
 
 

PROGRAMKONCEPCIÓ 
 

Civil szervezetek a roma társadalmi integrációért 
Az EU roma stratégia adaptálása, a cigányság helyzetének biztonsági kockázatai. Civil 

programok az integrációért - magyar, szlovák, szerb (cseh) tapasztalatok   
koncepció 

 
A BHKK 2011. március konferenciája „folytatása” – áttekintés és problémafelvetés és 
tapasztalatcsere 
 
Téma: 

1. Az EU roma stratégia adaptálása, a cigányság helyzetének biztonsági kockázatai. Civil 
programok az integrációért – magyar, szlovák, szerb (cseh) lokális tapasztalatok - 
work shop 

 
2. A roma migráció jellemzői, a migráció okai és következményei a V4 országokban - 

kutatási program 
 
Téma indoklása: 
 
Az EU roma keretstratégia, a nemzeti stratégiák megalkotása (kezdeményezése) rávilágított, 
hogy a cigányság helyzetének állapota, társadalmi integrációjának súlyos hiányosságai 
európai szinten – bár különböző élességgel – társadalmi feszültséghez vezetnek. A probléma 
megoldása lehetetlen a társadalmi szervezetek, roma és nem roma, az önkormányzatok és a 
rendőrség együttműködése nélkül; továbbá elképzelhetetlen a cigányság önszervező aktivitása 
nélkül. 
A BHKK 2011. márciusi Civil szervezetek az európai biztonságért konferencia roma 
paneljában felmerült az igény a téma részletesebb, a biztonságra koncentráló tárgyalásának 
igénye. 
A KIM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága kiadta a Nemzeti társadalmi 
felzárkózási stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – (2011–2020) c. 
stratégiát, melyben az integráció egyik hangsúlyos eleme a biztonság a cigányság 
vonatkozásában. Megjelent a stratégia megvalósítására, elsősorban az önkormányzatok 
számára kiírt pályázati csomag 2012. januárban a TÁMOP keretében. 
Ugyancsak a visegrádi országokban jellemzően erőteljesen növekedett a roma migráció a 
tengerentúlra, szinte kizárólagossággal Kanadába. A jelenség súlyát államközi diplomáciai 
konfliktusok is jelzik, valamint újságcikkek sokasága foglalkozott a kérdéssel. Ugyanakkor a 
migráció speciális természetével, társadalmi okaival, következményeivel, ebből következően 
az optimális, távlatos politikai megoldás keresésével, kutatásával kevéssé foglalkoztak. 
 
A program célja:  

1. A roma, nem roma civil szervezetek közötti kapcsolatteremtés és tapasztalatok cseréje, 
továbbá az állami és civil szervezetek közötti együttműködés szinergikus hatásának 
bizonyítása. 

2. A hasonló célokat megvalósító civil szervezeti háló bővítése. 



3. A roma migráció kutatása – problémafeltáró, megoldási javaslatok kidolgozása 
(projekt kutatás)  

 
 
 
Elérni kívánt eredmény: 

- Folyamatos, tartós együttműködés a résztvevők között – az önkormányzati, rendészeti 
és civil szervezetek horizontális kapcsolatainak aktív működése 

- Folyamatos konzultáció folytatása a www.civilszervezetek.bhkka honlapon 
- Kiadvány: a work shop tapasztalatainak, előadásainak szerkesztett megjelentetése 
- Tanulmány a roma migrációról – javaslat a probléma megoldására  

 
 
A program időtartama: 
 

I. szakasz 2012. január-július – work shop, Gyöngyös  
II. szakasz 2012. szeptember-december – work shop Miskolc-Kassa 

III. szakasz 2013. január-július – az illegális migráció a roma lakosság körében – kutatási 
projekt 

IV.  szakasz 2013. szeptember-december – work shop Miskolc-Kassa és kutatási 
eredmény bemutatása 
 

Események 
 
Work shop – Gyöngyös 2012. április 25. 
téma:  

- biztonságos település – roma és nem roma, civil és nem civil együttműködés a 
közbiztonság fenntartásában; magyar, szlovák tapasztalatok 

 
résztvevők: Gyöngyös önkormányzata, városi rendőrkapitány, roma nemzetiségi 
önkormányzat, civil szervezetek, egyházi szervezetek 
 
Work shop – Kassa/Miskolc 2012. szeptember 
téma:  

- az EU roma keretstratégia adaptálása nemzeti keretekben  
- szinergikus programok a vegyes lakosságú település biztonsága érdekében – az előző 

workshop legeredményesebb szervezeteinek tapasztalatai 
- migráció, illegális migráció a V4 országokban – határmenti és tengerentúli roma 

migráció okai, jellemzői, problémái 
 
 


