

az oktatásban. 

- Egyéb vonatkozásai az RTRANSFORM 

projektnek: a roma gyermekek oktatásában 

való fejlesztésére törekszik. 

 

 

 

Részvétel a kisgyermekkori nevelésben és a tankötelezettségben 
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SPANYOLOR

SZÁG 

Forrás: 

https://www.fundaciopereclosa.o

rg/promocio-escolar/ 

Főbb megállapítások: 

Ösztöndíjas promóció a romák számára 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Következmények az oktatási rendszerekre: Az 

oktatási rendszer kérte ezt a projektet az 

iskolaelhagyás törlésére. 

- Következmények a politika befolyásolására: Azt 

állítja, hogy ebben a dologban erős politikákra 

van szükségünk. 

- Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: A 

roma gyerekeket arra ösztönzi, hogy folytassák 

a tanulást. 

 

Forrás: 

Khalfaoui, A., García-Carrión, R., 

&Villardón-Gallego, L. (2020). A 

szakadék áthidalása: a roma és 

migráns családok bevonása a 

kisgyermekkori nevelésbe 

bizalmon alapuló kapcsolatokon 

keresztül. European 

EarlyChildhood Education 

Research Journal ,28 (5), 701-711. 

htt 

ps://dkh.deusto.es/comunidad/re

search/recurso/bridging-the-gap-

engaging-roma-and-

migrant/b5c3c33d-22cb-463c-

9157-67d6b900dfa6 

Főbb megállapítások: 

A fő eredmények azt mutatják, hogy a szakadék áthidalása 

érdekében a roma családok iskolai részvételét az egalitárius 

párbeszéden, bizalmon és bizalomon alapuló kapcsolatokon 

alapuló erős együttműködés segítette elő, amelynek közös 

célja a magas színvonalú oktatás biztosítása mindenki 

számára. gyermekek. 

 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Arra 

ösztönzi az oktatási rendszert, hogy fogadjon 

ráma családok bevonására az oktatási 

folyamatba. 

- A politika befolyásoló hatásai: A döntéshozókat is 

arra ösztönzi, hogy hallgassanak a roma 

családokra. 

- Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: Az 

oktatási folyamatban együttműködő család 

képét adja. 
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Forrás: 

https://ateneu.xtec.cat/wikiform/

wikiexport/cmd/eif/pepg/index 

 

Főbb megállapítások: 

A katalóniai romák 600 éves fennállásának emlékére az 

oktatási rendszer különböző tevékenységeket dolgozott ki, 

kultúrát, értékeket, történelmet... az iskolákban. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Az 

oktatási rendszer közvetlenül érintett ebben. 

- A politikát befolyásoló következmények: Ez azt 

jelenti, hogy a politikák jó úton haladnak. 

- Egyéb vonatkozások az RTRANSFORM projektre: 

Láthatóságot adhat a roma tanulóknak és 

kultúrájuknak, így ösztönözheti őket az 

oktatásban. 

 

Forrás: 

https://sede.educacion.gob.es/pu

bliventa/d/22079/19/0 

García, JA (2017). La 

culturadelpueblogitanoen el 

currículo de la 

educaciónobligatoria, a través de 

supresencia, ausencia y 

percepción enloslibros de texto. 

Madrid: Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

Főbb megállapítások: 

Ez a Spanyol Oktatási Hivatal dokumentuma, amely rávilágít 

a romák példaképének hiányára a tudományos tantervben. 

 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Arra 

ösztönzi az oktatási rendszert, hogy 

változtasson ezen a láthatóság hiányán. 

- A politikát befolyásoló következmények: Az 

oktatási politikák javítását követeli. 

- Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: ha 

az oktatási szervek nagyobb láthatóságot 

biztosítanak a romák számára, az felhatalmazza 

őket. 
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Részvétel felsőfokú oktatási szinteken 

SPANYO

LORSZÁ

G 

Forrás: 

https://www.museuvirtualgitan

o.cat/es/2020/07/31/22-

persones-gitanes-aspiren-a-

superar-les-proves-dacces-a-la- 

universitat-per-a-majors- de-25-

anys/ 

Főbb megállapítások: 

Tanfolyam a romák számára az egyetemre való belépéshez 

+25 éves kortól 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Jelentős 

hatást gyakorol az egyetemi rendszerre (azaz 

2012 és 2020 között 39 roma, köztük néhány nő 

is bekerült az egyetemre) 

- Következmények a politika befolyásolására: Ez a 

projekt Katalónia döntéshozóitól származik, tehát 

a politika szerepvállalását vonja maga után. 

- Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: Egyes 

roma nők számára támogatást nyújt az 

egyetemre való bejutáshoz, és képessé teszi őket 

az oktatáson keresztül. 

 

Forrás: 

https://www.campusrom.org/p

royectos 

Főbb megállapítások: 

Az Uni4Rom egy olyan projekt, amely támogatja a katalóniai 

romák hozzáférését és sikerét 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Fontos 

hatást gyakorol az egyetemi rendszerre. 

- A politikát befolyásoló következmények: Láthatóvá 

teszi a roma emberek egyetemi rendszerét, tehát 

politikát követel számukra. 

- Egyéb vonatkozások az RTRANSFORM projektre: 

Ösztönzi a roma embereket, hogy sikeresek 

legyenek az egyetemen, és fontos hatást fejt ki a 

roma nők közé tartozó roma közösségben. 
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Forrás: 

Macías-Aranda, F .; Valls-Carol, 

R.; González García, J.; García 

Espinel, T. (2020) Delgueto a la 

universidad: Impacto de las 

actuacioneseducativas de 

éxitoen la inclusiónsocial y 

educativadelpueblogitano. 

EnArellano, A, Carrica-Ochoa, 

S.; Sotés-Elizalde, MA (koord.) 

JuventudGitana. Retos para la 

inclusióneducativa y 

socialensutransición a la 

vidaadulta. ( .65-118. oldal). 

EditorialGraó. 

 

Főbb megállapítások: 

Ez a fejezet azokról a nem tudományos gyakorlatokról szól, 

amelyek megnehezítik a romák sikerességét az oktatásban, és 

sikeres oktatási akciókat javasol. 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: 

Nyilvánvaló, hogy az oktatási rendszert a 

tudományos gyakorlatok megvalósítására 

kötelezi. 

- A politikát befolyásoló következmények: Ez azt 

jelenti, hogy a szakpolitikai testületek ösztönzik 

az iskolákat a jó gyakorlatok alkalmazására a 

roma tanulókkal. 

- Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: 

kiválóságra törekszik a romák oktatásában. 

 

Forrás: 

EDUROM, GITANAS Y GITANOS 

EN LA UNIVERSIDAD 

https://web.ua.es/es/catedra-

cultura-gitana/documentos/-

gestadm/memoria-de-

actividades-an-o-2018.pdf 

Főbb megállapítások: 

Ez a kutatási projekt azt kívánta feltárni, hogy a romák milyen 

akadályokat találnak az egyetemre jutás előtt. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Az oktatási 

rendszer változtatásait követeli a helyzet javítása 

érdekében. 

- A politikát befolyásoló következmények: Jó politikák 

végrehajtására ösztönöz. 

- Egyéb vonatkozások az RTRANSFORM projekthez: 

Eszközöket és példákat ad a romák számára, 

hogy sikeresek legyenek az egyetemen. 
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Forrás: 

https://idus.us.es/handle/1144

1/68537 

Padilla Carmona, MT, González 

Monteagudo, J. és SoriaVílchez, 

A. (2017). Gitanosen la 

Universidad: Un estudio de caso 

de trayectorias de éxitoen la 

Universidad de Sevilla. Revista 

de Educación, 377, 187-211. 

 

Főbb megállapítások: 

Ez egy tanulmány, amely a Sevillai Egyetemen élő különböző 

romák sikeres pályáit elemzi. 

 

. 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Arra 

ösztönzi az oktatási rendszert, hogy olyan 

politikákat hajtson végre, amelyek megszüntetik 

a romák és nem romák közötti szakadékot. 

- Következtetések a politika befolyásolására: Ösztönzi 

a sikeres esetek nagyobb láthatóságát. 

- Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: Ez a 

sikeres történetek révén képessé teszi a roma 

embereket. 

 

 

 

A roma tanulók szegregációja az oktatásban 

SPANYOL

ORSZÁG 

Forrás: 

Toro, IP, Alvarez-Roldan, A. és 

Gamella, JF (2017). Un 

convertosilenciado: Procesos de 

segregación, retrasocurricular y 

abandonoescolar de 

Főbb megállapítások: 

Ez a cikk a korai iskolaelhagyás egyik okaként a roma tanulók 

szegregációját mutatja be 
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losadolescentesgitanos. Revista 

de Paz y Conflictos,10 (1), 35-60. 

https://www.redalyc.org/pdf/20

50/205052042002.pdf 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Változást 

követel a roma tanulók szegregációjával. 

- A politikát befolyásoló következmények: A 

politikák nagyobb hatását vonja maga után a 

romák oktatási gyakorlatában. 

- Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: Ez a 

cikk bemutatja a romák oktatási kudarcának 

okait. 

 

Forrás: 

MacíasAranda, F. (2017). 

ContribucionesdelPuebloGitano 

para lucharcontra la Pobreza y 

el Antigitanismo a través de 

suparticipaciónenActuacionesEd

ucativas de Éxito(Doktori 

disszertáció, Universitat de 

Barcelona). 

https://www.tdx.cat/handle/10

803/663372#page=1 

Főbb megállapítások: 

Ez a dolgozat bemutatja a romák oktatási rendszerének 

kudarcát, amelyben az iskolai szegregáció tapasztalható. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Következmények az oktatási rendszerekre: Az 

oktatási rendszer bizonyos változtatásait 

követeli meg. 

- A politikát befolyásoló következmények: A roma 

embereket politikák kialakítására kötelezi. 

- Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: Ez 

megmutatja a társadalmi kirekesztés 

leküzdésének bizonyos következményeit. 
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Forrás: 

https://discrikamira.eu/wp-

content/uploads/2019/03/Infor

me-de-Segregación.pdf 

Santiago, C. és Maya, O. (2012). 

Segregaciónescolardelalumnado

gitanoenEspaña. 

 

Főbb megállapítások: 

Ez a jelentés bemutatja a romák iskolai szegregációjával 

kapcsolatos problémát Spanyolország különböző részein és 

annak következményeit. 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: A 

szegregációs gyakorlatok megváltoztatását 

követeli. 

- A befolyásoló politikát érintő következmények: A 

helyzet megváltoztatásához szakpolitikai 

vonatkozásokra van szükség. 

- Egyéb vonatkozások az RTRANSFORM projektre: a 

roma tanulók javulását keresi. 

 

 

 

A roma nők részvétele az egész életen át tartó tanulási tevékenységekben 

SPANY

OLORS

ZÁG 

Forrás: 

Fernández, M., 

Domínguez, C., &Flecha, 

A. 

(2004).»Mujeresgitanas y 

mercadolaboral: 

Főbb megállapítások: 

Ez a cikk felfedi, hogy a roma nők oktatásban való részvétele 

alapvető fontosságú az egyenlőtlenségek átalakításához. 
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mecanismos para 

superarsutripleexclusión

». Lanharremanak: 

Revista de 

relacioneslaborales, (11), 

81-

94.https://dialnet.unirioj

a.es/servlet/articulo?codi

go=1067706 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Ez azt 

jelenti, hogy a roma nők jelentősége alapvető. 

- A politikát befolyásoló hatások: Ez azt jelenti, hogy a 

politikáknak figyelembe kell venniük a roma nők 

részvételét. 

- Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: ez a 

cikk a roma nők részvételét ösztönzi az oktatási 

egyenlőtlenségek elleni küzdelemben. 

 

Forrás: 

Macías, F. és Redondo, G. 

(2012). Pueblogitano, 

género y educación: 

investigar para excluir o 

investigar para 

transformar. RISE ,1 (1), 

71-92. 

https://dialnet.unirioja.e

s/servlet/articulo?codigo

=3918424 

Főbb megállapítások: 

Ez a cikk felfedi, hogy a roma nők kutatásban való részvétele 

alapvető fontosságú az egyenlőtlenségek átalakításához. 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Ez azt 

jelenti, hogy meg kell hallgatni a roma nők 

hangját. 

- A politikát befolyásoló következmények: Ez azt 

jelenti, hogy a politikáknak figyelembe kell 

venniük a roma nők véleményét. 

- Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: ez a 

cikk a roma nők részvételét ösztönzi az 

egyenlőtlenségek elleni küzdelemben. 

 



79 

 

 

 

  
 

  

Forrás: Garcia, T. (2015). 

Contribuciones de la 

MujerGitana a la Ciencia, 

a las Políticasya la 

MejoraSocial. Generos,4 

(3), 4. 

https://dialnet.unirioja.e

s/servlet/articulo?codigo

=5237508 

Főbb megállapítások: 

Ez a cikk bemutatja a roma nők hármas diszkriminációját, és 

egyben e nők fontosságát az egész közösség 

életkörülményeinek javításában. 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: 

Megmutatja a roma nők szerepének fontosságát a 

rendszerben. 

- A politikát befolyásoló hatások: Megmutatja a roma 

nők szerepének fontosságát a szakpolitikák 

kialakításában. 

- Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: 

Felhatalmazza a roma nőket, és megadja nekik a 

nekik járó fontosságot. 

 

Forrás: Aiello, E., 

Amador-López, J., 

Munté-Pascual, A. y 

Sordé-Martí, T. (2019). 

Mujeresgitanas de 

baseorganizándose para 

el cambiosocial: un 

estudiodelImpacto de las 

„reuniones de 

estudiantes de 

mujeresgitanas”. 

Sostenibilidad, 11 (15), 

4054. doi: 10.3390 / 

su11154054 

 

Főbb megállapítások: 

Ez a cikk bizonyítékokkal szolgál annak bemutatására, hogy a 

roma nők hogyan küzdenek saját életkörülményeik és népük 

életkörülményeinek javításáért alulról szerveződő szinten. 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Ez azt 

jelenti, hogy az oktatási rendszernek nagyobb 

jelentőséget kell tulajdonítania a roma nők 

tevékenységeinek. 

- A politikát befolyásoló hatások: Ez azt jelenti, hogy a 

politikáknak kéz a kézben kell működniük a roma 

nőkkel. 

- Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: azt 

jelenti, hogy a roma nők alapvető szerepet 

játszanak a társadalmi változásokban és az 

oktatás javításában. 

 

https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
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Forrás: Girbés-Peco, S., 

Gairal-Casadó, R. y 

Torrego-Egido, L. (2019). 

Participación de 

mujeresgitanas y 

marroquíesen la 

formación de familiares: 

beneficioseducativos y 

psicosociales. Cultura y 

Educación, 1-26. doi: 

10.1080 / 

11356405.2019.1656487 

 

 

Főbb megállapítások: 

A kapott adatok azt sugallják, hogy a nők bevonása az oktatási 

programokba hozzájárult, hogy a nők jobban érzékeljék 

tanulmányi és nyelvi képességeiket. 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Ez azt 

jelenti, hogy az oktatási rendszernek nagyobb 

jelentőséget kell tulajdonítania a roma nők 

hangjának. 

- A politikát befolyásoló hatások: Ez azt jelenti, hogy a 

politikáknak kéz a kézben kell működniük a roma 

nőkkel. 

- Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: 

Felhatalmazza a roma nőket, lévén maguk is 

átalakuló elemként. 

 

 

 

Bevándorlásellenes (Cigányellenes) diskurzus 

SPANYOL

ORSZÁG 

Forrás: 

https://web.gencat.cat/ca

/actualitat/detall/Catalun

ya-impulsa-una-llei-

pionera-contra-

lantigitanisme 

Főbb megállapítások: Jogprojekt a cigányellenesség ellen 

 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Következmények az oktatási rendszerekre: Ennek a 

törvénynek a Katalán Társadalom minden területén lesz 

hatása. 

- A politikát befolyásoló következmények: A politikai testületek 

tudatosítása a cigányellenességgel kapcsolatban. 

- Egyéb vonatkozások az RTRANSFORM projektre: A 

cigányellenesség egyik következménye az oktatási kudarc, 

így segít javítani ezen a helyzeten. 

https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
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Forrás: 

https://ergonetwork.org/

pecao/ 

Főbb megállapítások: A PECAO egy olyan projekt, amelyben Európa-

szerte különböző entitások vesznek részt, köztük egy spanyolországi is, 

és meg akarja mutatni az online gyűlöletbeszédet, hogy felhívja a 

társadalom figyelmét erre. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: 

- Politikabefolyásoló implikációk: A politikai döntéshozók 

implikációit keresi, amelyek megmutatják a 

cigányellenesség jelentőségét a diskurzusokban. 

- Egyéb vonatkozások az RTRANSFORM projektre: A 

cigányellenesség egyik következménye az oktatási kudarc, 

így segít javítani ezen a helyzeten. 

Forrás: 

http://www.fagic.org/202

0/06/26/agrep-nuevas-

tecnologias-ante-un-

antiguo-problema-el-

antigitanismo/ 

Főbb megállapítások: 

Ez egy projekt a cigányellenesség ellen Katalóniában, Spanyolországban. 

Többek között kifejlesztettek egy alkalmazást a cigányellenes esetek 

jelentésére. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatások: Az oktatási 

rendszerben találhat néhány antipsziszizmus esetet. 

- A befolyásoló politika következményei: Ez azt jelenti, hogy 

erős politikákra van szükségünk a cigányellenesség elleni 

küzdelemhez. 

- Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: Ez azt jelenti, 

hogy a romáknak a cigányellenességből eredő akadályai 

vannak, amelyek ellen küzdenünk kell. 

 

Forrás: 

https://www.gitanos.org/

upload/85/61/interior_dis

criminacion_2016_web.p

df 

Főbb megállapítások: 

Megmutatja a cigányellenesség fontosságát és fennmaradását 

Spanyolországban. 
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Gitano, FS (2016). 

Discriminación y 

comunidadgitana. 

Númeroespecialsobreanti

gitanismo. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Ez azt jelenti, hogy 

meg kell oldanunk ezt a helyzetet a romákkal 

kapcsolatban. 

- A politikát befolyásoló következmények: A cigányellenesség 

elleni küzdelemre ösztönzi a döntéshozókat. 

- Az RTRANSFORM projekt egyéb vonatkozásai: Ez azt jelenti, 

hogy dolgoznunk kell a helyzet megoldásán, mert ennek 

minden szférában vannak következményei. 

 

 

 

A roma nők diszkriminációjának tapasztalata 

SPANYOLO

RSZÁG 

Forrás: Espinel, TG, Santiago, 

DS és Algar, MG (2019). 

Diseñando e 

ImplementadoPolíticasPública

s a ComunidadGitana számára. 

El 

ImpactoSocialdelIntegralPlanP

uebloGitano és Cataluña. 

International Journal of Roma 

Studies,1 (1), 84-119. 

https://www.hipatiapress.com

/hpjournals/index.php/ijrs/arti

cle/view/3957 

Főbb megállapítások: A cikk egy részében a szerzők bemutatják a 

roma nők hármas megkülönböztetését. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Ez azt jelenti, 

hogy az oktatási rendszernek figyelembe kell 

vennie ezt a roma nők helyzetét. 

- A politikát befolyásoló következmények: Ez azt jelenti, 

hogy a politikai döntéshozóknak keményen kell 

dolgozniuk a helyzet javításán. 

- Egyéb vonatkozások az RTRANSFORM projekttel 

kapcsolatban: A cikkből kiderül, hogy ha változtatni 

akarunk a roma nők helyzetén, akkor figyelembe 

kell venni az ő hangjukat, így ez felhatalmazza a 

roma nőket. 

 

Forrás: Fernández, M., 

Domínguez, C., & de 

Sanmamed, AFF (2004). 

Mujeresgitanas y 

mercadolaboral: mecanismos 

para superarsutripleexclusión. 

Főbb megállapítások: 

Ez a cikk bemutatja a roma nők hármas megkülönböztetését, és 

azt, hogy ezek a nők hogyan lépik le ezeket az akadályokat. 
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LanHarremanak: Revista de 

relacioneslaborales, (11), 81-

94. 

https://dialnet.unirioja.es/serv

let/articulo?codigo=1067706 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Következmények az oktatási rendszerekre: Ez azt 

jelenti, hogy az oktatási rendszernek a roma nőket 

közösségeik átalakítójának kell tekintenie. 

- A politikát befolyásoló következmények: A politikusok 

számára azt jelenti, hogy hallgatniuk kell a roma 

nők hangjára. 

- Egyéb vonatkozások az RTRANSFORM projektre: 

Bemutatja a roma nők erejét az 

esélyegyenlőtlenségek átalakítására. 

 

Forrás: 

https://www.tandfonline.com/

doi/abs/10.1080/13691457.20

15.1126557 

Reimer, J. (2016). Iskolai 

végzettség, etnikai 

hovatartozás és nem. A 

németországi „roma és szinti” 

nők oktatási életrajzai. 

European Journal of 

SocialWork,19 (3-4), 556-569. 

 

Főbb megállapítások: 

Ez a cikk a „szinti és roma” nők németországi tapasztalatait tárja 

fel tanulmányi életrajzukkal kapcsolatban. 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

- Az oktatási rendszerekre gyakorolt hatás: Ez azt jelenti, 

hogy az oktatási rendszernek figyelembe kell 

vennie a roma nők által elszenvedett 

diszkriminációt. 

- Következmények a politika befolyásolására: Magasabb 

implikációt igényel a politikai döntéshozók 

számára. 

- Egyéb vonatkozások az RTRANSFORM projektre: azt 

jelenti, hogy a roma nők diszkriminációt 

szenvednek el, és hogyan győzik le őket az oktatás 

révén 

 

GÖRÖGORSZÁG: 



84 

 

 

 

  
 

  

GÖRÖGO

RSZÁG 

 

 

 

Forrás: 

 

Penteri, E., 

Petroyannis, K. 

(2010), Cigány anyák 

kulturális értékei és 

oksági attribútumai 

gyermekeik fejlődése 

két közösséget 

(települést) keresve 

Komotini- w 

ww.researchgate.net 

 

 

 

Főbb megállapítások: 

 

· a zárt társadalmi rendszer és a vegyes házasságok erősítik a 

marginalizálódást és hozzájárulnak kulturális sajátosságaik 

megőrzéséhez 

 

· A városi környezetben való élet és a domináns kultúrával való 

érintkezés befolyásolja a szülői hiedelmeket, amelyek az 

individualistább értékek felé tolódnak el. (Bornstein és Cote, 

2003) 

 

· A szülők, akik kapcsolatba kerülnek az ipari társadalom uralkodó 

kultúrájával és versengő jellegével, korszerűbb, 

egyénközpontúbb elképzeléseket alkalmaznak gyermekeik 

nevelésére (Park &Cheah, 2005) 

 

· a közösség, mint a gyermek szociális fejlődésének negatív tényezője 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

· a kulturális kérdéseket be kell vonni a nők szerepvállalásába 

(büszkék származásukra) 

 

· a nők szerepvállalását elősegítő akciók végrehajtása a helyi 

közösség társadalmi életében való részvételük növelése 

érdekében 

 

· női klubok szerepvállalása 

 

· a roma gyermekek és a lakosság gyermekeivel való egyenlő 

társadalmi fejlődését és együttélését szolgáló intézkedések 

végrehajtása 

·  A roma nők szerepének felhatalmazását támogató akciók, 

amelyek támogatják és megerősítik az iskola folytatását és a 

gyermekek és fiatal lányok pozitív példaképévé válását 

 

https://www.researchgate.net/publication/277333516_Politismikes_axies_kai_aitiakes_apodoseis_tsinganon_meteron_gia_ten_anaptyxe_ton_paidion_tous_se_dyo_oikismous_tes_Komotenes_in_Greek
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Forrás: 

 

URBACT-STAY TUNED 

PROJEKTON AZ 

OKTATÁSBÓL ÉS 

KÉPZÉSBŐL KORAI 

KIMENŐBEN (A 

képesítés 

gyakoriságának 

növelése) 

 

 

 

Főbb megállapítások: 

 

1. a romák és az iskolai lemorzsolódás fő kihívásai a következők: 1. az 

érdeklődés és a részvétel hiánya 2. az oktatással kapcsolatos 

előítéletek és sztereotípiák 3. ellenállás az oktatással kapcsolatos 

attitűd/kultúra változásával szemben 4. az indítékok és az 

elkötelezettség hiánya 5. az oktatással kapcsolatos információk 

hiánya lehetőségek 6. nők motivációja és felhatalmazása 

2. A közösségen belüli munka elengedhetetlen (alulról felfelé irányuló 

megközelítés) 

3. pénzügyi támogatás (társadalmi szolidaritási juttatás), mint kezdeti 

ösztönzés a nők motiválására és feljogosítására, hogy továbbra is 

elkötelezettek maradjanak az oktatásban (Felnőtteknek szóló 

írástudási program, második esély iskola, éjszakai iskola, gyakornoki 

iskola stb.) 

4. holisztikus támogatás interdiszciplináris team (pszichológus, 

szociális munkás, oktatási szakember, roma mediátor) által 

5. hálózatok kialakítása szükséges a romák társadalmi befogadását 

segítő szolgálatok között (Oktatás, Munkaügyi Szervezetek, 

Egészségügyi és Szociális Szolgálatok) 

6. ahhoz, hogy sikeresek legyenek tanulmányaik, a gyerekeknek 

szüksége van a szüleik támogatására (felnőtt/női oktatás 

előfeltétele) 

A projektre vonatkozó következmények: 

1. Szervezzen akciókat a nők szerepvállalásának növelésére 

2. a helyi hatóságok új gyakorlatai az oktatás és képzés 

előmozdítására 

3. Új szerepek az önkormányzatok számára: közvetítők a romák és a 

szolgáltatások között 

4. a szolgáltatások közötti hálózatépítés szükséges 

5. kulcsfontosságú az iskolai lemorzsolódás korai figyelmeztető 

rendszerének kialakítása (információ a társadalmi-gazdasági 

problémákról, a hiányzások, iskolai problémák megbeszélése a 

diákokkal, a szülőkkel, a tanárok megfigyelései stb.) 

magas szintű oktatás biztosított 
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 Forrás: 

 

Macris, V. (2015). A 

romák ellenállása az 

általános iskolai 

oktatással szemben: 

A hangsúly a roma 

nők és lányok 

oktatására, valamint 

a görögországi 

oktatási politikákra, 

akadályokra és 

gyakorlatokra 

összpontosít. Alberta 

Journal of 

EducationalResearch 

,61 (4), 449-464. 

Főbb megállapítások: 

● A roma lányok iskolai bántalmazása vagy bántalmazásának 

kockázata a korai lemorzsolódás másik oka az általános iskolai 

szinten, Görögországban (Macris 2015:458). 

● A roma lányok korai házassága egy másik és nagyon komoly 

tényező, amely hozzájárul ahhoz, hogy a roma lányok miért nem 

járnak iskolába, vagy egyáltalán nem járnak iskolába. (Macris 

2015:458) 

 

 

 

 

 

 A projektre vonatkozó következmények: 

 

 

 

Forrás: 

 

 

Strataki, I. és 

Petrogiannis, K. 

(2020). A görög roma 

anyák kapcsolata az 

oktatással: 

törekvések és 

elvárások gyermekeik 

oktatási jövőjével 

kapcsolatban. 

Kortárs 

társadalomtudomán

y , 1-14. 

Főbb megállapítások: 

● Az anyagi források és a tudás hiánya egyaránt gátat szab a roma 

anyáknak abban, hogy támogassák gyermekeiket az 

iskoláztatásban. 

● Hiányzik a kommunikáció a roma szülők és a tanárok hiedelmei és 

elvárásai között. Az iskolát „gadze” (minden nem roma személy 

vagy nem roma környezet) intézménynek tekintik. Ez az 

ellentmondásos státusz kritikus oka lehet az iskolai 

lemorzsolódásnak (Vassiliadou és Pavlis-Korres, 2011, 

Strataki&Petrogiannis, 2020 ). 

● A mostani elemzés feltárta, hogy a roma anyák elvárásait 

befolyásoló egyik tényező a társadalmi nyomás, amely arra ítéli, 

hogy a lakosság ezen csoportja a gödör alján maradjon. 

● A roma anyák személyes története és tapasztalatai befolyásolták 

gyermekeik oktatási törekvéseit. Az oktatást a felfelé irányuló 

mobilitás eszközének tekintik. 
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  A projektre vonatkozó következmények: 

● Az óra utáni tevékenységek támogathatják azokat a roma 

tanulókat, akiken nem lehet segíteni családi környezetükben. 

● Iskolai partnerségeket kell kialakítani a roma családdal. 

● A pedagógusképzésben foglalkozni kell a kulturális kérdésekkel. 

 

 

EURÓPAI SZINT Forrás: 

 

Andrei, R., Martinidis, 

G., &Tkadlecova, T. 

(2014). Az európai 

roma nők oktatási, 

foglalkoztatási, 

egészségügyi és 

lakhatási kihívásai – a 

Cseh Köztársaságra, 

Romániára és 

Görögországra 

összpontosítva. Balkán 

Társadalomtudományi 

Szemle ,4 , 323-351. 

Főbb megállapítások: 

● Az UNDP/ILO felmérése a szegénységet, a korai 

házasságkötéseket és a fiatalon szülést azonosította a 

közép- és kelet-európai roma lányok iskolai 

hiányzásainak és lemorzsolódásának fő okaként. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

● Alulról felfelé építkező kezdeményezés a roma 

közösségeken belül, mind földrajzilag, mind 

szervezetileg. 

● Megfelelő tájékoztatás a kedvezményezettek állapotáról 

és szükségleteiről. 

● Politikai akarat és folyamatos és stabil finanszírozás. 

 

Részvétel kisgyermekkori nevelésben és tankötelezettségben: 
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GÖRÖGORSZÁG Forrás: 

 

Katsiadrami, F. 

(2016), A roma szülők 

véleménye 

gyermekeik 

oktatásáról 

(posztgraduális 

dolgozat) 

 

Főbb megállapítások: 

● A roma szülők úgy gondolják, hogy nem az ő döntésük, 

hogy gyermekeiket iskolába küldik 

● roma szülők haszontalannak tartják a gyerekek leckék 

többségét, miközben csak az alapvető nyelv- és 

matematikai ismeretek érdeklik őket 

● A roma szülők nem alakítottak ki különleges 

kapcsolatot gyermekeik tanáraival, időhiányra 

hivatkozva, és arra hivatkozva, hogy ennek semmi oka. 

● A kétnyelvű oktatás iránti igény eltűnni látszik, ahogy a 

görög társadalom tagjaivá válnak, ezért kell beszélniük 

görögül. 

● Úgy tűnik, a szülők teljesen elvesztették a görög 

oktatási rendszerbe vetett bizalmukat. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

● akciókat szervezni a roma szülők oktatással kapcsolatos 

meggyőződésének megváltoztatására 

● a szülők támogatása Szülői Szervezetek létrehozásához 

és működéséhez 

● támogatja a szülőket szülői szerepük betöltésében 

● képessé tenni és támogatni a nőket abban, hogy 

továbbra is iskolába járjanak 

 

Forrás: 

 

Macris, V. (2015). A 

romák ellenállása az 

általános iskolai 

oktatással szemben: 

A hangsúly a roma 

nők és lányok 

oktatására, valamint 

a görögországi 

oktatási politikákra, 

akadályokra és 

gyakorlatokra 

összpontosít. Alberta 

Journal of 

EducationalResearch 

Főbb megállapítások: 

● a roma nők alárendeltsége a patriarchális közösségnek, 

ami analfabétaságukhoz és jogaik tudatlanságához 

vezet 

A projektre vonatkozó következmények: 
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,61 (4), 449-464. 

 Forrás: 

 

Dragonas, T. (2012). 

Roma anyák és 

kisgyermekeik. Nem 

publikált jelentés. 

Hága: Bernard Van 

LeerAlapítvány . 

Főbb megállapítások: 

● A görög gyermekjogi ombudsman-helyettes 

hangsúlyozta, hogy „az anyák fontos szerepet 

játszhatnak a gyermekek iskolai felkészítésében” (:53) 

  A projektre vonatkozó következmények: 

● Anyacsoportok létrehozása, amelyek segítik őket az 

önbizalom növelésében, az oktatási kérdésekben való 

tudatosságuk növelésében, és képessé teszik őket arra, 

hogy gyermekeik felé közvetítsék az oktatási 

folyamatban rejlő felelősség fogalmát (:53) 

● Kritikus műveltségi központok létrehozása a 

településeken, amelyek hatással lehetnek az anyákra és 

a gyermekekre (példák az ARSIS civil szervezetre és az 

„Oktatás roma gyerekeknek” projektre az Égei-tenger 

északi és déli térségében). 

 Forrás: 

 

https://borgenproject

.org/womens-rights-

in-greece/ 

 

 

Főbb megállapítások: 

 

● A migráns és roma nők átlagosan még rosszabb 

gazdasági és iskolai hátrányban vannak. Például egy 

tipikus görögországi roma nő kevesebb mint hat évet tölt 

iskolában. 

  A projekt megvalósításai 

● A közvéleményhez való alkalmazkodással és a női 

vezetők, például Sakellaropoulou elnök jelenlétével a 

szakértők úgy vélik, hogy az ország képes leküzdeni a 

görögországi nők jogait sújtó történelmi akadályokat, 

amelyek még ma is befolyásolják kultúráját. 

 

 

Részvétel felsőfokú oktatási szinteken 
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GÖRÖGOR

SZÁG 

Forrás: 

 

Ösztöndíjprogram roma 

érettségizetteknek, hogy a 

Görög Nyílt Egyetemen 

tanuljanakA Művelődési 

Központ közreműködése 

Ampelokipi-Memeneni 

Önkormányzat Roma 

Tagozatával 

Főbb megállapítások: 

● a nők nagyon pozitívan reagáltak – 2019: 8 nő és 3 férfi 

iratkozott be a 2020-as Görög Nyílt Egyetemre: 5 nő és én 

férfi iratkozott be 

● Csak 1 nőnek sikerült továbbtanulnia 

A projektre vonatkozó következmények: 

● A roma nőknek támogatásra van szükségük tanulmányaikhoz 

– Leckék (idegen nyelvek, oktatási platform használata stb.) 

● Támogatás a gyerekekkel (család és tanulmányok 

összehangolása) 

 

Forrás: 

 

Dragonas, T. (2012). 

Roma anyák és 

kisgyermekeik. Nem 

publikált jelentés. Hága: 

Bernard Van 

LeerAlapítvány . 

Főbb megállapítások: 

● Egy G nevű roma nő, aki éppen egyetemet végzett, úgy tűnik, 

szintén a hagyományos értékek ragaszkodása és a férjével 

közös élettervezés között szakad. 

● Még G-nek is, akinek sikerült leküzdenie azokat a korlátokat, 

amelyek akadályozzák a roma nőket abban, hogy alternatív 

utat válasszanak, 20 évesen megszülte gyermekét. „Látod”, 

mondja, „Ha egy lány befejezte szerelmét, férjhez kell 

mennie. A szüzesség becsületbeli ügy egy roma lány 

számára». 

A projektre vonatkozó következmények: 

● Stabil nevelési kontextusra van szükség, amely kevésbé teszi 

szociálisan kiszolgáltatottá a családot. (:23) 

 

 Forrás: 

 

Themelis, S. (2013). 

Társadalmi változás és 

oktatás Görögországban: 

Tanulmány az osztályharc 

dinamikájáról . Springer. 

Főbb megállapítások: 

 

● Nem ritka, hogy a harmadik generációhoz tartozó nők, 

különösen a fiatalabbak, olyan politikáknak köszönhetően 

lépnek be az egyetemre, mint az egyetemek terjeszkedése, 

valamint a női oktatással kapcsolatos változó mentalitás. A 

roma nők oktatási lehetőségei azonban nem teljesen 

egyenlőek a nem roma társaikhoz képest (:172). 
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  A projektre vonatkozó következmények: 

● Változtassa meg a nők oktatásával kapcsolatos mentalitást 

● Az oktatási környezet és a munkaerőpiac szükségletei. 

 

A roma tanulók szegregációja az oktatásban: 
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GÖRÖGORSZÁ

G 

Forrás: 

 

Takopoulou, S. (2002), A 

cigány két kultúra 

metszéspontjában: 

cigánytalálkozó és nem 

cigány hagyomány az 

oktatásban, Szakdolgozat 

 

Főbb megállapítások: 

● Ha a kisebbségi csoportok jelenléte „problémának” 

számít, amellyel azonnal foglalkozni kell az integráció és 

elfogadásuk elérése érdekében, akkor a szuperkultúra 

taktikáját követik. 

● ha a domináns (hivatalos) kultúra felismeri az egész 

társadalmát jellemző kulturális pluralizmust és 

tiszteletben tartja az egyes csoportok sajátosságait, 

akkor politikája antirasszista érzelmekre épül. 

● A görög oktatáspolitika a kisebbségek oktatására 

asszimilatív. A kisebbségi tanulók sajátosságait nem 

veszik figyelembe 

● Az oktatás megszervezésének módja a domináns 

csoport igényeihez igazodik 

● A legnagyobb csapás, amely a formális oktatást a roma 

gyermek kulturális identitásának érheti, a nyelv 

elutasítása 

● A roma nyelvet, megjelenést, életmódot és 

gondolkodásmódot, élményeket és a roma kultúra 

egészét nem fogadják el az iskola nem cigány csoportjai. 

A család értékrendje nemcsak hogy nem tart lépést az 

iskoláéval, hanem ütközik is vele 

● A nem cigány társadalom sztereotípiái és előítéletei 

ellenséges attitűdöt alakítanak ki ezzel a kulturális 

kisebbséggel szemben az oktatáson belül. 

● A roma anyák és gyerekek nézetei reprezentálják a 

roma kisebbség hivatalos oktatáspolitikához való 

hozzáállását, és jellemzően a cigány gyerekek iskolai 

megítélése és elvárásai lépést tartanak a szüleikével. 

Vagyis ők is bizalmatlanságot fejeznek ki az iskolával 

szemben, idegennek és ellenségesnek tartják, és úgy 

gondolják, hogy az nem kínál nekik mást, csak 

problémákat okoz a nyelvvel és a tanárokkal és 

társaikkal való kapcsolataikban. 

● A roma gyermeket arra kérik, hogy alkalmazkodjon, 

integrálódjon és utasítsa el identitásának azon elemeit, 

amelyek akadályozzák az oktatási rendszerbe való 

zökkenőmentes beilleszkedését. 
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A projektre vonatkozó következmények: 

● akciók a romák részvételének megerősítésére a helyi 

közösség és ország társadalmi, gazdasági, politikai és 

kulturális életében 

● tanárképzés az interkulturális nevelés, rasszizmus-, 

cigányellenesség stb. elveivel összhangban 

 

Papadopoulou, V. (2010), 

Az iskola, amely egyesít: 

oktatási program a 

romákkal való találkozásra, 

Szakdolgozat 

Főbb megállapítások: 

● A romákkal kapcsolatos sztereotípiák meglehetősen 

ellenállóak, és rövid beavatkozással nem győzhetők le 

● az élményszerű tanulás megteremtette a feltételeket a 

gyermekek aktív részvételéhez a roma kultúra 

megismerésében 

 

 A projektre vonatkozó következmények: 

● a két kultúra megismerési programjainak megvalósítása 

az iskolákon belül 

● oktatási programok megvalósítása a különböző 

elfogadását 

Forrás: 

 

Dragonas, T. (2012). Roma 

anyák és kisgyermekeik. 

Nem publikált jelentés. 

Hága: Bernard Van 

LeerAlapítvány . 

Főbb megállapítások: 

 

Görögország továbbra is az egyik utolsó európai ország, ahol de 

facto iskolai szegregáció érvényben marad, és ez a Miniszteri 

Bizottság roma/cigánygyermekek oktatásáról szóló ajánlása 

(2004) , valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága Sampanis és 

mások ítélete ellenére is. (:52) 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

● Nagyon fontos szerep jut az Oktatási Minisztérium roma 

oktatást célzó projektjeinek (:53). 

 

 

A roma nők részvétele az egész életen át tartó tanulási tevékenységekben 
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GÖRÖGORSZÁG Forrás: 

 

Roma nők írástudási 

program, Menemeni 5. 
Interkulturális Általános Iskola 

& 

 

Chatzinikolaou, A., 

Chatzipavlou, G. Roma 

WomenLiteracy Program, 

atDendropotamos in Griva, 

E., Koutsogiannis, D., Dinas, 

K., Staiou, A., 

Hatzipanagiotidi, A. 

&Chatzisavvidis, S. (επιµ.) . 

2014. „Kritikai írás az iskolai 

gyakorlatban” pánhellén 

konferencia anyaga 

Főbb megállapítások: 

● az írástudás, mint a túlélés és a gyermekeik 

segítéséhez szükséges készségek elsajátításának 

szükségessége 

● Számít, hogy a nők hogyan helyezkednek el az 

iskolában, hogyan építik fel és formálják annak 

értékét, és mi az ideológiájuk vele kapcsolatban 

● az írástudás egy társadalmilag strukturált jelenséget 

ajánl, nem csak olvasási és írási készséget (Cook-

Gumperz 2008, Kostouli-Hatzinikolaou, 2011) 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

● a nők szerepvállalását célzó fellépések 

● női példaképek népszerűsítése 

 

Forrás: 

 

Ösztöndíjprogram roma 

érettségizetteknek, hogy a 

Görög Nyílt Egyetemen 

tanuljanakA Művelődési 

Központ közreműködése 

Ampelokipi-Memeneni 

Önkormányzat Roma 

Tagozatával 

Főbb megállapítások: 

 

● a nők nagyon pozitívan reagáltak – 2019: 8 nő és 3 

férfi iratkozott be a 2020-as Görög Nyílt Egyetemre: 5 

nő és én férfi iratkozott be 

 

● Csak 1 nőnek sikerült továbbtanulnia 

A projektre vonatkozó következmények: 

● A roma nőknek támogatásra van szükségük 

tanulmányaikhoz – Leckék (idegen nyelvek, oktatási 

platform használata stb.) 

● Támogatás a gyerekekkel (család és tanulmányok 

összehangolása) 

● támogatást nyújtanak a nők tanulási motivációjának 

fokozásához és erősítéséhez 
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 Forrás: 

Tsiouli, V. (2017), A roma nők 

írástudása, mint társadalmi 

helyzetüket erősítő és 

gyermekeik tanulmányi 

előmenetelét javító tényező. 

A roma anyák nézeteinek 

összehasonlító kutatása Delta 

község két közösségében , 

Doktori értekezés 

 

Főbb megállapítások: 

● úgy tűnik, hogy a romák fiatalabb generációi 

felismerik az oktatás szükségességét 

● A fiatal korban kötött házasság, mint az 

iskolaelhagyás egyik fő oka. A házasságkötés 

leggyakoribb oka a roma kultúra/hagyomány volt 

● a roma nők hagyományos társadalmi szerepe 

továbbra is megmaradt 

● a roma nők munkanélküliségi rátája magasabb, mint 

a férfiaké 

● Az anyák írástudatlansága akadályozza gyermekeik 

oktatását 

● A domináns értékek és a közösség földrajzi 

elhelyezkedése befolyásolja azt, ahogyan a szülők és 

a gyerekek hogyan érzékelik az oktatást, és milyen 

jelentőséget tulajdonítanak neki (Smith etal., 1997: 

344) 

● Az olyan tényezők, mint az alacsony társadalmi-

gazdasági státusz, az állandó lakóhely hiánya és a 

szociális javakhoz és szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés nehézségei nemcsak a gyermek 

fejlődését, hanem a szülői meggyőződéseket és 

gyakorlatokat is befolyásolják (Mendez, Stillman, 

LaForett, Wandersman, Flaspohler, 2004: 119-129). . 

● a nők felismerik az oktatás fontosságát, és azt 

szeretnék, ha gyermekeik tovább tanulnának 

  A projektre vonatkozó következmények: 

● a nők véleményének rögzítése és célzott 

beavatkozások végrehajtása 

● a nők szociális támogatása és a mindennapi életük 

szempontjából hasznos tevékenységekben való 

részvételük 

● tanárképzés a roma nők tanácsadásával és 

szerepvállalásával kapcsolatban 
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GÖRÖGORSZÁG Forrás: 

 

Yiotopoulou, A. (2011), A 

felnőttoktatási központok 

hozzájárulása a Karditsa 

prefektúra romák 

oktatásához. Megközelítés a 

gyakornokok szemszögéből, 

Posztgraduális dolgozat 

 

Főbb megállapítások: 

● A roma nők oktatási programokban való részvételi 

aránya 10%-kal magasabb volt, mint a férfiaké 

● Néhány ok, amiért a nők részt vettek a 

programokon, a következők voltak: 1. menekülni a 

mindennapi életből 2. eltölteni szabadidejüket 3. 

jobb munkát találni. 

● A sérülékeny csoportok fő jellemzői az apátia, a 

közömbösség és az integrációs törekvésekről, illetve 

a társadalomba való visszailleszkedésről való 

lemondás. 

● a képzési programok mindennapi életminőség 

javítását szolgáló hasznossága nagyon fontos volt a 

képzésben résztvevők számára 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

· A képzési tevékenységeknek erősen célzottaknak kell 

lenniük, hogy megfeleljenek e csoportok 

igényeinek és problémáinak 

 

· a programok időtartamának és gyakoriságának 

biztosítania kell a romák szisztematikus 

támogatását 

 

 Forrás: 

 

Tragouda, A. (2017), A roma 

felnőttek motivációinak és 

akadályainak vizsgálata a 

Második Esély Iskolában 

(SCS) való részvételük során. 

SCS SofadonKarditsa esete, 

Mesterdolgozat 

 

Főbb megállapítások: 

● A roma felnőttek második esély iskolákban való 

részvételének fő motívuma az ismeretek elsajátítása 

(főleg a görög nyelv legjobb használata) és a 

munkakeresést célzó oklevél megszerzése. 

● Más motívumok, hogy segítsenek gyermekeiknek és 

"jó példát" mutassanak nekik, hogy jobban érezzék 

magukat, növelve önbecsülésüket és önbizalmukat, 

valamint megerősítve a közösségben elfoglalt 

helyüket. 

● a nők számára ez egy második erősebb ösztönzőnek 

tűnik a "tudás megszerzése" után, a belső ösztönzés 

az önbecsülés elősegítésére, személyiségük 

fejlődésére, az otthonában kívánt sztereotípiára való 

még színvonaltalanabb reakcióra és helyzetük 

javítására. más cigányokat azáltal, hogy oktatással 

társadalmi elismertséget szereztek. A férfiaknál 
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pedig az eredmények megegyeznek Hancock (2012) 

és Rothes és munkatársai kutatásaival. (2013), 

amelyek erősebb külső ösztönzőkre utalnak, például 

szakmai és pénzügyi 

● Ennek a törekvésnek a fő akadálya a mobilitás nélküli 

vagy mobilitás nélküli munkavégzés szükségessége, 

valamint az, hogy a nagyon fiatal családok vállalják a 

saját családalapítási kötelezettségeket. 

● Vannak még "belső" akadályok is, például nem 

adnak sok értéket az oktatásnak, vagy mert úgy 

gondolják, [ha] nem ezt teszik, annak anyagi vonzata 

lesz, vagy / vagy azért, mert ütközik a kultúrával, 

különösen az nők, akiknek az otthonuk és a gyerekek 

az úti célja 

● a család erősen patriarchális, tagjai között erős a 

függőség, az anyagi és érzelmi kötődés, és hogy a nő, 

mint a hagyományok és kultúrájuk őrzője, kevésbé 

érintkezik a külső hatásokkal, és az iskola 

nyilvánvalóan az egyik (Vassiliadou és Pavli-Korre, 

2011). Egybecsengenek Nova-Kaltsouni (40. o.) 

nézeteivel is a fiúkkal és a lányokkal való eltérő 

bánásmódról, mivel a lányokat gyerekeknek és 

családnak szánják, így nincs szükségük oktatásra. 

● a romák oktatását addig nem lehet megoldani, amíg 

meg nem oldódnak az olyan alapvető problémák, 

mint a hátrányos helyzetű térségekben élők, az 

egészségügyhöz való hozzáférés hiánya és a 

hagyományos munkakörökből adódó alacsony 

jövedelem. 

  A projektre vonatkozó következmények: 

● tanárképzés a romák kultúrájáról 

 

 Forrás: 

 

Dragonas, T. (2012). Roma 

anyák és kisgyermekeik. Nem 

publikált jelentés. Hága: 

Bernard Van LeerAlapítvány . 

Főbb megállapítások: 

● A három év alatti gyermeket nevelő roma nők nem 

részesülnek a romák oktatási és élethosszig tartó 

tanulási programjai közül (:43). 

● Úgy tűnik, hogy a nők felhatalmazása a legjobb 

stratégia arra, hogy segítsen nekik aktívan segíteni 

magukon (:57). 

● A Romani Nők Szövetségének (Dendropotamos, 

Thesszaloniki) alelnöke az oktatás fontosságát, mint 

a nők szerepvállalásának alapját emelte ki (:57). 
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  A projektre vonatkozó következmények: 

● A romákkal kapcsolatos új fellépések egyik prioritása 

a roma nőket célozza meg, és olyan szociális 

munkások bevonását, akik kifejezetten arra lettek 

kiképezve, hogy segítsék ezt a csoportot önmaguk 

megerősítésében (:43). 

● A településen belüli szociális központok, mint 

„csomópontok” a legjobb politika, amely felerősíti a 

nők helyzetét, támogatja és javítja a roma családok 

életét. Az ilyen csomópontok – az akadémiai és 

regionális érdekelt felekkel együttműködve – 

könnyen kialakíthatnának további funkciókat és 

szolgáltatásokat, mint például a második esély 

iskoláztatása és az élethosszig tartó oktatási és 

képzési kezdeményezések, valamint a szülői 

támogatás (:57). 

 

 Forrás: 

 

http://peroma.web.auth.gr/p

eroma/sites/roma/files/files/

3_1.pdf 

 

P.3.1. Jó gyakorlatok a 

megerősítéshez 

hozzáférés fiataloknak, 

felnőtteknek 

(főleg nők) romák 

műveltségi programokban. 

 

Szerző: 

AggelosXatzinikolaou, 

Szaloniki, 2013. 

 

 

Főbb megállapítások: 

● A lap hangsúlyozza, hogy a dendropotamoszi roma 

nőknek folytatniuk kell az iskoláztatást különféle 

igények kielégítésére. 

● A roma nők képzési programokban való részvételi 

szükségletei növelik az általános iskolai 

végzettséghez szükséges műveltségi 

követelményeket. 

● A nők tudatosan igénylik azt az oktatást, amelytől 

gyermek- és serdülőkorukban megfosztották őket. 

● A roma nők az órákon kiigazítják és gazdagítják 

korábbi nézeteiket, stratégiákat dolgoznak ki és új 

kulturális kódokat határoznak meg. 

● A roma nők az órákon kiszabadulnak a hallgatás 

kultúrájából, amelyben gyakran csapdába esnek, 

felismerik a helyzetet, amelyben vannak, és 

megtanulják érvényesíteni állampolgári jogaikat. 
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  A projektre vonatkozó következmények: 

● Freire alapvető ideológiai álláspontjainak adaptálása 

a roma nők oktatására a politikai és kritikai 

tudatosság kontextusában. 

● Az írástudás, mint dinamikus, társadalmi és politikai 

folyamat nézete. 

● A teljes alapfokú iskolai végzettséggel nem 

rendelkező nők (diákanyák) iskolába való felvételét 

javasolják fontos részeként. 

egy iskola oktatási mikropolitikájáról. 

● A női tagozat műveltségi kerete egy egész életen át 

tartó tanulási folyamat műveltségi javaslataként 

funkcionálhat, amely a modern ember minden 

szükséges kellékét felállítja ahhoz, hogy aktívan részt 

tudjon venni a környezeti (politikai, gazdasági) 

társadalmi eseményekben. , kulturális stb.). 

 Forrás: 

 

http://aid.com.gr/2017/07/0

4/%cf%87roma-ii- 

 

Projekt : XROMA II 

 

 

 

 

Főbb megállapítások: 

● A roma nők képtelenek kezelni a családon belüli és 

kívüli napi kihívásokat. 

● Képtelenség olyan mechanizmusokat kidolgozni, 

amelyek segítik őket a jövőjük vezetésében. 

 

  Következmények: 

● Tapasztalati és elméleti képzési szeminárium 20 

fiatal, 18-30 év közötti roma nő számára a 

sztereotípiákról, a diszkrimináció fogalmáról, az 

emberi jogokról és kultúrájukról, valamint a 

családdal, környezettel vagy társadalommal való 

napi konfliktusok kezelésének módjairól. 

● Támogatás és útmutatás a nyilvános beszéd 

artikulációjában 
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https://www.nefeliwomen.c

om/ 

 

 

 

Főbb megállapítások: 

 

● Görögországból és más európai országokból 

származó roma nők részvétele 

● Nincs lehetőség arra, hogy a roma nők kapcsolatba 

kerüljenek más nőkkel a közös tapasztalatcsere 

keretében 

  ● módszertani eszközök cseréje a nők szerepvállalása 

szempontjából 

● a nem formális tanulási megközelítések cseréje 

elméletek és technikák tekintetében. 

● a nők személyes, szakmai és üzleti autonómiájának 

megerősítésében és támogatásában tevékenykedő 

felnőttek hálózatának létrehozása, valamint a 

közvélemény e kérdésekkel kapcsolatos 

tudatosítása. 

 

Bevándorlásellenes (cigányellenes) diskurzus: 
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GÖRÖGORSZÁG Forrás: 

 

Zaikou, A., (2015), a 

roma integrációs 

politika láthatatlan 

akadályai: fordított 

rasszizmus és 

öncélzás. Az oktatás 

szerepe , Mester 

disszertáció 

Főbb megállapítások: 

 

· fordított rasszizmus és öncélzó hajlam mutatkozik a 

társadalmi kirekesztettségben szenvedőkben 

 

· az elidegenedés és a marginalizáció az önvédelem 

dinamikájához és az öngettó jelenségéhez vezet 

 

· Az FRA (2009) a kisebbségekkel és a diszkriminációval 

foglalkozó nagy felmérésében (EU MIDIS) a romák az 

etnikai hovatartozásuk miatt leginkább diszkriminált 

lakosságcsoportként jelentek meg. 

 

· identitásuk megőrzése az őket elnyomó erőkkel szemben, 

egységben tartja őket az "ellenséggel" szemben 

 

· az európai e-twining eszköz használata jó eredménnyel 

 

· Az e-twinning programok végrehajtása erős kapcsolatokat 

fejleszt ki az európai polgárok között, szolidaritást és 

kölcsönös tiszteletet teremt, valamint felszámolja az 

idegengyűlöletet és a rasszizmust. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

· olyan tevékenységek végrehajtása, amelyek elősegítik a nők 

közötti interkulturális kapcsolatokat 
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Forrás: 

 

Dragonas, T. (2012). 

Roma anyák és 

kisgyermekeik. Nem 

publikált jelentés. 

Hága: Bernard Van 

LeerAlapítvány . 

Főbb megállapítások: 

● A cigányellenességet nagyban konstruálja a média (:18) 

● A három vizsgált görög újságban nem volt olyan cikk, amely 

roma nőkre vagy gyerekekre összpontosított volna (:18) 

● A roma nők megdöbbentő életkörülményeivel, teljes 

nélkülözésével, a gyermeknevelés, önmagukról és 

családjukról való gondoskodás leküzdhetetlen nehézségeivel 

kapcsolatos valódi problémák nem kerültek szóba, sőt szóba 

sem kerültek (:18) 

● Mindhárom különböző politikai irányzatú újság kevés pozitív 

beszámolója nem képes megváltoztatni az átlagolvasó 

negatív konstrukcióját. Ami a nőkre és a gyerekekre 

vonatkozó utalásokat illeti, ezek ritkák, reflektálatlanok és 

kritikátlanok (:19) 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

·  A marginalizálódás ördögi körének megfordítása 

érdekében szükség van a felnőtt családtagok 

foglalkoztatásának biztosítására, legális lakhatás és méltó 

életkörülmények biztosítására […] (:23). 

 

· A politikusoknak és különösen a döntéshozóknak fel kell 

hagyniuk a romákat megbélyegző retorikával, a 

hatóságoknak pedig kampányeszközökkel, például az ET 

„Dosta! kampány (:20). 
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 Forrás (a projekten 

dolgozó roma tanár 

oldalán): 

 

https://urbact.eu/si

tes/default/files/am

pelokipi_oif_final.p

df 

 

Főbb megállapítások: 

 

● Ampelokipi-Menemeni önkormányzatának együttműködése 

egy roma filológus nővel az AgiosNektarios/Dendropotamos 

roma közösségből Ampelokipi-Menemeni iskola utáni óráira 

a StayTuned projekt keretében. 

● Együttműködés, amely a cigányellenességet tükrözi, és 

kommunikációs csatornákat és jövőbeli együttműködést 

teremt a roma közösség tagjaival, mint a szükséges 

képesítéssel rendelkező szakemberekkel 

● A projektben tanárként részt vevő roma filológus nő 

felhatalmazása. Esetében és az önkormányzattal való 

együttműködésében előnyt jelentett a roma származás. 

● A szakmai képesítésekre összpontosítson, és ne a 

származásra. 

● A romák pozitív társadalmi képviseletének elősegítése a nem 

roma társadalomban. 

● Az önkormányzat és a roma közösség tagjai közötti távolság 

csökkentése. 

  A projektre vonatkozó következmények: 

 

● A roma női példaképek kiemelése. 

● Az önkormányzatok aktív szerepvállalása a sztereotípiák 

lebontásában. 

● Roma női ösztöndíjasok támogatása és felhasználása 

közösségi projektek keretében. 

● Roma tanárok bevonása a roma és különösen a nem roma 

tanulók oktatásába. 
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 Forrás: 

 

https://ido-

alliance.eu/el/arxiki

/ 

 

 

Főbb megállapítások: 

 

· A roma nők hiánya a kormányzati szervekből 

 

· A tankötelezettséget szerzett, készséges roma fiatal férfiak és 

nők ismereteinek átadása az önkormányzati szervek 

irányításával és működésével kapcsolatos ismeretek 

fejlesztése érdekében. 

 

· Fiatal iskolázott roma nők aktív bevonása az önkormányzati 

kérdésekbe. 

 

· A fiatalok együttműködése a helyi hatóságok képviselőivel a 

méltányosság összefüggésében 

 

  A projektre vonatkozó következmények: 

 

● Pozitív, élénk „ellentétes példa” kivetítése, amely 

megkérdőjelezi a romákkal szemben kialakult 

bizonyosságokat. 

● A roma gyakornokok és különösen a nők jutalmazása és 

támogatása egyrészt hódításaik elismeréseként, másrészt az 

automatizálás kockázatának elkerülésének eszközeként a 

társadalmi regresszió lehetőségével a társadalmi kirekesztés 

erősítésére. 

● A regionális szövetség jegyzőkönyvének aláírása 

(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ Ι) 

● Támogatás és útmutatás a nyilvános beszéd artikulációjában 

 Forrás: 

 

Roma Politikai 

Iskola az AID által 

 

 

Főbb megállapítások: 

 

● A roma nők hiánya az állami szervekben 

● Az állampolgári kérdésekkel kapcsolatos ismeretek hiánya 

  A projekt vonatkozásai: 

 

Workshopok/találkozók: 

· a nők szerepvállalása 

● a nők aktív állampolgárok 
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A roma nők diszkriminációjának tapasztalata 

GÖRÖGO

RSZÁG 

Forrás: 

 

 

Macris, V. (2015). A romák 

ellenállása az általános 

iskolai oktatással szemben: 

A hangsúly a roma nők és 

lányok oktatására, valamint 

a görögországi oktatási 

politikákra, akadályokra és 

gyakorlatokra összpontosít. 

Alberta Journal of 

EducationalResearch ,61 

(4), 449-464 . 

Főbb megállapítások: 

 

● A roma nők nemi alapú megkülönböztetést tapasztalnak 

nemcsak a társadalomban, hanem a közösségükön belül is. 

(Macris 2015:457). 

 

● Az iskolai környezetben a diáklányok hármas diszkriminációja – 

nő, roma és gyerek – növeli a velük szembeni kortárs erőszak 

kockázatát, de növeli az iskolai személyzet által elkövetett 

erőszak kockázatát is (Antonopoulou, 2011 in Macris 2015:458) 

 

● A patriarchális sémák közösségen belüli szerepe 

kulcsfontosságú tényező a roma nők elnyomásában, és hiányzik 

a roma civil szervezetek napirendjéről. (Macris 2015:460) 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

● Antonopoulou (2011) javasolja, hogy hangsúlyozzuk a nők jogait 

és a nemek közötti esélyegyenlőségi szempontokat a politikai 

döntéshozatalban azáltal, hogy kijelölünk egy nőjogi és nemek 

közötti esélyegyenlőségi tanácsadót a romákkal foglalkozó 

összes politikai döntéshozó testülethez. (Macris 2015). 

 

● Jó példa erre az Elpida (Remény) Roma Nők Egyesülete, mivel a 

roma nők aktívan részt vesznek közösségükben azáltal, hogy 

találkozókat szerveznek a közösségi problémákról, bevonják 

férjeiket, részt vesznek a városi tanács ülésein és aktívan részt 

vesznek a döntésben. -készítési folyamatok. (Macris 2015:460) 
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Forrás: 

 

Dragonas, T. (2012). Roma 

anyák és kisgyermekeik. 

Nem publikált jelentés. 

Hága: Bernard Van Leer 

Alapítvány 

Főbb megállapítások: 

 

· A roma nők a társadalmi, intézményi és politikai élet számos 

területéről kirekesztődnek a többségi nőkhöz, sőt a roma 

férfiakhoz képest. 

(Dragonas 2012:19) 

 

· A roma nők jogainak megsértése nagyrészt nem dokumentált. 

(Dragonas 2012:20). 

 

· A legtöbb roma nő nem fér hozzá a munkaerőpiachoz. A 

legtermékenyebb éveikben vagy azért nem dolgoznak, mert 

a férjük megtiltja, hogy eltartottjaik vannak, és túl sok 

gyereket kell nevelniük, vagy egyszerűen nem találnak 

munkát. ( Dragonas 2012:22). 

 

· Úgy tűnik, hogy a nők élete csak nagyon kis mértékben 

változott annyi évnyi különféle állami beavatkozás és a 

romákat megcélzó programokra fordított források után. 

 

· A megkülönböztetésmentességi és egyenlőségi intézkedések 

szembetűnő hiánya tapasztalható. Az itt közölt 45 

programozó közül csak kettő címzett roma nőknek (:43). 

 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

● A marginalizálódás ördögi körének megfordítása érdekében 

szükség van a felnőtt családtagok foglalkoztatásának 

biztosítására, a legális lakhatás és méltó életkörülmények 

biztosítására […] (:23). 

 Forrás: 

 

Velesiotou, A. (2016), „A 

helyi hatóságok társadalmi 

szervezeteinek reformja: 

kísérleti akció végrehajtása 

roma nők számára, a 

Karditsai Női Központ által, 

Karditsa önkormányzatánál, 

Posztgraduális dolgozat 

Főbb megállapítások: 

 

· A roma nők dinamikus népességcsoportot alkotnak, amely 

mélyen megtapasztalt, rögzült felfogásokkal és 

sztereotípiákkal rendelkezik, és a cselekvések és/vagy 

stratégia szintjén sem közelítik meg kielégítően, sem 

nemzeti, sem helyi szinten. 

 

· A szociálpolitikát az önkormányzatok és intézmények minden 

szintje, de társadalmi vagy önkéntes szervezetek, civil 
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szervezetek, egyház, aktív állampolgárok is végrehajtják. 

Sok ilyen ügynökség foglalkozik ezzel a lakossági csoporttal, 

hasonló intézkedésekkel és átfedő intézkedésekkel. 

 

· A roma nők írástudatlansága szinte általános. Számos tényező 

igazolja: életkörülmények, iskolahiány a közelükben, iskolai 

lemorzsolódás, családok elköltözése, faji sztereotípiák és a 

lányok helyzete, a patriarchális család felépítése és a nő 

szerepe abban, a hagyományos a családi szerepek további 

kirekesztő mechanizmusokat teremtenek a roma nők 

számára, a korai házasságkötések. 

 

· Az alacsony iskolai végzettség, a rendszertelen részvétel és a 

korai iskolaelhagyás magas százaléka, a magas 

munkanélküliségi ráta és a kevés foglalkoztatási lehetőség 

megfosztja a roma nőket és lányokat a beilleszkedés és a 

társadalomban való teljes részvétel reális lehetőségétől. 

 

● a roma nők nem bíznak a lakossággal szemben a rasszizmus, a 

diszkrimináció stb. miatt 

 

● A roma nők több rasszizmussal és diszkriminációval 

szembesülnek, mint a férfiak a közösségen belül és kívül 

egyaránt 

 

· A roma családok és a társadalom paternalista 

 

● A nők családban betöltött szerepe leromlott 

 

· A romák különleges hagyományokkal rendelkező népesség. A 

köztük lévő összetartó kötelékek segítettek nekik leküzdeni 

a kirekesztés, a kulturális asszimiláció problémáit (G. 

Exarchos, 1997) 

 

· a roma nők családban elfoglalt helyzetét is fontos 

paraméternek kell tekinteni az akciótervezésben 
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  A projektre vonatkozó következmények: 

 

·Feltétlenül szükséges a meglévő szolgáltatások és akciók 

összehangolása az átfedések és esetenként egymással 

versengő beavatkozások kezelése érdekében, amelyeket 

különböző szervezetek felügyelnek vagy hajtanak végre. 

 

· a nők társadalmi, oktatási és szakmai szerepvállalását szolgáló 

programok megvalósítása 

 

·  Megfelelő megközelítés: a „kulcs” a megértés, a 

bizalomépítés, a kapcsolatépítés célja, a női szükségleteken 

alapuló gyakorlatok kialakítása és a nők részvétele a 

cselekvési tervben . 

 

· képzési programok nők számára a társadalmi élet, a polgári és 

a nők jogai terén 

 

 Forrás: 

 

Papakonstantinou, T. 

(2016), A roma nők 

nézeteinek vizsgálata az 

oktatás életükben betöltött 

fontosságáról és az előttük 

álló akadályokról / 

motívumokról, 

Posztgraduális dolgozat 

 

Főbb megállapítások: 

 

·  A roma értékrend a nőket lealacsonyított - korlátozott 

szerepbe helyezi, és nagymértékben a család férfiai 

határozzák meg, míg a nők prioritása az otthonról és a 

gyerekekről való gondoskodás. 

 

·  A roma nők munkanélkülisége és alulfoglalkoztatottsága a 

férfiaktól függővé teszi őket , és elnyomásuk oka, mivel 

kénytelenek elfogadni sok egyenlőtlenséget és 

„rendelkezést” a férfiak részéről (Dousas, 1997). 

 

· A nők minden korosztályának családi kötelezettségei minden 

családban és hagyományokban végső soron az oktatás 

fékezői. A modern roma nők megértették faji mentalitásuk 

előnyeit és hátrányait, ezért szeretnének legalább mindent 

megváltoztatni, ami a fiatal korban kötődik a házassághoz, 

a házasság előtti kapcsolatokhoz, a nők helyzetéhez a 

családban stb. Követni akarják a modern életmódot, és 

megszabadulni a rájuk jellemző idők előítéleteitől 
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 Forrás: 

 

Kotrotsiou, S., 

Gourgoulianis, K., Gouva, 

M. és Skenteris, N. (2014). 

Életkor és nem, mint a 

görögországi romák 

pszichológiai egészségét 

meghatározó tényezők. 

International Journal of 

CaringSciences,7 (3), 873. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Főbb megállapítások: 

 

· A nemek közötti különbségekre összpontosítva ez a tanulmány 

megerősíti, hogy a roma nők alacsonyabb iskolai 

teljesítményt érnek el, mint a roma férfiak és a nem roma 

nők (amint azt az állami adatok is mutatják), és az évek 

során nem történt jelentős előrelépés. 

 

· Kevésbé foglalkoztatják őket a hivatalos foglalkoztatásban, 

következésképpen anyagilag jobban függenek a férfiaktól. 

 

· Óriási szükség van a nemi szempontokat figyelembe vevő 

politikákra, amelyek foglalkoznak az interszekcionális 

diszkriminációval, mint amilyen a roma nőknél 

tapasztalható, különösen az oktatás és a foglalkoztatás 

területén. 

 

· A tanulmány azt mutatja, hogy a beavatkozások nem 

hiábavalók, ezért lehetőség szerint folytatni kell őket, 

ugyanakkor nagy kihívást jelent ezen beavatkozások 

általánosítása és kiterjesztése az idősekre is. 

 

  Következmények: 

● Foglalkozni kell a pozitív példaképekkel és a fiatal nők 

támogatását célzó beavatkozásokkal az őket körülvevő 

társadalom részéről. 

 Forrás: 

 

https://pjp-

eu.coe.int/en/web/access-

to-justice-for-roma-

women/greece 

 

JUSTROM 2 

 

 

Főbb megállapítások: 

· 30 felvilágosító találkozót terveztek roma nők számára. Ezek az 

összejövetelek különböző, a célközösségek számára 

releváns témákat érintenek, mint például az emberi jogi 

intézmények szerepe, a családon belüli erőszak, a 

diszkrimináció, az elérhető szolgáltatások. Céljuk a roma 

nők tájékoztatása és feljogosítása jogaik érvényesítésére és 

a meglévő szolgáltatások igénybevételére. 

 

  A projektre vonatkozó következmények: 

 

● Figyelemfelkeltő összejövetelek roma nők részvételével 

 

● Találkozók a lakosság és a közösség képviselői között 
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 Forrás: Dendropotamos 

Roma Nők Egyesületének 

Roma Politikai Iskola II 

 

https://www.facebook.com

/pg/%CE%A3%CF%8D%CE%

BB%CE%BB%CE%BF%CE%B

3%CE%BF%CF%82-

%CE%93% 

CF%85%CE%BD%CE%B1%C

E%B9%CE%BA%CF%8E%CE

%BD-

%CE%A1%CE%BF%CE%BC%

CE%AC-%CE%98% 

CE%B5%CF%83%CF%83%C

E%B1%CE%BB%CE%BF%CE

%BD%CE%AF%CE%BA%CE

%B7%CF%82-Roma-

Women-Association- 

113400256805877/posts/ 

 

 

Főbb megállapítások: 

 

· A roma nők többszörös megkülönböztetésnek vannak kitéve 

nemük és származásuk alapján. 

 

· A nők emancipációját üzeni, hogy nőszövetség valósítja meg. 

 

 

  A projektre vonatkozó következmények: 

 

· Ismeretadás a résztvevőknek a módszertani eszközök 

használatához, a Diavgeia vagy az opengov.gr oldalon 

történő döntések megtalálásához, választott pozíciók 

megkereséséhez 

 

EURÓPAI 

SZINT 

Forrás: 

 

 

Kotrotsiou, S., 

Gourgoulianis, K., Gouva, 

M. és Skenteris, N. (2014). 

Életkor és nem, mint a 

görögországi romák 

pszichológiai egészségét 

meghatározó tényezők. 

International Journal of 

CaringSciences,7 (3), 873. 

Főbb megállapítások: 

 

A romákat Európa-szerte diszkriminálják, és lényegesen 

rosszabb egészségügyi és oktatási profillal rendelkeznek, mint a 

nem romák (Milcher, 2006, Holt, 2005, Rechel és mtsai, 2009). 

 

 

A projektre vonatkozó következmények: 
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Forrás: 

 

Andrei, R., Martinidis, G., 

&Tkadlecova, T. (2014). Az 

európai roma nők oktatási, 

foglalkoztatási, 

egészségügyi és lakhatási 

kihívásai – a Cseh 

Köztársaságra, Romániára 

és Görögországra 

összpontosítva. Balkán 

Társadalomtudományi 

Szemle ,4 , 323-351. 

Főbb megállapítások: 

● A roma nők elleni diszkrimináció strukturális és átfogó jellegű, 

mélyen gyökerezik számos európai kultúra és közösség 

történetében és gyakorlatában, és életük során minden 

ágazatot és területet megterhel. 

(: 324). 

● A nemek közötti egyenlőség tudatosítására szolgáló rendszer 

és tanterv hiányában az oktatásnak is korlátai vannak a nők 

szerepvállalásának eszközeként. 

● Az elmúlt években pozitív lépések történtek a roma nők 

diszkriminációjának kezelése érdekében (:326). 

A projektre vonatkozó következmények: 

 

· A romákkal kapcsolatos kérdések és a nők szerepvállalásának 

előtérbe helyezése a nemzetközi napirenden. 

 

· A nemzeti projektek középpontjában az önfoglalkoztatás és a 

vállalkozói szellem áll az üzleti ismeretek képzésével és a 

hagyományos roma mesterségek népszerűsítésével (UNDP, 

2006). (:327) 

 

 

 
 
Egyesült Királyság: 
 
 

Egyesült 

Királyság 

Forrás: 
 
A cigány, roma és 
traveller közösségeket 
érintő egyenlőtlenségek 
kezelése 
https://publications.parli
ament.uk/pa/cm201719/
cmselect/cmwomeq/360
/report-files/36008.htm 

Főbb megállapítások: 
● Nem hiányzik a cigány és utazó szülők gyermekeik iránti 

törekvése, de egyesek számára a formális oktatást nem 
tekintik e törekvések részének. 

● Ez azt jelenti, hogy az oktatási rendszer túl könnyen leírja 
a cigány és traveller gyerekekben rejlő lehetőségeket, ami 
lehetővé teszi az előítéletek fennmaradását. 

● A magas színvonalú oktatáshoz való hozzáférés minden 
fiatal jövőbeli sikerének irányvonalát határozza meg. A 
cigányok, romák és travellerek esetében az oktatásban 
való rossz indulás sok más egyenlőtlenség katalizátora 
lehet, amelyekről a vizsgálat során hallottunk. 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
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A projektre vonatkozó következmények: 
● Bizonyítékok vannak arra, hogy a cigány, roma és traveller 

gyerekek oktatási akadályai súlyosak. A rossz iskolai 
végzettség kezelése létfontosságú a cigány, roma és 
traveller közösségekkel szembeni egyéb egyenlőtlenségek 
leküzdéséhez. 

 
 

Forrás: OfstedReport 
 
 
https://asset 
s.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/
system/uploads/attachm
ent_data/file/430866/Ov
ercoming_barriers_-
_ensuring_that_Roma_c
hildren_are_fully_engag
ed_and_achieving_in_ed
ucation.pdf 

Főbb megállapítások: 
● A jelentés összefoglalja, hogyan dolgozott három helyi 

hatóság és 11 iskola a kelet-európai roma gyerekek 
szükségleteinek kielégítésén. Meghatározza a 
kulcsfontosságú kérdéseket és akadályokat, és 
esettanulmányokat ad a bevált gyakorlatokról. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 
● Ennek a felmérésnek az volt a célja, hogy pontosabb 

értékelést kapjon a következőkről: a roma tanulók 
oktatási szerepvállalása és elérése előtt álló akadályok, az 
egyes iskolák és helyi hatóságok előtt álló kihívások, 
amelyekkel nagyszámú roma tanulót támogatnak, akik 
általában még nem beszélnek angolul a sikeresen 
alkalmazott stratégiákat. a helyi hatóságok és iskolák, 
hogy támogassák a roma tanulókat, függetlenül vagy 
másokkal együttműködve, ami más kontextusba is 
átvihető. 

 

 
 

Egyesült 

Királyság 

Forrás: 
Jó gyakorlati útmutató a 
cigány, roma és traveller 
gyermekek oktatási 
eredményeinek 
javításához 
 
https://travellermoveme
nt.org.uk/phocadownl 
oad/TTM%20Good%20Pr
actice%20Guide%20Educ
ation_web.pdf 

Főbb megállapítások: 
 

● Ez a jelentés felvázolja a bevált gyakorlatokat a korai GRT-
gyermekekkel, valamint az általános és középiskolai 
oktatással kapcsolatban, a családok, pedagógusok és 
iskolák beszámolói szerint. 

● Bemutatja egy hároméves oktatási és érdekképviseleti 
projekt eredményeit is, amelyet EsméeFairbairn 
finanszírozott. A kutatás során a következőket vizsgáltuk: 

● KÉRDEZI: • Mit tesznek a sikeres iskolák a részvétel és a 
kohézió ösztönzése érdekében? • A GRT-szülők szerint mi 
működik számukra? • Hogyan kezelik az iskolák a rasszista 
megfélemlítést? • Hogyan tanulhatnak más iskolák a 
bevált gyakorlatok e példáiból? • Mit kell tennie a 
kormánynak a BRT tanulók számának emelése 
érdekében? 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
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A projektre vonatkozó következmények: 
 

● Amint azt az Oktatási és Képzési Minisztérium 2003-ban 
kijelentette, „a cigány utazó tanulók oktatásának helyes 
gyakorlatának megvalósítása az oktatási rendszerben 
mindenki felelőssége – a DfES, a LEA-k, az iskolák, a 
tanárok, a kormányzók, a Traveller Education Support. 
Szolgáltatások, szülők és tanulók10. A gyakorlatban 
azonban ez már nem igaz, mivel a szülők és a gyerekek 
kívül maradnak a döntéshozatali folyamatokon, és 
gyakorlatilag nem léteznek kiegészítő támogató 
szolgáltatások. 

Forrás: 
 
A cigány, roma és 
traveller tanulók 
alulreprezentáltsága a 
felsőoktatásban Jelentés 
a korai évektől a 
középiskoláig és azon túli 
akadályokról 
EllieMulcahy, Sam Baars, 
Kate Bowen-Viner és 
LoicMenzies 
 
 
https://www.cfey.org/w
p-
content/uploads/2017/0
7/KINGWIDE_28494_pro
of3.pdf 

Főbb megállapítások: 
 

● A jelentés célja, hogy az oktatók és gyakorlati 
szakemberek alapos áttekintést nyújtson a cigányok, 
romák és travellerek felsőoktatási alulreprezentáltságáról, 
elsősorban a meglévő akadályokra összpontosítva, 
miközben elkezdi mérlegelni a következő lépéseket és 
megoldásokat e problémák kezelésére. 

● A jelentés a következő megállapításokat foglalja össze: 
meglévő szakirodalom; gyakorlati szakemberek, 
akadémikusok, valamint a cigány és utazó közösségek 
tagjaiból álló kerekasztal; mélyinterjúk gyakorló 
orvosokkal és cigány, roma és traveller hallgatókkal és 
végzettséggel; valamint tanulói fókuszcsoportok roma 
tanulókkal, cigány tanulókkal és ír utazó tanulókkal. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 
 

● Az összes etnikai csoport közül a GRT tanulók teljesítik a 
legalacsonyabb tankötelezettséget. A rossz iskolai 
végzettség fokozatosan csökkenti a fiatalok felsőoktatási 
lehetőségeit, és az iskolai végzettség akadályai 
valószínűleg erősödni fognak a felsőoktatáshoz képest. 
Ezért a felsőoktatásban tapasztalható alulreprezentáltság 
megértéséhez és kezeléséhez fel kell tárni az iskolai 
sikeresség útjában álló akadályokat, valamint a 
felsőoktatásba való bejutás specifikus akadályait. 

 

 
Részvétel kisgyermekkori nevelésben és tankötelezettségben: 
 

Egyesült 
Királyság 

Forrás: 
 
Klaus, S. és Siraj, I. (2020) „A 
romák részvételének javítása az 

Főbb megállapítások: 
 

● Ez a cikk két kvalitatív tanulmány bizonyítékát 
mutatja be, amelyek a romák kisgyermekkori 

https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
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európai kora gyermekkorban 
oktatási rendszerek kulturális 
közvetítés révén”. 
Londoni Oktatási Szemle 
, 18 (1): 
50–64. 
https://doi.org/10.18546/LRE.18.
1.04 
 
(11) (PDF) A romák részvételének 
javítása az európai 
koragyermekkori oktatási 
rendszerekben kulturális 
közvetítés révén. Elérhető 

ekkortól:https://www.researc

hgate.net/publication/34014
1851_Improving_Roma_pa
rticipation_in_European_ea
rly_childhood_education_sy
stems_through_cultural_br
okeringhttps://www.resea 
rchgate.net/publication/3401418
51_Improving_Roma_participati
on_in_European_early_childhoo
d_education_systems_through_c
ultural_brokering [Hozzáférés: 
2021. március 30.]. 

foglalkoztatásának hatását tárják fel. Az első, a 21 
legnagyobb roma népességű európai országban 
végzett felmérés megállapítja a jelenlegi 
munkaerő-felvételi trendeket és a roma 
koragyermekkori pedagógusok felvételének 
motivációit, és becslése szerint legalább 40 000 
további roma alkalmazottra van szükség a 
munkaerőben való arányos képviseletük 
biztosításához. . 

● A második esettanulmányi módszertant használ a 
Szerbiából és az Egyesült Királyságból származó 
tanulás megörökítésére, ahol a roma 
asszisztensek bemutatása segít áthidalni a romák 
korai oktatásban való részvétele előtt álló 
kulturális akadályokat. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 
● A cikk azzal a megfigyeléssel zárul, hogy a romák 

társadalmi befogadása olyan beavatkozásokat is 
igényel, amelyek jóval a formális oktatás 
megkezdése előtt elkezdődnek. 

 

Forrás: 
A SZEGREGÁCIÓTÓL A 
BEFOGADÁSIG – Roma Oktatási 
Alap 
 
 
https://www.romaeducationfun
d.org/wp- 
content/uploads/2019/05/ref_uk
_report_nov20 
11_screen_singlepages.pdf 

Főbb megállapítások: 
 

● Áttekintették a Cseh Köztársaságban és 
Szlovákiában a romák helyzetével kapcsolatos 
szakirodalmi és kutatási jelentéseket, amelyeket 
különböző szervezetek – köztük a Roma Oktatási 
Alap – készítettek és tettek közzé. Ezt az asztali 
kutatást kombinálták az Equality által 2011 
júniusa és augusztusa között nyolc angliai 
helyszínen végzett terepkutatással: Leicester, 
Chatham, Rotherham, Wolverhampton, 
Southendon-Sea, Peterborough, London és Derby. 
A kísérleti kutatás során 61 cseh vagy szlovák 
roma tanulót, 28 roma szülőt és 25 iskolai vagy 
egyéb oktatási alkalmazottat kérdeztek meg. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 
 

● A tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a 
cigány gyerekek speciális vagy de facto szegregált 
iskolákban való nevelése Csehországban és 

https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
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Szlovákiában nem indokolt oktatási, szociális vagy 
kognitív képességeik miatt, mint a kutatásban 
részt vevő roma gyerekek mindegyike. 
Szlovákiában és Csehországban speciális vagy de 
facto szegregált iskolákba küldték, sikeresen 
tanultak az Egyesült Királyság általános iskoláiban. 
Ezért a cseh kormány minden szintjének fel kell 
lépnie és gyakorlati intézkedéseket kell tennie az 
Emberi Jogok Európai Bírósága 2007-es ítéletének 
további késedelem nélküli végrehajtása 
érdekében. A cseh kormánynak biztosítania kell, 
hogy jogi kötelezettségeik teljesítése prioritás 
legyen. 

● Ezt a kísérleti kutatást az Egyesült Királyságban a 
romák valamennyi nemzeti csoportjára kiterjedő, 
jelentős tudományos felméréssé kell fejleszteni, 
most, hogy a módszertant kipróbálták, és fontos 
kezdeti megállapítások állnak rendelkezésre. 

 
 

Egyesült 

Királyság 

Forrás: [hiperhivatkozás vagy 
hivatkozás hozzáadása] 
 
A roma családok részvétele az 
oktatásban és egyéb 
szolgáltatásokban Glasgowban 
Dr. DanielaSime és Dr. 
GiovannaFassetta, Strathclyde 
Egyetem Dr. Michele McClung, 
Glasgow városi tanácsa 
 
https://pureportal.strath.ac.uk
/files- 
asset/39688102/Sime_etal_ro
ma_families_engagement_with
_education.pdf 

Főbb megállapítások: 
 

● Ez a tanulmány a glasgow-i Govanhill körzetben 
élő, 2004 óta Skóciába érkezett roma családok 
életére összpontosít. A jelentés megvizsgálja 
családi és közösségi életüket, és a 
közszolgáltatásokban való részvételükre 
összpontosít, különös tekintettel a gyermekek 
oktatására. 

● A glasgow-i városi tanács 2013-as jelentése 
megállapította, hogy a roma gyerekek 
összességében alacsonyak az eredmények, és 
nagyon alacsony a részvétel. A glasgow-i roma 
családoknál már elérhető munkára építve (Poole 
és Adamson, 2008; Grill, 2012) ez a tanulmány a 
következőket kívánta azonosítani: Mik a roma 
családok igényei és tapasztalatai a kulcsfontosságú 
szolgáltatásokkal (oktatás, egészségügy, 
szabadidő) kapcsolatban; Melyek a roma 
családokkal való munka során a szolgálat fő 
kihívásai ; Milyen elvárásai vannak a roma 
gyerekeknek és a szülőknek az iskolákkal és a 
formális oktatással kapcsolatos kulturális 
attitűdökkel szemben? Milyen tényezők 
befolyásolják a roma családok 
közszolgáltatásokban való részvételét? Hogyan 
lehet leküzdeni a roma gyermekek teljesítményét 
gátló akadályokat? 

 

https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
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A projektre vonatkozó következmények: 
● A roma gyerekek nagyon alacsony 

teljesítményszintjéről széles körben beszámoltak 
(Pečeketal., 2008; Roma Education Fund, 2011 a). 
Mivel a legtöbb uniós tagállam nem bontja le az 
etnikai hovatartozásra vonatkozó adatokat, a 
legtöbb roma gyerekekre vonatkozó adat azonban 
hozzávetőleges. 

● A rendelkezésre álló adatok alapján Romániában a 
roma iskoláskorú gyerekeknek mindössze 64%-a 
jár iskolába (szemben a teljes népesség 98,9%-
ával), és ezeknek körülbelül a fele nem folytatja a 
középiskolát (Roma Oktatási Alap, 2012). 
Szlovákiában nem állnak rendelkezésre adatok a 
nem tanult roma iskoláskorú gyerekekről, az 
iskolába járók közül pedig körülbelül kétharmaduk 
esik le a középiskola előtt (Roma Oktatási Alap, 
2011 b). 

● A roma gyerekek általános teljesítményszintje 
jóval alacsonyabb az OECD-átlagnál. 

Forrás: 
 
Oktatási egyenlőség cigány, 
roma és traveller gyermekek és 
fiatalok számára az Egyesült 
Királyságban 
 
https://www.equalrightstrust.o
rg/ertdocumentbank/ERR8 
_Brian_Foster_and_Peter_Nort
on.pdf 

Főbb megállapítások: 
● Ez a cikk azt bizonyítja, hogy az oktatás területén a 

cigány, roma és traveller közösségek 
nyilvánvalóan egyenlőtlen eredményeket 
szenvednek el. A cikk elsősorban a szerzők első 
kézből szerzett tapasztalataira támaszkodva az e 
közösségek oktatási egyenlőségének 
előmozdításán dolgozott London egyik területén, 
a cikk feltár néhány okot, amiért ez a helyzet, 
kiemelve a cigányok, romák és a romák 
mindennapi tapasztalatait. Utazó családok. 

A projektre vonatkozó következmények: 
● Kiemeli az eredmények javítása érdekében tett 

erőfeszítéseket. Azzal zárul, hogy megvizsgálja a 
jelenlegi koalíciós kormány kialakulóban lévő 
politikáit, és megkísérli felmérni ezeknek az 
egyenlőségre gyakorolt valószínű hatását. 

 

 
Részvétel felsőfokú oktatási szinteken: 
 
 

Egyesült 

Királyság 

Több mint szerencse: hozzáférés 
és siker a felsőoktatásban a 
cigány, roma és utazó 
közösségek (GRT) számára 
 

Főbb megállapítások: 
 

● Ez a jelentés segít bemutatni a tényeket a GRT 
fiatalok oktatási előmenetelével kapcsolatban. 

● Világos ajánlásokat fogalmaz meg nemzeti 

https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
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https://www.educationopport 
tunities.co.uk/wp-
content/uploads/GRT_report_A
ugust_2020-Split.pdf 

szinten és a londoni felsőoktatási intézmények 
számára is. Az ajánlások praktikusak, és érdekes 
módon nem sok esetben igényelnek 
forrásinjekciót. 

● A kihívás a meglévő hozzáférési tervek 
kiigazítása, valamint a tudatosság, a mérés és a 
jelentéstétel javítása. Azt is javasolják, hogy 
London polgármestere hívjon össze 
munkacsoportot. 

A projektre vonatkozó következmények: 
 

● Ez a jelentés azt vizsgálja, hogy az elmúlt 
években a GRT-közösségeket érintő, egymással 
összefüggő társadalmi egyenlőtlenségekre 
irányuló fokozottabb politikai összpontosítás, 
valamint a szélesebb körű hozzáférési munka 
elvégzésének és szabályozásának változása 
vezetett-e az e csoporttal folytatott munka 
növekedéséhez. A Covid-19 oktatásra gyakorolt 
hatásának fényében rámutat arra, hogy különös 
figyelmet kell fordítani a GRT-közösségekre, ha 
kézzelfogható előrelépést kívánunk elérni a GRT-
tanulók felsőoktatásban való részvételének 
növelésében. 

 

Forrás: 
 
Cigányok, romák és travellerek: az 
Egyesült Királyság elfeledett 
felsőoktatási kisebbsége Válasz a 
CommonsSelectCommons a 
Cigány, roma és traveller 
közösségek egyenlőtlenségeivel 
foglalkozó bizottságának 
 
a Sussexi Egyetem Felsőoktatási 
és Tőkebefektetési Kutatási 
Központjában (CHEER), az 
Egyesült Királyságban. 
 
 
https://www.sus 
sex.ac.uk/webteam/gateway/file.
php?name=policy-brief--gypsy-
roma-and-traveller-the-uks-
forgotten-he-minority-

Főbb megállapítások: 
 

● A cigány, roma és traveller közösségek 
kisebbségi csoportként jelentősen 
alulreprezentáltak a felsőoktatásban az Egyesült 
Királyságban. A GRT közösségek gyakran ki 
vannak zárva az egyesült királyságbeli 
felsőoktatásban alulreprezentált csoportok 
befogadását és támogatását célzó részvételi 
politikák, stratégiák és beavatkozások 
szélesítéséből. 

● Sürgősen nemzeti irányvonalat és lendületet kell 
adni a hozzáférés bővítéséhez, a megtartás 
támogatásához és a GRT-hallgatók brit 
felsőoktatásban való részvételének lehetővé 
tételéhez . Tudáscsere/politikai tanulás 
ösztönözhető az Egyesült Királyság és Közép- és 
Kelet-Európa között azzal kapcsolatban, hogy 
miként lehet ösztönözni, támogatni és 
felkészíteni a GRT-közösségeket az Egyesült 
Királyság felsőoktatásába való belépésre. 

https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
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2017.pdf&site= 41 A projektre vonatkozó következmények: 
● Az Office for Fair Access (OFFA) jelenlegi politikai 

iránymutatása megköveteli az oktatási 
intézményektől, hogy fontolják meg, hogy 
további csoportokat célozzanak meg hozzáférési 
megállapodásaikban, például „cigány és traveller 
közösségekből származó diákokat”, akik 
„jelenleg alulreprezentáltak és/vagy hátrányos 
helyzetben vannak a felsőoktatásban nemzeti 
szinten” (OFFA, 2016, 13. o.). Ez a nyilatkozat 
elismeri azt a politikai és tudományos 
aggodalmat, amely annak biztosításával 
kapcsolatos, hogy a finanszírozáshoz való 
hozzáférés és a kezdeményezések szélesítése a 
leginkább marginalizált kisebbségeket célozza 
meg. A „megfontolásra” vonatkozó követelmény 
azonban nem jelent elég erős lendületet vagy 
beavatkozási menetrendet a felsőoktatási 
intézmények számára ahhoz, hogy támogassák a 
cigányok, travellerek és romák bevonását az 
Egyesült Királyság felsőoktatásába. 

 
 
A roma nők részvétele az egész életen át tartó tanulási tevékenységekben 
 
 

Egyesült 

Királyság 

·  
Roma nők felsőoktatási 
részvétele: kinek a felelőssége? 
Tamsin Hinton-Smith1 Emily 
Danvers és TanjaJovanovic 
 
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint
/65701/1/__smbhome.uscs.susx.
ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20
Womens%20Higher%20Educatio
n%20Participation.pdf 

Főbb megállapítások: 
● Öt roma női hallgatóval készült interjúra 

támaszkodva ez a tanulmány feltárja az 
ellentmondásokat a felsőoktatásba való 
bejutás egyéni önfejlesztése és a roma 
közösségek „javítása” tágabb javát szolgáló 
oktatási törekvései között. Ahmed (2012) 
intézményi hovatartozásról szóló munkáját 
felhasználva e narratívák sajátos nemi jellegét 
tárjuk fel abban, hogy a „kettősen” 
marginalizált testek kívülállóként helyezkednek 
el, oktatási ajándékot kapva. 

A projektre vonatkozó következmények: 
● Ez a tanulmány a nemek jelentőségét a roma 

nők felsőoktatási tapasztalatainak 
alakításában, valamint azt, hogy a hallgatók 
hogyan tárgyalják a felsőoktatási 
részvételükkel kapcsolatos egyéni és kollektív 
felelősséggel kapcsolatos elvárásokat. 

 

https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
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Forrás: 
 
A Roma Voices támogatása 
 
Szerző: Philip Brown, Daniel Allen, 
SindyCzureja, LiviuDinu, 
SzymonGlowacki, Gabi Hesk, 
Sylvia Ingmire, Philip Martin, 
Orsos Maria Palmai Orsolya és 
TereziaRostas 2016. december 
https://www.mhcc.nhs.uk/wp-
content/uploads/2020/09/Suppor
ting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf 

Főbb megállapítások: 
● A Supporting Roma Voice projekt célja az volt, 

hogy orvosolja a migráns romák 
beilleszkedésének megoldásában az Egyesült 
Királyságban felmerülő tudásbeli 
hiányosságokat. 

● Összesen 159 fő vett részt 19 
fókuszcsoportban, amelyek a következő 
helyszíneken zajlottak: Glasgow, Leicester, 
London, Oldham, Salford és Sheffield. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 
● Bár az Egyesült Királyság oktatási rendszerének 

inkluzivitását üdvözölték a származási 
országukban tapasztalt diszkriminációhoz 
képest, a roma migránsok vegyes nézeteket 
vallottak a számukra bizonyos iskolákban 
nyújtott oktatás minőségéről. 

 
Bevándorlásellenes (Cigányellenes) diskurzus 
 
 

Egyesült 

Királyság 

Küzdelem a cigányellenes 
intézményi válaszok és ígéretes 
gyakorlatok ellen az EU-ban és a 
kiválasztott tagállamokban Sergio 
Carrera, IuliusRostas és Lina 
Vosyliūtė 

 
https://core.ac.uk/downl

oad/pdf/14 
8913474.pdf 

Főbb megállapítások: 
● A jelentés további következtetéseket von le, 

és szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg az 
uniós és nemzeti döntéshozók számára a 
cigányellenesség hatékony leküzdése 
érdekében. 

● A szerzők kiemelik, hogy a cigányellenességről 
szóló vitáknak nem csak a meghatározására 
kell összpontosítaniuk, hanem a jelenlegi 
nemzeti és uniós politikák tényleges 
eredményeire, valamint az uniós jogállamiság 
és az alapvető jogok nyomon követési és 
jelentési mechanizmusainak erőteljesebb 
alkalmazására. 

A projektre vonatkozó következmények: 
● Az előterjesztett kulcsfontosságú javaslat az, 

hogy a nemzeti romaintegrációs stratégiákra 
vonatkozó uniós keretrendszert ki kell 
terjeszteni a nemzeti romaintegrációs és 
cigányellenesség elleni küzdelem uniós 
keretévé, és fel kell ruházni a szükséges 
felhatalmazással és eszközökkel a romák 
szisztematikus és intézményes 
megnyilvánulásainak kezelésére. 
cigányellenesség. 

https://www.mhcc.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/09/Supporting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf
https://www.mhcc.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/09/Supporting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf
https://www.mhcc.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/09/Supporting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/148913474.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/148913474.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/148913474.pdf
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Forrás: 
 
Roma migráció, migránsellenes 
hangulat és társadalmi integráció: 
esettanulmány Délkelet-Angliában 
David Smith Anglia Ruskin 
Egyetem, Egyesült Királyság 
 
 
https://journals.sagepub.com/doi/
pdf/10.1177/0269094218766456 

_ 

Főbb megállapítások: 
● Ez a cikk a szlovákiai roma bevándorlók 

letelepedési és lakóhelyi mintáit tárja fel a 
kenti Chathamben, ahová a 2000-es évek 
közepe óta jelentős számban költöztek. 

● A megbeszélés rávilágít a résztvevők migrációs 
stratégiái, társadalmi kötődései és 
letelepedési mintái közötti kapcsolatra az 
Egyesült Királyságban, valamint az örökbe 
fogadott szülővárosukban az egyre sokrétűbb 
generációk közötti élettapasztalatok között. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 
● Vertovec (2006) „hiperdiverzitás” fogalmát 

használják az elemzés keretébe, amely 
lehetővé teszi az elmozdulást az olyan 
homogenizáló kategóriáktól, amelyek a 
romákat minőségileg „különbnek” tekintik, 
mint a többi migráns népesség, és a 
generációs specifikus hibrid csoportdinamika 
irányába, amely a helyi szint (Tremlett, 2014). 

 

 
 
 

Egyesült Királyság Forrás: 
 
 
https://www.transformingsociety
.co.uk/2020/12/14/anti-
gypsyism-and-its-hidden-links-to-
mental-health/ 

Főbb megállapítások: 
 

● A GTR-közösségekkel szembeni fajgyűlölet 
súlyosbított ártalmait továbbra sem ismerik el, 
és ez a kísérleti projektjelentés jelentősen 
hozzájárul e hiányosság pótlásához, és javítja 
az öngyilkos és parasuicid magatartással 
kapcsolatos ismereteinket ezekben a 
kiszolgáltatott csoportokban. 

 

A projektre vonatkozó következmények: 
● Ennek a marginalizálódásnak a közös vonulata 

a „cigányellenesség”, amely a cigányokkal és 
romákkal szembeni rasszizmus egy sajátos 
formája, amelynek középpontjában olyan 
trópusok állnak, mint a kriminalitás és a 
kulturális diszfunkcionalitás; ez a romákkal 
szembeni rasszizmus különálló formája, amely 
egyrészt hasonló , másrészt különbözik a 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269094218766456
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269094218766456
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269094218766456
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
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rasszizmus sok más típusától, és összefonódik 
azzal. 

 

Forrás: 
 
„Cigányinvázió”: Az újság kritikai 
elemzése a cseh és szlovák roma 
menedékkérőkre Nagy-
Britanniában, 1997. 
2000. december Romai Studies 
5(10):23-47 
DOI: 10.3828/rs.2000.2 

Főbb megállapítások: 
 

● A brit sajtó legtöbb részétől ezek a családok 
vitriolos és nyíltan ellenséges reakciókat 
kaptak. Ebben a cikkben ez az újságcikk lesz az, 
amelyet kibontunk, megvizsgálunk és 
kritikusan megvitatunk. Fontos, hogy az 
újságszövegeket nem egyszerűen egy kortárs 
esettanulmány anyagának tekintjük, hanem 
olyan elemzési tárgynak, amely egyrészt egy 
adott történelmi pillanat terméke, másrészt 
egy hosszabb történelmi projekt közelmúltbeli 
megnyilvánulása, amelynek célja a romák 
bírálatának felépítése. és cenzúrázó módokon. 

A projektre vonatkozó következmények: 
 

● Az elemzés nagyon keveset tár fel e 
menedékkérők küzdelmeiből és 
tapasztalataiból, de mindent a brit 
idegengyűlöletről, cigányellenességről és (a) 
brit életmódról. 

 

 
A roma nők diszkriminációjának tapasztalata 
 
 

Egyesült Királyság Forrás: 
Cigányok, utazók és romák: 
Tapasztalati szakértők, akik 
áttekintik az Egyesült Királyságban 
a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák európai uniós 
keretrendszerének előrehaladását 
 
 
https://www.birmingham.ac.uk/D
ocuments/college-social-
sciences/social-
policy/iris/2014/Experts-by-
Experience--JRTF-Report-Oct-
2014.pdf 

Főbb megállapítások: 
 

● A kutatás öt kiemelt területen vizsgálta a 
cigány, traveller és roma emberek 
tapasztalatait: diszkrimináció, szállás, oktatás, 
egészségügy és foglalkoztatás. 

 
 

A projektre vonatkozó következmények: 
 

● Nagyon kevés adat áll rendelkezésre a roma 
gyerekek és fiatalok oktatási tapasztalatairól 
és eredményeiről az Egyesült Királyságban. 
Kelet-Európában a roma gyerekek 
aránytalanul nagy arányban kerültek 
szegregált vagy speciális iskolákba. 

● Egy, az Egyesült Királyságban végzett 

https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
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kisléptékű kutatás megállapította, hogy a 
származási országában korábban szegregált 
vagy speciális iskolákba került roma tanulók 
többsége sikeresen befejezte tanulmányait az 
Egyesült Királyság általános iskoláiban. 

Forrás: 
 
A gyermekágyas roma nők 
hátrányos megkülönböztetése a 
szülési ellátásban Európában: 
vegyes módszerekkel, 
szisztematikus áttekintés Watson, 
Helen L. és Downe, Soo 
 
Elérhető: 
http://clok.uclan.ac.uk/16763/ 

Főbb megállapítások: 
 

● Célkitűzés: Áttekinteni a megjelent 
bizonyítékokat a roma nőkkel szembeni 
diszkriminációról a szülési ellátásban 
Európában, és az ezt célzó beavatkozásokról. 

A projektre vonatkozó következmények: 
 

● Eredmények: Kilencszáz dolgozatot 
azonosítottunk; három kvalitatív tanulmány és 
hét szürke irodalomforrás felelt meg a 
felülvizsgálati kritériumoknak. Ezekből 
kiderült, hogy sok roma nő akadályokba 
ütközik a szülési ellátáshoz való hozzáférés 
előtt. Még akkor is, ha hozzájuthatnak az 
ellátáshoz, etnikai hovatartozásuk, gazdasági 
helyzetük, lakóhelyük vagy nyelvük alapján 
diszkriminatív bántalmazást tapasztalhatnak. A 
szürke irodalomból kiderült, hogy néhány 
egészségügyi szakember negatív 
meggyőződéssel bír a roma nőkről. Nem 
jelentek meg olyan kutatási tanulmányok, 
amelyek a roma nők és csecsemőik elleni 
európai diszkrimináció kezelésére irányuló 
beavatkozások hatékonyságát vizsgálták volna. 
A Roma Egészségügyi Mediációs Program egy 
ígéretes beavatkozás, amelyet a szürke 
szakirodalom azonosított. 

 
 
 

Egyesült 

Királyság 

Forrás: 
 
A rasszizmus utolsó elfogadható 
formája? A cigány, roma és 
traveller közösségeket átható 
diszkrimináció és előítéletesség 
 
https://travellermovement.org.u
k/phocadownload/userupload/eq
uality-human-rights/last-
acceptable-form-of-racism-

Főbb megállapítások: 
 

● Ez a jelentés a cigány, roma, utazó (GRT) 
emberek előítéletekkel és diszkriminációval 
kapcsolatos tapasztalatait tárja fel az Egyesült 
Királyság 214 tagjának részvételével készült 
online felmérés alapján. 

● A Faji Egyenlőségi Bizottság korábban „a 
rasszizmus utolsó tiszteletreméltó formájának” 
minősítette a GRT-személyekkel szembeni 
diszkriminációt, míg az Egyenlőségi és Emberi 

https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
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traveller-movement-report.pdf Jogi Bizottság újabb jelentése kiemelte, hogy a 
GRT-személyek továbbra is elfogultsággal és 
ellenségességgel szembesülnek a 
társadalomban. 

 
 

A projektre vonatkozó következmények: 
● Ez a felmérés új megvilágításba helyezi a 

diszkrimináció és az előítéletek tapasztalatainak 
mértékét olyan területeken, mint az oktatás, a 
foglalkoztatás, az egészségügy és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Azt is 
feltárja, hogy a gyűlöletbűnözés milyen 
mértékben hat a közösség tagjainak 
mindennapi életére, milyen megküzdési 
mechanizmusokat használnak, és milyen 
valószínűséggel fordulnak segítségért. 

 

Forrás: 
 
Gyűlölet: „Reguláris, mint az eső” 
Pilóta kutatási projekt a 
gyűlöletbűnözés cigány, utazó és 
roma (GTR) közösségekre 
gyakorolt pszichológiai hatásairól 
A GATE HERTS megbízásából 
készült jelentés, amelyet a 
Lakásügyi, Közösségi és 
Önkormányzati Minisztérium 
(MHCLG) finanszírozott. ©Carol 
Rogers Margaret Greenfields és 
Carol Rogers 2020. december 
 
http://bucks.ac.uk/__data/assets
/pdf_file/0028/54649/Rain-
Report.pdf 

Főbb megállapítások: 
 

● A cigányok, travellerek és romák a legrosszabb 
eredményeket érik el Nagy-Britanniában az 
összes etnikai csoport közül az iskolai 
végzettség, az egészségügy és a foglalkoztatás 
tekintetében. Aránytalanul képviseltetik 
magukat a büntető igazságszolgáltatásban is. A 
GTR közösségeken belül magasabb a halálozási 
arány és (anekdoták szerint) az öngyilkosságok 
incidenciája, mint a szélesebb brit lakosság 
körében. 

A projektre vonatkozó következmények: 
● Az összes mentális egészségügyi probléma felét 

tizennégy éves korig azonosítják, és huszonnégy 
éves korig 75%-ra emelkedik. Jelenleg az 
Egyesült Királyságban minden negyedik 
felnőttnek és minden tizedik gyermeknek 
diagnosztizálható mentális egészségügyi 
problémái vannak. 

● Ezeket a kockázatokat számos társadalmi 
kockázati tényező súlyosbítja, beleértve a 
szegénységet, a munkanélküliséget, az 
alacsonyabb iskolai végzettséget, a bizonytalan 
vagy rossz minőségű szállást és az extrém 
stresszt (PHE, 2019), rávilágítva arra, hogy 
életük sok más aspektusához hasonlóan a GTR 
közösségek is a népesség sebezhetőbb a 
mentális betegségekkel szemben, és ennek 

https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
http://bucks.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0028/54649/Rain-Report.pdf
http://bucks.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0028/54649/Rain-Report.pdf
http://bucks.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0028/54649/Rain-Report.pdf
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megfelelően a mentális betegségekkel 
összefüggő magasabb öngyilkossági kockázat. 

 

 


