Az Európai Roma Jogok Központja képviseli azt a roma fiút és
családját, akit a gyöngyöspatai szegregált iskolában az iskola
igazgatója fizikailag bántalmazott.
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Az Európai Roma Jogok Központja jogi képviseletet biztosít annak a 12 éves roma
fiúnak és családjának, akit a gyöngyöspatai szegregált iskolában bántalmazott az iskola
igazgatója.
A szóban forgó iskolával szemben nemrég született a Debreceni Ítélőtáblán jogerős
ítélet, amely kimondta a gyerekek jogellenes iskolai elkülönítését.
A Gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskola igazgatójának ügyét „önvédelemre
képtelen személy elenni tettlegesség miatt" a Gyöngyösi Rendőrkapitányság vizsgálja.
Az ERRC képviseli a roma fiút a rendőrségi kihallgatásokon és tárgyalásokon,
amelyeken családja a büntetőeljárás során együttműködve vesz részt. Az iskolaigazgató
visszalépett pozíciójából, de munkásságát folytatja egy közeli falusi iskolában.
A támadásra 2019. szeptember 10‐én került sor, amikor a 12 éves fiút és osztálytársait
az iskolai személyzet kísérte az osztályból ebédelni. A fiú húga kint játszott az iskola
udvarán, meglátta őt az ablakon keresztül, és intett neki, hogy jöjjön az ablakhoz
beszélgetni. Amikor az iskolaigazgató meglátta, hogy mit csinálnak, elment bezárni az
ablakot, de a kislány kezét majdnem odacsukta, így a fiú rákiáltott, mire az igazgató
arrébb lökte, a fiú pedig azt mondta „Ez a csávó”. Ezen a ponton az igazgató
megragadta a roma fiú vállát, hüvelykujjával a nyakába nyomva és az iskolai étkezőbe
húzta. Az ebédlő bejáratát egy másik tanár blokkolta, hogy senki sem léphessen be. A
fiú anyja, aki az iskolai konyhában dolgozott, hallotta a zavargást, és felismerte, hogy
az igazgató az ő fiát nyomja a falnak mindkét kezét a nyaka köré fonva. A fiú alig tudott
lélegezni, és képtelen volt beszélni, vagy segítséget hívni. Az édesanya rákiabált az
igazgatóra, hogy haddja abba, de az igazgató csak akkor engedte el a fiú nyakát, amikor
édesanyja megfenyegette, hogy felhívja a rendőrséget.

Az anya ezután elvitte fiát az orvoshoz, aki orvosi látleletet adott ki, amelyben
részletezte a fia által elszenvedett sérüléseket. A nyaka körüli zúzódásából látható volt
az igazgató ujjlenyomata. Még aznap délután elmentek Gyöngyösre és hivatalos
panaszt tettek a rendőrségen. A család panaszt nyújtott be az iskolát fenntartó
tankerülethez is.
Kegye Adél, a családot az ERRC nevében képviselő ügyvéd azt mondta: „Ez az eset
annak a légkörnek a jellemzője, amelyben az ország romái tanulói kénytelenek az
oktatásban észt venni: elkülönülve a nem roma társaiktól, alacsonyabb színvonalú
oktatásban részesülve, és időről időre fizikai brutalitásnak és verbális bántalmazásnak
vannak kitéve, ahogyan ez itt, Gyöngyöspatán történt. ”
Az esemény körülbelül egy időben történt a debreceni felsőfokú bírósági ítélettel. Az
ítélet szerint az iskola 63 tanulójának kártérítést ítélt meg a bíroság a jogellenes
elkülönítés és a rosszabb minőségű oktatás miatt. A tankerület vizsgálatot indított az
ügyben, aminek eredményeként az iskolaigazgató visszalépett posztjáról. Az incidens
tiltakozást váltott ki sok érintett roma emberből, amit demonstrációval nyilvánítottak
ki és egy petíciót is megfogalmaztak. Az igazgató elbocsátására irányuló petíciót több
száz roma és nem roma ember is aláírta.
Amennyiben az igazgatót a vádak alapján bűnösnek találják, az igazgató akár három évi
börtönbüntetést is kaphat. Az ERRC továbbra is részt vesz a család és a rendőrség
közötti összes találkozón, és megfontolja, hogy szükség van‐e további intézkedésre a
büntetőeljárás lezárása után.
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