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A PHRALIPE FÜGGETLEN
CIGÁNY SZERVEZET
POLITIKAI PROGRAMJÁBÓL

1
A PHRALIPE demokratikus alapon álló
független cigányszervezet.

2 •
Szervezetünk a demokrácián, mint célki-
tüzésen azt érti, hogy- mint minden állam-
polgárnak, csoportnak - a cigányságnak is
joga van arra, hogyaz egyének és közössé-
gek által választott és ellenörzött, megfele-
16programmal rendelkezé, felelős, rnegbt-
zott személyek járjanak el ügyükben kép-
viselöként. Csak ilyenesetben ísmerhetö el
politikaivélemény, megállapodás a kísebb-
ség nevében.

Ennek alapján nem ísmerü nk el egyet-
len szervezetet sem a cigányság egészének
képviselöjéül, csak abban az esetben, ha
erre választás útján az egész kisebbségnek
mödjaban áll megbfzást adni a számára.
Ennek hiányában a különféle szervezetek
csak tagjaik véleményét képviselhetik. .

A PHRALIPE alapvet6 célkítdzése a
cigányságténylegesképviseleti lehetöségé-
nek, a kisebbség helyi és országos autonó-
mia lehetőségének kibarcolása.

Demokratikus célkitüzésünknek tart-
juk azoknak a politikai erőknek a támoga-
tását is, amelyek ezeket az elveket progra-
mukban es müködésükben magukra köte-
lez6nek ismerik el és vállalják ezeken az
elveken belül kisebbségünk letérdekeinek
megfelelé figyelembe vételét és érvényesf-
tését.

Szervezetünk a demokrácia elveit és
gyakorlatát felépítésében és mllködésében
önmagára is kötelezönek tekinti.
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A PHARILPE azért tekinti magát füg-
getlen cigány szervezetnek, mivel f6 fel-
adatát a cigánykisebbség alapvet6 érdeke-
inek érvényre juttatásában látja és ennek
megfelel6en képvisel politikai, szervezeti
és szellemieröt, függetlenül az egyéb párt-
politikai érdekektél. Minden esetben fenn-
tartja magának az önálló véleményalkotás-
és nyilvánftásjogát és szervezeti független-
ségét politikai partokkal, szervezetekkel

való kapcsolatában a kisebbség érdekei-
nekvédelme ésérvényre juttatása céljáb6l.
Véleménye szerint más szervezeteknek et-
t61 eltér6 magatartása kétségbe vonja ilyen
szervezetek kisebbségi jelleget,

A PHRALIPE kisebbségi szervezet.
Nem törekszik:az országban a politikai ha-
talom megszerzésére, ezért nem tartja ma-
gát pártnak. A cigány kisebbség minden-
kori érdekeinek megfelelöen tart kapcso-
latot, köt szövetséget, mllködik együtt pár-
tokkal, más szervekkel és szervezetekkel,
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A PHRALIPE a cigányságot mint kisebb-
séget az országban nemzetalkot6 er6nek
tekinti. Ennek alapján felel6sséget érez az
egész ország sorsáért, j0V6jéért, a többségi
magyarság és a többi kisebbségek harmo-
nikus együttmdkOdésének lehet6ségéért,
a félelmekt61 és a feszültségektél mentes
együttélés szabadságáért. E célok érdeké-
ben küzd a kísebbségek számára alapvet6-
en szükséges autonómia lehet6ségéért, a
kísebbségek egyéni és közösségi érdekvé-
delmi, érdekképviseleti, önrendelkezési
jogainak kivfvásáéit és szabad gyakorlásá-
ért.

S
A PHRALIPE küzd a cigány kísebbség
mettösaganak, j6 hfrnevének védelméért
és kötelességének tartja fellépni az ezt sér-
tö cselekedetek ellen.

(;
A PHRALIPE az önrendelkezés elvének
megfelelóen azt vallja, hogy identitását
mindenkinek joga van megválasztani.
Mindenki szabadon vallIiatja magát - akár
egyszerre - magyarnak és cigánynak, vagy
csak eíganynak, vagy csak magyarnak. E
választásban senkinek nincs joga megsér-
teni' vagy kényszert alkalmazni.
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APHRALIPE elítéli a cigány kísebbséggel
szemben alkalmazott manipulált megesz-

tási politika gyakorlatát. Küzd a kísebbsé-
get alkot6 összes etníkai, nyelvi,nyelvjárási
csoport egységéért és egyenjogúságáért.

II
Az auton6mia és az. önrendelkezési jog
érvényesülése szempontjából a Szervezet
alapvet6 fontosságúnak tartja a helyi ci-
gány közllsségek demokratikus alapon va-
ló megszervez6dését és ke1l6 jogosftvá-
nyokkal val6 felruházását a telepOlési ön-
kormányzat ügyeiben, valamint a kisebb-
ség terOleti és országos érdekképviseleteí-
nek megalkotásában és ellen6rzésében.

Véleményünk szerint ugyanúgy, ahogy
a helyi önkormányzatok (tanácsok) létesf-
tése és müködése anyagi feltételének biz-
tosítása állami feladat, ugyanúgy a cigány
önkormányzat (autonómia) mnködesé-
hez is biztosftani kell ezeket a feltételeket.

A kisebbségi létből ered6en - a kevés
cigány többségü település kivételével - a
közösségi testületekben, önkormányza-
tokban a cigányság (vagy egyéb kisebbsé-
gek) képviselói a szavazásnál kísebbségbe
kerOlnének, (gya többségi vélemény - sú-
lyos érdeksérelmük eseten -, diktátum-
hoz, esetleg helyi kisebbségelny0rn6 intéz-
kedésekhez vezethet (jelenleg is informá-
cióink vannak cigányok községbe telepOlé-
sét akadályo;ló helyi szabályokról, ingat-
lanvásárlás megtagadásár6l, a kOzmtlfej-
lesztésnél cigánylakta területek mell6zésé-
r6l, ískolakörzetesítési bátrányokról).

Ezek elkerülésére, a kisebbségi önkor-
mányzat és a lakéterületi önkormányzat
partneri viswnyának, egyenrangúságának
biztosftására a vét6jog intézményét látjuk
megfelelé megoldásnak.

Ennek értelmében a kisebbség képvise-
lete, a helyi autonómia (választott szerv)
kisebbségre sérelmes helyi szabályozása
ellen vétóval élhetne, amely megakadá-
lyozná a szabály érvénybe lépését.

A vét6 feloldásáról felsöbb szinttl, terü-
leti (megyei) vagy országos érdekegyezte-
tö tanácsok: tudnának gondoskodni. Az
ilyen érdekegyeztet6 tanácsokban fele-
fele arányban vennének részt a kisebbség
és a többség választott képvisetói.

A választott helyi autonómia gondos-
kodna a helyi cigány közösség érdekképvi-
seletér61, jogainak biztosftásáról, jogvédö
irodák szolgáltatásának igénybevételér61,
az anyanyelvi oktatás ügyéről, a kisebbségi
kultúra ápolásának lehet6ségéről és részt-
venne a lakóterületi politikai életben.

A helyi autonömiák által választott kül-
dötteknek kell majd megválasztani a ld-
sebbség kepvíselöít a területi és országos
érdekegyeztető tanácsokba, képviseletek-
be.

A megyei és országos autonómia-vá-
lasztásokon jelennének meg a cigány szer-
vezetek országos és területi programjaik-
kal és ezt hirdet6 képviselö jelöltjeikkel,
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akik közül utkos választás útján kerülne ki
az érdekképviselet, melyet kOtne a meghir-
detett program es az 6ket megvála<!ztók
iránti felel6sség.

,
A PHRALIPE szüjségesoek tartja és
küzd azért, hogy a cigányság megfelel6 tr-
dekképviseletbez jussoo az országos poli-
tikában, az államhatalom központi szervé-
ben, a Parlamentben. Ennek érdekében
több megoldási módozatot is megfelel6-
nek lát a képviselet biztos[tására az el6z6..
ekben ismertetett elvek alapján.

- A Iegcélszenlbbnek a kétkarnaras par-
Iamentet tartanánk, ahol a Fels6báz vá-
lasztott képvisel6i a kíseboségek, egyhá-
zak, munkavállal6k és munkáltatók érde-
keinek képviselete és egyeztetés ügyében
tevékenykednének, ellensúlyt jelentvé az
Alsóház (Képvisel6ház) pártpolitikai,
államigazgatási felOgyel6, törvényelöké-
szftő és tOrvényh0z6 szerepevel szemben.

A kiseboségí autonómia fels6házi képvi-
selete eseten is

- az egyenjogúság és a partneri viszony
biztosftására - szükséges az, hogy a kisebb-
ség számára jelentés jogsérelmet jelenté
döntéseknél az autonómiának módja ny1l-
jon ezek elhárftására az Alkotmánybíró-
ság, illetve - meghatározott esetekben
nemzetközi választott bfröság igénybevé-
televel.

Az ilyen sérelmezett döntéseket a jogor-
voslat befejezéséig nem lenne szabad ha-
tályba helyezni.

A Fels6ház tagjait országos VáIaSZtáSOk·
kal az érdekképviseleti (autonómia) szer-
vek, illetve cigány szervezetek jelölése
alapján, a kísebbség tagjai választanák
meg.

- A másik megoldás az egykamarás par·
lamenti forma mellett a Képvisel6házban
a kiseboségeknek - országos választás út-
ján betöltendő -, megfelel6 számú képvi-
selői hely biztosftása. A cigányság esetében
mindhárom etnikai csoport (magyar anya-
nyeMl, cigány anyanyeMl, és beás - rornán
- anyanyeMl) képviseletet kell, hogy kap-
jon. A kisebbségek fgy kialakított képvise-
lete alkotná a Parlament Kisebbségi Bi-
zottságát, amely teljes joggal venne részt a
tOrvényelőkészftés és tOrvényhozás, vala-
mint az államigazgatás tevékenységének
etíenörzö munkájában. Bgyüttmüködne a
Parlamentben a kisebbségi jogok sz6viv6..
jével (Ombutsmann), aki jogosult lenne a
helyi államhatalom és az államigazgatás
minden területén hozott kisebbséget sértő
intézkedések kivizsgálására és felfüggesz-
tésére a Parlament dOntéséig. A jogorvos-
latot ilIet6en a bírósági utat (A1kotmánybf-
rösag, Nemzetköi Választott Bíróság) itt is.
szükségesoek látjuk.

- Legkevésbé kedvezö, de még elfogad-
ható megoldás egy széles felhatalmazással

rendelkez6 cigány Omoutsmann (kisebb-
ség-jogi szóvivő) részvétele a tOrvényho-
zásban a kisebbség választása alapján, az
autooómia ellen6rzése mellett. A képvise-
I6nek az autonómia nevében jogot kell biz-
tosltani, halasztó hatályú vétöval, minden
- általa a kisebbségre sérelmesnek tartott
- inttzkedéssel kapcsolatban. A vétó felol-
dására els6 szinten a kisebbségi aut0n6mia
képviselőib61, illetve erre a célra kijelOlt
parlarnenti képvisel6kb61 fele-fele arány-
ban áU6 egyeztető forumnac kellene kfsér-
Ietet tenni, illetőleg a bírósági útnak is nyit-
va kellene állnia.
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A cigányság érdekvédelmének és jogvé-
delmének eUátásához szükséges az, hogy-
állami költségvetésb61 - terOleti és orszá-
gos szint{l kisebbségi jogvédő irodákat lé·
tesasenek,

A jogvédő irodák az állampolgárok ké-
résére, illetve az auton6mia felkérésére jo-
got kapnának arra, hogy fellépjenek min-
den olyan ügyben, ahol feltételezhető a
kisebbségi jogok csorbulása államigazga-
tási es bfr(lsági ügyekben, valamint tanács-
adó és szabályozás elökészúö segítséget
nyújtanának a kisebbségi képvíseleteknek,
illetve az állampolgároknak.
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A PHRALIPE szakségesnek tartja az ál-
lamigazgatás helyi, területi és országos
szintjein a kisebbségi autonómiával való
megfelel6 kapcsolattartás biztosftását és
garanciáit. (Különösen az érdekegyezteté-
si - vétó feloldási - terOleten, valamint a
szabályozások elökészrtése, véleményezé-
se terOletén.)

Helyi és országos szinten is szükséges-
nek látja az auton6mia és a kormányzati
szervek képviselőib61 áll6 koordínacíös,
egyeztető bizottságok müködesét, illetve
létrehozását, az állami kisebbségpolitikai
végrehajtására, megfelelő eszközökkel
rendelkezé apparátus kialakftását.
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A PHRALIPE küzd a cigány kisebbségés
az azt atkotö állampolgárok törvény elötti
egyenl6ségének: tényleges érvényesítésé-
ért. Ennek érdekében szükségesnek látja
az autonómia, illetőleg a felek kérelme
alapján azt, hogy cigány népi ülnökök, vagy
bírák hozzanak ítéletet, illetőleg vegyenek
részt a bfrósági döntésekben.

Feltételezett kísebbségi jogsérelem ese-
tén kapjon jogot a kisebbségi autonómia
vagy a jogvédő iroda, hogy feUéphessen a
bfrösag el6tt az ügyben.

A PHRALIPE követeli, hogy az állam
kövesse meg a cigány kísebbséget az eddi-

giekben vele szemben alkalmazott tör-
vénytelen hátrányos - megkülönböztetés
gyakorlata miatt (diszkriminatfv, belügyi
szabályok, cigány bűnözés, stb.)

A PHRALIPE követeli, hogy az állam
lépjen fel a cigány kisebbséget sértő cse-
lekményekkel szemben.
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A PHRALIPE követeli a cigány kísebb-
ség társadalmi becsületének megadását,
kisebbségi jogainak alkotmányos szavató-
tását. Kezdeményezi, hogy készüljön tö-
megkomrnunikáciös program az elöítélc-
tek felszámolására, tiltsák be a rasszista,
kisebbség mélt6ságát sértő vagy erre alkal-
mas propagandát, adjanak garanciakat en-
nek betartásához.
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A cigány kisebbséget jelentös arányban
hátrányos társadalmi helyzetben lévő cso-
portok alkotják. Ennek következtében a
jogegyenl6ség mellett szükséges a társa-
dalmi esélyegyenl6ség feltételeinek meg-
teremtése is. Ehhez a pozitfv diszkriminá-
ciö gyakorlata vezethet csak el.

A hátrányos helyzet a telepOlési és la-
kásviszonyokban, a foglalkoztatásnál, a
kultüra és az oktatás területén érHető tet-
ten.

- A PHRALIPE küzd azért, hogy az
állam megfelelő szabályozással és eszkö-
zökket nyújtson a hátrányos helyzetben lé·
vö csoportok számára is megélhetési lehe-
toseget. Kezdeményezi, hogy készüljön az
elmaradott térségek számára megfelelő
foglalkoztatási program, képzési és átkép-
zési lehet6ségekkel. Ehhez adjanak meg-
felelő pályázható pénzalapokat. Tegyék le-
hetövé az ilyen helyen lakó cigány közös-
ségek vállalkozási lehet6ségei feltételeinek
kialakítását. Legyen évi 200 ezer forint jö-
vedelem alatt adómentes a hagyományos
cigány foglalkozasokbóí származó kereset
(hasonlóan a paraszti östermelöi tevé-
kenységhez).

- A PHRALIPE küzd, hogy megfelelő
állami pénzalapok biztosftásával, illetve hi-
tel politikával a cigány családok számára is
lehetövé váljon az egészséges lakáshoz ju-
tás. Küzd azért, hogy túlzsúfolt és lepusz-
tult lakásokban lakóknak legyen tényleges
lehetöségük lakások bővítésére, felűjftásá-
ra, a fiatal házasoknak családalapftásra, a
nyomortelepeken lakóknak megfelelő la-
k:ásviszonyok: teremtésére.

- A PHRALIPE küzd a család egysé-
géért és védelméért, hogy mindenki lakása
közelében találhasson megélhetést, ne
kényszerüljön önpusztító ingázásra. Hogy
a cigány családok lakásproblémái vagy el-
térő szekasrendje ne indokolhassa a gyer-
mekek állami gondozásba vétélét. Küzd a
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bajba jutott családok megfelelő szociálpo-
litikai támogatásáért.

- A PHRALIPE küzd a cigány kísebb-
ség részére a színvonalas oktatási lehetősé-
gek megteremtéseért a képzéséért a kép-
zés minden szintjén, ideértve a fe1n6ttok-
tatáSt is. Küzd azért, hogy a cigány gyer-
mekek - szüleik ldvánságára - az iskolai
oktatásban lehetőséget kapjanak anya-
nyelvük és kultúrájuk megismerésére.
Kezdeményezi, hogy alapftsanak megfele-
lő ösztöndfjat, kollégiumokat a cigány fia-
talok képzése érdekében. Követeli, hogy
kerüljön az általános iskolai törzsanyagba
valós ismeret a cigányokról és a többi ki-
sebbségról is.

IS
A PHRALIPE küzd a cigány kisebbségi
nyelv (nyelvek) és kultúra alapintézmé-
nyeinek megteremtéséért. Az intt!zménye-
ket döntöen állami eszközökból kell létre-
hozni. Ilyen alapintézményeknek tartja: ci-
gány múzeumot, színházat, országos mü-
velédési központot, az anyanyeM oktatás
feltételeit, romológiai kutató központot,
cigány nyeM, kulturális és történelmi,
egyetemi és főiskolai tanszékek létesítését,
rendszeres cigány-magyar nye1vtl, illetve
témájú rádió és TV adást, könyvkiadást,
nyomtatott sajtót.

16
A PHRALIPE küzd a helyi és országos
auton6miák és a kisebbség felemelkedését
szolgáló prograrnek fenntartásához, szak-
emberek által rnegfelelöen végiggondoit,
megtervezett. a szükség1ethez igazodó
összegil pénzalapnak az ország költségve-
tésében való biztosftásáért.

17
A PHRALIPE küzd a cigányság kollektfv
jogainak biztosításáért.

- Ennek alapján a cigányságot megille-
tik mindazok a jogok, amelyeket a nemzeti
kisebbségeknek törvényesen garantált a
jogrendszer. Követeljük ennek a legfel-
s6bb színtü kinyilvánftását.

- Joga van hagyományai fenntartására
és megismertetésére, anyanyelve haszná-
latára és fejlesztésére, valamint arra, hogy
etnikai másságát emberi méltóságának
megőrzésével vállalhassa.

- Joga van a törvény elötti tényleges
egyenlőségre,

- joga van ahhoz, hogy helyi és területi
önkormányzatokban számarányánakmeg-
felel6en képviseltesse magát,

- joga van az egészséges élethez,
- joga van a tanuláshoz,
- joga van ahhoz, hogy a társadalmi és

fizikai életlehetőségekért folyó küzdelem-

ben ugyanolyan eséllyel induljon, mint a
társadalom többi tagja,

- gyermekeinek joguk van a boldog
gyermekkorhoz és szüleiknek joguk van
visszautasftani azt a társadalmi gyakorla-
tot, amely a gyermek jöv6jét - az esetek
túlnyom6 többségében - már születésük
pillanatában a segédmunkás létben hatá-
rozza meg,

- joga van saját történelméhez és kultl1-
rájához, és ahhoz, hogy ez része legyen a
magyar történelemnek és kultúrának,

- joga van az autonóm részvételhez a
tömegkommunikációban.

18
A PHRALlPE tiltakozik az ellen a gya-
korlat ellen, amely a cigányságot teszi fele-
klssé azért, ha a megváltozott helyzetben
jeíentös tömegei az eddigi hibás politika
következtében versenyképtelennek bizo-
nyulnak a munk:aer6piacon és rájuk háret - .
sák ennek összes negatfv következményét.

19
A PHRALIPE követelí a tartósan kiépf-
tett mesterseges akadályok haladéktalan
felszámolását. Ilyennek minösül:

- az adórendszer, amely nem veszi figye-
lembe az eltartottak számát és az egy fÓfe
jutö jövedelmet,

- a gyermekek után járó juttatások
munkaviszonyhoz kötött rendszerét,

- az állami gondozásból nagykon1ságuk
után kikerül6 fiatalok teljes kiszolgálta-
tottságát,

- a közhasznl1 munka jelenlegi - maxi-
mált bérekkel és kényszerjeUeggel mükö-

• d6 - intézményét,
- a munkanélküli segély iránti jogosult-

ság adminisztratfv megkötéseít, stb.
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A PHRALIPE követeli a cigányság kol-
Iektfv és egyéni emberi és állampolgári jo-
gainak törvényes garanciáit, érvényesfté-
sük társadalom politikai és állami prog-
rammá tételét, végrehajtásukhoz megfele-
16eszközök biztosftását és számonkérését,
valamint számonkérhetőségét a kisebbség
képviseletei részéről.
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A PHRALIPE kezdeményezé szerepet
vállal a hazai cigányság és más országok
cigány közö&ségei, szervezetei közötti jó
kapcsolatok megteremtéséért, ápolásáért,
a cigány identitás és kultl1ra egyetemes ér-
dekeinekvédelméért, értékeinek fejleszté-
séért.

22
A PHRALlPE Független Cigány Szer-
vezet küzd a cigány kisebbség egységéért.
El6djének tekinti mindazokat a kezdemé-
nyezéseket, amelyek a múltban a cigány
identitás védClrnét és a kisebbség érdekvé-
'delmét szolgálták. El6djének teltinti az
1961-ben hatalmi szóval feloszlatott Ma-
gyarországi Cigányok Kulturális Szövetsé-
gét. Büszkén vállalja a nagy elődök; Lippai
Bolóz.s, lpoIysági Balogh Jancsi; Bihari Já-
nos, Nagy-ldai Sztojka Ferencz; Rácz Ala-
dór, Bolóz.s János, Danká Pista példáját.

TISZtelettel emlékezik meg a cigány kul-
túra ápolása érdekében kímagaslö mun-
kát végzett nem cigány tudósokról, fgy
Grellmanró~ Pottrol; Habsburg Józsefró~
W1is1oczJá Henrikrűl; Erd/Js KamÜJrÓ~
Martin GYiJrgYr6~ Vfgh lWdolfról és még
sok társuk:ról.

TISZteletbeli tagjává fogadja Csalog
ZsolJ írói és Kemény István szociológust.

Elítéli azt, hogy a cigányság nevében
1986-ban, manipuláció eredményeként,
egyes cigány vezetők és követőik a cigá-
nyok érdekeinek megvalósulását akada-
Iyozó r06SZ alkut kötöttek, melynek követ-
keztében megosztott, felülről irányftott,
hatékony mllködésre képtelen cigány szer-
vezetek jöttek létre.
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A PHRAUPE Független Cigány Szerve-
zet Iegfóbb célja az, hogy a belyi közössé-'
gek tudatosan képviselni tudják érdekei-
ket, helyi és országos szinte ken egyaránt,
és rendelkezzenek mindazokkal a kísebb-
ségi jogokkal és jogvédelemmel, amely
polgarosuít, európai jogállamban minden
közösséget és azt alkoto szabad polgárt
megillet.

24
Ennek megfelel6en a PHRALIPE létfon-
tossagünak tartja helyi, politikai és kultu-
rális szervezeteinek tevékenységét, létre-
jöttét és megfelel6 mllködését.

Az Országos Szervezet demokratikus
alapszabálya szerint ezeknek a helyi közös-
ségeknek az ellenőrzése alatt áU. Közvetfti
részükre a szervezet birtokába kerül6 in-
formációkat, szervezi a PHRALIPE - elő-
z6ekben ismertetett - célkitüzéseinek
megvalósftásáért folyó munkát.

Budapest, 1990. július 1.

PHRALIPE
Független Cig:iny Szervezet
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