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FŐBB TÉNYEK ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK A FÓKUSZCSOPORT 
RÉSZTVEVŐINEK VÉLEMÉNYE ALAPJÁN 

 ￭ A fiatalok a jövő nemzedékének látják magukat, ezért fontosnak tartották a közéleti szerepvállalásukat. 
A fiatal korosztály fejlesztése, képzése fontos, mert a fiatalok progresszívebbek és újítóbbak, 
mint a jelenlegi vezetés. A roma ifjúságnak sokkal nagyobb a lehetősége arra, hogy csökkentse a 
rendszerszintű rasszizmust.

 ￭ A roma fiataloknak általában nincs meg a kellő tudásuk és tudatosságuk a Roma aktivizmusról, a 
fennálló lehetőségekről és a fiatalok jogairól. 

 ￭ A roma fiatalok részvételi motivációját gátolja, hogy nincsenek meg a megfelelő készségeik és 
információik arról, hogy hogyan és mikor vegyenek részt, és mindennapi kihívások is hátráltatják őket.

 ￭ A fiatal romák bizalmatlansággal és szkepticizmussal találkoznak saját közösségük oldaláról. Mind az 
idősebb generáció, mind a fiatal Romák iránti negatív társadalmi attitűdök hátráltatják aktivizmusukat.

 ￭ Mind a roma, mind a pro-roma nem kormányzati szervezetek (NGO) vezetősége nagy kihívást jelent a 
roma fiatalok szerepvállalása szempontjából. A legtöbb NGO nem tesz meg mindent annak érdekében, 
hogy elérje és tájékoztassa a roma fiatalokat a különböző részvételi lehetőségekről.

 ￭ A roma fiatalokat nem képviselik a többségi ifjúsági struktúrákban. Ennek oka, hogy nem hívják meg 
őket vagy nem ismerik el őket. Ez oda vezet, hogy a roma fiatalokat passzív szerepben pozícionálja a 
többségi ifjúsági mozgalomban.

 ￭ Hiányzik az intézményi támogatás a roma ifjúsági tevékenységekhez. A többségi intézmények nem 
vesznek tudomást a roma és roma ifjúsági problémákról. Az intézményeknek el kellene jutniuk a 
romákhoz és támogatniuk kellene őket abban, hogy hozzájáruljanak a fiatalokra és romákra vonatkozó 
különböző stratégiák vagy akciótervek tervezéséhez és végrehajtásához, illetve aktív részt vállaljanak 
azokban.

 ￭ A strukturális cigányellenesség egy másik fontos kihívás, ami minden szinten gátolja a roma fiatalok 
részvételét. Ez tükröződik abban, ahogyan a hatóságok, a civil társadalmi szervezetek és a politikai 
döntéshozók kezelik a roma kérdéseket, hogyan tekintenek a romákra, mennyire hajlandóak meghallani 
a romák véleményét és egyenlő partnerként bevonni őket a különböző akciókba és intézkedésekbe. 



1. A PROJEKT RÉSZLETEI ÉS MÓDSZERTANA 

Ez a jelentés a Phiren Amenca Nemzetközi Hálózat vezette Roma Fiatalok Hangja projektben részt vevő 

számos szervezet 2019 és 2020 között végzett munkájának eredménye.1 Munkája során a Phiren Amenca 

Európa minden tájáról különböző tanulmányi háttérrel, nyelvtudással és nemzetközi tapasztalattal rendelkező 

roma fiatalokkal dolgozik, de olyan szegregált és elszegényedett területekről származó roma fiatalokkal is, 

akik a szervezet tevékenységeinek résztvevőiként gyakran először hagyják el városukat vagy országukat. A 

Phiren Amenca azzal a céllal végzett kutatást a roma fiatalok előtt álló különböző kihívásokról, igényekről és 

lehetőségekről, hogy az európai projektek és intézményi menetrendek a roma fiatalok bevonásához igazíthatók 

legyenek.2 

A Roma Fiatalok Hangja projektet 2018-ban a Phiren Amenca Nemzetközi Hálózat, a ternYpe Roma 

Ifjúsági Hálózat és partnereik kezdeményezték azzal a céllal, hogy a roma és nem roma fiatalok alulról 

szerveződő társadalmi mozgalmát segítsék. A projekt céljai a romák és nem romák közötti megbékélésre, 

társadalmi igazságosságra, szolidaritásra és tiszteletre törekvés, valamint a romákkal szembeni sztereotípiák, 

a cigányellenesség3 és a rasszizmus elleni fellépés voltak. A projekt fő tevékenységei között szerepelt a romák 

és nem romák közötti tisztelet, párbeszéd és szolidaritás tudatosítása és az e célból folytatott kampány; a 

roma ifjúsági szervezetek kapacitásépítése helyi és nemzeti szinten; a roma fiatalok hangjának hallatása, 

mozgósításuk és szerepvállalásuk a politikai döntéshozatali folyamatokban; valamint a fiatalok és ifjúsági 

szervezetek szerepének erősítése a roma és nem roma fiatalokat célzó nemzeti és európai politikák 

összefüggésében. 

A projekt célja az volt, hogy a roma fiatalok (és szervezeteik) képessé váljanak arra, hogy kiálljanak 

saját szükségleteikért, hozzájáruljanak a sztereotípiák és a rasszizmus elleni küzdelemhez (kampányokkal, 

a romák és nem romák közötti párbeszéddel, a szolidaritás és az emberi jogok védelme érdekében civil 

társadalmi szövetségek révén), és megismerjék a roma vonatkozású, már meglévő európai és nemzeti politikai 

kezdeményezéseket. Végül, de nem utolsósorban a projekt azt tűzte ki célul, hogy (1) a döntéshozók és a 

civil társadalom jobban elismerje a roma ifjúsági szervezeteket a változás előmozdítóinak és partnereinek; s 

ezzel egyidejűleg (2) felhívja a politikusok és döntéshozók figyelmét a roma fiatalok igényeire, kihívásaira és 

lehetőségeire.

1 A projektről további részletek a projektoldalon találhatók: 
 https://phirenamenca.eu/category/projects/roma_youth_voices/
2 A Roma Ifjúsági Hálózatok álláspontja a 2020 utáni uniós keretrendszerről a nemzeti roma integrációs stratégiák számára
3 A cigányellenesség, illetve a romaellenes diszkrimináció az egyéni megnyilvánulások és cselekedetek, valamint a marginalizáció, 
a kirekesztés, a fizikai erőszak, a roma kultúrák és életmódok lebecslése, valamint a romák és más, a náci korszakban és ma is „cigánynak” 
tekintett, megbélyegzett vagy üldözött egyének és csoportok ellen irányuló gyűlöletbeszéd egyéni megnyilvánulásai és cselekedetei, valamint 
intézményi politikái és gyakorlatai. Ez ahhoz vezet, hogy a romákat idegen csoportként állítják be és kezelik, és a romákhoz egy sor pejoratív 
sztereotípiát és torz képet társítanak, amelyek a rasszizmus sajátos formáját képviselik (a cigányellenesség IHRA szerinti munkadefiníciója, 
2020).



Ez a jelentés azoknak a fókuszcsoportoknak az eredményeit ismerteti, amelyeket a Phiren Amenca és 

partnerei az érintett országokban végeztek: 

EU	országok:

 ￭ Románia (6 résztvevő, E-Romnja)

 ￭ Bulgária (7 résztvevő, Amalipe)

 ￭ Spanyolország (5 résztvevő, FAGiC)

 ￭ Magyarország (5 résztvevő, RGDTS-Phiren Amenca)

 ￭ Szlovákia (5 résztvevő, Fiatal Romák Szövetsége)

Nem	EU	országok:

 ￭ Koszovó (7 résztvevő, informális roma ifjúsági csoport)

 ￭ Albánia (8 résztvevő, Roma Active Albania)

 ￭ Szerbia (6 résztvevő, Roma Ifjúsági Szövetség, SRB)

 ￭ Észak-Macedónia (5 résztvevő, Sumnal)

 ￭ Montenegró (7 résztvevő, Phiren Amenca, MNE)

 ￭ Ukrajna (7 résztvevő, ARCA)

A jelentés azzal indul hogy megtárgyalja, hogyan is értelmezik a részvételt a roma fiatalok. A 

fókuszcsoportok alapján négy fő vitatéma bontakozott ki ebben a témakörben. Az első téma arra vonatkozik, 

hogy milyen jelentést	és	funkciókat	tulajdonítanak a roma fiatalok saját meglátásuk szerint a részvételnek. 

A második téma különbséget tesz a részvétel	különböző	formái között. A harmadik témában a válaszadók 

arról fejtették ki véleményüket, hogy milyen módon ösztönzi	a	roma	fiatalok	romákkal és ifjúsági kérdésekkel 

kapcsolatos felhatalmazását	és	képviseletét	a	részvétel	ötlete.    Az utolsó téma azt bontja ki, hogyan	

nyilvánul	meg	a	gyakorlatban	a	részvétel a roma ifjúság tapasztalatai szerint.

A következő rész a roma	 ifjúság	 részvételének	 fontosságát hangsúlyozza. A fókuszcsoportok 

segítségével a roma fiatalok új gondolatokat vetettek fel a fiatalok és a roma fiatalok polgári és politikai 

szerepvállalásának fontosságáról. Először is, az ifjúság részvételét azért tartották fontosnak a fiatalok, mert a 

jövő nemzedékének látják magukat. Másodszor, a felmérésben résztvevő fiatalok megállapították, hogy a fiatal 

korosztályba való befektetés indokolt, mert a	fiatalok	progresszívebbek	és	újítóbbak,	mint	a	 jelenlegi	

vezetés. Harmadszor, az idősebb roma vezetői generációnak nem sikerült megoldást nyújtani az ifjúság 

igényeire, és ez vezetett oda, hogy a fiatalokat túl hosszú ideig elzárták a vitaasztaltól. Amikor konkrétan a roma 

fiatalok ügyéről van szó, azt a véleményüket fejezték ki, hogy a roma ifjúság sokkal nagyobb lehetőségekkel 

rendelkezik a rendszerszintű rasszizmus csökkentésére.



A jelentés az országok különböző sajátos viszonyainak mélyreható elemzésével folytatódik. A jelentés 

különbséget tesz az Európai Unió tagállamai és a nem uniós országok között. Az elemzés a Mellékletben 

bemutatott fő témakörök szerint halad: minden ország elemzés a válaszadók társadalmi-demográfiai 

bemutatásával és a roma aktivizmussal kapcsolatos tapasztalataikkal indul; majd olyan kérdéssorral folytatódik, 

ami a roma fiatalok részvételhez fűződő szükségleteit és kihívásait taglalja. 

Végül, a fókuszcsoportoktól származó eredmények és következtetések alapján a jelentés a roma 

fiatalok	helyzetének	és	részvételi	képességének	javítását	célzó	ajánlássort terjeszt elő.



1. MIT JELENT A FIATAL ROMÁK SZÁMÁRA A POLGÁRI ÉS 
POLITIKAI SZEREPVÁLLALÁS/RÉSZVÉTEL?

A kutatási projekthez tartozó másik két jelentés4 nagyon alaposan tárgyalta, hogy (1) mit jelent a 

részvétel tudományos tekintetben a romák szempontjából, (2) milyen nemzetközi, európai és nemzeti ifjúsági 

és kisebbségi részvételi normák és keretek léteznek, (3) valamint, hogy mennyire fontos a roma fiatalok 

részvétele. A jelentés a továbbiakban a polgári és politikai szerepvállalás és részvétel értelmezését fejti ki, 

ahogy azt a roma fiatalok látják.  

A fókuszcsoportok alapján négy fő vitatéma bontakozott ki. Az első téma arra vonatkozik, hogy milyen 

jelentést és funkciókat tulajdonítanak a roma fiatalok saját meglátásuk szerint a részvételnek. A második 

téma különbséget tesz a részvétel különböző formái között. A harmadik témában a válaszadók arról fejtették 

ki véleményüket, hogy milyen módon ösztönzi a roma fiatalok romákkal és ifjúsági kérdésekkel kapcsolatos 

felhatalmazását és képviseletét a részvétel ötlete.    Az utolsó téma azt dolgozza fel, hogyan nyilvánul meg a 

gyakorlatban a részvétel.

A	részvétel	jelentése	és	funkciói	

A szlovák fókuszcsoport néhány résztvevője számára (Daniel, 20 éves, pszichológia szakos hallgató) a 

részvétel az egyén saját jogainak ismeretét és megértését, az egyént érintő dolgok befolyásolását (Thomas, 20 

éves, egyetemi hallgató és ifjúsági aktivista), illetve a közhivatalokban és közintézményekben való képviseletet 

jelenti (Renata, 30 éves, NGO igazgató). Ivan, 29 éves, NGO vezető, úgy képzeli el a részvételt, hogy az olyan 

embercsoportot jelent, akik hallatni próbálják hangjukat. 

A spanyol csoport többsége számára a részvétel hangunk hallatását jelenti a döntéshozói folyamatban; 

alkalmat arra, hogy elmondhassuk, amit gondolunk, és meg is hallgassanak. Izrael számára (26 éves, 

történelem szakos diák) a részvétel véleménynyilvánítást, a döntéshozói folyamatban való képviseletet jelenti, 

úgy, hogy figyelembe is veszik az egyén hangját. Paco számára (27 éves, aktivista, és politikatudomány szakos 

diák) a részvétel előfeltétele annak, hogy visszhangja legyen valaki hangjának: “Részt kell vennünk, ha azt 

akarjuk, hogy az ötleteinket meghallják a politikai szférában” - mondja Paco. Hasonlóképpen, Ángel számára 

is (23 éves, NGO dolgozó) a részvétel cselekvés, idő rááldozása egy tevékenységre vagy eseményre, és más 

lehetséges résztvevővel való kapcsolat kialakítása.

A romániai résztvevők – a legfiatalabb fókuszcsoport – számára a részvételnek kettős jelentése van: 

egyrészt a részvétel alatt a különböző tevékenységekben és projektekben való részvételt értik (Romina, 16 

éves, nő); másrészt a részvétel azt jelenti, hogy egy adott csoport más tagjaival együtt vesznek részt olyan 

„akciókban, amelyeknek konkrét céljuk van, mint például az igazságtalanságok leküzdése” - mondja Ruben 

(19 éves, középiskolás).

4 További információk: https://phirenamenca.eu/category/projects/roma_youth_voices/



A	részvétel	különböző	formáinak	megkülönböztetése	

A célországok résztvevői egyértelmű különbséget tesznek a polgári, politikai részvétel, és a 

mozgalmakon keresztüli részvétel között. Például, Gábor Magyarországról (27 éves, szociális munkás szakos 

hallgató) arra mutatott rá, hogy igaz ugyan, hogy vannak olyan fiatalok, akik távol tartják magukat a hivatalos 

politikától (vagyis a párttagságtól), mégis részt vállalnak politikailag: „Nem tartozom semmilyen párthoz. 

Részt veszek politikailag, de nem hiszek egyik pártban sem.” Ehhez képest Gábor azt választja, hogy egy 

kis közösségben adjon hangot véleményének: „Szociális munkás hallgatóként a véleményem kimondásával 

veszek részt. Nem értek egyet a kormány szociális szférában hozott intézkedéseivel, ezért önkéntesként 

próbálok segíteni, próbálom a fiatalokat mobilizálni, hogy ki tudjanak állni saját magukért.”

Hasonlóan, Zolinak (21 éves, szociológia szakos hallgató Magyarországról) az állampolgári részvétel 

azt jelenti, hogy önkénteskedünk, és segítjük a körülöttünk lévő rászorulókat. A politikai részvétel, másrészt azt 

feltételezné, hogy felállunk és kampányolunk azokért a célokért, amiket el szeretnénk érni a társadalomban. 

Mások számára az állampolgári és politikai részvétel összeolvad. Adrienn (26 éves, nő, szociológus) 

kijelenti, hogy „az állampolgári szociális felelősség egyenlő a mások iránti szolidaritással, felelősségvállalással. 

Állampolgári kötelességem, hogy elmenjek szavazni. De amúgy is fontos számomra, hogy szavazhassak. Mindig 

részt veszek a tüntetéseken, ha elveimmel megegyeznek. Az állampolgári/szociális felelősség a marginalizált 

csoportok segítését jelenti. Bármilyen kis cselekedet és hozzájárulás felelősségvállalásnak számíthat, még az 

[etikus] vásárlási választások is.”

Egyes fókuszcsoportos tagok számára a részvétel az identitás-politikára redukálódik. Diana, a 22 éves 

ukrán női hallgató számára a részvétel a roma mozgalomban való részvételhez kapcsolódik. Ha a beszélgetés 

nem romákhoz kapcsolódott volna, akkor Diana a részvételt a választásokkal, szavazással és az állam iránti 

egyéb formalitásokkal hozta volna összefüggésbe. A roma kérdésekkel összefüggésben úgy gondolja, hogy 

túl sok igazságtalanság éri a romákat, amiket orvosolni kell: „Úgy gondolom, hogy ha a romák jogait nem 

sértenék meg, és ugyanúgy érvényesíthetnék a jogaikat, mint bármelyik másik állampolgár, akkor a roma 

közösségek problémái nem lennének relevánsak” - teszi hozzá Diana, és rámutat arra, hogy a részvétel segít 

a romák közös problémáinak megoldásában. 

Roma	fiatalok	felhatalmazása	és	képviselete 

A válaszadók közül többen arról fejtették ki véleményüket, hogy a részvétel gondolata milyen módon 

ösztönzi a roma fiatalok romákkal és ifjúsági kérdésekkel kapcsolatos felhatalmazását és képviseletét. Például 

Bozhidar, 19 éves diák Bulgáriából kijelentette, hogy a roma helyzet javítására törekvő nemzetközi és kormány 

erőfeszítéseken kívül szükség van arra, hogy ellensúlyozzuk ezt a perspektívát és „új értelmezést kapjanak 

a romák arról, hogy a közösségeikben jelentkező alapvető szükségleteket önsegítő kezdeményezésekkel 

elégíthessék ki, illetve ilyen kezdeményezésekkel kellene kielégíteniük azokat. 



Személyes tapasztalataik alapján a koszovói résztvevők azon a véleményen voltak, hogy a polgári és 

politikai szerepvállalás/részvétel magába foglalja a romák tudatosságának erősítését a különböző problémákkal 

kapcsolatos mozgósításukhoz. „A polgári szerepvállalás azt jelenti, hogy képesek vagyunk változást hozni” - 

mondta Visar (23 éves munkanélküli). Néhány koszovói résztvevő úgy gondolja, hogy az aktivitás és részvétel 

segítségével elő lehet mozdítani a roma közösség értékeit azok körében, akik nem tudják, hogy kik a romák. 

A montenegrói csoportban Dijamant (24 éves) azokra a strukturális akadályokra mutatott rá, amikkel 

a romák a döntéshozatalban és közintézményekben való részvételkor találják szembe magukat: 

„Senkink sincs a parlamentben, és ott, ahol a döntések születnek. Valaki más hoz döntéseket rólunk, 

és fogalmunk sincs miről szólnak ezek a döntések. Ha lenne ott valakink, aki harcolna értünk, akkor más lenne 

a helyzet. A balkáni országokban, például a legtöbb romának van politikai képviselete, csak mi, montenegróiak 

maradunk le ebben a tekintetben. Csak a civil szféra és a nem kormányzati szervezetek gyakorolnak befolyást 

a politikára Montenegróban. Nélkülük, ki tudja, hol lettünk volna.”

A montenegrói válaszadók egyetértettek abban, hogy szükség van a tudatosság növelésére a roma 

közösségek tagjai körében a politikai képviselet és a részvétel kérdéseit illetően, mivel ezt látják a pozitív 

változások egyetlen útjának.  

Észak-Macedóniában Mukades, 18 éves középiskolai tanuló arra mutat rá, hogy a roma képviselet 

és felhatalmazás, valamint a részvétel megnyilvánulásaira akkor lehet számítani, amikor a romák egyenlően 

férnek hozzá az oktatáshoz, a szociális és egészségügyi ellátáshoz, munkához, stb. Ezek nélkül az előfeltételek 

nélkül a romáknak kicsi az esélyük arra, hogy képviselőik legyenek a kormányszervekben, illetve olyan 

embereik legyenek, akik képviselik és vezetik őket.

Oleg, 35 éves közalkalmazott az ukrán csoportból, arra mutatott rá, hogy a roma emberek felelőssége, 

hogy együtt szervezzenek, és új embereket hozzanak a roma aktivista mozgalomba, hogy erősebben 

hallathassák hangjukat. Tudja, hogy a roma fiatalok részvétele az ország vagy a régió társadalmi és politikai 

életében hasznos lenne a roma közösség számára. A legfontosabb lépés, Oleg szerint az, hogy gondoskodjanak 

róla, hogy a romák, mint közösség, követeléseiről értesüljenek az érintett hatóságok és kormányhivatalok.

A fentiekben kifejtett pontok betekintést adnak azokba a mechanizmusokba, amelyeken keresztül 

a romák lényeges fejlődést érhetnek el, ha hangot adnak aggodalmaiknak és szükségleteiknek. Először is, 

hangsúlyozni kell, hogy mit tehetnek a romák saját magukért, ha nincs következetes részvételi platform az 

adott országban. Másodszor, ki lehet jelenteni, hogy a roma vezetésű NGO-k munkája valamilyen mértékben 

ellensúlyozza az adott társadalmi-politikai környezetben hiányzó roma képviseletet. Harmadszor, megemlítették, 

hogy a strukturális korlátok megnehezítik, hogy a romák kulcsszerephez juthassanak a társadalomban. 

Összességében a fókuszcsoportok roma résztvevői magas szintű tudatosságról tettek tanúbizonyságot a 

romák hivatalos részvételi struktúrákkal kapcsolatos helyzetéről szólva. 



A	részvétel	megnyilvánulásai

A célországok válaszadói elmondták, hogyan nyilvánul meg a gyakorlatban a részvétel a roma ifjúság 

tapasztalatai szerint. A legtöbbjük számára a részvétel a roma közösségeket érintő minden ügyben, vagy a 

nem kormányzati szervezeteken, vagy a hivatalos politikán keresztüli részvételt jelenti. 

A bolgár fókuszcsoport néhány résztvevője számára a részvétel azt jelenti, hogy a különböző NGO-

kban önkéntesként vesznek részt a politikai döntéshozatali folyamatban. A résztvevők azt is említették, hogy 

nincs személyes tapasztalatuk a polgári/politikai részvételről. Kifejezetten kijelentették, hogy nem tagjai 

semmilyen csoportnak vagy szövetségnek. Egyikük egyértelműen kijelentette, hogy az állampolgári vagy 

politikai problémákkal kapcsolatban a részvételt főleg a meglévő részvételi mechanizmusok hatékonyságának 

hiánya gátolja. Egy másik bolgár résztvevő azt az érvet hozta fel, hogy a romák inkább diplomatikus úton 

próbálják elrendezni a dolgokat, és kerülik a felvonulásokat, a hatóságok elleni tiltakozásokat és egyéb 

ilyen tevékenységet. Bozhidar, 19 éves diák Bulgáriából rámutatott néhány olyan kihívásra, amelyekkel a 

roma fiatalok szembesülnek a részvételnél: „Ha több lehetőségünk és forrásunk lett volna, akkor lett volna 

motivációnk a részvételre.” 

Orbán számára (23 éves, férfi, szociális munkás hallgató Magyarországról) a részvétel különböző 

formákat ölt: „Én hangot adok a nem tetszésemnek/elégedetlenségemnek, részt veszek kampányokban, most 

is részt veszek ezen a megbeszélésen...” Hasonlóan, Marina számára (27 éves nő Magyarországról) a részvétel 

szélesebb jelentéssel bír, amibe beletartozik a politikai kérdések megvitatása a barátokkal és családtagokkal, 

a vásárlási döntések megbeszélése és a női problémákkal kapcsolatos aggodalmak kifejezése. 

A romániai résztvevők rámutattak, hogy mindannyian tagjai egy 2016-ban alapított ifjúsági klubnak, 

ami révén aktivisták lettek. A romániai résztvevők számára a részvétel konkrét formái közül néhány a tüntetés 

(pl. a nők elleni erőszak ellen), szavazás vagy az igazságtalanságok elleni különböző nyilvános fellépések.



3. A ROMA FIATALOK POLGÁRI ÉS POLITIKAI 
RÉSZVÉTELÉNEK FONTOSSÁGA 

A fiatalok részvételének fontosságát különböző nemzetközi normák és keretek rögzítik.5 

A fókuszcsoportokon keresztül a roma fiatalok új gondolatokat vetettek fel a fiatalok és a roma fiatalok polgári 

és politikai szerepvállalásának fontosságáról. 

Először is, az ifjúság részvételét azért tartották fontosnak a fiatalok, mert a	 jövő	nemzedékének 

látják magukat. Másodszor, a felmérésben résztvevő fiatalok megállapították, hogy a fiatal korosztályba való 

befektetés indokolt, mert a	fiatalok	progresszívebbek	és	újítóbbak,	mint	a	jelenlegi	vezetés. Harmadszor, 

az idősebb vezetői generációknak nem sikerült az ifjúság igényeit kezelniük, és ez vezetett oda, hogy a fiatalokat 

túl hosszú ideig elzárták a vitaasztaltól. Végül, de nem utolsó sorban, amikor konkrétan a roma fiatalokról van 

szó, azt a véleményüket fejtették ki, hogy a roma ifjúság sokkal nagyobb	lehetőségekkel	rendelkezik	a	

rendszerszintű	rasszizmus	csökkentésére. Ezeket a pontokat tárgyaljuk részletesebben az alábbiakban.

Ifjúság	–	a	jövő	generációja

Orbán (23 éves, szociális munkás szakos hallgató Magyarországról), amikor arról kérdezik, miért 

fontos a fiatalok állampolgári és politikai elkötelezettségét megtárgyalni, nagyon jól foglalja össze sok 

résztvevő véleményét: „Mi vagyunk a jövő generációja!”. Míg az Orbánhoz hasonló résztvevők ifjúnak 

tartják magukat, más résztvevők inkább elhatárolják magukat a korosztálytól, és arra mutatnak rá, hogy 

nem a kor a meghatározó tényező abban, hogy fiatalnak határozza meg valaki magát. Így például, Adrienn 

Magyarországról (26 éves szociológus) úgy véli, hogy fontos az ifjúságról beszélni, mert ők a kulcs a jövőhöz, 

és ők a legbefogadóbb és leginkább reagáló csoport. Hasonlóan, Gábor Magyarországról (27 éves, szociális 

munkás szakos hallgató) arra mutatott rá, hogy „a fiatalság a jövő generációját képviseli, aki a következő 

történelmi időszakokat alakítja; a fiatalok lelkesek, még nem égtek ki, ezért fontos velük lenni, átadni nekik a 

tudásunkat, amit a jövő megváltoztatására használhatnak fel”. 

Josué (26 éves, férfi Spanyolországból) elmondta, hogy a részvétel fontos, mert fiatalokról beszélünk, 

fiatal romákról, arról a nemzedékről, amelyik a jövő társadalmát formálja; ezért fontosak az őket figyelembe 

vevő politikák kialakítása.

5 Lásd a Phiren Amenca „Roma fiatalok szerepvállalása Európában: Kihívások, szükségletek, lehetőségek
Roma fiatalok kilátásai” c. jelentését.



Jelenlegi munkájukat figyelembe véve, néhány szlovák válaszadó kijelentette, hogy szükség van 

generációváltásra; kulcsfontosságú a fiatalokkal dolgozni, mert „20 évre előre kell tekintenünk” - mondta 

Daniel (20 éves, pszichológia szakos hallgató és mentor). Egy másik szlovák résztvevőnek az volt a véleménye, 

hogy fontos a fiatalokra helyezni a hangsúlyt, mivel a fiatalok, akik tudják, hogy mit kell megváltoztatni, 

segíthetnek a rendszer hibáinak és hiányosságainak kezelésében.

Samaria (17 éves lány Romániából) számára a közéletben való részvétel egy olyan nagyobb lánc 

láncszeme, ahol a roma fiatalok információhoz és ismeretekhez jutnak, amit aztán továbbadnak más 

generációknak vagy azoknak a fiataloknak, akik nem jutottak ilyen lehetőséghez, valamint megértetnek velük 

bonyolult dolgokat. Madalin (17 éves, férfi, középiskolás diák Romániából) számára a részvétel az informálódás, 

a személyes fejlődés egyik módja is, míg Andra (17 éves, nő, középiskolás diák Romániából) úgy gondolja, 

hogy a részvétel olyan eszköz, aminek segítségével a roma fiatalok elérhetnek más fiatalokat, tudatosíthatják 

bennük a jogaikat és hogy mit tehetnek magukért és a körülöttük lévő emberekért.    

Roma	fiatalok	lehetősége	a	közösségi	fejlődésre 

Mindegyik bolgár résztvevő megerősítette, hogy fontos részt vállalni a roma közösséget érintő 

képviseletben és politizálásban, különösen a fiatalokra vonatkozó politikákat illetően. A résztvevők azt a 

gondolatukat is kifejezésre juttatták, hogy több roma fiatal részvételére van szükség a romák befogadásával 

kapcsolatos politikák kidolgozásánál, mivel a fiatalok mozgósítják a közösségeket és hozzák kreativitásukat. 

„Roma közösségben élő emberként ismerjük, hogy milyen körülmények között él ez a közösség, és bárki 

másnál jobban értjük a közösség előtt álló problémákat. Fontos a közösség igazi problémáit képviselni és 

megmutatni” - mondta Jenya (19 éves, nő, diák).

A kutatás koszovói résztvevői úgy vélik, hogy az ifjúság témája központi a polgári és politikai 

szerepvállalás általános megtárgyalásában, és a roma ifjúság részvétele annak elválaszthatatlan jellemzője. 

Visar (23 éves munkanélküli) számára a fiatalokban megvan az akarat és energia, hogy előre vigyék a 

dolgokat, és ők lehetnek az erősen kritikus hangok. Ugyanakkor, úgy véli, hogy a roma fiataloknak részt 

kellene vállalniuk szélesebb körű kezdeményezésekben, és nem kellene csak roma vonatkozású kérdésekre 

korlátozni magukat. Hasonlóképpen, Linda (22 éves, gyakornok) is úgy gondolja, hogy a fiatalok tudnák elhozni 

az olyannyira szükséges változást a politikák és a polgári szerepvállalás terén. 

Adrienn Magyarországról (26 éves, nő, szociológus) azt állapítja meg, hogy a fiatalok véleménye 

hozzájárul társadalmaink fejlődéséhez.  A fiatalok részvételének hozzáadott értéke abban a képességükben is 

rejlik, hogy a fiatalok kreatívak és új ötleteket hoznak a roma vonatkozású kérdések kezeléséhez. 

Szerbiában egy olyan fiatal roma, mint Sadik (30 éves, férfi) úgy vélekedik, hogy a fiatalok pozitív 

változásokat hoznak a közösségnek, könnyebb és jobb lesz, „mert a fiatal romák azért dolgoznak, hogy 

javítsák a közösségük helyzetét; hajlandóbbak és képesebbek változásokat elérni, hogy jobb legyen”. Kilino 



(25 éves, szerb férfi) szintén úgy gondolja, hogy a „fiatal romák önállóan gondolkodnak és kritikusabbak; 

nem akarnak minden [politikai] párthoz és eszméhez alkalmazkodni; kritikusabbak saját maguk megismerése 

szempontjából, és magabiztosak a tudásukban és képességeikben”.

Az	idősebb	nemzedékek	kudarcot	vallottak	a	fiatal	romák	szükségleteinek	kezelésében	

Azon kívül, hogy egyes kutatási résztvevők inkább elhatárolódtak a jóval fiatalabb roma generációtól 

- bár ők is beleillenek a szabvány korcsoportba - ez a jelentés azt is megmutatja, hogy a roma aktivisták 

különböző generációi különböző szemszögből hivatkoznak fiatalabb és idősebb nemzedékre: a 15-25 évesek 

a 30-as korosztályra idősebb generációként utalnak, míg a 30-as, 40-es korosztály az 50-60 évesekről 

gondolja úgy, hogy ők az idősebb nemzedék.

A Phiren Amenca egyik kutatási jelentésében, amely a roma fiatalok részvételét vizsgáló felmérésről 

számolt be6, a válaszadók a roma mozgalmon belüli generációs összeütközésre világítottak rá. A jelentésből 

kiderül, hogy a szélesebb körű roma mozgalmon belül súrlódások és viták vannak. Az egyik az ideológiai 

szakadék az idősebb, konzervatív generáció és a fiatalabb, liberálisabb, vagy akár radikálisabb roma 

ifjúsági aktivisták nemzedéke között. Ennek eredményeképpen a roma fiatalok úgy tekintenek az ifjúságra 

összpontosító tevékenységekben vállalt szerepre, mint saját hangjuk hallatására. Ezeket a megállapításokat a 

fókuszcsoportok is megerősítették.

Gábor Magyarországról (27 éves, férfi, szociális munkás szakos hallgató) arra mutatott rá, hogy a 

romákat úgy általában, de különösen a roma fiatalságot már hosszú ideje kizárják a képviseleti rendszerekből: 

„nem tudjuk megfelelően képviseltetni magunkat. Fontos a romák képviselete, mert a társadalomban 

megoldandó problémák velük [a romákkal] kapcsolatosak.”  Gábor véleménye szerint az idősebbeket 

nehezebb mozgósítani és kevésbé hajlanak a változásokra. Ezenkívül Zoli (21 éves, szociológia szakos hallgató 

Magyarországról) kijelentette, hogy a fiatalokat lehet befolyásolni, formálni, mozgósítani és nyitottabbak a 

változásokra. Eltérően az idősebb generációktól, a fiatalokat pozitív értékekre lehet nevelni és fogékonyak a 

különböző véleményekre: „az idősebbek már csőlátásban szenvednek, azt hiszik, hogy csak ez vagy csak az 

az egyetlen helyes irány...”

Ugyanilyen nemzedéki különbségekre mutatott rá Erdin (18 éves középiskolás Montenegróból), 

szerinte az előző generáció [szülei generációjára utalva] műveltebb, és a fiatalabb generáció „felvette a ritmust, 

az előre haladáshoz; és a fiatalabbaknak nagyobb az ambíciójuk”. Sebastian (19 éves, középiskolás diák és 

aktivista), szintén montenegrói roma, akinek már 5 éves tapasztalata van a roma ifjúsági mozgalomban, azt 

emelte ki, hogy „az idősebb generációk” lenézik a fiatalokat és nem adnak lehetőséget arra, hogy elmondják, 

hogy mit gondolnak. 

6 Lásd a Phiren Amenca „Roma fiatalok szerepvállalása Európában: Kihívások, szükségletek, lehetőségek 
 Roma fiatalok kilátásai” c. jelentését.



Dragoljub Szerbiából (26 éves, férfi) úgy véli, hogy az idősebbek és fiatalabbak is egyformán 

megértették, hogy az idősebbek számára már elmúlt az az idő, amikor eldönthetik, hogy mi felel meg a 

fiataloknak: 

„Ami a mai fiatalokat illeti, úgy gondolom, hogy egy kicsit lemaradtak az idősebbek mögött [...] , 

akik részt vettek a politikai életben. Most, ha körülnézek, nincsenek olyan fiatalok, akiket érdekel valamelyik 

politikai párt: tudják, hogy ki van hatalmon, és az uralkodó párthoz mennek, vagy csak teljesen elkülönülnek 

mindettől... Nem ismerek egyetlen olyan fiatalt sem, aki politikailag aktív lenne itt Niš-ben.”

A	roma	fiatalok	lehetősége	a	cigányellenesség	csökkentésére	

A roma fiatalok részvételét fontos eszköznek tekintik a cigányellenesség leküzdésében.7 Denis 

(33 éves férfi, oktatásközvetítő Észak-Macedóniából) arra az igényre mutat rá, hogy átfogó véleményt kell 

kialakítani az ifjúsági mozgalomról és a roma fiatalok iránti nyitottságáról: „Nagyon fontos a megvitatás és az, 

hogy bejuttassuk a fiatal romákat az ifjúsági szervezetekbe”. Ha nem vesznek részt, akkor nincs képviseletük 

és nem képviselik az érdeküket”. Hasonlóan, Adrienn Magyarországról (26 éves, nő, szociológus) azt állítja, 

hogy széles körben elterjedt a rendszerszintű rasszizmus Magyarországon. Szerinte, ha a fiatalok aktívan 

vesznek részt, akkor még intézményi szinten is csökkenteni lehet a rasszizmust. 

Elena számára (30 éves, nő, zenetanár Bulgáriából) a cigányellenesség abból látszik, ahogy a helyi 

hatóságok és a politikai döntéshozók a roma kérdésekkel foglalkoznak: „még csak el sem mennek a közösségbe 

megnézni, hogy milyen problémákkal néznek szembe [a romák]”. Elkötelezett roma vezetők hiányában nagyon 

lényeges, hogy a fiatal roma aktivisták előálljanak és szerepet vállaljanak: „Nagyon nehéz úgy megoldani egy 

problémát, ha valaki saját maga [a nem roma hatóságok és politikai döntéshozók] nem tudja, hogy mi is az a 

probléma. Ezért úgy gondolom, hogy a mi részvételünk a politikai életben rendkívül fontos” – mondja Elena.

Hivatalossá	teszi	a	(roma)	fiatalok	részvételét	a	jogi	keretek	biztosításával	

A fiatalok szerepvállalásának jelentőségét több nemzetközi és európai megállapodás és keret is 

elismeri (így Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a romák integrációjának 10 közös Alapelve, stb.), ennek 

ellenére különbség van az ilyen keretek és a roma fiatalok valósága között. A fókuszcsoportok megvizsgálták, 

milyennek érzékelik ezeket az eszközöket a roma fiatalok és látnak-e bármilyen hasznot abban, hogy konkrét 

kereteket kapjon a roma ifjúsági részvétel. 

7 „A roma fiatalok részvétele és bevonása az európai normákba, politikákba és programokba” a következő linken található: 
 https://rm.coe.int/study-on-roma-youth-participation-by-margareta-matache/1680a131e1



A fókuszcsoportok eredményei azt mutatták, hogy a roma ifjúság nem ismeri ezeket a kereteket. 

Magyarországon – a legtöbb válaszadó azt mondta – nem ismerik ezeknek a kereteknek a tartalmát, és ezért 

tartózkodnak attól, hogy a hasznosságukról nyilatkozzanak.  Néhány magyar résztvevő üdvözölte az ilyen 

kezdeményezéseket: 

„Természetesen hasznosak politikailag. Bár nem hiszek abban, hogy elérik azokat a szinteket, illetve 

helyeket, amiket el kellene, és ahol szükség van rájuk.   Olyan nagy a rés [a politika és a realitások között], 

hogy nem lehet ezeket megvalósítani. De természetesen, minden fejlődés fontos” – mondja Marina (27 éves, 

nő, Magyarországról).

Renata (30 éves, nő, NGO igazgató Szlovákiából) szemszögéből nézve, az ilyen eszközök ismeretének 

hiánya azt mutatja, hogy a romák nem használják ki maximálisan a rendelkezésükre álló eszközöket problémáik 

kezeléséhez. Számára ez azt mutatja, hogy a romák olyan fontos lehetőségekről maradnak le, amikre valójában 

jogosultak lennének. 

Egy másik válaszadó Észak-Macedóniából úgy látja, hogy a probléma sokkal összetettebb: 

Az emberek általában nem ismerik az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát és az alkotmányt [saját 

országukét].  Gyakran felbosszantja őket, ha valaki ezekre a nyilatkozatokra vagy az alkotmányra hivatkozik.  

Azonban ez az oktatás problémája, mivel azt jelzi, hogy a rendszer nem kíván polgárilag tudatos társadalmat.   

Először is általában saját magunkat kell oktatnunk. Vannak olyanok, akik az ilyenfajta dokumentumokkal 

dolgoznak, és a kormányunk úgy tesz, mint egy rossz tanuló. Megpróbálják csak a minimális követelményeket 

teljesíteni a végrehajtásuk során. De a megvalósításuk néha gyenge. Amikor valamit tesznek, azt bejelentik és 

ünneplik, aztán 5 hónap vagy 5 év múlva - nincs eredmény. 

Denis (33 éves oktatásközvetítő Észak-Macedóniából) 

Néhány szerb résztvevő azt emelte ki, hogy habár a szerb állam különböző stratégiákat és 

dokumentumokat fogadott el, ezek nem jelentenek semmit egy roma település számára. Az állam sok mindent 

elfogadott, de mégsem hajtják végre: „nincs kézzel fogható haszon belőle, azt hiszem, hogy a közösségnek 

nem hoz hasznot” – mondja Sadik (30 éves, férfi). Kilino, egy másik szerb résztvevő (25 éves, férfi) azzal 

érvel, hogy a kérdés nem az, hogy léteznek-e erre politikák, hanem az, hogy hogyan alkalmazzák ezeket a 

terepen: „nagyon jól hangzik, amikor vannak olyan dokumentumok, amikre hivatkozni lehet projektek írásához 

és ötletek kialakításához, de a kérdés az, hogy vajon a dokumentumok azt a célt szolgálják-e, amire szánták 

azokat”.



4. ROMA FIATALOK SZEREPVÁLLALÁSA EURÓPÁBAN

A jelentés az országok különböző sajátos viszonyainak mélyreható elemzésével folytatódik. A jelentés 

megkülönbözteti az Európai Unió tagállamait a nem uniós országoktól. Az elemzés a Mellékletben bemutatott 

fő témaköröket követi: minden ország elemzés a válaszadók társadalmi-demográfiai bemutatásával és a roma 

aktivizmussal kapcsolatos tapasztalataikkal indul; majd olyan kérdéssorral folytatódik, ami a roma fiatalok 

részvételhez fűződő szükségleteivel és kihívásaival foglalkozik. 

BULGÁRIA 

A bolgár fókuszcsoportot hat fiatal roma részvételével tartották: Radko (27 éves, férfi, ügyvédként 

dolgozik, Kotelből érkezett), Bojidar (19 éves, férfi, Belomorciból való diák), Jenya (19 éves, nő, diák Plevenből), 

Bogomila (19 éves, nő, diák Pevcite-ből), Elena (30 éves, nő, zenetanár Levskiből) és Tashko (25 éves, férfi, 

munkanélküli, Montana-ból).

Bulgáriában vitathatatlan tény, hogy a rasszista és idegengyűlölő tettek, az előítélet és etnikai 

sztereotípiák megnyilvánulásai - amelyek jelenleg nemzeti szintű társadalmi és pszichológiai problémák - 

nem tűntek el. Amikor konkrét szükségletekről és kihívásokról esik szó, a roma nők, fiatalok és gyerekek 

azok a csoportok, amelyek olyan speciális kihívásokkal találkoznak, amelyeket a mai napig nem rendeztek 

megfelelően. 

A roma nőket illetően a kihívások egy része olyan témákra vonatkozik, mint a roma lányok korai 

iskolaelhagyása, a roma nők alacsony foglalkoztatási aránya, a korai anyasággal és a reproduktív egészséggel 

kapcsolatos gondok, rossz bánásmód a terhes-gondozásnál, családon belüli erőszak, a roma nőkkel és 

gyerekkel való emberkereskedés, korai házasság, a roma nők nagyon alacsony száma a közigazgatásban és 

választott pozíciókban, a roma nők ellen irányuló sztereotipizálás és az előítéletek.

„A legnagyobb akadály az lehet, hogy roma származású vagyok!” – mondja Elena.

„A többiek (a többség) ellenünk (a kisebbség) irányuló előítéletei és sztereotípiái az egyik legnagyobb 

korlát számomra” - állítja Bogomila. 

A (szélesebb értelemben vett) roma ifjúságról és gyerekekről szólva, a leghangsúlyosabb problémák a 

következőkkel kapcsolatosak: gyerekszegénység, állami gondoskodás, a gyerekek elleni erőszak, oktatásban, 

képzésben vagy foglalkoztatásban nem résztvevő fiatalok, kábítószerrel való visszaélés, egészségtelen 

táplálkozás, a migráció gyerekekre gyakorolt hatása, stb. Függetlenül attól, hogy egy fiatal tanul, vagy dolgozik, 

ha roma származású, akkor sok sztereotípiával szembesül, amit minden szinten le kell győzniük. 



Ami a politikai döntéshozatalban való képviseletet és aktív részvételt illeti, minden résztvevő úgy 

gondolja, hogy erre főleg nem kormányzati szerveken keresztül kerül sor. Bulgáriában a romák egyik pártban 

sem bíznak, de hajlandóak fizetés fejében szavazni, innen jön a roma vezetők és aktivisták iránti bizalmatlanság. 

A fiatal roma vezetők inkább a nem kormányzati szervezetek eszközeivel élnek az érdekérvényesítés céljából, 

tüntetésekkel, tömegrendezvényekkel, érdekérvényesítő kampányokkal, de nem politikai projektekkel. A 

résztvevők még mindig nem ismernek olyan fiatal roma vezetőt, aki regionális, nemzeti és európai szinten 

képviselhetné őket. A fókuszcsoportok résztvevői meg vannak győződve arról, hogy a fiatal romáknak 

szerepet kellene vállalniuk, hogy aktívan részt vegyenek a romák befogadásával kapcsolatos nemzeti keretek 

kiépítésében, mivel ők ismerik legjobban a közösség előtt álló problémákat. A résztvevők egyetértettek abban, 

hogy minden szinten (tervezés, végrehajtás, nyomon követés, értékelés és a politika felülvizsgálata) szükség 

van a roma ifjúság részvételére.

MAGYARORSZÁG

Magyarországon a fókuszcsoportot öt roma fiatal alkotta: Orbán (23 éves, férfi, szociális munkás 

szakos hallgató), Adrienn (26 éves, nő, szociológus), Marina (27 éves, nő, roma integrációs gyakornok), Zoli 

(21 éves, férfi, szociológia szakos hallgató) és Gábor (27 éves, férfi, szociális munkás szakos hallgató).

Jóllehet mindegyik résztvevő aktivistaként határozza meg saját magát, egyikük sem aktivista családban 

nőtt fel. Arra a kérdésre, hogy az általuk ismert roma fiatalok tudnak-e arról, hogy van roma mozgalom az 

országukban/régiójukban, néhány résztvevő arra mutatott rá, hogy a városokban vagy roma kollégiumokban/

diákszállásokon lakó roma fiatalok nagyobb valószínűséggel értesülnek a roma mozgalomról, de a válaszadók 

nem tudták biztosan. A magyar válaszadók egyértelművé tették, hogy nincs közvetlen kapcsolat a magas szintű 

hivatalos oktatásban való részvétel és az aktivizmus között: „Nem kell, hogy képzettek legyenek. Pont ez [az 

aktivizmus] az, ami arra ösztönöz minket, hogy képzettebbek legyünk” - mondja Gábor. Marina úgy vélekedik, 

hogy ez az aktivizmus szintjétől vagy rétegétől függ, „néhány szinten, mint amilyen a döntéshozatal vagy az 

érdekérvényesítés, szükség van az iskolai oktatásra; azonban a projekt végrehajtásához, alulról szerveződő 

szinten, nem szükséges”. 

Majdnem mindegyik válaszadó azt mondta el, hogy személyes választásként, vagy az ilyen 

struktúrákban részt vevő szervezet és emberek megismerését követően kezdték az aktivista tevékenységet:

 „Nem tudom, hogy aktivista vagyok-e, nem tudom meghatározni. Már előbb kezdtem érdeklődni a 

társadalmi problémák iránt, mint ahogy aktivistaként határoztam volna meg magamat. De fontos számomra, 

hogy változást érjek el, hatással legyek a környezetemre, hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgozzak a saját 

eszközeimmel. A tudományos munkám is a roma kérdésekhez kapcsolódik” – mondja Adrienn.



Zolinak személyes döntése volt, hogy aktivista legyen „Spontán jött. Szociológiát tanulok, ezen a 

területen kívántam dolgozni, aztán láttam egy UCCU felhívást [UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány], 

jelentkeztem, és azóta itt vagyok. A cél azoknak a sztereotípiáknak a lebontása volt, amiket magammal 

hoztam.”  

Amikor azt kérdezték a roma fiataloktól, hogy úgy érzik-e, hogy a saját országukban vagy európai 

szinten a jelenlegi roma ifjúsági vezetők képviselik őket, a magyar résztvevők közül néhányan azt válaszolták, 

hogy nem tudják, hogy ki képviseli a roma ifjúságot:

„Nem tudom, hogy pontosan kik ők (ha vannak ilyenek egyáltalán), ki képviseli a roma ifjúságot, illetve 

vállal politikai szerepet. Nem ismerek senki ilyet. Lehet, hogy az én ismereteim hiányosak, és nem foglalkozom 

vele részletesebben. De szeretném azt hinni, hogy azok, akik azt mondják, hogy a roma ifjúságot képviselik, 

megpróbálnak valami olyat tenni, ami jobbá teszi/megkönnyíti az életemet” - mondja Adrienn. 

Néhány másik válaszadó úgy vélte, hogy azok, akik úgy gondolják, hogy a fiatal romákat képviselik, 

nem érik el azokat, akiket képviselni szeretnének: “A magyar romák nem jelentősek a magyar politikai életben. 

De az a néhány, akit ismerek, nem képvisel mindannyiukat!” (Gábor)

A roma fiatalok képviseletének kérdését nagymértékben befolyásolja az, hogy mennyire láthatóak 

azok, akik a fiatal romákat támogatják, és mennyire tudnak elérni minél több roma fiatalt. A válaszadók 

közül néhánynak az a véleménye, hogy a nemzeti és európai képviselők fő szerepe az, hogy tájékoztassák 

a roma ifjúságot arról, hogy valójában milyen lehetőségeik vannak.  A résztvevők arra is rámutattak, hogy 

legtöbbször az információk és lehetőségek terjesztése a jobb módú roma fiatalok között marad: „Leginkább 

azokat támogatják [a képviselők], akik már a felsőoktatásban vannak, vagy azt tervezik, hogy felvételizzenek 

oda. Nem az általános iskolásokat, nem azokat, akik ki vannak zárva. Őket nem érték el; nem tudtak ezekről a 

lehetőségekről. Az aktivizmusban az a feladatuk, hogy ezeket a fiatalokat érjék el” (Zoli).

Mik azok a konkrét kihívások vagy akadályok, amikkel a fiatal roma aktivistáknak szembe kell nézniük, 

különösen, amikor a romák jogait védik, mozgósítják a közösségeket vagy fellépnek más romák nevében?

Elsősorban hiányoznak az erőforrások és kevés támogatást kapnak a roma civil társadalmi szervezetek 

és érdekképviseleti csoportok.

Másodsorban, a válaszadók a romákkal kapcsolatos munka természetére mutattak rá. Marina 

szemszögéből a romák elleni igazságtalanságok kezelése azt jelenti, hogy mindennap egy olyan területen 

kell dolgozni, ami a többségi társadalom számára tabu, és amibe beletartozik, hogy egy olyan diszkriminatív 

rendszer ellen kell küzdenie amit a romák ellen (is) építettek ki.  A széles körben elterjedt cigányellenesség és 

a média által sokszorosított roma sztereotípiák miatt az általános lakosság még inkább szkeptikus a romákat 

célzó akciókkal kapcsolatban.



Harmadsorban, a fenti ponthoz kapcsolódóan, a politika rendkívüli szerepet játszik. A magyar politika 

a jobboldali konzervatizmus felé hajlik. Zoli szerint minden a politikáról szól, és arról, hogy milyen értékeket 

szorgalmaznak a politikusok. A romák esetében a magyar politikusok általában negatív viselkedést tanúsítanak, 

míg a média fontos szerepet játszik a cigányellenes retorika széles körű terjesztésében: „Ezt hallja meg a 

többség, és emiatt még nehezebb változást elindítani” - mondja Adrienn.

A fiatal roma válaszadók által meghatározott másik kihívás a roma és nem roma szervezetek közötti 

együttműködés hiányára és a nyitottság hiányára vonatkozik, amikor a roma fiatalok mozgósításának és a 

roma ifjúsági szervezetekkel való együttműködésnek új megközelítésiről van szó.  

Amikor arról kérdezik őket, hogy kinek és mit kellene csinálni ahhoz, hogy segítse a roma fiatalokat 

a nyilvános aktív részvételben, a fókuszcsoport résztvevői azt mondták, hogy több szervezetre lenne szükség, 

amelyik a roma fiatalok részvételét segíti elő és az államnak (kormánynak) támogatnia kellene az ilyen civil 

társadalmi szervezetek létesítését és működését. 

SZLOVÁKIA 

Szlovákiában a fókuszcsoportot hat fiatal roma részvételével tartották: Tomas - 20 éves egyetemi 

hallgató és ifjúsági aktivista; Daniel (20 éves, pszichológia szakos hallgató és mentor), Viliam (21 éves, 

egyetemi hallgató és profi sportoló), Renata (30 éves, nő, NGO igazgató) és Ivan (29 éves, egyetemi hallgató 

és NGO vezető).

Az egyik legnagyobb kihívás, amit a roma fiatalok említettek, az ultra-nacionalista erők egész országra 

kiterjedő erősödése. Ez a jelenség mind a média, mind a nyilvánosság romaellenes kampányaiban jelent meg, 

amelyek megtévesztő és hazug információkat terjesztettek Daniel szerint. 

Az előítéletet és a megkülönböztetést is kihívásként határozták meg a szlovák résztvevők. Viliam 

arra az általános előítéletre mutatott rá, ami a többségi társadalom részéről nyilvánul meg a romák ellen, 

de arról az előítéletről is, amit a romák tanúsítanak a romákkal dolgozó civil társadalmi szervezetek ellen. 

A jelenséget részben azzal az általános bizalmatlansággal lehet magyarázni, amit a romák éreznek az 

ezen a téren aktív intézmények és szervezetek iránt, valamint azzal a feltételezéssel, hogy a romákkal való 

együttműködésük motivációja csak pénzügyi. A résztvevők néhány roma szkepticizmusáról is említést tettek, 

amit a civil társadalom munkája iránt éreznek és az együttműködés elutasítására utaltak: „azt gondolják, hogy 

nem akarsz nekik segíteni, ezért nem akarnak együttműködni” – mondja Tomas. „Ez elveszi a fiatal roma 

aktivisták kedvét” - teszi még hozzá Viliam.

A Renatahoz hasonló fiatalok számára a szélesebb roma mozgalmon belül a roma ifjúság helyzete az, 

ami akadályozza a részvételt. Szerinte mind az idősebb generáció, mind a roma fiatalok működési környezete 



elbátortalanítja a fiatal romák aktivizmusát. A roma ifjúság pozíciója alacsonyabb, mint a már hosszabb ideje 

meglévő vezetésé, ami alacsony önbizalmat eredményez körükben. Egy másik elem az, hogy a roma ifjúsági 

aktivizmust érzelmi kihívásokkal kapcsolják össze. Továbbá, a fókuszcsoport résztvevői kijelentették, hogy 

a roma fiataloknak sokféle személyes érdeklődése és hobbija van, ami megnehezíti azt, hogy hatékonyan 

osszák be az idejüket és szerepet vállaljanak az aktivizmusban.   

A szlovák csoport ajánlásokat fogalmazott meg a roma ifjúság részvételének növelése érdekében, 

amelyben a roma ifjúságra összpontosít, de strukturáltabb szempontokat is figyelembe vesz.  Először is a 

résztvevők úgy vélik, hogy „ahhoz, hogy roma fiatalok politikailag és társadalmilag aktívak legyenek, ismerniük 

kell a jogaikat, tudniuk kell, hogy mit tehetnek, és fel kell emelni a hangjukat” - mondja Daniel, és a többi 

résztvevő is támogatja. Néhány válaszadó számára a részvétel a motiváció kérdése is, valamint annak, hogy 

hogyan tudja magát pozícionálni saját közösségében és a világban. Renata rámutat, hogy sok fiatal roma 

számára nem is merül fel a részvétel gondként, mert a napi megélhetés foglalja le őket. Válaszként Viliam még 

hozzáteszi, hogy „jó lenne egy olyan nagyobb jövőképet bemutatni nekik, ami meggyőzi őket [roma ifjúságot] 

arról, hogy érdemes szerepet vállalni”.

Másodszor, a válaszadók a civil társadalmi szervezetek, a mentorok és közintézmények szerepét 

említik a roma fiatalokkal való kapcsolatfelvétel, toborzás és a szükségleteik kezeléséhez szükséges különböző 

eszközökről való tájékoztatásuk terén. Tomas arra mutatott rá, hogy rendkívül fontos, hogy a roma fiatalok 

részt vegyenek a szövetségekben és az iskola- vagy diáktanácsokban. Sok fiatal roma kiindulási pontja 

lehet az, hogy megismerkedik a meglévő struktúrákkal, projektekkel, munkamódszerekkel, stb. Tomas a 

mentorok szerepére is rámutatott, amit a roma fiatalok személyi és szakmai fejlődésének támogatásában 

és a kezdeményezésük ösztönzésében töltenek be. A mentorok segíthetik a roma fiatalságot abban, hogy 

elkerülhessék az elszigetelődést, de abban is, hogy megváltoztassák gondolkodásmódjukat és életkilátásaikat.

Végül, a szlovák résztvevők hangsúlyozták, hogy a roma vonatkozású állami szintű intézményeknek 

nyitottabbaknak kell lenniük a roma fiatalok számára, és példát kell mutatniuk a roma problémákkal foglalkozó 

többi intézménynek és struktúrának. Konkrétan hivatkoztak a roma megbízottra (USVRK) és arra a lehetőségre, 

hogy fiatal romákat foglalkoztassanak az intézményen belül. Egy másik javaslat a Fiatal Roma Nagykövetek 

létrehozása volt, aminek a fő szerepe a kapcsolatépítés, a fiatal romák ösztönzése és tájékoztatása lenne 

országszerte, valamint biztonságos környezet létesítése és együttes fellépés a roma fiatalok nevében.

SPANYOLORSZÁG 

Spanyolországban a fókuszcsoportot öt roma fiatal alkotta: Paco (27 éves, férfi, aktivista, egyetemi 

hallgató és iskolai szervező), Israel (26 éves, férfi, hallgató), Ángel (23 éves, férfi, roma NGO munkás), Josué 

(26 éves, férfi, egyetemi hallgató), és Agustín (26 éves, férfi, hallgató). 



Mindegyik spanyol válaszadó rámutatott, hogy nem roma aktivisták családjában nőttek fel, és csak 

ketten tartják magukat aktivistának. Paco és Israel elmondták, hogy azért kezdték az aktivista munkát, 

mert más fiatal aktivista inspirálta őket. Igaz ugyan, hogy a roma polgári és politikai aktivizmus elég erős 

Spanyolországban, de a válaszadóink kijelentették, hogy a legtöbb roma fiatal nem tud az országukban vagy 

régiójukban működő roma mozgalomról. Hasonlóan úgy nyilatkoztak, hogy úgy érzik, hogy a jelenlegi roma 

ifjúsági vezetők sem a saját országukban, sem európai szinten nem képviselik őket. 

A spanyol résztvevők elismerték, hogy speciális, a roma fiatalokat célzó politikákra van szükség, 

különösen a többségi ifjúsági politikákban, mert nem tükrözik a roma fiatalok valóságát és szükségleteit, 

amelyek eltérnek a nem romákéitól.

„Speciális politikák kellenek, amelyek figyelembe veszik az olyan különbségeket [roma ifjúságé], 

mint például a lakáshoz jutás és egyéb területek” – mondja Israel. „Vannak figyelembe veendő kulturális 

sajátosságaink. Nem ugyanúgy nézünk szembe az élettel [mint a nem romák]; ott van a cigányellenesség, és 

sokkal több nehézséggel kell megküzdenünk” – teszi még hozzá Paco.

A résztvevők úgy gondolják, hogy általában azok a lehetőségek, amik egész Európában elérhetők 

a többi roma számára - a Roma Oktatási Alapból - kihagyják a spanyol roma fiatalokat.   Például Paco azt 

említette, hogy a portugál romák sok támogatást kapnak az Európa Tanácstól, de a Spanyolországban élő 

romák „kívülállók”, amikor ezekről a politikákról és programokról van szó. 

A résztvevők által említett lehetőségek hiányára lehetséges magyarázat a roma szövetségek és a 

spanyol roma ifjúság vezetésének hiánya, és néhány civil társadalmi szervezet érzékelhető monopóliuma a 

roma kérdésekkel kapcsolatban. Például megvitatták, hogy néhány jól ismert roma vonatkozású spanyolországi 

szervezet, amiről azt tartják, hogy nemzeti és európai szinten képviseli a romákat, jelentős pénzügyi támogatást 

kap, hogy a romákat és a roma érdekeket segítse, mégsem történik ez meg a gyakorlatban. 

Amikor a speciális kihívásokról vagy akadályokról volt szó, amikkel a fiatal roma aktivistáknak szembe 

kell nézniük, különösen, amikor a romák jogait védik, mozgósítják a közösségeket vagy fellépnek más romák 

nevében, több problémát is meghatároztak. 

Először is, a roma fiatalok részvételét célzó speciális politikák és programok ismeretének hiánya a 

spanyol roma ifjúság körében. A fókuszcsoport résztvevői szerint a roma fiatalok általában véve nem ismerik 

a roma részvételi folyamatokat vagy a fiatalok részvételét. 



A résztvevők megállapították, hogy az ifjúsági mozgalom nem érdekelt abban, hogy roma fiatalok 

képviseltessék magukat a struktúrájukban.  Israel rámutat arra, hogy az ifjúsági mozgalom meglehetősen 

tudatlan, amikor a roma ifjúságról van szó, és a roma fiatalok legtöbbször nem kapnak lehetőséget arra, hogy 

részt vehessenek a spanyol ifjúsági mozgalomban. Erre reagálva a spanyol válaszadók azt mondták, hogy 

jobban érdekli őket, hogy egyéb növekvő mozgalomban vegyenek részt, így például a nőmozgalomban, vagy 

az LGTBIQ+ mozgalomban.

Egy másik kihívás, ami a roma fiatalok előtt áll az aktív részvétel kapcsán, a spanyolországi roma 

szervezetekhez fűződik. Itt a roma szervezetek a kormány „szószólói” vagy kapcsolati pontjai, és mégsem 

elég nyitottak ahhoz, hogy a roma fiatalokat képviseljék. Agustín szerint: „Az egyik probléma az, hogy a fiatal 

romák részvételét csak roma szervezeteken keresztül lehet érzékelni, és ha valaki nem tartozik ilyenhez, akkor 

láthatatlan. És ezzel elveszted [roma fiatalként] az érdeklődésedet”. Ilyen feltételek között nehéz a spanyol 

roma fiatalság számára megvédeni a roma jogokat és mozgósítani a közösségeket, mert úgy érzik, hogy nem 

kapják meg a támogatást a roma szervezetektől és az ifjúsági szervezetektől.

Ezenkívül a spanyol résztvevők még az időt és a forrásokat említették, mint fontos akadályt, ami 

a teljes részvétel útjába áll. Josué szerint: „Az a probléma, hogy többet kell harcolnunk [roma fiataloknak], 

mint a többi csoportnak, akikről hallunk.  Sok időt kell szánnunk arra, hogy meghalljanak minket, és aztán 

meglássuk, hogy hallgatnak-e ránk. Ez az, ami miatt elveszted az érdeklődésedet. A fő akadályokat azok a 

személyek állítják, akik nem figyelnek ránk. Hasonlóan, Pacó kijelenti, hogy a strukturális tényezőkön kívül 

egyéni tényezők is léteznek: „Részünkről is hiányzik az idő és az erőforrások, hogy képesek legyünk aktívan 

részt venni. Délelőtt dolgozom, délután/este tanulok, és ilyen beosztás mellett nehéz a részvétel.  Kár, mert 

erre vagyunk ítélve. És a cigányellenesség szintén megnehezíti a helyzetünket”.

Kinek és mit kellene tennie, hogy segítse a spanyol roma fiatalságot, hogy nyilvánosan aktív és 

szerepvállaló legyen? 

Majdnem minden válaszadó úgy gondolja, hogy a roma szervezeteknek kellene a roma fiatalokat 

segítenie abban, hogy aktívak legyenek, és nem gátolni vagy megállítani kell őket.  Josué számára fontos, 

hogy a roma szövetségek összefogjanak és megnyissák az ajtót a romák előtt, különösen a fiatalok előtt.  

A roma szervezeteknek fontos a szerepük, különösen a fiatalok tájékoztatásában, és információkkal 

kell szolgálniuk arról, hogy hogyan vehetnek részt: 

„A roma szövetségeknek ismereteket kell átadniuk a roma fiataloknak. Az ifjúsági szervezeteknek/

tanácsoknak is oda kell figyelniük, hogy képviselik-e a romákat, és ha nem, akkor lehetővé kell tenni, hogy 

jelen legyenek a romák” – mondja Israel.



A roma szervezetek előtt álló kihívásokra válaszként néhány résztvevő azt az igényt fogalmazta meg, 

hogy roma ifjúsági struktúrák jöjjenek létre, így például a Roma Ifjúsági Tanács (Consejo de Juventud Gitana), 

ami a roma fiatalok érdekeit képviselné, és ezáltal a roma fiatalok kevésbé függenének a többségi ifjúsági 

vagy roma szervezetektől. 

Amellett, hogy a roma polgári képviseleti struktúrák fontosak, a résztvevők úgy gondolják, hogy a 

közintézmények és kormányok a felelősek végső soron a romákért és a roma ifjúságért, és támogatásuk 

nélkül a legtöbb erőfeszítés hiábavaló: „A roma szövetségeknek kell a roma fiatalokat láthatóvá tenni és 

segíteni őket, de azt is hiszem, hogy a kormánynak hajlandónak kell lennie arra, hogy meghallgassa őket” 

– mondja Ángel. Ez fontos mechanizmus, hogy megvan a valószínűsége annak, hogy az állami intézmények 

meghallgatják és megfontolják a romák és a roma fiatalok aggodalmait, ami meggondolt és konstruktív 

kapcsolatot tesz lehetővé a romákkal.   Így tudnak a hatalmon lévők érdemben reagálni a roma fiatalok 

problémáira és aggodalmaira. 

ROMÁNIA

Romániában a fókuszcsoportot hat fiatal roma részvételével tartották, akik Mizil városában8 (Prahova 

megye) élnek: David (20 éves, férfi), Ruben (19 éves, férfi, középiskolás diák), Romina (16 éves, középiskolás 

diák), Madalin (17 éves, férfi, középiskolás diák), Samira (17 éves, nő, középiskolás diák), és Andra (17 éves, 

nő, középiskolás diák). Ők képviselik a legfiatalabb csoportot a fókuszcsoportos megbeszéléseken részt vevő 

országok közül.  A város a főleg nőkre és fiatalokra összpontosító szervezetnek, az E-Romnja-nak az egyik 

kulcsfontosságú cél munkaközössége.

A fókuszcsoport résztvevői közül mindenki részt vett az E-Romnja tevékenységeiben, és legtöbbjük 

úgy nyilatkozott, hogy a roma fiatalok helyi munkacsoportjához tartoznak. A helyi munkacsoport 2016-ban 

indult, amikor a romániai roma résztvevők közül a legtöbben még nagyon fiatalok voltak. A munkacsoporton 

keresztül a roma fiatalok kezdtek aktivistaként fejlődni, sokkal nagyobb szerepet vállalni, és egyúttal a roma 

történelemről és a legfontosabb politikai eseményekről tanulni.

Romina még új a csoportban, de máris aktivistának tartja magát. Azt mondja, hogy különböző 

tevékenységekben vett részt online és offline is, és élvezi, hogy különböző helyi akció részese lehet. Andra 

hasonlóan arra mutatott rá, hogy számára az, hogy részese lehet ennek a csoportnak, egyrészt azt jelenti, 

hogy sokkal szisztematikusabban vehet részt közösségének életében, másrészt sokat tanult a roma kultúráról.

Jóllehet, a romániai fókuszcsoport résztvevői nem ismerhetik a romániai roma mozgalmat, mégis 

néhányuk fő roma aktivistákat és szakembereket nevezett meg, akik a roma fiatalokkal dolgoznak. Amellett, 

hogy a jól ismert romániai aktivisták ösztönözték a roma fiatalokat a részvételre, néhányan elmondták, hogy a 

8 Az Országos Statisztikai Hivatal szerint Mizil egy kisebb város, amelynek lakossága körülbelül 15.000 fő, akiknek 16%-a roma.



motivációjukat az iskolában tapasztalt diszkrimináció adta: „Sok [roma] gyerek van ennek kitéve, és meg kell 

tanulniuk, hogy válhatnak erőssé” - mondja Samira. Madalin rámutat, hogy „Amikor a diszkrimináció ellened 

irányul, de aktivista vagy, akkor megtanulod, hogyan kezeld a helyzetet”.

A résztvevőktől megkérdezték, hogy úgy érzik-e, hogy a jelenlegi roma és roma ifjúsági vezetők 

nemzeti szinten képviselik őket, és úgy érzik-e, hogy a roma ifjúságot megfelelő módon képviselik.  A 

válaszaik azt mutatják, hogy a roma ifjúságot képviselő vezetők meglehetősen ismertek, ennek ellenére, az 

ifjúság hangjaként csak a közeli köreik hallják meg, mert a többieket nem érdekli, hogy meghallgassák őket.  

Madalin arra mutatott rá, hogy az E-Romnján keresztül a közösségükből való roma fiatalokat meghallgatják és 

képviselik. „Amikor csak problémáink voltak a közösségben, [E-Romnja] mindig segített”.  

Az európai szintű roma képviseletre reagálva néhány résztvevő kijelentette, hogy európai szinten 

különböző csoportok vannak, akik hallatni akarják hangjukat, főleg azokból az országokból, ahol magas a roma 

népesség száma.   A résztvevők úgy vélik, hogy európai szinten sokkal jobban meghallják a roma hangokat, 

mint nemzeti szinten.

Néhány kihívás, amit a mizili roma fiatalok megneveztek munkájuk végzésével kapcsolatban, a 

romákat célba vevő diszkrimináció és erőszak, valamint az a tény, hogy nincs hatékony mechanizmus a 

diszkrimináció leküzdésére. Romina azt állítja, hogy számára a legnagyobb kihívást vagy akadályt az emberek 

jelentik: „az emberek általában nem értik, hogy miért harcolunk; nem hallgatnak meg, és meg sem próbálják 

megérteni, hogy mit szeretnénk mondani”.  Szerinte ez a romániai társadalomban meglévő kulturális és faji 

különbségek eredménye.

Andra rámutatott, hogy egy másik fontos kihívás a közösség tagjainak passzivitása. „Ha tüntetést 

tervezünk, mindenki egyetért; előkészítjük, dolgozunk rajta, és aztán az emberek különböző kifogásokkal állnak 

elő. Tudnunk kell, hogy egy csoport részei vagyunk, aktívnak és pontosnak kell lennünk”. Madalin hozzátette, 

hogy az is számít, mennyire bátorítják a roma ifjúságot és mennyire adják meg a szükséges támogatást 

a részvételhez. Ezenkívül, Romina megállapította, hogy a részvétel az akciók esetleges következményeiről 

való tájékoztatás és tudatosság kérdése is: „Tájékozottnak kell lennünk. Az nincs rendben, hogy csak úgy 

szervezünk valamilyen tevékenységet anélkül, hogy tudatában lennénk, hogy mit csinálunk.”

Végül, amikor arról kérdezték őket, hogy kinek mit kellene tennie a roma ifjúság támogatásában, hogy 

aktívabbak legyenek és nagyobb szerepet vállaljanak a közszférában, különbözőek voltak az opciók. Andra azt 

mondta, hogy a roma ifjúságnak előbb a saját családjában kell elkezdheti a romák helyzetéről szóló információ 

terjesztését. Samaria hozzátette, hogy a közintézmények strukturális reformra szorulnak, hogy befogadóbb 

legyenek a roma fiatalok hangjának meghallgatására. „Ha bemegyünk a polgármesteri hivatalba, azt mondják, 

hogy menjünk ki, mert cigányok vagyunk, műveletlenek és buták. Fel kéne hagyniuk az ilyen rasszizmussal!”. 



KOSZOVÓ

A koszovói fókuszcsoportot hét résztvevővel tartották: Lendrit (30 éves, férfi, közalkalmazott Gjakove-

ból), Fatos (26 éves, férfi, diák Gjakove-ból), Kendiza (19 éves, nő, diák Gjakove-ból), Sabina (21 éves, nő, 

gyakornok Prizren-ből), Visar (23 éves, férfi, munkanélküli Gjakove-ból), Linda (22 éves, nő, gyakornok Peje-

ből) és Valon (21 éves, férfi, diák Rahovec-ből).

Koszovó az egyik legfiatalabb európai ország, amely 2008-ban nyerte el függetlenségét. Helyzetéből 

adódóan a kisebbségi kérdések meglehetősen újak a köz- és politikai beszédben, mivel a fő hangsúly a 

szerbek és albánok közötti konfliktusára és az ő etnikumuk közötti kapcsolatokra helyeződött. Az 1999-es 

háború és Koszovó 2008-as függetlensége után a kisebbségek, így a roma, askáli és egyiptomi közösségek 

jogai nagyobb figyelmet kaptak. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb roma aktivista első generációs aktivista a 

családjában. A fókuszcsoport résztvevői valóban aktivistának tartják magukat. Amikor arról kérdezték őket, 

hogy mi motiválja őket, hogy a roma közösségek nevében lépjenek fel, a válaszadók kijelentették, hogy inkább 

a közösségük változatlan helyzetéből merítik az ösztönzést, mint más aktivistáktól. A fókuszcsoportban részt 

vevő roma fiatalok legtöbbje úgy nyilatkozott, hogy nem érzik úgy, hogy a jelenlegi politikai vezetők képviselik 

őket.

A megbeszélés különböző kihívásokat és akadályokat hozott elő, amikkel a fiatal romáknak 

szembesülnek, különösen, amikor aktívak, hogy megvédjék vagy mozgósítsák közösségüket. A legelső és 

legfontosabb akadály, amit minden résztvevő említett, az aktivisták és a közösségük tagjai közötti együttműködés 

hiánya. A résztvevők úgy vélik, hogy ha van együttműködés, akkor annál nagyobb lesz a közösség haszna.

Egy másik általuk említett kihívás a fiatal romák motivációjának hiánya, amikor a társadalmukhoz 

való hozzájárulásról van szó. Úgy vélik, hogy a társadalom „elveszíti az aktivista szellemet”. Ha nincs pénzügyi 

nyereség, akkor nagyon munkaigényes feladat meggyőzni valakit, hogy vegyen részt egy kampányban.

Visar számára az önviktimalizálás a másik fő kihívás, ami lassítja a folyamatot.  Véleménye szerint, ez olyan 

egy csapda, amiből a romáknak ki kell szabaduniuk. Sabina számára a legelső kihívás a napi aktivista munkájában 

az, hogy nő és kisebbségi, míg Lendrit számára a fiatalok képviseletének hiánya a döntéshozó folyamatban. Lendrit 

szerint az állam nem biztosít megfelelő teret a roma fiataloknak, pedig a roma ifjúság sokkal többel képes hozzájárulni, 

mint amit jelenleg az állam csinál. Lendrit úgy gondolja, hogy az identitási problémák jelentik a másik döntő kihívást. 

Szerinte nagyszámban vannak olyan fiatalok, akik nem nyilvánítják ki etnikai hovatartozásukat.

Egy másik szokásos kihívás, amit minden résztvevő említ, a roma fiatalok gyenge képviselete. Úgy 

gondolják, hogy a közösség vezetői, a civil és politikai szinten egyaránt, a legtöbben inkompetensek és nem 

megfelelőek. Kendiza számára a romákról végzett kutatások és jelentések megbízhatósága egy másik kihívást 

jelent: „Az NGO-k nem igazán jönnek el a közösségbe és nem beszélnek velük; a kutatás főleg arra szolgál, 



hogy kipipálják a projektjeiket. A jelentések nem megbízhatóak. [...]. Nagyon kevés emberrel beszélgetnek el, 

és következtetéseket vonnak le”. Az NGO-k kutatása fontos szerepet játszik a roma közösségek helyzetének, 

szükségleteinek és aggodalmainak ábrázolásában. Ha a kutatás nem tükrözi a roma közösségek valóságát, 

akkor a helyzetük javításáért tett erőfeszítések kudarcot fognak vallani. 

Néhányuk számára a polgári részvétel kihívása az, hogy néha úgy érzik, hogy őket kihagyták. Valon, 

aki egy kisebb településről jött, azt mondja, hogy az aktivizmus még mindig nem szokványos dolog, mert a 

civil társadalmi szervezetek csak a nagyvárosokra koncentrálnak. Ezen a településen nincs olyan szervezet, 

ami a közösségükkel dolgozna. 

Fatos úgy gondolja, hogy kellene olyan kezdeményezés, ami jogi ügyekben segíti a közösséget: „Mivel 

én részidőben egy ügyvédi irodánál dolgozom, már tapasztaltam, hogy a közösségünk ügyei felett elsiklanak, 

nem kapják meg a kellő figyelmet, a kisebbségek esetében az eljárási jogszegéseket nem veszik figyelembe 

az ügyészek és a bírók”.

A résztvevőkkel folytatott beszélgetések rávilágítottak a fiatalok körében érzett pesszimizmusra, ami a 

vezetés, az intézmények, sőt még a civil társadalmi szervezetek iránti bizalomra is vonatkozik. Politikai szinten 

a roma ifjúság nem elégedett politikai képviseletével. Úgy vélik, hogy közösségüket jobban lehetne képviselni, 

ha a fiatalok nagyobb szerepet vállalnának, és megfelelő teret kapnának. A civil társadalmi szervezetekkel 

kapcsolatban úgy gondolják, hogy a koszovói NGO-k nem innovatívak, tevékenységeik ismétlődnek, 

és nem küzdenek proaktívan a közösségi problémák megoldásáért. Sőt, a résztvevők úgy vélik, hogy az 

NGO-k vezetőségében a helyek nem az érdemeken alapulnak, ami demoralizálja a roma fiatalokat. Ennek 

eredményeképpen, a résztvevők rájöttek arra, hogy a roma fiataloknak erősebben kell hallatni a hangjukat és 

határozottabban kell követelniük, hogy mit akarnak, és mit érdemel a közösségük.

SZERBIA

Szerbiában a fókuszcsoportot hat fiatal roma alkotta, akik az ország különböző városaiból jöttek: 

Dragoljub (26 éves, férfi, Niš-ből), Kilino (25 éves, férfi, Novi Bečej-ből), Sandra (20 éves, nő, Valjevo-ból), 

David (23 éves, férfi, Zaječar-ból), Svetlana (21 éves, nő, from Zaječar-ból), és Sadik (30 éves, férfi, Niš-ből).

A fókuszcsoport legtöbb résztvevője aktivistákból álló családban nőtt fel. Sadik az „aktivizmus” 

különböző formáiról beszélt, amelyben nagyszülei még a volt Jugoszláviában vettek részt, amikor folklór 

csoportok alakultak: „Nagyapám koreográfus volt a roma szövetségben, különböző érmeket nyertek a 

volt Jugoszláviában, Európában, Angliában”.  Sandara édesapja a roma pedagógusi asszisztensi szakma 

kialakításában vett részt tíz éve.   Romákkal kapcsolatos oktatási aktivista tevékenységek körében nőtt fel, ami 

hatással volt arra, hogy aktivista lett: „Én magam is szerettem volna részt venni [roma pedagógiai asszisztenssé 

válni], amikor felnőttem.  Az idősebbektől és fiatalabbaktól is kaptam ihletet; biztos, hogy nagyon jó érzés volt, 

hogy tehetek valamit, ami javíthatná a közösségünket” - mondja Sandra.



David azt mondja, hogy véletlenül került be az aktivisták közé, amikor a nővére rábeszélte, hogy 

vegyen részt egy roma szövetség tevékenységében: „Először csodálkoztam, hogy mit csinálok én itt, amíg eltelt 

egy kis idő, és láttam néhány nagy dolgot, amit a közösségért teszünk; olyan tevékenységeket, amelyekből 

tanulhattam és amikhez saját magam is hozzájárulhattam”. Az NGO-k elkötelezettsége jelentős hatással 

volt Dragoljubra. Igaz, hogy nem tudott a közösségében romákkal kapcsolatos fejlesztésekről, de belekerült 

az ilyenfajta munkába, miután NGO-k által szervezett műhelyfoglalkozás sorozaton vett részt. Svetlana 

tapasztalata ettől meglehetősen eltért: amikor állást keresett, úgy látta, hogy az NGO munka egyrészt a többi 

fiatal roma támogatását jelenti, és ugyanakkor lehetőséget is ad a szakmai fejlődésre.  

A résztvevők megállapították, hogy a legtöbb fiatal roma nem tudja, hogy van roma mozgalom 

Szerbiában. Sadik rámutatott, hogy több olyan roma is van, aki úgy látja a roma mozgalmat, hogy az egy 

olyan csoport, ahol az emberek a többi roma hátán felkapaszkodva jutnak pénzhez.  Azonban a nézőpontjuk 

megváltozik, amikor azt látják, hogy a mozgalom az ő javukra tud dolgozni. Ezzel ellentétben, Sandra számára a 

roma mozgalom a romák olyan csoportját képviseli, akiknek az a céljuk, hogy lényeges változásokat hozzanak 

a roma közösségek életébe. Véleménye szerint a mozgalom egyre nagyobb, mégis úgy hiszi, hogy szükség 

van a mozgalom hangjának hallatására és nagyobb ismertségére a romák körében.

Néhány résztvevő arra mutatott rá, hogy erős együttműködés van a különböző városok és régiók 

roma fiataljai között, és nagy lehetőség rejlik a roma ifjúsági mozgalomban. Azonban ezt a potenciált nem 

lehet kibontakoztatni az idősebb nemzedék miatt, akik nem engedik előre a fiatalokat. Dragoljub szerint a fiatal 

romák mindig is a változás kezdeményezői voltak, műveltek és aktívak. A generációk közötti összeütközésre 

rámutatva Sadik azt állapítja meg, hogy az egyik probléma a közösségen belül található: „a fiatal romák nem 

fejezhetik ki magukat az idősebb vezetők miatt, akik az egész roma közösség szószólóinak kiáltják ki magukat, 

még akkor is, ha a roma közösség gyakran nem ért egyet az ilyen szószólókkal”.

A szerb résztvevők arra világítottak rá, hogy a roma ifjúsági aktivizmus az utóbbi 5-6 évben vált láthatóvá, 

és úgy gondolják, hogy a változások előidézése időbe telik. Kilino, aki különböző kezdeményezésekben vett 

részt azzal a céllal, hogy megalkossák a roma ifjúsági politikákat, azt állítja, hogy az összes ilyen erőfeszítés 

egy folyamatot eredményezett, de semmi fenntartható nem lett belőle. Mindenesetre azt mondja, hogy „sok 

olyan fiatal van, aki nagy dolgokat visz véghez a közösségében fiatal vezetőként, és ilyen a hozzájárulásuk, 

ami fontos”.

Amikor arról kérdezték a szerb résztvevőket, hogy mik azok a speciális kihívások vagy korlátok, amikkel 

a fiatal roma aktivisták szembesülnek, különösen, amikor a romák jogait védik, mozgósítják a közösségeket 

vagy fellépnek más romák nevében, a résztvevők több fő kihívást neveztek meg. Először is a roma fiatalok 

kijelentették, hogy egyéni szinten korlátokba ütköznek, ilyen a nyilvános megjelenéstől és nyilvános beszéd 

tartásától való félelem. A strukturális cigányellenesség egy másik fontos kihívás. A résztvevők rámutattak, hogy 

a mainstream intézmények és szervezetek botfülűek, ha a romák problémáiról van szó. Mások megjegyezték, 



hogy a fiatal romák nem vesznek részt a többségi ifjúsági struktúrákban Szerbiában, mert nem hívják meg 

őket vagy nem ismerik el őket, és ez oda vezet, hogy a roma fiatalokat passzív szerepre kárhoztatják a 

többségi ifjúsági mozgalomban. Dragoljub úgy gondolja, hogy a közösségeik biztonságos terén kívül a roma 

fiatalokat diszkriminálják, és a véleményüket nem veszik figyelembe.

A szerb roma fiatalság javasolja a roma fiatalok állampolgári és politikai részvételének növelését a 

meglévő roma és roma ifjúsági mozgalom vezetésébe. Dragoljub úgy hiszi, hogy szükség van több tapasztaltabb 

roma ifjúsági vezetőre, aki vezetni és mentorálni tudja a fiatalabb nemzedéket, és egyben új tevékenységeket 

tud kezdeményezni. Sadik arra mutat rá, hogy több befektetésre van szükség a fiatal romák kapacitásának 

erősítéséhez. Úgy gondolja, hogy a megfelelő források és fenntarthatóság biztosítása a roma fiatalok és roma 

ifjúsági szervezetek számára rendkívül fontos, annak érdekében, hogy a roma fiatalokat ne hagyják ki, amikor 

támogatók vagy partnerek követelményeinek a teljesítéséről van szó. Ezenkívül, Sadik rávilágít, hogy nagyon 

fontosak az államtól és a döntéshozóktól jövő támogatások, ha tényleg egy erős roma ifjúsági mozgalmat 

akarnak.

ALBÁNIA

Albániában a fókuszcsoportot nyolc roma fiatal részvételével tartották: Roxhers (25 éves, szociális 

munkás), Raxhi (26 éves, a városi tanács tagja Ellbasan önkormányzatában), Aurora (29 éves, nő, Albániai Roma 

Kultúra Intézete, szociális munkás), Erion (33 éves, férfi, a kisebbségek állami bizottságának tagja), Donald (20 

éves, férfi, „Roma Active Albania”, kortárs oktató), Kristiana (20 éves, nő, „Roma Active Albania”, kortárs oktató), 

Fjorela (24 éves, nő, Rromano Kham, szociális munkás), és Siljana (20 éves, Rromano Kham, diák).

A fókuszcsoportos beszélgetés az albániai roma fiatalok és gyerekek különböző lehetőségivel indult, 

az oktatási lehetőségekhez való hozzáféréssel és roma fiatalok részvételének támogatásával.  Kiderült, 

hogy Albániában a fiatal romák ingyen tankönyvet kapnak az általános iskolában, az egyetemeken kvóták 

vannak a roma diákok számára és 100%-os felmentést kapnak a tandíj alól az alapdiploma (Bachelor) 

megszerzéséhez, és 50%-os kedvezményt a mester szintű tanulmányokhoz, míg azok, akik szakmunkás 

oktatásban és képzésben kívánnak részt venni, ezt ingyen tehetik. Igaz ugyan, hogy az általános iskolai diákok 

ingyen tankönyvet kaphatnak és az egyetemi hallgatók tandíjkedvezményt, keveset tesznek a fiatal roma 

középiskolások támogatásáért: nincsenek ösztöndíjak, nincs szállástámogatás, és nincs ingyen tankönyv.

Siljana elmondta, hogy azok a roma fiatalok, akiket a roma kérdések foglalkoztatnak, gyakran 

különböző képzéseken vesznek részt - az emberi jogokról és a roma közösségek védelméről -, amelyeket 

albániai, nyugat-balkáni és más európai országok civil társadalmi szervezetei rendeznek. Donald említette 

a fiatal romák számára elérhető gyakornokságot is, amit különböző szervezetek finanszíroznak, ami segít 

a fiataloknak, hogy szakmailag fejlődjenek és valami jövedelmük is legyen. Az ilyen gyakornoki és szakmai 

fejlődési lehetőségek pozitív hatást gyakoroltak a fiatal romák jövőjére a különböző állami vagy nemzetközi 

intézményekben és szervezetekben.  Raxhi hozzátette, hogy néhány évvel ezelőtt partnerség volt a különböző 



szervezetek és a helyi önkormányzatok között, hogy a fiatal romákat és nőket ösztöndíjak és vállalkozói képzés 

útján juttassák önállósághoz. 

Kristina rámutatott arra az igényre, hogy szélesebb körben tájékoztassák a roma fiatalokat az 

elérhető lehetőségekről. Véleménye szerint legtöbbször csak azok a romák tudnak az ilyen lehetőségekről, 

akik kapcsolatban állnak a civil társadalommal, pedig vannak más romák, akik szintén profitálhatnának a 

lehetőségekből. 

Erion a roma fiatalok politikai képviseletének fontosságára utal, és azt állítja, hogy a roma kérdések 

sokkal láthatóbbá válhatnának a döntéshozók programjában, ha a roma fiatalok mozgósítanák saját magukat, 

hogy a politikai döntéshozók figyelmét felhívják az szükségleteikre és kihívásaikra.

Fjorela megállapítja, hogy mainstream megközelítésre van szükség, amikor a fiatal romák az ifjúsági 

tevékenységekben vesznek részt. „Kevés fiatal romát látok a többségi ifjúsági tevékenységekben. A fiatal 

romák olyan tevékenységekben vesznek részt, amelyek csak roma kérdésekkel foglalkoznak” - teszi hozzá. 

Továbbá, a résztvevők megállapították, hogy szükség van arra, hogy az ifjúsági szervezetek befogadják a fiatal 

romák hangját. Hasonlóképpen, amikor fiatalokról szóló tevékenységeket végeznek, az intézményeknek nem 

szabad megfeledkezniük arról, hogy felvegyék a kapcsolatot a fiatal romákkal, és támogassák hozzájárulásukat 

és aktív részvételüket. Az intézményeknek el kellene jutniuk a romákhoz és támogatniuk kellene őket abban, 

hogy hozzájáruljanak a fiatalokra és romákra vonatkozó különböző stratégiák vagy akciótervek tervezéséhez 

és végrehajtásához, illetve aktív részt vállaljanak azokban.

Az albániai fókuszcsoport résztvevői konkrét kihívásokat hoztak fel, amikkel a fiatal roma aktivisták 

szembesülnek, különösen, amikor a romák jogait védik, mozgósítják a közösségeket vagy fellépnek más romák 

nevében. Roxhers számára a cigányellenesség: „Sokan mondták már nekem, hogy „miért dolgozol azoknak az 

embereknek, soha nem fognak megváltozni, hagyd őket meg olyannak, amilyenek”. Amikor elmondtam nekik, 

hogy a roma közösségből való vagyok, azt mondták „Hát, te nem olyan vagy mint ők, te más vagy”. Fjorela 

hozzáteszi, hogy ő is találkozott rasszizmussal a közintézmények részéről. 

Erion, a Kisebbségek Állami Bizottságának tagja azt állította, hogy annak ellenére, hogy egy olyan 

intézménynél dolgozik, amelyiknek a kisebbségeket kell támogatnia és tiszteletben tartani jogaikat, gyakran 

elhallgattatták, az intézménynél az emberek tele voltak a romákra vonatkozó sztereotípiákkal „2 évbe tellett, 

hogy megmutassam nekik a készségeimet és megtörjem a sztereotípiáikat”. 

Raxhi, aki Elbasan önkormányzatánál a városi tanács tagja, kijelentette, hogy azoknak, akik roma 

közösségekben dolgoznak, kis dolgokkal kell megnyerniük a közösség bizalmát, és aztán hosszú távon sokkal 

többet lehet tenni. Például, amikor a választásokat tartották, biztosítania kellett a közösséget arról, hogy az ő 

mandátumán keresztül hangjuk lesz a városi tanácsban: „A választások idején úgy szerveztem a közösséget, 

hogy megmutassam az én elkötelezettségem”.



ÉSZAK-MACEDÓNIA

Észak-Macedóniában a fókuszcsoportot öt roma fiatal részvételével tartották: Gzime (35 éves, nő, 

óvónőként dolgozik egy óvodában Bitolában), Semra (22 éves, pedagógia szakos hallgató, Sumnal önkéntes 

from Skopje-ból), Mukades (18 éves, középiskolai diák Bitolaból), Denis (33 éves, Roma oktatásközvetítő 

Bitolaból) és Ferzije (22 éves, közgazdaságtan és számvitel szakos diák Bitolaból). 

Mindegyik résztvevő aktivistának tartja magát, és hárman közülük roma aktivisták családjában nőttek 

fel. Míg a legtöbbjük a többi ifjúsági aktivistától kapott ösztönzést, a résztvevők egyikét az motiválta, hogy nem 

bírta az igazságtalanságot. 

Amikor azt kérdezték tőlük, hogy a legtöbb roma fiatal tud-e a roma mozgalomról országukban vagy 

régiójukban, a résztvevők állították, hogy a roma fiatalok nem annyira tájékozottak erről.  Igaz ugyan, hogy 

Észak-Macedóniára úgy hivatkoztak, mint a roma mozgósítás modelljére, a fókuszcsoportos résztvevők úgy 

nyilatkoztak, úgy érzik, a jelenlegi roma ifjúsági vezetők sem a saját országukban, sem európai szinten nem 

képviselik őket. 

A résztvevők által említett néhány konkrét kihívás vagy korlát, amikkel a fiatal roma aktivisták 

szembesülnek, különösen, amikor a romák jogait védik, mozgósítják a közösségeket vagy fellépnek más 

romák nevében, a diszkrimináció, a roma közösség bizalmatlansága a roma vezetők iránt, és a roma ügyekben 

döntéshozói jogosultsággal rendelkezők politikai akaratának hiánya. Mukades úgy véli, hogy a diszkrimináció, 

az alukértékelés és a romákról alkotott sztereotípiák jelentik a legnagyobb problémát Észak-Macedóniában.    

Denis azzal érvel, hogy a roma aktivisták három „tűz” között vannak: a többség, a közintézmények 

és a roma lakosság.  „A romák 30 éven át tartó politikai manipulálása miatt az emberek már senkiben sem 

bíznak. Ha az emberekkel beszélek, hogy megoldjunk valamilyen problémát, még ha pozitív módon is, NGO 

aktivistaként rögtön azt kérdezik tőlem: „Melyik politikai párttól jöttél? Miért csinálod ezt?” Úgy érzik, hogy még 

a roma közösség tagjai is manipulálják őket” - mondja Deniz.  

Arra a kérdésre, hogy kinek és mit kellene tennie, hogy segítse a roma ifjúságot, hogy nyilvánosan aktív és 

szerepvállaló legyen, a résztvevők két fő témát vitattak meg. Először is fontosnak tartják a fiatal romák személyes 

képességeinek a megerősítését: a fiatal vezetőkbe, készségeikbe és szakmai tudásukba való befektetés 

a közösség érdekeit szolgálhatja. Másodszor, a résztvevők a civil társadalmi szervezetek fontos szerepére 

összpontosítottak. Egyetértettek abban, hogy a roma ifjúsági NGO-k kapacitását erősíteni kell. Kiemelték, 

hogy a fiatal romák számára a nagyon fiatal korban való részvétel az NGO-ban pozitív hatással volt a tudásuk 

növelésére és a roma kérdések iránti tudatosságra, valamint arra, hogy a roma vonatkozású NGO-knak alapvető 

szerepük van a fiatal romák felkészítésére, hogy kezdeményezzenek. Ferzije úgy gondolja, hogy az NGO-k sokkal 

jobban hozzájárultak a romák helyzetének javításához, mint a politikai intézmények vagy az állam, ezért az  

NGO-kba való befektetés rendkívül fontos. 



MONTENEGRÓ

Montenegróban a fókuszcsoportot az alábbi hét podgoricai fiatal romával tartották meg, a legtöbben 

közülük a Walk with us- Phiren Amenca (Gyere velünk - Phiren Amenca) szervezetben tevékenykednek:  Erdi 

(18 éves, férfi, középiskolai diák), Sebastian (19 éves, férfi, középiskolás diák és aktív tagja Walk with us- 

Phiren Amenca szervezetnek az utóbbi 4-5 évben), Hana (22 éves, nő, munkanélküli), Violeta (21 éves, nő, a 

RomaNet újságírója), Dijamant (24 éves, nő, a Help NGO munkatársa), Vaid (19 éves, férfi, iskolai mediátor) és 

Sadrija  (17 éves, nő, középiskolás diák).

Egy kivételével az összes montenegrói résztvevő aktivistának és a roma közösség közreműködőjének 

tartja magát. Legtöbbjüknél legalább egy személy van a családban, aki aktivista és aki jelentős hatással volt 

rájuk. A többi résztvevőnek nem volt aktivista példaképe a családjában, de felnézett valakire a közösségben. 

Rájuk mások munkájának erőfeszítései, eseményei és pozitív eredményei gyakoroltak hatást és keltették 

fel az érdeklődésüket, és ezért csatlakoztak a mozgalomhoz.  Sebastiant a bátyja hívta meg először egy 

romákkal kapcsolatos műhelyfoglalkozásra, míg Vaid úgy nyilatkozott, hogy a nagybátyjától jön az inspirációja, 

aki szintén aktivista, és támogatta őt és más fiatal romát. 

Amikor a roma mozgalmat vitatták meg, a résztvevők úgy nyilatkoztak, hogy a legtöbb montenegrói 

roma fiatal tud az országukban vagy régiójukban levő roma mozgalomról. Sebastian összehasonlította a 

jelenlegi helyzetet a 10 évvel ezelőttivel: „Ma többen tudják, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek roma 

kérdésekkel foglalkoznak. A megfigyelése egy NGO-nál egészségügyi kérdésekkel foglalkozó mediátorként, a 

saját tapasztalatain alapul. A résztvevők megállapították, hogy ma a roma közösségek sokkal jobban ismerik 

a roma aktivistákat és roma vezetésű NGO-kat, és bizalommal vannak irántuk. 

A roma ifjúság nemzeti és európai szintű képviseletéről beszélve, a résztvevők úgy érzik, hogy a 

jelenlegi vezetők nem képviselik az érdekeiket. A romák montenegrói politikai képviseletéről Dijamant még 

annyit tett hozzá, hogy strukturális probléma van: „Mi vagyunk az egyetlenek a Balkánon, akiknek nincs 

képviselőjük a parlamentben”.  

Amikor arra tértek rá, kinek kell a romákat képviselni, a résztvevők úgy hiszik, hogy olyannak kell 

lenni, aki a közösséghez tartozik, és aki már eddig is és jelenleg is a romákért dolgozik anélkül, hogy bármit 

várna viszonzásképpen. 



UKRAJNA

Ukrajnában a fókuszcsoportot hét fiatal roma részvételével tartották: Volodimir (Roma aktivista, férfi, 

31 éves), Oleg (közalkalmazott, 35 éves, férfi), Arszenyij, (történész, 26 éves, férfi), Anasztaszija (jogász, 24 

éves, nő), Diana (diák, 22 éves, nő), Viktor (újságíró, 32 éves, férfi) és Elvira (diák, 22 éves, nő).

A fókuszcsoport legtöbb résztvevője úgy nyilatkozott, hogy aktivistákból álló családban nőtt fel, és 

majdnem a felük fiatal roma aktivistának tartja magát. „Az aktivizmus az életem része lett, és nem tudom 

elválasztani a többi tevékenységeimtől” - mondta Viktor.  Hét fókuszcsoportos résztvevőből öt állapította meg, 

hogy a legtöbb roma fiatal nem tud az országukban lévő roma mozgalomról: „Azt hiszem, hogy a legtöbb roma 

fiatal mégiscsak tud a roma mozgalomról. Még ha nem is csatlakoznak a mozgalomhoz aktivistaként, hallanak 

arról, hogy vannak roma szervezetek, és van néhány esemény” – teszi hozzá Diana. Viktor hangsúlyozta, hogy 

ha igaz is, hogy a roma lakosság keveset tud a romákkal kapcsolatos aktivizmusról, tapasztalata szerint a nem 

roma lakosság még sokkal kevesebbet tud. Szerinte fontos, hogy mindkét oldalt tájékoztassák a romákkal 

kapcsolatos tevékenységekről, mert ez befolyásolja azt, hogy hogyan látják a romákat. Gyakran negatívan 

érzékelik a romákat, például úgy, hogy a romák csak passzív fogadói a kormánytámogatásoknak, vagy hogy 

nincs képviseletük saját közösségükben. Ha tájékoztatják őket a roma közösségekben folyó aktivista munkáról, 

akkor a közösségek hatékonyan harcolhatnak az előítéletek ellen.

Majdnem mindegyik fókuszcsoport résztvevő azt mondta, hogy azért kezdték az aktivista munkát, 

mert más fiatal aktivista inspirálta őket. 

Elvirának a nagynénje volt az, aki megalapította saját roma emberi jogi szervezetét, míg Dianának a 

nagybátyja és más idősebb romák voltak azok, akik külföldön tanultak és aktivisták lettek.

A résztvevők egy listát állítottak össze a roma fiatalok részvételét befolyásoló kihívásokról. Anasztaszija 

szerint a részvétel csak mások bevonásáról szól: „Az emberek nem igazán érdeklődnek olyan témák iránt, 

amik személyes érdeklődési körükön kívül esnek”. Anasztaszija arra mutatott rá, hogy a legtöbb fiatal nincs 

tudatában a roma részvételt gátló, meglévő szisztematikus korlátokról, és arról, hogy hogyan fonódnak össze 

általában a társadalmi és politikai élet különböző aspektusai. Arról is beszélt, hogy a roma szószólóknak és 

emberi jogi szervezeteknek nincsenek elég ismeretei és forrásai, hogy bíróság elé vigyenek a roma jogok 

megsértése miatt ügyeket. Ennek folytatásaként Diana rámutatott, hogy az ismeretek hiánya a romák körében 

egy másik kihívás. „A legtöbb közösségben az oktatás alacsony színvonala miatt a romák fel sem ismerik, 

hogy megsértették a jogaikat”.

Ezenkívül, Diana annak a gondolatának adott kifejezést, hogy néhány konzervatív közösségben a fiatal 

romáknak nincs motivációjuk, hogy társadalmi mozgalomhoz csatlakozzanak vagy változást kezdeményezzenek.  

Ez annak a bizalmatlanságnak és szkepticizmusnak az eredménye, amivel a roma fiatalok szembesülnek 



közösségük részéről: „Rengeteg kérdéssel, félreértéssel bombázzák őket [roma fiatalokat], ami hatással van a 

motivációjukra. És ezért döntenek gyakran úgy a fiatalok, hogy inkább passzívak maradnak”. Elvira rámutatott 

arra is, hogy egyes közösségek tagjai részéről hiányzik a támogatás, amivel a fiatal romákat a mozgalomhoz 

csatlakozásra ösztönöznék, mivel nem származik belőle anyagi hasznuk: „[Néhány roma számára] ha nem 

lehet valamiből pénzt csinálni, akkor nincs értelme”.

Elismerve, hogy az aktivizmus nagy felelősség, amit nem tud mindenki elvállalni, Elvira úgy hiszi, hogy 

a nemek fontos szerepet játszanak a roma fiatalok részvételében: „Habár most a XXI. században vagyunk, 

sokan még mindig úgy gondolják, hogy egy nő nem lehet vezető, és nem vezethet egy csapatot”. Más szóval, 

egyenlőtlen a nők képviselete a roma mozgalomban. 

Viktor azt a gondolatát osztotta meg a többiekkel, hogy számára a legnagyobb kihívás a kapcsolatok 

és a közösségi hálózatok hiánya. Kijelentette, hogy a fiatalok nem tudják, hogy hová fordulhatnak segítségért. 

Annak ellenére, hogy a roma ifjúság belekezd néhány tevékenységbe, idővel elmúlik az elkötelezettségük, és 

ennek főleg az az oka, hogy nincs támogatásuk, és nem tudják, hogy hova forduljanak: „A régi szervezetek 

közül sokan egyszerűen nem akarnak segíteni a fiatal versenytársaknak. És nincs állami támogatás erre” - 

tette még hozzá.  

Volodimir rámutatott, hogy a polgári aktivizmus útjába álló jelentős akadály a roma közösség, a 

roma aktivisták és a nem romák közötti együttműködés hiánya. Véleménye szerint a romák és nem romák 

nem ismerik fel teljesen az együttműködés és a közös munka szükségességét: „Optimális lenne egy közös 

akciótervet kidolgozni, hogy elérjük a közös célt” - jelentette ki.  



5. KÖVETKEZTETÉSEK 

Habár a fókuszcsoportokban résztvevő roma fiatalok különböző országokból származnak, a 

roma ifjúsági részvétel útjába álló akadályokat bizonyos mértékig hasonlóan határozták meg, és ezeket a 

következőképpen lehet összefoglalni:    

1.     Az	ismeretek	és	a	tudatosság	hiánya	a	roma	aktivizmus,	a	fennálló	 lehetőségek	és	a	fiatalok	

jogait	illetően

A kutatásban résztvevők által az egyik leggyakrabban említett akadály a roma ifjúságot és roma 

ifjúsági részvételt célzó speciális politikák vagy programok ismeretének hiánya a roma ifjúság körében. A 

legtöbb roma közösségben az oktatás és az állampolgári részvétel alacsony szintje miatt a romák és a roma 

ifjúság nem ismeri jogait. A fókuszcsoportban résztvevők szerint ez lényeges kihívást jelent, mivel a legtöbb 

roma nem ismeri fel az őket érő jogsérelemeket. Ezen felül ez arra is utal, hogy a legtöbb roma nem használja 

ki a rendelkezésre álló eszközöket problémáik kezelésére, és így fontos lehetőségekről maradnak le, amikre 

valójában jogosultak.  Ahhoz, hogy a roma fiatalok politikailag és társadalmilag aktívak legyenek, ismerniük 

kell a jogaikat és lehetőségeiket.

Mivel a roma ifjúság a jövő nemzedéke, a résztvevők hangsúlyozták a generációk közötti tudás- és 

információátadás szükségességét. A résztvevők úgy vélik, hogy a roma aktivisták különböző generációi között 

hiányzik a folytonosság, ami miatt a roma fiatalok számára kevésbé hozzáférhetőek a részvételi lehetőségekről 

és oda vezető módokról szóló információk. A részvételt az információhoz jutás, a személyes fejlődés egyik 

módjának is tartották, de egyben olyan eszköznek, aminek segítségével a roma fiatalok elérhetnek más 

fiatalokat, tudatosíthatják bennük a jogaikat, és hogy mit tehetnek magukért és a körülöttük lévő emberekért.

A kutatásban résztvevők kiemelték, hogy roma szervezeteknek fontos a szerepük ebben a tekintetben, 

különösen abban, hogy információt adjanak a fiataloknak és tájékoztassák őket a részvétel különböző módjairól. 

Számukra a nagyon fiatal korban való részvétel az NGO munkájában pozitív hatással volt a roma kérdésekkel 

kapcsolatos ismeretükre és tudatosságra, valamint arra, hogy a roma NGO-knak alapvető szerepük van a 

fiatal romák felvértezésében arra, hogy kezdeményezzenek.



2.        A	roma	ifjúság	részvételi	motivációjának	kihívásai

A résztvevők különböző tényezőket határoztak meg arra, hogy mi befolyásolja a fiatal romák részvételi 

motivációját. 

A legtöbb roma fiatal, aki aktivistának tartja magát azt mondta, hogy az ösztönzést más roma 

aktivistáktól vagy családtagjaiktól kapták, illetve valakitől, akire felnéztek a közösségben. Mások munkájának 

erőfeszítései, eseményei és pozitív eredményei gyakoroltak hatást rájuk és keltették fel az érdeklődésüket, és 

ezért csatlakoztak a mozgalomhoz.

A legtöbb kutatásban résztvevő számára a fiatal romák motivációjának hiánya, amikor a társadalmukhoz 

való hozzájárulásról van szó, szorosan összefügg a fiatalok rendelkezésére álló idejével, forrásaikkal, egyéni 

helyzetükkel, de a konkrét részvételi készségeikkel is. A fókuszcsoportban a résztvevők kijelentették, hogy sok 

fiatal roma számára fel sem merül a részvétel gondolata, mert a napi megélhetés foglalja le őket.

Néhányan rámutattak arra, hogy motivációjuk hajtóereje a cigányellenesség és az iskolában vagy a 

társadalomban általánosan tapasztalt diszkrimináció volt. A részvételi lehetőségek ismeretének és a megfelelő 

forrásoknak a hiánya a roma ifjúság részvételi motivációjának kulcsfontosságú szempontjai. Hasonlóképpen, 

a roma fiatalok kijelentették, hogy bizonytalannak érzik meglévő készségeiket (vagyis félnek a nyilvános 

megjelenéstől és a nyilvános beszédtől), ami negatívan hat a részvételi motivációjukra.

3.       A	roma	közösség,	mint	akadály	a	roma	ifjúsági	aktivizmus	és	részvétel	útjában	

Az aktivizmust és a részvételt befolyásoló másik fontos tényező a roma ifjúság helyzete a szélesebb 

roma mozgalmon belül. Néhány résztvevő szerint mind az idősebb generáció, mind a fiatal romák iránti 

negatív társadalmi attitűdök elbátortalanítják a fiatal romák aktivizmusát. A roma ifjúság, különösen a fiatal 

nők alacsonyabb pozícióban vannak, mint a már hosszabb ideje meglévő vezetés, ami alacsony önbizalmat 

eredményez körükben. A roma fiatalok elmondták, hogy nem tudják kibontakoztatni a bennük rejlő lehetőségeket 

az idősebb nemzedék miatt, akik nem engedik, hogy a fiatalok, különösen a nők, az élre álljanak és elmondják 

véleményüket. 

Néhány konzervatív közösségben a fiatal romáknak nincs olyan motivációjuk, hogy társadalmi 

mozgalomhoz csatlakozzanak vagy változást kezdeményezzenek. Ez annak a bizalmatlanságnak és 

szkepticizmusnak az eredménye, amivel a roma fiatalok szembesülnek közösségük részéről, akik 

megkérdőjelezik a roma ifjúság motivációját pénzügyi nyereség hiányában.



4.							A	roma	és	nem	roma	NGO-k	hiányosságai	

A roma NGO-k játsszák a legfontosabb szerepet a roma fiatalok aktivizmusának támogatásában. 

Az NGO-k bizonyos fokig ellensúlyozták a roma képviselet hiányát, sokkal jobban hozzájárultak a romák 

helyzetének javításához, mint a politikai intézmények vagy az állam, és alapvető a szerepük a fiatal romák 

felvértezésében, hogy kezdeményezhessenek. A pozitív fejlesztések ellenére, a jelen kutatásban felmért 

roma fiatalok arra mutattak rá, hogy a roma NGO-k vezetése jelentős kihívások elé állíthatja a roma ifjúsági 

részvételt. Míg néhány országban (pl. Ukrajnában) a roma NGO-k versenytársként tekintenek a roma ifjúságra, 

más országokban a roma NGO-k nagyon is támogatóak a roma ifjúság tekintetében (pl. Románia, Szerbia). 

 A résztvevők kijelentették, hogy az NGO-knak fontos a szerepük a roma ifjúság tudatosságának a 

növelésében, hogy mobilizálni lehessen őket különböző kérdésekben. Ugyanakkor, a roma fiatalok úgy vélik, 

hogy az NGO-k nem tesznek eleget ahhoz, hogy elérjék és tájékoztassák a roma fiatalokat a különböző 

lehetőségekről, amelyek részvételüket eredményezhetnék. Ismerve ezeknek az NGO-knak a munkáját, a roma 

fiatalok azt állították, hogy a roma NGO-k vezetése néha nem hozzáértő, nem harcol proaktívan a roma 

problémák megoldásáért, és félresöpri a roma fiatalok hangját, ezért jöttek létre a roma fiatalok NGO-i. 

 A részvétel és a képviselet útjában álló alapvető akadálynak látják a roma szövetségek és a roma 

ifjúság vezetésének hiányát és néhány civil társadalmi szervezet roma kérdésekkel kapcsolatosan érzékelt 

monopóliumát. A résztvevők azzal érveltek, hogy néhány jól ismert pro-roma szervezet, amiről azt tartják, hogy 

nemzeti és európai szinten képviseli a romákat, jelentős pénzügyi támogatást kap, hogy a romákat és a roma 

érdekeket segítse, mégsem történik ez meg a gyakorlatban (pl. Spanyolország, Magyarország). 

 5.          A	fiatal	romák	képviseletének	hiánya	a	többségi	struktúrákban	

Néhány résztvevő megállapította, hogy szükséges egy mainstream felé terelő megközelítés annak 

érdekében, hogy a fiatal romák részt vehessenek olyan tevékenységekben is, amelyek nem kizárólag a roma 

kérdésekkel kapcsolatosak. Továbbá, a résztvevők megállapították, hogy szükséges, hogy a többségi ifjúsági 

szervezetek befogadják a fiatal romák hangját. Azonban a résztvevők megjegyezték, hogy a fiatal romák azért 

nem vesznek részt az ifjúsági szektor munkájában, mert nem hívják meg őket, vagy nem ismerik el őket, és ez 

oda vezet, hogy a roma fiatalokat passzív szerepre kárhoztatják a többségi ifjúsági mozgalomban.

6.          A	roma	ifjúsági	tevékenységekhez	nyújtandó	intézményi	támogatás	hiánya	

Amellett, hogy a roma polgári képviseleti struktúrák fontosak, a résztvevők úgy gondolják, hogy a 

közintézmények és kormányok felelősek végső soron a romákért és a roma ifjúságért, és támogatásuk nélkül a 

legtöbb erőfeszítés hiábavaló lenne. A kutatásban résztvevők megállapították, hogy az állami intézményeknek 

meg kell hallgatniuk és meg kell fontolniuk a romák és a roma ifjúság aggodalmait, mert így tudnak a hatalmon 

lévők érdemben reagálni a roma fiatalok problémáira és aggodalmaira.



A résztvevőkkel folytatott beszélgetés rávilágított a fiatalok körében jelentkező pesszimizmusra arra 

vonatkozóan, hogy megbíznak-e a politikusokban és az intézményekben. A résztvevők hangsúlyozták, hogy a 

többségi intézményeknél süket fülekre találnak a roma és roma ifjúsági problémák.  Politikai szinten a roma 

ifjúság nem elégedett képviseletével. A roma fiatalok rámutattak, hogy az intézményeknek el kellene érniük a 

fiatal romákat, és támogatniuk kellene őket abban, hogy hozzájáruljanak a romákra és a fiatalokra vonatkozó 

különböző stratégiák vagy akciótervek tervezéséhez és végrehajtásához, és aktív részt vállaljanak azokban.

7.         A	cigányellenesség,	mint	a	részvétel	fő	akadálya

A strukturális cigányellenesség egy másik olyan fontos kihívás, ami minden szinten gátolja a roma 

fiatalok szerepvállalását. A cigányellenesség tükröződik abban, ahogy a helyi hatóságok, a civil társadalmi 

szervezetek és a politikai döntéshozók kezelik a roma kérdéseket. Ez tükröződik abban, hogy milyennek 

érzékelik a romákat, mennyire hajlandóak meghallani a roma hangokat, és egyenlő partnerként bevonni őket 

a különböző akciókba és intézkedésekbe. Például néhány ifjúsági mozgalom hallgatólagos akadályokat állít 

a roma fiataloknak, hogy ne legyenek képviselve az ő struktúráikban (pl. Spanyolország, Románia), a legtöbb 

ilyen mozgalom tudatlan, és nem hajlandó befogadni a roma ifjúságot.

A közintézmények megközelítésével kapcsolatban a résztvevők saját cigányellenes tapasztalataikat 

osztották meg egymással. Míg néhányuknak azt mondták, hogy menjenek ki, mert „cigányok”, mások 

arról számoltak be, hogy a közintézmény, ahol dolgoznak, hogyan próbálta elhallgattatni őket, amikor roma 

problémákat tárgyaltak.  



6. AJÁNLÁSOK

A fenti következtetések alapján a fókuszcsoport résztvevői összeállítottak a pontoknak megfelelő 
ajánlásokat tartalmazó listát arról, hogy hogyan lehet felvértezni a roma ifjúságot arra, hogy nyilvánosan aktív 
legyen és elköteleződjön:

1.     A	tudatosság	növelése	a	roma	aktivizmusról,	a	 fennálló	 lehetőségekről	és	a	fiatalok	 jogainak	
ismeretéről

 ￭ A civil társadalmi szervezeteknek, a mentoroknak és a közintézményeknek el kellene érniük, 
toborozniuk kellene a roma fiatalokat és tájékoztatni kellene őket a szükségleteik kezeléséhez 
szükséges különböző eszközökről és lehetőségekről. 

 ￭ Az érdekelt feleknek növelniük kellene a roma ifjúság tudatosságát a döntéshozói folyamatban való 
részvétel fontosságáról. 

 ￭ Erősíteni kellene a fiatal romák társadalmi jogaikra vonatkozó tudatosságát: megfelelő programokat 
és azok nyomon követését kellene megvalósítani, hogy biztos legyen, hogy a fiatal romák élnek 
ezekkel a jogokkal. 

2.     A	fiatal	romák	részvétel	iránti	motivációjának	erősítése

 ￭ A pozitív példák támogatása annak érdekében, hogy több roma fiatal vegyen részt a polgári és politikai 
életben.

 ￭ A romák és roma ifjúsági vezetők készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése a fiatalabb nemzedékek 
vezetése és mentorálása, és új tevékenységek kezdeményezése érdekében.

 ￭ Az érdekelt feleknek meg kellene erősíteniük a fiatal romák személyes képességeit azzal, hogy a fiatal 
vezetőkbe, készségeikbe és szakmai tudásukba fektetnek, hogy a fiatal romák szakemberré válva 
mozdíthassák elő a közösség érdekeit.

 ￭ Támogatás nyújtása (pénzügyi, szakmai, technikai, stb.) a roma ifjúság önkezdeményezéseihez.

3.      A	roma	ifjúsági	aktivizmus	és	részvétel	útjában	akadályként	álló	roma	közösség	kezelése

 ￭ A roma aktivisták különböző nemzedékei közötti együttműködés növelése annak érdekében, hogy a 
fiatal romáknak ugyanolyan beleszólásuk legyen a dolgokba, és a roma aktivisták generációi közötti 
átmenet biztosítva legyen. 

 ￭ A roma lányok és nők megerősítése és képviseletük növelése minden szinten.  



4.     A	roma	és	nem	roma	egyének	és	szervezetek	közötti	együttműködés	elősegítése

 ￭ A különböző etnikai háttérrel rendelkező fiatalok közötti sikeres együttműködés elősegítése ifjúsági 
cserék révén. 

 ￭ A meglévő elnökség kapacitásának növelése mind a roma és roma ifjúsági mozgalmon belül a polgári 
és politikai életben való részvétel érdekében. 

 ￭ A romák és az ifjúság kérdéseivel foglalkozó civil társadalmi szervezeteknek befogadóbbnak kell 
lenniük a roma ifjúság részvételével és képviseletével kapcsolatban.   

 ￭ A hivatalos ifjúsági képviseleti struktúráknak, mint amilyenek az ifjúsági szövetségek, iskolai és 
diáktanácsok, többet kellene foglalkozniuk a fiatal romákkal és egyenlő bánásmóddal be kellene 
fogadni a struktúráikba őket.

 ￭ Megfelelő erőforrások és fenntarthatóság biztosítása a roma ifjúsági szervezeteknek, hogy képesek 
legyenek részt venni a mainstream struktúrákban és partnerként léphessenek fel a többségi 
szervezetekkel.

5.       A	roma	ifjúsági	tevékenységekhez	nyújtandó	intézményi	támogatás	szükségessége	

 ￭ Speciális intézkedéseket kell végrehajtani, amelyeknek az a célja, hogy növelje a fiatal romák számát 
a politikában és a közigazgatás különböző területein és szintjein.

 ￭ Az intézményeknek teret kell biztosítaniuk a fiatal romák részvételéhez helyi, nemzeti és európai 
szinten, és be kell fogadniuk az ő roma hangjukat is a fiatalokkal kapcsolatos tevékenységeknél. 

 ￭ Az államnak (kormánynak) több olyan szervezetet kell létrehoznia és működtetnie, amelyik a roma 
fiatalok részvételét segíti elő.

 ￭ Biztonságos környezet megteremtése és közös fellépés a roma fiatalok nevében a Fiatal Roma 
Nagykövetek létrehozásával (nemzeti szinten), akiknek a fő szerepe a kapcsolatépítés, a fiatal romák 
ösztönzése és tájékoztatása lenne országszerte.

 ￭ Roma ifjúsági struktúrák, így például a Roma Ifjúsági Tanácsok létrehozása a roma fiatalok érdekeinek 
képviseletére, és a roma fiatalok függőségének csökkentése a mainstream ifjúsági vagy roma 
szervezetektől.  

 ￭ A romák bevonására irányuló európai, nemzeti és helyi szakpolitikáknak figyelembe kell venniük a 
fiatal roma lányok és asszonyok szükségleteit és körülményeit, és nemekre és gyerekekre érzékenyen 
figyelő megközelítést kell alkalmazniuk.  



6.					A	cigányellenesség	leküzdése

 ￭ A cigányellenesség felismerése és egy hatásos diszkriminációellenes megközelítés elősegítése a 
romákat bevonó beavatkozásoknál minden területen. 

 ￭ A többséget célzó kampányok használata a romák elleni diszkrimináció leküzdéséhez és a romák 
pozitív bemutatásának elősegítéséhez.

 ￭ Az iskolai szegregáció megszüntetése: erőfeszítések az iskolai lemorzsolódások számának 
csökkentésére és annak biztosítása, hogy minden roma gyerek és fiatal eljusson a közép szintű 
oktatás végére.



MELLÉKLET 

Irányelvek - Fókuszcsoportok fiatal romákkal

Partnerszervezet

Mindegyik partnerszervezetnek ki kell neveznie egy fókuszcsoport felelőst és/vagy egy moderátort, aki vezeti a vitát. 

A	résztvevők	profilja

A fókuszcsoportban 5-max 7 fiatal lehet. A résztvevőket az egyes partnerszervezeteknek kell kijelölniük - a partner-
szervezet érdekei és igényei szerint - szem előtt tartva a „diverzitás a diverzitáson belül” elvét, de betartva a max. 35 
éves korcsoporti megoszlást (alkalmazott, diák, nem áll foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben, férfi/nő egyenlő 
arányban, különböző képzettségi szint).  

Szemtől-szembe	vagy	online

A jelenlegi pandémia miatt a kutatási célú utazások és a kisebb csoportok összehozása kockázatos lehet az egészségre. 
Azt javasoljuk, hogy a partnerszervezetek döntsék el, hogy online vagy személyesen kívánják levezetni a fókuszcsoportos 
megbeszélést. Ha úgy döntetek, hogy online tartjátok, akkor a Phiren Amenca azzal tud támogatni, hogy házigazdája lesz 
a zoomon keresztül tartott megbeszélésnek. 

Nyelv

Mindegyik partnerszervezet maga döntheti el, hogy anyanyelven vagy a származási ország nyelvén megfelelőbb-e a 
fókuszcsoportos megbeszélést tartani. 

Jegyzetelés

Függetlenül attól, hogy milyen nyelven tartják a megbeszélést, mindegyik fókuszcsoportnak végső anyagként a 
megbeszélés összefoglalását és részletes jegyzeteit angol nyelven kell elkészíteni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor 
azon a nyelven, amelyiken a fókuszcsoportot tartották.  

Annak érdekében, hogy biztosan ne vesszen el semmilyen anyag (pl. nem mentik el a felvételt. stb.), arra kérünk titeket, 
hogy gondoskodjatok róla, hogy legyen egy második személy a fókuszcsoportot vezetőn kívül, aki jegyzetel, ahogy 
a megbeszélés folyik. Nem kell szószerinti átiratot készíteni, csak amit le lehet írni, amíg az emberek beszélnek.   A 
jelentési sablonnak így kell kinéznie: 

 ￭ Résztvevők száma:

 ￭ Nevek felsorolása foglalkozás és kor feltüntetésével:

 0 John, diák, 28 éves

Megjegyzések

A fókuszcsoport szerkezetét követve próbáld meg leírni, hogy ki és mit mondott: 

 ￭ pl. John, diák, 28 éves: A fő mondanivalóm az, hogy a legtöbb NGO struktúráját meg kell változtatni, 
hogy odavonzzuk „azokat” a fiatal romákat, akik ténylegesen tudnának segíteni a közösségüknek”. 



Felvételek	és	fotók

A pontosság kedvéért szeretnénk, ha (audio) felvétel készülne a megbeszélésekről, és amennyire csak lehet, 
dokumentálva lennének (pl. fotók, képernyőfelvételek, pillanatfelvételek). 

Idő

A fókuszcsoportok körülbelül 40 percig tartanak.

Lehetséges	szükséges	anyagok:

- Felvevőeszközök
- Diafelvételek támogatásul a „Roma fiatalok hangja” projekt fő célkitűzéseivel és a fókuszcsoport szerepével.

Fókuszcsoport	felépítése

A fókuszcsoportot a következő részekre osztjuk fel:

1. Megelőző:	

 ￭ Küldélj e-mailt a résztvevőknek, amiben elmagyarázod a kutatás és a fókuszcsoport célját

 ￭ Kérd meg őket, hogy gondolkodjanak el a következőkről: Mit jelent neked személyesen, mint fiatal 
romának, az állampolgári és politikai szerepvállalás/részvétel?

2. Bemutatkozások	
KÉRJÉL	ENGEDÉLYT	A	RÉSZTVEVŐKTŐL	A	HANGFELVÉTEL	KÉSZÍTÉSÉHEZ	

 ￭ Magyarázd el a fókuszcsoport célját

 0 A Phiren Amenca „Roma Fiatalok Hangja” c. projektje útján kutatási projektet kezdett, amelynek 
célja a roma ifjúság (EU-ból) szükségleteinek és aggodalmainak, de egyben az állampolgári és 
politikai részvétel kihívásainak és lehetőségeinek feltárása.   

 0 Mivel partnerszervezet vagy ebben a projektben, megkértelek, hogy vegyél részt egy 
beszélgetésen a roma ifjúsági aktivizmusról szerzett saját tapasztalataidról.  

 0 A kutatás eredményeit meg fogjuk osztani veled, az európai és nemzeti szintű érdekelt felekkel, 
és más roma és ifjúsági érdekelt felekkel. 

 0 A moderátornak az szerepe, hogy vezesse a beszélgetést azzal, hogy arra kéri a résztvevőket, 
hogy konkrét kérdésekre reagáljanak.

 0 Tájékoztasd őket, hogy a megbeszélés 40 percig tart. 

 ￭ A résztvevők rövid bemutatkozása, ha szükséges (város, életkor, foglalkozás, stb.) 
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 ￭ A hallgatás (odafigyelés) és a beszéd szabályai (nem kötelező, de vezérelvként)

 0 Nincs semmi baj, ha tartózkodik valaki egyes témák megtárgyalásától, ha kényelmetlennek 
érzi. 

 0 Minden válasz érvényes - nincsenek jó vagy rossz válaszok.

 0 Kérlek titeket, hogy tiszteljétek mások véleményét akkor is, ha nem értetek egyet vele.

 0 Próbáljatok a témánál maradni; lehet, hogy félbe kell szakítanunk, hogy minden anyagot be 
tudjunk fejezni. 

 0 Segítsetek mások magán szféráját megvédeni úgy, hogy a csoporton kívül nem tárgyaljátok 
meg a részleteket.

 0 Még valami más?

 ￭ Útmutató a moderátornak

 0 Tudnál többet mondani... ról/ről ...

 0 Kinek van még mondanivalója

 0 Ezek fontos és érdekes pontok. De vissza kell terelnünk a megbeszélést a fő fókuszpontunkhoz...

3. Aktivitás:	„Egymás	megismerése”

 ￭ Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, szeretném az „Egyet értek, nem értek” játékot javasolni nektek. Van 
néhány állításom, és meg kell mondanotok, hogy egyet értetek-e velük vagy nem. Aztán néhányatokat 
megkérek majd, hogy ossza meg velünk a válaszát és mondjon több részletet róla. 

 ￭ Kezdem az első állítással:

 0 Roma aktivista családban nőttem fel

 0 Fiatal roma aktivistának tartom magam

 0 A legtöbb roma fiatal nem tudja, nincs tudatában annak, hogy az országukban vagy régiójukban 
van-e roma mozgalom  

 0 A legtöbb roma aktivista képzett, vagy magas szintű iskolai végzettsége van

 0 Azért kezdtem az aktivista munkát, mert más fiatal aktivista inspirált - Utána, miért kezdték ők?

 0 Úgy érzem, hogy a jelenlegi roma ifjúsági vezetők sem a saját országomban, sem európai 
szinten nem képviselnek engem. 

4. Aktivitás:	„részvétel	meghatározása”

 ￭ Mit jelent neked személyesen, mint fiatal romának, az állampolgári és politikai szerepvállalás/
részvétel?



5. Aktivitás:	„miért	érdekel	minket?”

 ￭ Miért fontos megbeszélni az ifjúság témáját általánosságban az emberek állampolgári és politikai 
szerepvállalásában?

 ￭ Miért fontos megbeszélni a roma ifjúság állampolgári és politikai szerepvállalásának a témáját?

 ￭ Hogyan profitálhatnak a fiatal romák a roma ifjúságot célzó európai vagy nemzeti politikákból/elvekből/
irányelvekből? Hasznos eszköz lenne-e? 

6. Kérdéssor  

 ￭ Szükségletek és kihívások 

 0 Mik azok a konkrét kihívások vagy akadályok, amikkel a fiatal roma aktivistáknak szembe kell 
nézniük, különösen, amikor a romák jogait védik, mozgósítják a közösségeket vagy fellépnek 
más romák nevében?

 ￭ Ajánlások

 0 Mit gondoltok kinek és mit kellene tenni ahhoz, hogy a roma ifjúság nyilvánosan aktív legyen 
és szerepet vállaljon? 

7. Zárás
 
Köszönd meg a résztvevőknek!
 
Maradjunk kapcsolatban a Roma Fiatalok Hangja facebook oldalán, hogy követhessétek a frissítéseket.



Ez	a	kutatás	a	Roma	Youth	Voices	projekt	részeként	valósult	meg,	amelyet	a	Phiren	
Amenca	koordinált,	és	az	Európai	Bizottság	Igazságügyi	Főigazgatóságának	Jogok,	

Egyenlőség	és	Állampolgárság	Programja	finanszírozott.

A	kutatás	magyarra	fordítását	a	Terno	Glaso	projekt	biztosította,	amelyet	az	RGDTS	
koordinált	és	az	Amerikai	Egyesült	Államok	budapesti	nagykövetsége	finanszírozott.

 
A	kiadvány	tartalma	kizárólag	a	szerzők	véleményét	tükrözi,	és	a	Phiren	Amenca	
kizárólagos	felelőssége.	Sem	az	Európai	Bizottság,	sem	Amerikai	Egyesült	Államok	
budapesti	nagykövetsége	nem	vállal	felelősséget	a	benne	található	információkért	és	

azok	esetleges	felhasználásáért.




