
Gyakornokként a brüsszeli Parlamentben

Valahol olvastam „minden ember egyenlőnek születik, de nem mindegy mivé válik az 
életútja során”. 
2007-ben még roma referensként dolgoztam, feladataim közé tartozott,  hogy a mi 
falunkban  élő  roma  származású  diákok,  vállalkozók,  önkormányzatok  civil 
szervezetek  részére  kiírt  pályázatokat  figyeljem,  és  ha  megfelelnek,  akkor 
megkeressem és tájékoztassam az érintetteket. 
Ebben az esetben is ez történt, amikor Balogh Nikolettet megkerestem és ajánlottam 
neki a 2 hónapos gyakornoki programot, Brüsszelben az EU Parlamentben.
A kritériumoknak meg is felelt  és 2008. február 11.– március 28-ig részt is vett a 
programban.
Úgy  gondolom,  hogy  21  évesen  a  Parlamentben  dolgozni  és  hazánk  neves 
képviselőit  megismerni nagy megtiszteltetés. Megkértem Nikolettet,  hogy írjon egy 
beszámolót.

„Nagy  élményben  volt  részem,  ugyanis  2  hónapot  Brüsszelben  töltöttem  el,  
gyakornokként  az  Európai  Parlamentben.  Az  első  hónapban  meglátogathattam 
személyesen az Európa Uniós Intézményeket, Tanácsban, Bizottságban is voltam és 
a Robert Schumann Alapítvány által előre megszervezett programokon vettem részt.  
Ami azt jelenti, hogy külföldi képviselőkkel is beszélhettem, mind a gazdasági és a 
romákat érintő kérdésekről is. 
A második hónapban, Járóka Líviánál, az első roma származású Európai Parlament-
i képviselőnél voltan gyakorlaton. A képviselő asszony munkáját segítettem, híreket 
olvastunk  aktuális  roma  problémákról.  Továbbá  betekintést  nyerhettem  az  irodai  
munkám során  az Európai  Roma Stratégia  kialakításába,  vagyis  hogyan  lehetne 
enyhíteni a diszkriminációt és elkerülni a szegregációt. 
Köszönöm Járóka Líviának és a Robert Schumann Alapítványnak, hogy lehetőséget 
kaptam  a  program  részvételében.  A  jövőben  is  szeretnék  ezen  a  területen  
tevékenykedni. 2009-ben végzek a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi 
Főiskolai  Kar  nemzetközi  marketing  és  teljes  körű  minőségirányítás  szakon,  
közgazdászként.”

Ez a beszámoló példaként szolgálhat roma és nem roma ember számára, hogy a 
tanulás  fontos  dolog,  és  a  célok  elérése  nem mindig  függ  attól,  hogy  ki  milyen 
nemzetiségű, sokszor csak azon múlik, mennyit teszünk érte, hiszen egy községből 
is eljuthatsz oda ahova szeretnél.
Nikolettnek nagyon sok jót, erőt, kitartást, egészséget kívánok munkájához, hiszen 
lehet, hogy egyszer majd a TV-ből néz vissza ránk, mint politikus, aki ebből a mi „kis 
falunkból” indult el. 
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