
 

 

 

A projekt háttere:  

Rendőrségi, bírósági statisztikai adatok valamint az érintettek beszámolói alapján az elmúlt években 

hozott törvényi szigorítások és a rendőrségi gyakorlat elsősorban a roma telepeken nyomorgó 

állampolgárok „megregulázását” célozza. Célunk felhívni a közvélemény és a döntéshozók figyelmét, 

hogy se gazdasági, se szociálpolitikai haszna nincs annak, ha családokat szakítanak szét. A projekt 

keretein belül bemutatjuk azt is, hogy a mélyszegénység ellen nem a büntetések folyamatos 

szigorításával kell fellépni, hanem egyéb szakpolitikai eszközökkel. 

Célcsoport:  

A programban a közvetlenül érintett célcsoport egyrészt a szélesebb közvélemény, másrészt a 

mélyszegénységben élő, roma családok, akiket leginkább érint az egyre szigorodó szabályozás. 

Magyarországon a szegénységnek vagy társadalmi kirekesztettség kockázatának kitettek aránya a 

válság kitörése óta nőtt. Míg 2008-ban ez a ráta 28,2 százalék volt, addig ez az arány 2011-ben 31 

százalékra emelkedett, ahonnan tavaly tovább nőtt 32,4 százalékra. 

Így tavaly már 3,2 millióan voltak e kockázatoknak kitéve. /Eurostat 2013/ 

50 hátrányos helyzetű településről (Területi lefedésben: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Békés 

megye, Heves megye, Nógrád megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) gyűjtjük össze a legmegrázóbb 

és legabszurdabb történeteket.  

Mindeközben ezen 50 közösséget megerősítjük a tőlük kapott információ nyilvánosságra hozatalával.  

 

Megvalósítás, kivitelezés:  

Szisztematikus adatgyűjtéssel mértük fel a legfőbb problémát a hátrányos helyzetű régiókban. 

Kommunikációs kampányunkkal sikerült átütni az "ingerküszöböt" és a lehető legtöbb embert elértük 

riportjainkkal. Így sikerült a döntéshozók figyelmét is felhívni a problémára.  



A projekt az aktivista hálózat megalapításával kezdődött 2014 tavaszán. Egy közös adatlap 

összeállítása után az önkéntesek a hátrányos helyzetű régiókban elkezdték a tudomásukra jutott 

visszás, túlzó eseteket, büntetéseket összegyűjteni, monitorozni 3 hónapon keresztül. Ebből egy 

adatbázis készített az RSK. A legabszurdabb esetekről riport készült és megjelent a mainstream 

médiában. Az olvasók megválaszthatták a legabszurdabb büntetést, az Aranysárhányó díjat az eljáró 

rendőrkapitányság kapta meg júliusban. A média nyilvánosság után civil, jogi munkacsoport alakult, 

amely rendszeresen összeül és dolgozik, a szabálysértési eljárás módosító javaslatain. 

Kerékpárgyártók felajánlásai alapján 2 havi rendszerességgel osztunk alkatrészeket a rászoruló 

családoknak, hogy ne kelljen börtönbe menniük egy csengő hiányért. 

Együtt:  

Az összefogás is példa nélküli, hiszen médiumok, civil szervezetek, aktivisták és vállalati szereplők 

együtt próbálnak meg változást elérni a szegényeket sújtó, sokszor értelmetlen szabálysértési 

eljárásokon. 

Céljaink:  

 

A kampány célja a szegénység kriminalizálása elleni fellépés a nyilvánosság eszközeivel, a mainstream 

média felületein. Célunk, hogy az eddig elzárt egyedi történetek nagy nyilvánosságot kapjanak, és a 

lehető legtöbb emberhez eljussanak. Több olyan esetről is tudunk, hogy miután egy-egy történetről a 

média beszámolt, azt követően az önkormányzat, rendőrség változtatott az indokolatlan büntetési 

eljárásán. Hiszünk abban, hogy a médiának, a nyilvánosságnak van még visszatartó ereje, és változhat 

egy-egy értelmetlen helyi szabályozás, vagy a jó példák bemutatásán keresztül más települések is 

átvesznek egy-egy projektet.  Bemutatnánk azokat a településeket, kezdeményezéseket is, amelyek 

alternatív megoldásokat alkalmaznak, mintát mutatnak. Pl.: engedik a tűzifa, gallyak gyűjtését, 

közmunkában biobrikettet termelnek, stb. Megmutatjuk, hogy vannak még olyan vezetők, 

döntéshozók, akik nem tovább nehezítik, hanem segítik a mélyszegénységben élőket. 

Jogvédő szervezetek bevonásával pedig egy módosító javaslat kidolgozása a rendőrség etnikai 

profilalkotására vonatkozóan.  A kerékpárszövetség és az alkatrészgyártó cégek bevonásával az 

adományosztáson túl, szociális bicikliszerelő műhelyt szeretnénk nyitni.  

 

 
 
 



Roma Sajtóközpont:  

 
 

A Roma Sajtóközpont célja, hogy romák életével kapcsolatos napi 
tudósítások mellett az együttélés és befogadás társadalmi és 
gazdasági előnyeire is felhívja a figyelmet. Hisszük, hogy minden 
nehézség ellenére van mire, van kikre büszkének lenni. Célunk, hogy 
megmutassuk, a hazai cigányság a folyamatos kirekesztődés ellenére 
még mindig szerves része a magyar társadalomnak. Kevesebb a 
különbség, mint a hasonlóság! 

 


