Beszámoló 2005
Az Alapítvány célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyerekek
esélyegyenlőségének biztosításával az iskolai sikerességük elősegítése. 2005-ben a
következő eszközök, programok segítették a célunk megvalósulását:
I. Jogi, és egyéb hivatali eljárások
II. Tényfeltárás, közösség fejlesztői munka
III. Lobbi tevékenység, nyomásgyakorlás; Nyilvánosság
IV. Esélyt teremtés a közoktatásban
I. Folyamatban lévő ügyek
1) Kesznyéten - kiskorú veszélyeztetése és közokirat hamisítás miatt büntető
feljelentés. Az alapítványt megkereste a fenti község néhány tanuló illetve szüleik,
mivel állításuk szerint a gyerekeket a helyi iskola törvényellenesen járatta kisegítő
tagozatra és ennek a ténynek elkendőzése céljából bizonyítványaikat meghamisította.
A rendőrség az ügyet kivizsgálta, és a vádat lényegileg megalapozottnak minősítette,
a megyei ügyészség azonban arra való hivatkozással, hogy a tényállás "nem elég
súlyos", a vádemelést elutasította. A sértettek megbízásából az ügyvéd pótmagánvád
keresetet nyújtott be a BAZ megyei bírósághoz. Magyar Bálint oktatási miniszter
interveniált a legfőbb ügyésznél. Ennek ellenére pótmagánvád indítványunkat a BAZ
megyei bíróság is elutasította, és ezért két szülő kérésére 2005. 12. 30-án az Európa
Tanács Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságához fordultunk, mely beadványt a fent
említett bíróság befogadta.
2) Miskolc - Közérdekű igényérvényesítési kereset.
2004. augusztusában megkezdtük egy vidéki nagyváros képviselő testületének - mint
iskolafenntartónak - súlyos és kirívó szegregációs gyakorlata ügyében az adatgyűjtést
és tényfeltárást. Miskolcon az önkormányzat úgy vont össze 7 általános iskolát 3
intézménnyé, hogy a beiskolázási körzeteket megtartotta, így a hivatalosan egy
intézménynek számító iskolaépületekben külön épületben, rosszabb szolgáltatásokat
kapva tanulnak a roma diákok. A 2005. júliusában benyújtott keresetben az
alapítvány kérte a szegregáció tényének megállapítását, a törvénysértő gyakorlat
megszűntetését, valamint hogy a miskolci önkormányzat kérjen bocsánatot az
érintettektől. A tárgyalások sora 2005. november 3-án a BAZ megyei bíróságon a
kereset elutasításával zárult, annak ellenére, hogy a bíró megállapította a
szegregáció tényét. Fellebbezésünket a Debreceni Ítélőtábla fogja tárgyalni.

3) Hajdúhadház - Közérdekű igényérvényesítési kereset
Hajdúhadházon a város két közoktatási intézményében is nyíltan szegregálják a
cigány gyerekeket. A két jól felszerelt, modern főépületbe járnak a nem roma diákok,
míg a roma diákok a lepusztult, alapkövetelményeknek sem megfelelő
melléképületekben, ahol sokkal gyengébb minőségű szolgáltatásban van részük. A
2005-ös évben kezdtük el a dokumentumok begyűjtését, a tényfeltáró munka
előkészítését. A kereset beadása várhatóan 2006 február.
II. Bizottsági meghallgatások
1) 2005. július 11. Képviselői Irodaház
Magyar Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága és az Oktatási
és Tudományos Bizottság Az oktatási szegregáció megvizsgálására létrehozott közös
albizottsági ülésén tartottunk prezentációt az alapítvány munkájáról, a szegregáció
elleni fellépés jogi lehetőségeiről, az oktatási szegregáció szakmai kérdéseiről. A
meghallgatáson átadtunk egy dokumentumot a bizottság tagjainak, mely javaslatokat
tesz néhány törvény és jogszabály módosítására, mely módosítások nagyban
segítenék a szegregációellenes törvények végrehajtását, illetve a szegregáció
szankcionálását.
2) 2005. december 6. Képviselői Irodaház
A fenti témában szintén bemutatkozott a Magyar Országgyűlés Emberi Jogi,
Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága ülésén az alapítvány. A Bizottságot tájékoztattuk
az Alapítvány munkájáról, az iskolai szegregáció mai helyzetéről, valamint az első, a
miskolci önkormányzat ellen indított közérdekű igényérvényesítési perünk állásáról.
III. Jó oktatási gyakorlatok támogatása - RAJTKŐ
Ösztönző program kidolgozása általános iskolák számára - Az Alapítvány és a Magyar
Bankszövetség közös programja.
A program lényege, hogy a Bankszövetség, a tagjainál képződő szakképzési alap egy
részének felhasználásával hozzon létre egy elkülönített pénzforrást. Ehhez az alaphoz
olyan érettségit adó iskolák adhatnak be pályázatot, melyek vállalják roma gyerekek
felvételire történő felkészítését, felvételét és érettségi megszerzését. Az alapítvány
feladata a megfelelő iskolák pályázatainak kezelése, elbírálása, a szerződések
adminisztrációja és a szakképzési hozzájárulás jogszabály szerinti elszámolásának
biztosítása és az iskolák szerződésben vállalt feladatainak teljesítésének ellenőrzése,
a diákok felkeresése és a programba való bevonása, tanulmányaik folyamatos
figyelemmel kísérése, kapcsolattartás a szülőkkel, tanárokkal.

IV. Támogatások
1) Az Alapítvány adományai
Az alapítvány idén is 50 000 Ft-tal támogatta a Jászsági Roma Polgárjogi Szervezetet,
hozzájárulva a jászladányi alapítványi iskola ügyében folytatott eljárásainak
költségeihez.
Utolsó Padban Egyesület - roma diákok országos szavalóversenyének
megrendezéséhez való hozzájárulás 50 000 Ft-tal.
2) Támogatóink
Támogató
Eleőd Ádám, alapító
Ujlaky András, elnök
Oktatási Minisztérium
Felcsuti Péter
HVB Bank
Összesen:

Összeg (Ft)
2 000 000
1 000 000
2 400 000
1 000 000
100 000
5 500 000

Budapest, 2006. március 1.
Ujlaky András
a kuratórium elnöke
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