Beszámoló 2006
Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány 2006 évi beszámolója. Az
Alapítvány célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyerekek esélyegyenlőségének
biztosításával az iskolai sikerességük biztosítása. E célt a következő tevékenységekkel,
eszközökkel, programokkal kívánja elérni:
I. Jogi, és egyébhivatali eljárások
II. Tényfeltárás, közösségi munka a helyszíneken
III. Lobbitevékenység, nyomásgyakorlás
IV. Nyilvánosság - sajtóközlemények, nyilvános fórumok, szakmai előadások, médiaszereplés
V. Rajtkő Program (lásd részletesebben a "Rajtkő" rovatban)
Az Alapítvány az alább részletezett szakmai tevékenységeket végezte.

I. Jogi, és egyéb hivatali eljárások
(lásd részletesebben a "Ügyek" rovatban)
1. Miskolc - Közérdekű igényérvényesítési kereset
2. Miskolc - újra bepereltük önkormányzatát, itt az iskola ellen kérünk megállapítást és
deszegregációra kötelezést,
3. Miskolc - Egyenlő Bánásmód Hatóság vizsgálat
4. Miskolc- Szabálysértési eljárás OKÉV
5. Miskolc - kártérítési perek
6. Kesznyéten - Büntető feljelentés
7. Nyíregyháza - Közérdekű igényérvényesítési kereset
8. Hajdúhadház - közérdekű igényérvényesítési kereset
9. Budapest, VII. ker. - OKÉV vizsgálat
10. Salgótarján - munkaügyi per,
11. Csörög-Sződ-Vác - Büntető eljárás
12. Jászladány - büntető feljelentés, és közérdekű igényérvényesítési kereset
13. BAZ megyei szakértői bizottságok ellen eljárás

II. Tényfeltárás, közösségi munka a helyszíneken
A fent sorolt jogi lépéseket minden esetben előzetes helyszíni felmérés, tényfeltárás előzi
meg, minden esetben az alapítvány munkatársai és közösségi koordinátorai (Sztojka Katalin,
Csík Judit, Kállai László) részvételével. Illetve szükség esetén külsős szociológus kutatók
bevonásával (pl. BAZ megyei szakértő bizottságok- iskolák felmérése).
Az eljárás megindítását követően a közösségi koordinátorok a helyszínen kapcsolatban
maradnak a közösség vezetőivel, szülőkkel, pedagógusokkal, diákokkal. Felkeresik a helyi
roma szervezeteket, CKÖ-ket, és próbálják bevonni a közösségi munkába, beiratkozási
akcióba, szülők tájékoztatásába.
E közösségi munka eredményeként sikerült Miskolcon például az átiratkozási akció folyamán
tájékoztatni a szülőket, hogy joguk van átvinni a gyereküket a nem roma többségű főépületbe.
Tudomásunk szerint ma kb. 35 gyerek iratkozott át.
És a közösségi munka eredményeként könyvelhető el a szülők, végzett diákokból létrejött
civil szervezet, aki céljának tekinti a deszegregációs küzdelmet.

Részt veszünk más jogvédő szervezetek által kezdeményezett pereken, megmozdulásokon
(JRPA- Jászladányi ügy - Szolnoki bíróság, ERRC ostravai ügy Strasbourgi Bíróság, MV álfogyatékos gyerekek ügye Tábor Felsőtárkányban, Siófokon, tárgyalás Kecskeméti
Bíróságon) tapasztalatszerzés illetve az ügy mellett való elkötelezettség erősítése céljából.
Együttműködünk a kisebbségi ombudsmannal, Sulinova Oktatási Integrációs Hálózattal, EcPec Alapítvánnyal, és egyéb, a területen működő civil szervezetekkel.

III. Lobbi-tevékenység, nyomásgyakorlás
1. Közigazgatási hivatal: kérésünkre vizsgálják a Közoktatási tv. módosított 66. §-ának
érvényesülését a beiskolázási körzethatárok tekintetében, és vitát folytatunk a közoktatási
semmisségi eljárásról: van-e alapítványunknak eljárási joga.
2. Miskolc: folyamatosan figyelemmel kísérjük a közgyűlésben történteket, az alapítvány
részt vett olyan közgyűlésen, ahol az oktatást érintő kérdéseket tárgyalták (2006. 07. 6.) Itt
tájékoztattuk a képviselőket az elmarasztaló ítéletről.Levelezésbe kezdtünk a polgármesterrel,
akinek állítása szerint Miskolcon nincs szegregáció. Létrejött egy személyes találkozó,
melynek végén Káli Sándor azt ajánlotta, hogy az alapítvány küldje el írásban a
deszegregációra vonatkozó elképzeléseit. Ezt megtettük 4 hónappal ezelőtt, reagálás nincs.
3. Mohácsi Viktóriával együttműködve folytatunk levelezéseket az illetékes hatóságokkal a
miskolci József A. tagiskola felújításáról (122 milliót áldoz az önkormányzat a lerobbant
épület feljavítására, a szegregált állapot konzerválására) illetve a csörögi iskolaügyben történt
jogtalan elkülönítés miatt. Valamint a nyíregyházi ügyben is hivatkozunk a keresetben a
polgármesterasszony és a közötte született megállapodásra, miszerint Csabai Lászlóné ígéretet
tett arra, hogy idei tanévben a cigányiskola alsó tagozatát már megszűntetik, majd
fokozatosan a felsőt is. Ez nem így történt.
4. Oktatási minisztériummal folytatott levelezés: Hiller Istvánnal nem sikerült találkoznunk,
államtitkári szinten zajlik a párbeszéd. Kértük a Minisztériumot hogy foglaljon állást a
miskolci esetben, de azt a választ kaptuk, hogy a minisztérium ezen a szinten tehetetlen.
5. Lendvai Ildikó MSZP frakcióvezetőt személyesen és Kuncze Gábor SZDSZ frakcióvezetőt
levélben kerestük meg, hogy fejtsék ki véleményüket és tegyenek a szegregáció ellen (az
általunk perelt települések nagyrészt szocialista vezetésűek).
6. Az Országgyűlés Emberi Jogi Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága előtt már 2005-ben
bemutatkozott az alapítvány, soron következik egy másik meghallgatás, amikor az eddigi
"eredményeinkről" számolhatunk be.
7. A Országgyűlés Emberi Jogi Kisebbségi és Vallásügyi Bizottsága és az Oktatási Bizottság
közös Deszegregációs Albizottságának is bemutatkozott az Alapítvány, de idén nem alakult
újra az albizottság.

IV. Nyilvánosság
(lásd részletesebben a cikkek rovatban)
Előadások
MTA Kisebbségkutató Intézet, 2006. 05. 25.
Budapesti Közgazdasági Egyetem Rajk László Szakkollégiuma, 2006. 06. 08.
MTA Kisebbségkutató Intézet, 2006. 10. 27.

Csillebérci médiatábor
Sajtótájékozató Magyar Bálinttal a Mo.-i szegregációs helyzetről, Miskolci ítéletről. 2006. 09.
08.
EUMAP Konferencia 2006. 10. 25.
Televíziós, rádiós szereplések:
ATV Friderikusz MOST Gyanúsan külön - A hajdúhadházi elkülönítésről, 2006. 05.26
MTV A Szólás Szabadsága, Az adás vendégei Újlaky András, Mohácsi Erzsébet, és Bojár
Gábor
http://www.aszolasszabadsaga.hu/cikk.php?id=102425
MTV Roma Magazin
MTV Provokátor Magazin
TV2 Strucc Esélyegyenlőségi Magazin
MTV Fogadóóra
Miskolci TV
RádióC több alkalommal, Klub Rádió, Rádió Café
Budapest, 2007. január 26.
A beszámolót készítette: Mohácsi Erzsébet

