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Absztrakt	  
Szalai Júlia a „cigánykérdés” etnikai és szociális dimenzióinak összemosódásának okait és következményeit 
vizsgálva arra jut, hogy e dimenziók szétválasztása lenne a problémák megoldásának alapfeltétele. De vajon 
értelmezhető-e a roma etnicitás a társadalmi egyenlőtlenségek és azok alapvető oka, a diszkrimináció nélkül? 
Az elmúlt időszakban a kulturális különbségek túlhangsúlyozása a romákkal kapcsolatos politikai és 
közgondolkodásban és ennek következményei (rasszizmus és diszkrimináció, az etnikai ellentétek kiéleződése, 
a szegénység etnicizálása, a „romapolitika” gettósítása) csakúgy, mint a romák önszerveződésének kérdései a 
politikai folyamatokat befolyásoló fogalmak, kategóriák átgondolására késztetnek, mindenekelőtt a roma 
etnicitás mibenlétével kapcsolatban. Írásomban a roma mint diszkriminált, megbélyegzett kisebbség 
helyzetének értelmezésére teszek kísérletet különféle elismeréspolitikai elméletek segítségével, melyeket abból 
a szempontból tekintek át, mennyire érzékenyek a különböző jellegű különbségekre. Az elismerés elméleteinek 
alapfeltevéseit és céljait vizsgálva arra a következtetésre jutok, hogy a (kulturális) különbségeknek szubsztantív 
értéket tulajdonító értelmezésekben paradox módon éppen hogy elsikkadnak a különbözőség lényeges 
vonásai, depolitizálódik a „másság”, ezért az ezekre az alapokra épülő politikai program korlátozó hatású. 
Másfelől azonban a másság kategóriáit dekonstruáló elméleti megközelítések nehezen fordíthatók át politikai 
cselekvésbe.	  

Kulcsszavak:	  romák, elismerés politikája, társadalmi különbségek, etnicitás, kultúra 

 

	  


