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Kerületi roma koncepció
A ferencvárosi anti-szegregációs terv egyik kiemelkedő eredményének tekinti, hogy rendelkezzék
2003.júniusa óta hatályos, jól működő roma koncepcióval. Az önkormányzat célja, és szándékai a
roma lakosság érdekeinek megfelelő. A koncepcióra épülő gyakorlati lépések kézzel foghatóak,
többnyire eredményesek. A Képviselő - Testület, az Emberi Jogi, Civil Szervezetei és Egyházi
szakbizottsága a kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve évente meghatározza a
feladatokat és a végrehajtását rendszeresen értékeli, ellenőrzi. A kerületi roma program a kitűzött
alapcélok megőrzése mellett a körülményekhez igazodva folyamatosan aktualizálódik. A kerületben
élő mintegy 7000 romát az önkormányzat egyenrangú és egyenjogú polgárként kezeli.
A koncepció meghatározta A romák társadalmi és gazdasági helyzetéről, esélyeikről és
lehetőségeikről, a meglévő gondokról és feszültségekről a rendszerváltást követően egyre nyíltabban
és őszintébben esik szó. Világosan kezd kirajzolódni, hogy a megítélésében és a cselekvési
alternatívák kialakítása során az emberjogi szempontokat érvényesíteni kell. Olyan szemléletet kell
fokozatosan kialakítani és érvényesíteni, amely nemcsak tudomásul veszi, hanem tiszteli a roma
kisebbséget, a roma hagyományokat és kultúrát, együttműködésre és párbeszédre kész, nyitottság
jellemzi, fellép a diszkrimináció ellen, ösztönzi az önálló identitás vállalását, integrálni és nem
szegregálni akar.
A roma koncepció az alábbi területeket emeli ki:
•
•
•
•
•

a kerületi romák életkörülményeit, szociális és egészségügyi helyzetét, munkalehetőségeit,
vállalkozásaikat érintő kérdéseket,
a képzés-nevelés kérdéseit az óvodai neveléstől a szakképzésig és az egyetemig,
a sport és szabadidő kérdéseit,
a roma kultúrát és hagyományőrzést,
a Ferencvárosi Önkormányzat és roma kisebbség közötti kapcsolatrendszert érintő
kérdéseket.

Számos eredmény született. A legfőbb eredmény, hogy szegregált területen társadalmi békesség van.
A város rehabilitáció a családok százainál gyökeres és pozitív változást hozott. Valamennyien
komfortosabb, emberibb lakáshoz jutottak, mely az integrálódásuk alapfeltétele. Több szociális
lehetőséget és az egészségügyi prevenciót erősítő intézkedés történt. A program elsősorban a
családokra, a kisgyermekek élethelyzetének javítására koncentrál. A közcélú, közhasznú és
rehabilitációs munkavégzési lehetőség folyamatosan biztosított. 2009.évtől kezdve közfoglalkoztatási
programalapján dolgozik a FESZOFE non-profit Kft. A roma vállalkozások egy része bontási,
szakipari és kereskedelmi megbízások teljesítésével részt vállal a városfejlesztésben.
A roma tanulókkal foglalkozó közoktatási intézmények a törvényben előírt esélyegyenlőséget, az
integrációt egyaránt szem előtt tartó képzési-nevelési gyakorlatot érvényesítenek. A roma tanulók
felzárkóztatásban, a tehetség gondozásában, nagy szerepe van a tanodai programoknak, a tanórán
kívüli korrepetálásnak, és a művészeti nevelő erejének Törekednek, és részben meg is valósulnak a
gyermek-, és ifjúsági táborok, a kulturális és sport programok.
A Ferencvárosi Roma Kulturális Fesztivál 2004 óta évente megrendezésre kerül. A roma művészek,
alkotók számos megjelenési lehetőséget kapnak. Roma zenészek foglalkoztatására a Képviselő-testület
2009-ben szerződést kötött a Ferencvárosi Roma-népi Zenekarral, amelyik közcélú foglalkoztatási
formában működik. A Roma Holokauszt emlékművének felállítását a Ferencvárosi önkormányzat
anyagilag támogatta.
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