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1.1. Õiguslikud tagajärjed

1.1.1. Diskrimineerimisvastaste õigusaktide täiendused kompromisside asemel

Diskrimineerimisvastases võitluses on veel palju teha, arvestades laialdaselt levinud 
mustlastevastaseid hoiakuid ning olemasolevate määruste puudulikku kohaldamist ja 
rakendamist. Määrused kas ei hõlma teatud valdkondi, nagu näiteks mitmekordne 
diskrimineerimine, või osutuvad rakendamisel puudulikeks. Hea näide eelmainitust on vähene 
teadlikkus diskrimineerimisvastasest õigusraamistikust, mistõttu kaebusi on esitatud üllatavalt 
vähe.

Siiski väidab raportöör, et isegi kui diskrimineerimine etnilise päritolu alusel, nagu on 
määratletud ELi direktiivides 2000/431 ja 2000/782, võiks olla juba kõrvaldatud, oleks suurem 
osa romadest endiselt sotsiaalselt ja majanduslikult tõrjutud paljude omavahel seotud tegurite3

tõttu (näiteks geograafiliselt väga ebasoodne asukoht, madal haridustase, tekkinud nõudlus 
teistsuguse tööjõu järele või suurt hulka madala kvalifikatsiooniga või kvalifitseerimata 
tööjõudu vajava keskselt juhitud ning reguleeritud majanduse kokkuvarisemine), samuti 
sotsiaalset ning majanduslikku integratsiooni takistavate (sageli füüsiliste) tõkete tõttu 
(näiteks kättesaadavate töökohtade kaugus, transpordi ja infrastruktuuri puudumine või 
ebasoodsas olukorras olevate piirkondade kohaliku haridussüsteemi puudulikkus). Kuigi 
diskrimineerimisvastased meetmed ja rassismivastane võitlus on hädavajalikud, ei piisa 
sellest, et jagu saada romade vähemuse ajaloolisest ja majanduslikust mahajäämusest4. 
Raportöör on veendunud, et on vaja täiendada olemasolevaid võrdsust käsitlevaid õigusakte ja 
tegeleda nii romade kui ka sarnases olukorras olevate mitteromade konkreetsete vajadustega 
ELi tasandil, lähtudes ühtmoodi kindlast õiguslikust alusest, mis kohustab selgesõnaliselt 
kõiki sidusrühmi.

1.1.2. Sotsiaal-majanduslik kaasatus on põhiõiguste küsimus

Raportöör on seisukohal, et romade sotsiaal-majanduslikule kaasamisele ja 
taasintegreerimisele suunatud strateegia ei ole siiski mitte kompromiss, vaid pigem täiendab 
diskrimineerimisvastaste õigusaktide ülevõtmist või rakendamist. Pealegi, kui arvestada 
romade sotsiaalse ja majandusliku tõrjutuse ulatust, on üldine kaasamine oma olemuselt 
põhiõiguste küsimus. Arvestatav hulk Euroopa romadest peab leppima niivõrd alaväärsete 
tingimustega – nad on peaaegu täielikult majandusest eraldatud, mille tulemusel nad on 
kõrvale jäetud põhilistest inimõigustest – et sotsiaalse kaasatuse edendamist ei saa vaadelda 
üldise poliitika parandamise seisukohast, vaid sellesse tuleb suhtuda kui inimõiguste ja 

                                               
1 Nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte 
sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust, kättesaadav: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML

2 Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks 
kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, kättesaadav: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:NOT.
3 BABUSIK F. ja ADLER J. 2002 Romįkat foglalkoztató vįllalkozįsok, in: A romįk esélyei Magyarorszįgon, Kįvé 
Kiadó - Delphoi Consulting.
4 DE SCHUTTER, O. ja VERSTICHEL, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future in European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005.
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põhiseadusest tulenevate õiguste teostamise suurima lünga kõrvaldamisse Euroopas.

ELi tasandil tehtavates pingutustes Euroopa romade vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
leevendamise nimel tuleks seetõttu peatähelepanu pöörata teise ja kolmanda põlvkonna 
inimõiguste teostamisele ning edendamisele, et täiendada õiguslikult täitmisele pööratavaid 
esimese põlvkonna inimõigusi, nt õigusi, mis on seotud inimväärikuse, poliitiliste ja muude 
isikuõigustega.

1.1.3. Õiguslik eikellegimaa

Enamik romade sotsiaal-majandusliku olukorraga seotud ELi meetmeid, välja arvatud need, 
mis tulenevad lepingutega kindlaks määratud vahenditest, nagu direktiivid ja määrused, 
kuulub pehme õiguse alla. Seega moodustavad ELi kolme olulisema institutsiooni 
resolutsioonid, raportid, deklaratsioonid, järeldused ja teatised õigusliku „eikellegimaa” 
mitteõiguse ja objektiivse õiguse vahel1. 

Mõne viimase aasta jooksul on tehtud mitmeid valitsustevahelisi algatusi. Rahvusvahelised 
organisatsioonid, nagu Euroopa Nõukogu ja OSCE, on koostanud häid ettepanekuid ja 
esitanud edumeelseid mõtteid, kuid tulemus on parimal juhul kaheldav. Raportööri arvates 
saab neist algatustest eelkõige järeldada, et ilusad poliitilised loosungid ei saa tegelikkuseks 
ilma selgete kohustusteta ja seetõttu ei ole pehme õigus romade sotsiaalse kaasamise 
edendamiseks piisav: mittenormatiivsed eeskirjad ja standardid võivad siin küll mõju 
avaldada, kuid tõhusad nad ei ole.

1.1.4. Pehme õigus kui vaheaste

Üldtunnustatud õigusteooriate kohaselt on romasid käsitlev pehme õigus eeltööks ja 
alusmaterjaliks tulevastele õigusaktidele, mille koostamise kohustuse õiguskogukond 
poolõiguslike meetmete väljastamisega endale võttis. Pehme õigus teostab rahvusvahelise 
õiguse järk-järgulist normatiivsust, kujutades endast üleminekuastet reguleerimata 
tingimustelt reguleeritud tingimustele, subjektiivselt objektiivsele, üldiselt konkreetsele, 
mitteametlikult ametlikule, mitmetähenduslikult kindlaksmääratule. Seega saab pehme õigus 
olemas olla ainult paralleelselt tugeva õigusega ja saavutab oma tõhususe tulevaste 
õigusaktide abil2.

Euroopa Liidul kui sui generis juriidilisel isikul on vajalik mõjujõud, et sundida osalisi oma 
lubadusi täitma. Lissaboni lepingu jõustumise järel on Euroopa Liidu käsutuses suur valik 
rakendatavaid vahendeid alates makropiirkondlikust koostööst kuni tõhustatud koostööni, 
mille abil asjaomased liikmesriigid saavad suurendada romade sotsiaalset kaasatust. Euroopa 
Nõukogu antud selge volituse, huvitatud liikmesriikide vabatahtlikult võetud kohustuse ning 
teiste liikmesriikide nõusoleku abil on võimalik romasid käsitlev Euroopa strateegia ellu viia. 

Käesoleva raportiga seotud uurimuse tulemuste põhjal esitab raportöör konkreetsed 

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, in: International & 
Comparative Law Quarterly 48 pp. 901-913. Cambridge.
2 MALANCZUK, P. ja AKEHURST M. B. 1997 Akehurst's modern introduction to international law, 
Routledge, London
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soovitused raporti projektis, milles käsitletakse nii kõnealuse koostöö raamistikku ja 
struktuuri kui ka rolli, mida selles täidavad ELi institutsioonid, liikmesriikide valitsused, 
kohalikud asutused ja sidusrühmade organisatsioonid, nagu romade platvorm või Euroopa 
Komisjoni hiljuti moodustatud romade kaasamise töökond.

2. Romade kaasamist käsitleva ELi strateegia esmaeesmärgid ja põhimõtted

2.1. Selgesõnaline, kuid mitte välistav eesmärgiseade

Kõigis poliitikavaldkondades, mis on suunatud romade sotsiaalsele kaasamisele, tuleb selgesti 
eristada üldiseid ja etnilise päritolu probleeme. Üldisesse poliitikasse tuleb kaasata enamik 
romade hariduse, tööhõive, tervishoiu, eluaseme ja majandusliku arenguga seotud küsimusi, 
samal ajal kui rassilise diskrimineerimise, kultuuri ja identiteediga seotud probleeme tuleks 
käsitleda seoses etnilise päritoluga. Projektid, mis on selgelt suunatud romade vähemusele, on 
ainult siis põhjendatud, kui neis kavatsetakse tegeleda probleemidega, mis on selgelt ja 
peaasjalikult seotud etnilise päritoluga. 

Arvestades eeltoodud mõttekäiku, mille kohaselt etniline päritolu ja diskrimineerimine 
etnilise päritolu alusel on ainult üks Euroopa romade sotsiaal-majanduslikke raskuseid 
määravatest põhilistest teguritest – nagu näiteks madal kvalifikatsioon ja territoriaalne tõrjutus 
– tuleb järeldada, et tõrjutuse probleemi saab kõige paremini lahendada, kui romasid ei 
käsitleta etnilise rühmana, vaid majandusliku sihtrühmana. Vastavalt romade kaasamise 
ühistele põhimõtetele nr 2 ja 4, milles nimetatakse nii „selgesõnalist, kuid mitte välistavate 
eesmärkide seadmist” kui ka „integreerimise eesmärki”, tuleb ELi strateegias keskenduda 
sotsiaalselt tõrjutud romade ühistele majanduslikele tunnustele, selle asemel et üritada 
lahendada kõiki sotsiaalseid probleeme, mille all kannatavad Euroopa romade 
tähelepanuväärselt mitmekesise kogukonna erinevad rühmad. Hoolimata sellistest riigile või 
piirkonnale omastest probleemidest nagu rändlejatele mõeldud peatuspaikade olemasolu või 
isikuttõendavate dokumentide puudumine mõnes riigis, on sotsiaalsed ja majanduslikud 
tingimused ning romade endi vajadused kõikides riikides äärmiselt sarnased.

Raportöör on seisukohal, et ühisele Euroopa probleemile on vaja ühist Euroopa lahendust, 
sõltumata teatud piirkondadele ja romade teatud alarühmadele iseloomulike ja kaasnevate 
probleemide mitmekesisusest. Romade sotsiaalse ja majandusliku tõrjutusega võitlemiseks on 
vaja eraldi strateegiat, mis loomulikult ei välistaks paralleelset või hilisemat sõltumatute 
lahenduste otsimist üksikprobleemidele.

2.2. Tõrjutuse territoriaalsus

Veel üks oluline romade sotsiaalse tõrjutuse tunnus on vaesuse ja marginaliseerumise 
märkimisväärne territoriaalne mõõde. Sotsiaalsete probleemide piirkondlik jaotus ei ole 
liikmesriikides ühtlane, vaid vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on koondunud vähearenenud 
mikropiirkondadesse, kus paljudes uutes liikmesriikides elavad põhiliselt romad. 
Majanduslikust ja sotsiaalsest arengust kõrvalejäetus on põhiliselt territoriaalse iseloomuga ja 
need mahajäänud piirkonnad takistavad terviklikku sotsiaalset arengut. Piirkonnasisene 
ebavõrdsus on sageli suurem kui piirkondade vahel ja see süveneb veelgi, sest majanduslik ja 
sotsiaalne sekkumine koondub kiiresti arenevatesse keskustesse, mistõttu olukord 
kõrvalejäetud äärealadel veelgi halveneb.
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Kõige ebasoodsamas olukorras olevatel piirkondadel ja mikropiirkondadel puuduvad 
vajalikud rahalised vahendid, et tasuda omafinantseerimise osa ühenduse rahastamises, mida 
neil põhimõtteliselt on õigus saada, lisaks puuduvad neil pahatihti haldussuutlikkus ja 
inimressursid eraldatud raha otstarbekaks kasutamiseks. Seetõttu peavad need piirkonnad ELi 
ja eelarve vahenditele konkureerima paratamatult ebasoodsas olukorras. Nad tuleb 
kaotajapositsioonilt välja aidata ja rahuldada nende konkreetseid vajadusi võrdväärsete, 
komplekssete ja tõhusate programmide abil. 
Seega tuleb koostada kogu Euroopat hõlmav kriisialade kaart, mille järgi hinnata ja jälgida 
neid mikropiirkondi, kus kogukondade vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on kõige suurem. 
Kriisialade kindlaksmääramiseks on võimalik ja tuleks kasutada järgmisi tunnuseid:

o töökohtade kättesaadavus,
o linnakeskuste kaugus,
o suur tööpuudus,
o puudulikud avalikud teenused,
o ebasoodsad keskkonnatingimused,
o lähedalasuvate äriühingute ja ettevõtjate vähesus,
o korraliku infrastruktuuri puudumine,
o väike sissetulek,
o madal haridustase,
o vähe inimressursse,
o halb või suhteliselt kallis transpordi infrastruktuur,
o sotsiaalsed pinged.

Raportöör on arvamusel, et vaja on terviklikke valdkonnaüleseid arenguprogramme, mis 
võimaldaksid viivitamata sekkuda nendes vähearenenud piirkondades, kus esineb tõsiseid 
struktuurilisi puudusi.


