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Dr. Szabó Máté Dániel igazgató és aláírók részére
Eö'tvösKárolYKö":(politikaiIntézet
1113 BUDAPEST
Ulászló u. 43.

Tisztelt Igazgató Ú r! Tisztelt AIáírók!
Sólyom László elnök úrhoz intézett levelükre válaszolva, észrevételeiket megköszönve a
szeretném biztosítani Önöket arról, hogy a köztársasági elnök a feladat- és hatáskörét szabályozó
Alkotmány adta kereteken belül minden eszközt megragad arra, hogy nyilatkozataiban felhívja a
figyelmet a cigányság ügyére.
Ahogy Elnök Úr a Népszabadságnak adott interjújában kifejtette, rendkívül káros az a
felelotlenség, mely az ellentéteket, békétlenséget szítva, politikai ideológiák mentén ítéli meg a
társadalom helyzetét.
Kérem, engedjék meg, hogy a levelük felvetéseire az interjúból elnök úr szavait idézzem:
"A pénzügyi és gazdasági válság a határvonal. Olyan társadalmi megrázkódtatás, amelynek nem
!átju..ka végét, vagyis a kitnenetelét sem. Alapveto kérdése az országnak, hogyan áll hozzá a
válsághoz. Felhasználjuk önkritikus elemzésre? Ez a cigányság ügyében is szükséges lenne. És a
tények mellbevágóak. A cigányság és a többségi társadalom viszonya nemcsak nálunk, hanem
Csehországtói le a Balkánig a jövo stratégiai problémája. Tény, hogya cigányok zöme a
rendszerváltás vesztese lett. I<érdés, hogy ráadásul a válság vesztese is lesz-e azzal, hogy rájuk
hárul annak minden súlyos társadalmi feszültsége. Újévi beszédemben kérve kértem az
embereket: ebben a helyzetben ne engedjék, hogy egymás ellen fordítsák oket. Most ezt a kérést
megismétlem. Az ellentéteket orvosolni kell, szítani nem szabad. I<érdezhetnék: hogyan
viszonyuljunk akkor a cigányokat sújtó, másfél éve tartó buncselekmény-sorozathoz? Talán
mindenek elott - még mielott cigánykérdésrol, rasszizmusról, maffiáról beszélnénk - bele kellene
gondolnunk magának a történteknek a rettenetébe. Abba, hogy megismétlodik, hogy
szerencsétlenekre rágyúj~ák a házat, és amikor menekü1nének, lelövik oket. Ilyen még nem volt
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Magyarországon, ez olyan gyalázatos bun, amelynek a súlyát föl kéne fogni: s ez ma,
Magyarországon történik, a mi társadalmukban, a mi országunkban. Ha mindenki fölfogta az
események súlyát, akkor a megszólalók felelosségérzetében is reménykedhetünk. Akkor talán nem
is kellene óva inteni senkit attól, hogy prejudikáljon. Vagy attól, hogy bárki ezeket a tragédiákat
fölhasználva próbálja a maga politikai pecsenyéjét sütögetni. . ..
A cigányság beilleszkedése az ország jövojének egyik legfontosabb kérdése. Nemcsak
egyénenként illet meg minden cigányt a minden embemek és minden állampolgárnak járó jogok
teljessége, hanem ok önálló etnikai kisebbségként államalkotó tényezok. Magyarország
államfojeként ebben az esetben helyénvaló a régies és ünnepélyes szóhasználat: a cigányság az
ország testének része. Mivel ok a legnépesebb és legfiatalabb kisebbség, a cigányság integrációja,
és az együttmuködés dönto hatással lesz a következo évtizedekre. Az integráció, a beilleszkedés
ketton áll. A többségnek javasolom, hogy próbálja elképzelni, milyen lehet kisebbségi helyzetben
élni. Talán fölébreszti az empátiát, ha arra a több mint három millió magyarra gondolunk, akik
kisebbségben élnek a szomszéd államokban, s foleg arra, mit jelentett ez az elnyomás és
diszkrimináció éveiben. Ha ez fölkelt bennünk érzelmeket, de a nemzetért való aggodalmat és
felelosséget is, akkor ennek hatnia kell a politikai nemzeten, a magyar állampolgárok közösségén
belill is; empátiát kell ébresztenie. A kisebbségnek pedig az integrációt akarnia kell. Az együttélés
közös terein el kell fogadnia és követnie az ország jogi és erkölcsi normáit, jogokat és
kötelességeket egyaránt. A cigányság története úgy alakult, hogy az integráció egyben a modem
társadalomba való belépésük. Ez nagy erofeszítést és változást követel, s nyilván generációk idejét
igényli. De minden nép felelos a történelméért, nem foghat mindent a killso körü1ményekre és a
megkillönböztetésre."
Elnök Úr a megszólalásaiban

foglaltakat továbbra is határozottan

fenntartja.
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