
Petíció 

a demokráciáért, a társadalmi békéért, a jogállamért  

Március 21‐én, a Rasszizmus Elleni Világnapon mi, romák és nem‐romák, döbbenettel 
állapítjuk meg, hogy hazánkban egyre inkább teret nyertek a rasszista és kirekesztő nézetek, 
szinte heti rendszerességűvé váltak a cigánysággal szembeni pogromszerű cselekmények. 

Folyamatossá vált a cigánysággal szembeni uszítás a szélsőjobboldali csoportok részéről, akik 
retorikájukban a cigányság és a bűnözés közé egyenlőségjelet kívánnak erőltetni.  

Döbbenetesnek ítéljük, hogy ezt a retorikát és logikát józannak és demokratikusnak hitt 
pártok, a média bizonyos képviselői, közszereplők, köztisztviselők is átvették és alkalmazzák. 

Hisszük, hogy a rasszista cselekedetek, bár frontálisan a cigányok ellen irányulnak, a 
valóságban mindannyiunkat, az egész társadalmat fenyegetik, és a jogállam kereteinek 
szétfeszítését célozzák. 

Hisszük, hogy nekünk, romáknak és nem‐romáknak együtt kell fellépnünk a demokrácia és a 
jogállam értékeinek védelmében. 

Nyomatékosítjuk: tűrhetetlennek tartjuk mind a politikai szereplőktől, mind az állam 
nevében megszólalóktól a cigányozást, a bűnbakképzést. 

Épp ezért követeljük, hogy a jelenlegi baloldali és a mindenkori kormányok – politikai 
népszerűségi szempontoktól függetlenül ‐ maradéktalanul védjék meg, és juttassák érvényre 
az Alkotmány és az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit.  

Szilárdan hisszük, hogy az alkotmány és a jogegyenlősség nem lehet kofaszerű politikai 
alkudozások tárgya! 

Miközben folyamatossá vált a TV csatornákon az uszítás, az ORTT nem indított vizsgálatot és 
egyetlen csatorna képernyője sem sötétült el. 

Miközben közszereplők és köztisztviselők cigányoznak szakadatlan, egyetlen vizsgálat sem 
indult sem az Állampolgári Jogok Biztosa, sem az Adatvédelmi Biztos részéről. 

A jogállam és annak intézményei tétlenek és hallgatagok. 

Követeljük, hogy az állam, mint a legnagyobb jogvédő szervezet működtesse 
rendeltetésszerűen intézményeit! Követeljük, hogy ezen intézmények tegyék a dolgukat, 
és indítsanak vizsgálatokat az elmúlt hónapok eseményeinek ügyében, mert mikor volna 
indokolt, ha nem most és nem ilyen időkben? 

Követeljük, hogy a rendőrség az álságos tréningek helyett tegyen valódi lépéseket a 
cigányellenes nyilatkozatokat tevő alkalmazottaival szemben! 



Követeljük, hogy az egyházak a továbbiakban ne engedjék templomaik és intézményeik 
falai közé a szélsőjobboldali csoportokat! 

A cigány közösségek, a cigány telepek lakói folytonos fenyegetettségnek vannak kitéve és 
immár szomorú tényként állapítjuk meg, hogy az uszításnak, a rasszista gyűlöletkeltésnek 
halálos áldozatai is vannak. 

Világos számunkra, hogy e rasszista csoportok és erők törekvése a cigányság társadalmi 
tagságának, állampolgári egyenlőségéknek elvitatása – akár az Alkotmányban foglalt elvek és 
értékek, és az érvényben lévő jogszabályok lábbal tiprása árán is. 

Meggyőződésünk, hogy a valódi törésvonal nem a romák és nem‐romák között, hanem a 
demokrácia, a jogállam hívei és az azt negligálók között húzódik. 

Az elmúlt évek és kiváltképp az elmúlt hónapok eseményei miatt különösen fontosnak 
tartjuk, hogy e napon mi, romák  és nem‐romák közösen és cselekvő módon fejezzük ki 
tiltakozásunkat a rasszizmus terjedésével szemben. 

Ugyanakkor elvárjuk a köztársaság elnökétől, hogy az eddigiekkel szemben végre 
határozottan álljon ki és tegye nyilvánvalóvá, hogy a romákkal szembeni szóbeli és fizikai 
támadások elfogadhatatlanok és a köztársaság alapértékeibe ütköznek. 
  
Úgy véljük, mindannyiunk kötelessége, hogy közösen fejezzük ki tiltakozásunkat és vessünk 
gátat a rasszista eszmék és cselekedetek terjedésének, és fejezzük ki együttérzésünket az 
áldozatok felé. 

Felkérjük a közjogi méltóságokat és minden társadalmi erőt, nevezetesen a civil 
szervezeteket, a jogvédőket, az egyházakat, a szakszervezeteket és más állampolgári 
közösségeket, hogy szavuk felemelésével építsünk közös gátat a szélsőséges eszméknek a 
közhatalomba szivárgása és a demokratikus játékszabályok figyelmen kívül hagyása ellen.  

Budapest, 2009-03-21. 
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