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A parlament által nemrég elfo-
gadott, a cigányellenességet visz-
szaszorítani hivatott jogszabály 
helyett célravezetőbb lett volna 
egy általános gyűlöletbeszéd 
elleni törvény, bár előbbinek is 
megvan a létjogosultsága – je-
lentette ki a Krónikának Fosztó 
László, a kolozsvári Kisebbségku-
tató Intézet munkatársa.

 » BÍRÓ BLANKA

E rősebb hatású lett volna egy ál-
talános, gyűlöletbűntény elleni 
törvény, mint a cigányellenessé-

get visszaszorító jogszabály, hiszen a 
politikai diskurzusban is előtérbe ke-
rült a gyűlöletszítás – szögezte le la-
punknak Fosztó László antropológus. 
A kolozsvári kisebbségkutató intézet 
munkatársát annak kapcsán kérdez-
tük, hogy a képviselőház nemrég 
döntéshozó kamaraként elfogadta a 
cigányellenesség bármely megnyilvá-
nulását megelőző, illetve büntető tör-
vényt. Ha a jogszabály érvénybe lép 
az államfői kihirdetés után, a cigány-
ellenes tartalmakat terjesztőket egy-
től öt évig terjedő börtönbüntetéssel, 
a cigányellenes szervezetek létreho-

zóit, tagjait vagy támogatóit három-
tól tíz évig terjedő börtönbüntetéssel 
sújthatják. A törvény szerint cigány-
ellenességnek számít a közösséggel 
szembeni gyűlöletszítás, uszítás szó-
beli vagy fi zikai megnyilvánulása. 
Cigányellenes szervezetnek minősül 
minden három vagy ennél több sze-
mélyből álló csoportosulás, amely 
cigányellenes nézeteket, doktrínákat 
terjeszt. A törvény tiltja a cigányelle-
nes szimbólumokat és tartalmakat, 
ezek népszerűsítéséért, terjesztéséért 
szintén szabadságvesztés jár.

Lépés a kirekesztés ellen
Fosztó László a Krónika megkeresé-
sére emlékeztetett, Romániában 
bejutott a parlamentbe a szélső-
jobboldali Románok Egyesüléséért 

Szövetség (AUR), de tőlünk nyuga-
tabbra szinte minden országban van 
olyan politikai alakulat, amely a 
fajgyűlöletet, a rasszizmust mozgó-
sító erőként ellenségkép-alkotásra 
használja, ezért hasznos, ha van-
nak eszközök ennek visszaszorítá-
sára. „Jobb lett volna egy általános 
gyűlöletbeszéd elleni törvény, de az 
sem elhibázott, hogy van egy külön 
jogszabály, amely megakadályozza, 
illetve bünteti a cigányellenes meg-
nyilvánulásokat” – mondta Fosztó 
László. 

Az antropológus rámutatott, a 
magyarok „szerencsére” nem számí-
tanak kirekesztett csoportnak: a tár-
sadalmi távolságtartási mérések azt 
mutatják, hogy Európában a muszli-
mok, a színes bőrűek, illetve a cigá-

nyok vannak rossz helyzetben ebből 
a szempontból. A mérésekben töb-
bek között olyan kérdésekre keresik 
a választ, hogy a megkérdezett be-
engedne-e a városába, az utcájába, 
a házába, illetve befogadna-e csa-
ládjába egy bizonyos csoport tagját. 
Az eredményekből kiderül, hogy a 
romák fokozottabban ki vannak téve 
a kirekesztésnek, inkább lehetnek 
gyűlöletbűntények áldozatai. 

A kutató úgy véli, a cigányellenes-
séget visszaszorító törvény elfogadá-
sa a Pro Európa Roma Párt egyfajta 
győzelmi üzenete, összhangban van 
az európai cigányellenességet visz-
szaszorító tízéves keretstratégiával, 
ám messze van még az az idő, amikor 
a jogszabály gyakorlati következmé-
nyei, haszna a roma közösség szem-

pontjából megmutatkozik. Fosztó 
László felidézte, Romániában két 
intézmény – az Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanács és az Országos 
Audiovizuális Tanács – rendelkezik 
eszközökkel, róhat ki pénzbüntetést a 
gyűlöletbeszédért, ám több olyan je-
lenséggel találkozunk, ami kívül esik 
hatáskörükön: például a közösségi 
médiában sincs ellenőrzés. 

Fosztó László ugyanakkor felhívta 
a fi gyelmet, hogy az új törvény sem 
jelent gondolatrendőrséget, nem 
korlátozza a szólásszabadságot. A ci-
gányozás önmagában nem lesz bűn-
tény, a stigmatizálás, a negatív beszéd 
még nem büntetőjogi kategória. A 
gyűlöletbűntény egyik ismérve, hogy 
veszélyt jelent a közösségre vagy a kö-
zösség egyik tagjára. Nem mindegy, 
hogy ketten osztanak meg cigányel-
lenes tartalmakat, vagy egy össze-
gyűlt tömeg előtt, azonnali veszélybe 
sodorva a közösséget. A kutató feli-
dézte, hogy a jogszabály elfogadása 
azért is kerülhetett előtérbe, mert a 
közelmúltban történtek cigányellenes 
atrocitások. Például még a járvány ki-
törése előtt rendőrök tepertek földre, 
bilincseltek meg és ütlegeltek roma 
férfi akat, ezt pedig le is fi lmezték, és 
feltöltötték a közösségi oldalra; vagy 
Zilahon az autóbusz-vezető bántal-
mazott egy roma nőt.

Az első teszt majd
a bíróság előtt lesz
A kutató ugyanakkor felhívta a fi gyel-
met, hogy a bűntény mindig egyedi 
eljárást von maga után, az alkalma-
zási procedúra bekerül a büntetőjogi 
eljárásba, az ügyész megfogalmazza 
a vádakat, az ügyvéd érvel ezek ellen; 
végig kell járni a kijelölt utat, be kell 
bizonyítani, hogy a cigányellenesség 
kimeríti a bűntény fogalmát, vagy 
hogy valaki valóban cigányellenes 
ideológiát terjeszt. „A törvény első 
tesztje az lesz, amikor egy ilyen ügy 
kerül a bíróság elé. A közeljövőben 
nem lesz közvetlen hatással arra, 
hogy az emberek miként viselkednek 
egymással, csak egy pluszeszköz az 
igazságszolgáltatás kezében” – szö-
gezte le Fosztó László.
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 » „A törvény első tesztje 
az lesz, amikor egy ilyen 
ügy kerül a bíróság elé. A 
közeljövőben nem lesz köz-
vetlen hatással arra, hogy 
az emberek miként visel-
kednek egymással, csak egy 
pluszeszköz az igazságszol-
gáltatás kezében” – szögez-
te le Fosztó László.
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Kiútkeresés. A romák fokozottan ki vannak téve a kirekesztés veszélyének Romániában

Cîţutól Novákig

Biztos jól mutat egy szakmai önéletrajzban a 
miniszterelnöki tapasztalat, de ha felidézzük 
az utóbbi öt év román kormányfőinek névso-
rát, rövidebb, hosszabb vergődéseiket, nem a 
bukaresti kabinet vezetése tűnik a legkívána-
tosabb állásnak. A gyorsan megvezetett, majd 
átvert Sorin Grindeanu, a kocsmai viselkedést 
életformaként művelő Mihai Tudose, a nőegy-
letből kirángatott Viorica Dăncilă feledhető 
mutatványai után most itt van Florin Cîţu. Ha-
talma nincs, ereje nem is volt, viszont annyira 
jellegtelen, hogy egy leépítésekre kényszerülő 
cégben csak azért tarthatná meg az állását, 
mert megfeledkeznének róla.

Van-e megfelelőbb ember Cîţunál egy olyan 
koalíció által alakított kabinet élére, amely-
nek mindhárom pártja (plusz Klaus Iohannis 
államfő) egy-egy önálló kis klikkel igyekszik 
saját érdekeinek érvényesítésére a kormány-
ban? Cîţu a párt utasítására tavasszal is ké-
szen állt a báb szerepére, akkor szemmel 
látható megkönnyebbüléssel fogadta a terv 
meghiúsulását. Ezúttal oda kell tennie magát, 
egyesek négyéves jövőt is jósolnak kormányá-
nak. Nem lehet most kellemes Cîţunak lenni.

Az esélyt mindegyik kabinet, így ez is meg-
érdemli. Bízzunk benne, hogy a nemzeti li-
berálisok és a Romániát megmenteni akarók 
legalább egy ideig visszafogják magukat, s 
nem a másik ellehetetlenítésére fognak ját-
szani. Mert a mostani négyéves parlamenti 
ciklus egyik nagy kérdése, hogy a PNL vagy 
az USR nyeri meg a jobbközépnek nevezett, 
leginkább a szociáldemokraták utálata által 
motivált szavazótábor meghatározó részét. 
Ezzel a céllal fognak tevékenykedni e két párt 
miniszterei, miközben atombiztos hátterük a 
sajátjaik részéről sem lesz, mindkét formáci-
óban dúlnak ugyanis a belharcok. A PNL-ben 
sokan buktatnák Ludovic Orbant a pártelnöki 
posztból, amiért számos értékes minisztériu-
mot engedett át az USR-nek és az RMDSZ-nek. 
Jól informáltak szerint Orban már Iohannisnál 
is kegyvesztett lett, az államfő ugyanakkor 
megtartotta erős pozícióit a kormányban: a 
külügyi, valamint a védelmi tárcát továbbra is 
a Cotroceni-palota lakójához lojális miniszte-
rek irányítják. Az USR-ben Dan Barna pártel-
nöknek egyre több a bírálója, ráadásul ott lóg 
a nyakán a PLUS nevű fantompártot kitaláló 
Dacian Cioloș.

Első ránézésre az RMDSZ a koalíció nagy 
győztese. Nem véletlenül kaptak sajtóhírek 
szerint dührohamot, s terveztek Orban-el-
lenes puccsot a PNL erdélyi szervezeteinek 
vezetői, miután az USR tárcahalmozása után 
az RMDSZ-nek is a torta habos részéből ju-
tott szelet a polgármesteri hivataloknak szánt 
pénz elosztásáért felelő fejlesztési minisztéri-
ummal. Az RMDSZ-es irányítás alá kerülő kör-
nyezetvédelmi tárca az uniós folyamatok függ-
vényében értékes lehet, de az úgynevezett 
európai zöld megállapodás végrehajtására 
szánt pénzek lehívása, a megfelelő projektek 
előkészítése inkább munka-, mint pénzszagot 
áraszt. Közben az RMDSZ vezetésében nyilván 
tisztában vannak azzal, hogy a rendkívül jó 
hatalmi pozíciók a szerencsésen alakuló poli-
tikai erőviszonyoknak köszönhetőek elsősor-
ban, s nem valamiféle kiemelkedő választói 
támogatásnak. Ahogy általában a szavazói 
részvétel esetében sincs lényegi különbség 
románok és magyarok között, úgy a politikát 
meghatározók iránti bizalomvesztés egyértel-
mű jelei is egységesek.

Ebben a lelakott politikusi környezetben 
bármilyen kis lépés a jó irányba a kellemes 
meglepetés erejével hat szavazóra, újságíróra 
egyaránt. Ilyen Novák Károly Eduárd jelölése 
a sport- és ifjúsági minisztérium élére. Ennek 
a koalíciónak eddig messze ez a legbiztatóbb 
döntése.
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