
III. A KUTATÁS HIPOTÉZISEI ÉS CÉLJAI

AZ EDDIGI KUTATÁSOK

Kutatási céljaink megfogalmazása elõtt érdemes vázlatosan áttekinteni az eb-
ben a tárgykörben már lezajlott kutatások eredményeit. Különösképpen azért,
mert a téma érdekessége és sokakat foglalkoztató mivolta ellenére az elmúlt
években nem sok ilyen vizsgálat volt, másrészt a saját kutatási eredményeink
bemutatása során szeretnénk összevetni azokat a már publikáltakkal. Termé-
szetesen elõre kell bocsátanunk, hogy speciálisan, csak a cigány kisebbségi ön-
kormányzatokkal még ezen belül is kevesen foglalkoztak, így gyakran nehéz-
séget okoz a párhuzam pontos megtalálása.

Az elsõ jelentõsebb, minden kisebbségi önkormányzatra kiterjedõ empiri-
kus kutatást50 az MTA Regionális Kutatások Központja és a Kisebbségkutató
Mûhely végezte 1997–1998-ban. E vizsgálat keretében egy felmérés készült,
amelyhez esettanulmányok csatlakoztak. Így valamennyi kisebbségi önkor-
mányzathoz és az adott település polgármesteri hivatalához önkitöltõs kérdõ-
ívet juttattak el, kérve azok kitöltését és visszaküldését. Ebbõl a módszerbõl
aztán „eredendõen számtalan esetlegesség és bizonytalanság is adódott. Nem
ismerhettük azt, hogy mely településrõl és milyen kisebbségi önkormányzat
küldte vissza a kérdõívet.”51 A cigány kisebbségi önkormányzatok esetében
451 testületbõl 112 küldte vissza, ami 24,8%-os arányt jelent. Összességében
megállapítható, hogy a szereplõk szükségesnek tartják a meglevõ kisebbségi
önkormányzati rendszert, azonban az feltétlenül reformokra szorul. A válasz-
adók a leggyakrabban a feladatok, a jogok és az elvárások összehangolatlansá-
gát, a finanszírozási rendszer elégtelenségét kifogásolták. Az esettanulmá-
nyokban viszont megfogalmazódott, hogy az elsõ ciklus a tanulás idõszaka volt
csupán, a jövõtõl viszont sokkal többet várnak.

Kutatási eredményeinek ismertetésekor nagyon is markáns véleményt fo-
galmaz meg Rátkai Árpád,52 aki öt nagyváros és két budapesti kerület – össze-
sen 46 kisebbségi önkormányzat – választási eredményeit és körülményeit ele-
mezte. Megítélése szerint a helyi kisebbségi önkormányzatok nem töltenek be
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meghatározó szerepet, megválasztásuk csak „szemfényvesztés”, a rájuk ruhá-
zott feladatokat a már eddig is létezõ civil szervezetek sokkal jobban el tudnák
látni, igazi legitimációjuk nekik van. Mindezekbõl azt a következtetést vonja
le, hogy a helyi kisebbségi önkormányzatokra nincsen szükség, megszünteté-
sükkel az országos önkormányzat erõsödne.

2000-ben Robert Koulish53 öt településre kiterjedõ vizsgálatának alanyai-
ként nem is a kisebbségi önkormányzatokat választotta, hanem – a roma la-
kosság (500 fõ) kérdõíves megkérdezésével és helyi közintézmények képvise-
lõivel készült interjúk során – arra kereste a választ, milyen elvárásai vannak a
roma közösségeknek ezekkel az intézményekkel szemben. A kutatás fonto-
sabb megállapításai a következõkben összegezhetõk: a romák részt kívánnak
venni a közéletben, de nincsenek megfelelõ készségeik és technikáik a sikeres
érdekérvényesítéshez; a romák 46,6%-a elégtelennek minõsíti a kisebbségi
önkormányzat munkáját, de 90%-uk ellenezné a kisebbségi önkormányzatok
felszámolását; a romák a kulturális tevékenység helyett inkább a szociális jo-
gok érvényesítésében, a szociális segélyezésben, a munkaerõképzésben, a la-
kásellátás megoldásában, a diszkriminációs esetek feltárásában látná szívesen
a kisebbségi önkormányzatok tevékenységét.

Molnár Emília és Kai A. Schafft54 2001-ben és 2002-ben (részben megis-
mételve Schafft 1998-as postai kérdõíves vizsgálatát) interjúkat és esettanul-
mányokat készítettek, valamint postai kérdõíves vizsgálatot végeztek az
összes helyi cigány kisebbségi önkormányzatra vonatkozóan. Valószínûleg a
jó szervezésnek köszönhetõen megdöbbentõen magas – 76%-os – visszakül-
dési arányt elérve tudtak következtetéseket levonni, mintájukat reprezentatív-
nak tekintve. Megállapításaikat a következõképpen összegezhetjük: a cigány
kisebbségi önkormányzatok az elõírt identitásõrzõ feladatuktól eltérõen a
szociális problémák enyhítését, a megélhetési feltételek javítását, a fiatal ge-
neráció iskoláztatásának elõsegítését szorgalmazták. Továbbá a kisebbségi
önkormányzatok szociális lobbiként lépnek fel, ezzel etnicizálják a szociális
problémákat. Befejezésként pedig – másokhoz hasonlóan – az antidiszk-
riminációs törvény megalkotásának szükségességét sürgetik, ettõl remélve a
meglevõ diszkriminatív gyakorlat változását.55
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Ebben az idõszakban a Szociológiai Kutatóintézetben – Szalai Júlia vezetésé-
vel – esettanulmányok készültek a helyi kisebbségi önkormányzatok jobb meg-
ismerése érdekében. Ezekben általában a kisebbségi kérdés etnicizálásáról, il-
letve a helyi kisebbségi önkormányzatok sikertelenségérõl számoltak be.56

2002 tavaszán a kisebbségi jogok országgyûlési biztosa kezdeményezett
vizsgálatot annak megállapítása érdekében, miként érvényesülnek a kisebbsé-
gi törvényben rögzített kisebbségi jogok a kisebbségi önkormányzatok mûkö-
dése során.57 A Váradi Monika által vezetett kutatás során a Baranya és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településein mûködõ kisebbségi önkormány-
zatokhoz – valamint az adott települések helyi önkormányzataihoz is – önki-
töltõs kérdõívet küldtek ki, amelybõl 38% érkezett vissza. A kérdõíves vizsgá-
lathoz kapcsolódott még a megyei fórum, illetve 44 településen 100 interjú
elkészítése is, általában a kisebbségi egyesület, civil szervezet vezetõjével.
Elemzésük során a megismert adatokból modelleket állítottak fel, amelyek – a
cigány önkormányzatok esetében – közös jellemzõje (általunk teljesen leegy-
szerûsítve), hogy az adott testületek nem a törvényben meghatározott felada-
tokat végzik, hanem a roma lakosság érdekében próbálnak enyhíteni a szociá-
lis nehézségeken.

HIPOTÉZISEK ÉS KUTATÁSI CÉLOK

A kérdéssel való többéves foglalkozás után, a vonatkozó szakirodalom és a ci-
gány kisebbségi vezetõk véleményének ismeretében, valamint figyelembe véve
azt a tényt, hogy a cigány kisebbségi önkormányzatok száma ciklusonként
emelkedik, az a meggyõzõdésünk alakult ki, hogy a kisebbségi képviselet e for-
máját nem lehet sommásan szükségtelennek minõsíteni. Kell lennie olyan
funkcióknak, amelyeket csak a kisebbségi önkormányzatok tudnak ellátni,
vagy legalábbis egy civil szervezetnél jóval hatékonyabban képesek erre. Nem
lehet véletlen, hogy a kisebbségi rendszer egyik bírálója – aki többször is felve-
tette a megszüntetés lehetõségét – alkalomadtán élt a lehetõséggel, és elvállal-
ta az országos önkormányzat vezetését.

Az sem lehet véletlen, hogy a helyi cigány kisebbségi önkormányzatok fon-
tosnak érzik a szociális kérdés „etnicizálását”, vagyis azt, hogy olyan területen
is tevékenykedjenek, amely nem feltétlenül az õ feladatuk lenne. Oka lehet
annak – már ha igaz, hogy ilyen jelentõs mértékben vesznek részt a szociális
kérdések megoldásainak keresésében –, hogy ilyen területre tévednek.
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Feltételezzük azt is, hogy a kisebbségi önkormányzatok legalább olyan szín-
vonalú politikai szocializációs szerepet tölthetnek be, mint a civil szervezetek.
Már csak azért is, mert a települések vezetõi, a közjogi státus miatt, kénytele-
nek valamivel komolyabban venni a megválasztott képviselõket, mint mond-
juk egy alapítvány képviselõjét, és ez a romák esetében nem elhanyagolható
szempont. Látható az is, hogy a helyi szintrõl most már több országosan is is-
mert roma politikus „nõtt ki”, bár az országos szintû politizálásban még ko-
rántsem sikerült megismételniük helyi eredményeiket.

Elõzetesen úgy gondoljuk, hogy túlságosan egyszerû magyarázat lenne az
„etnobiznisz” kérdése. Tudomásunk szerint ugyanis ezeknek a kisebbségi tes-
tületeknek nincsenek olyan pénzügyi lehetõségeik, amelyek miatt és kizárólag
emiatt megérné vállalni a jelöltséget. Nem is beszélve arról, hogy sok esetben
nem cigány származásúak vállalkoznak cigány kisebbségi önkormányzat alakí-
tására, és ezt biztosan nem a romák magas társadalmi presztízse miatt teszik.

Mindezen feltételezések tényleges igazolása vagy éppen elvetése érdekében
kutatásunkban kíváncsiak voltunk arra, hogy a helyi cigány kisebbségi önkor-
mányzatok hogyan és milyen körülmények között mûködnek. Ezért igyekez-
tünk alapvetõ adatokat beszerezni a települési közegrõl is, ami befolyásolja a
kisebbségi testület lehetõségeit. Kutatásunkban tehát röviden felvillantjuk a
vizsgált települések szociológiai jellemzõit, romák és nem romák számát és
arányát, egymáshoz való viszonyukat, a nyelvhasználati és interetnikus kap-
csolataikat. Megvizsgáljuk a helyi cigány kisebbségi önkormányzatok (CKÖ)
mûködését meghatározó külsõ és belsõ feltételeket, így az infrastrukturális el-
látottságot, a pénzügyi helyzetet és gazdálkodást, a képviselõk személyes tulaj-
donságait. Részletesen elemezzük, hogy a CKÖ-k tényleges tevékenysége
mennyire azonos a kisebbségi törvényben megfogalmazott elvárásokkal, illet-
ve ha nem ilyen tevékenységeket folytatnak, akkor mivel foglalkoznak a ki-
sebbségi testületek. Igyekszünk feltérképezni a testületek kapcsolatrendsze-
rét, a mûködés hatékonyságát a külsõ szemlélõk nézõpontjából is. Végül pedig
kitérünk arra, vajon a kisebbségi képviselõk szükségesnek tartják-e a jelenlegi
rendszer megváltoztatását.
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