
•  A származását, a szüleit, az anyanyelvét,  
az identitását vállalja ezzel. 

•  Fejlesztheti majd a kultúráját, a nyelvét, roma 
nyelven beszélhet a hivatalokban.

•  Növekszik annak esélye, hogy a roma kisebbséget 
kínzó problémákról települési és országos szinten 
döntsenek. 

•  A gyermekei az anyanyelvükön, roma nyelven  
is tanulhatnak majd.  

•  Láthatóvá válunk - Növekszik a roma programok 
aránya a közszolgálati médiákban. 

Miért vállalja a roma 
nemzetiségét? 

Aká je 
Vaša národnosť?
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Ne feledje:
• 
• 	Joga	van	szabadon	dönteni	a	nemzetiségéről.	

Senki sem kényszerítheti és befolyásolhatja. Ez az 
Ön döntése és joga. 

•  Ne hagyja magát valótlanságokkal megfélemlíteni. 
•  Az arról szóló információt, hogy Ön roma 
nemzetiségűnek	vallja	magát	nem	tüntetik	fel	 
a személyazonossági igazolványban és nem 
okozhat Önnek problémákat. 

•  Tilos a nemzetiségi és etnikai hovatartozás 
miatti megkülönböztetés, amiatt, mert Ön roma 
nemzetiségűnek	vallja	magát.

Mi az a nemzetiség és mi az állampolgárság? 

Az állampolgárság azt jelenti, hogy a Szlovák Köztársaság 
állampolgárai vagyunk – ezt írják a személyazonossági 
igazolványra és minden egyéb fontos helyre. A 2021-es 
Népszámlálás során nem kérdezik meg az állampolgárságunkat, 
mert mindannyian a Szlovák Köztársaság állampolgárai vagyunk. 
Ha a Szlovák Köztársaság állampolgárai vagyunk, akkor minden 
olyan joggal, kötelességgel és előnnyel rendelkezünk, mint az 
SZK összes állampolgára.  
Szlovákiában különféle nemzetiségű emberek élnek – miközben 
mindannyian a Szlovák Köztársaság állampolgárai. Ezért  
a népszámlálás során a nemzetiséget is beírhatjuk. Számos 
nemzetiség létezik, pl. magyar, német, cseh, roma, ruszin stb.  
A nemzetiséggel vállaljuk a gyökereinket az elődeinket 
(az édesanyánkat, édesapánkat, nagyszülőket). A nemzetiség  
a kultúránk, a nyelvünk, az, akinek érezzük magunkat.  
A nemzetiség nem az állampolgárság, ezt nem tüntetik fel az 
iratainkban. Ha a népszámlálásnál a roma nemzetiséget adjuk  
is meg, közben a Szlovák Köztársaság állampolgárai maradunk. 
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A nemzetiséget feltüntetik a 
személyazonossági igazolványban vagy 
valamilyen hivatalokban?

Nem. A nemzetiséget a személyazonossági igazolványban 
nem tüntetik fel. Semmilyen hivatal sem jelölheti meg az 
embereket a nemzetiségük szerint (ez tilos). A személyazonossági 
igazolványban az állampolgárságunk van feltüntetve – és ez 
mindig a Szlovák Köztársaság állampolgársága, akkor is, ha  
a nemzetiségünk roma.

Miért kellene roma nemzetiséget megadnom, ha 
Szlovákiában élek? Mi hasznom lesz belőle?

A nemzetiségünkkel a gyökereinket, a kultúránkat vállaljuk.  
Jó dolog, ha a népszámlálásban minél több roma megjelenik, 
mivel akkor a politikusoknak jobban figyelembe kell venniük  
a romák problémáit. A nemzetiség az, akinek érezzük magunkat 

– romának, szlováknak, magyarnak... ezért is választhatja meg 
minden ember saját maga szerint a nemzetiségét. Ha büszkék 
vagyunk a származásunkra, az őseinkre, akkor normális, ha 
a roma nemzetiséget választjuk. De ez minden egyes ember 
szabad döntése, senki sem utasíthat bennünket arra, milyen 
nemzetiséget tüntessünk fel.

A romák roma nemzetiségűnek tüntetik fel 
magukat?

Igen, romának. A népszámlálás 10 évenként valósul meg, 
utoljára 2011-ben volt. Akkor több, mint 100 ezer ember írta be, 
hogy roma nemzetiségű. A roma nemzetiséget tüntetik fel az 
ismert roma művészek, tanítók...
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Származik abból bárki másnak előnye, ha én roma 
nemzetiségűnek tüntetem fel magam?

Nem, semmilyen olyan pénz vagy projekt nem létezik, amit 
valaki azért kapna, mert Ön a népszámlálásnál romának vallotta 
magát.

Éppen	ellenkezőleg,	ha	ÖN	roma	nemzetiségűnek	vallja	magát,	
joga van: 

• fejleszteni a saját kultúráját, 
•  az anyanyelvén, azaz roma nyelven kapni az információkat, 
•  oktatási és kulturális intézményeket alapítani, 
• nemzetiségi szervezetekben tömörülni..    

Bajom származhat belőle, ha roma 
nemzetiségűnek vallom magam?

Nem. Az, amit a népszámlálás során megad, sehová máshová 
nem kerül. Egyetlen hivatalnak se lesz arról információja, 
milyen nemzetiséget választott. A hátrányos megkülönböztetés 
(diszkrimináció) szigorú tilalma érvényes a nemzetiséghez 
vagy etnikai csoporthoz való tartozás miatt. A nemzetiséghez 
vagy etnikai csoporthoz való tartozás miatti diszkrimináció 
lenne, ha ugyanolyan helyzetben másként bánnának Önnel, 
mint a Szlovák Köztársaság más állampolgáraival. 

A nemzetiségi kisebbséghez való tartozása nem lehet a kárára 
és nem okozhat bonyodalmakat a mindennapi életében.
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