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Előszó
Nehéz szabadon beszélni cigányokkal kapcsolatos ügyekről, pedig elengedhetetlen. Szüksége van ennek az országnak arra, hogy nyíltan beszélhessen
azokról a problémákról, amelyek a cigányokkal kapcsolatban merülnek fel. A
felszabadultság hiányának egyik oka az előítélet.
Az előítélettel az a baj, hogy még meg sem történt egy esemény, de már
előre kialakítjuk, elraktározzuk magunkban a véleményünket a résztvevőkkel kapcsolatban. Természetesen egyik fél sem mentes ettől. A többségi és
a kisebbségi csoportoknak is vannak merev álláspontjai, melyek krízis idején mérlegelés nélkül, azonnal meghatározzák viszonyulásukat. A cigánysággal kapcsolatos problémák megoldásához először meg kell szüntetni az
előítéleteket. Magunkban kell lerombolni a falakat, s helyette hidakat kell
építeni.
A Cigány Módszertani és Kutató Központ egyik fontos célja, hogy
közreműködjön ebben. Azért indítja útjára a Cigánymissziós Módszertani
Füzetek sorozatot, mert szeretné ezáltal közzétenni, megosztani az együttműködő öt protestáns egyház cigánymissziós tapasztalatait arról, hogyan
teremthetünk kapcsolatot cigány emberekkel, hogyan lehet egymás mellett
élni, együttműködni.
A Cigánymissziós Módszertani Füzetek első számában öt olyan, a cigánymisszióban tapasztalatokkal rendelkező szolgatárs ír a cigányokkal való találkozásáról, akiknek szintén lett volna lehetősége elítélni, kirekeszteni a
környezetéből a cigányokat. De valaki közbelépett. Öt olyan vallomást olvashatunk, amelyben az írók arról tesznek tanúbizonyságot, hogy az Istentől
kapott elhívásra válaszolva felül tudtak emelkedni a cigányok iránt táplált
előítéleteken. Ma mind az öten személyes kapcsolatot ápolnak cigány emberekkel, közösségekkel. Küldetésként dolgoznak azon, hogy cigányok és nem
cigányok egyaránt tegyenek az előítéletek leküzdéséért, a hídépítésért és a
békés együttélésért.
Szentesi Zoltán
CIMOK módszertani vezető

