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1.1. Jogi vonatkozások

1.1.1. A cél nem a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemre vonatkozó 
jogszabályok megváltoztatása, hanem azok kiegészítése

Ha tekintetbe vesszük, hogy milyen széles körben elterjedt a cigánysággal szembeni rasszista 
érzület, illetve mennyire elégtelen módon alkalmazzák és hajtják végre a meglévő 
jogszabályokat, megállapíthatjuk, hogy a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem terén 
még igen sok tennivalónk van. A jogszabályok vagy nem vonatkoznak bizonyos esetekre –
például a többszörös hátrányos megkülönböztetés esetére –, vagy alkalmazásuk esetén 
kiderül, hogy nem megfelelőek. Az utóbbira jó példa a hátrányos megkülönböztetésre 
vonatkozó jogi keret csekély ismertsége, aminek következménye az, hogy ezekkel az 
esetekkel kapcsolatban hihetetlenül kevés keresetet nyújtanak be.

Ugyanakkor az előadó állítja, hogy míg korábban az etnikai hovatartozáson alapuló – a 
2000/43/EK1 és a 2000/78/EK2 irányelvben meghatározott – hátrányos megkülönböztetésnek 
elejét lehetett venni, a romák többségének társadalmi és gazdasági kirekesztettsége az 
egymással összefüggő számos kiváltó ok3 (súlyos földrajzi hátrányok, alacsony szintű 
iskolázottság, az új típusú munkaerő iránti igények kialakulása, a nagyszámú alacsony 
szakképzettségű és szakképzetlen munkaerőt felszívó, központilag szabályozott 
tervgazdaságok összeomlása) és a társadalmi-gazdasági beilleszkedés útjában álló – gyakran 
fizikai – akadályok (például az elérhető munkahelyektől elválasztó távolság, a közlekedési és 
infrastrukturális hiányosságok, a helyi oktatási rendszerek nem megfelelő volta) folytán 
továbbra is fennáll. Ennek következtében a hátrányos megkülönböztetés elleni és a rasszizmus 
elleni küzdelemet szolgáló intézkedések – bár elengedhetetlenek – önmagukban nem képesek 
a roma kisebbség történelmi és gazdasági elmaradásának felszámolására4. Az előadónak 
meggyőződése, hogy az egyenlőségre vonatkozó meglevő jogszabályi keretet kiegészítve 
uniós szintű megoldást kell találni a romák – és a hasonló helyzetű nem romák – sajátos 
szükségleteire egy mindenütt egyformán szilárd jogalap révén, amely világosan 
megfogalmazott kötelezettségeket támaszt az érdekelt felekkel szemben.

1.1.2. A társadalmi-gazdasági beilleszkedés az alapvető jogoktól függ

Az előadó véleménye szerint a romák társadalmi-gazdasági (re)integrációját célzó stratégia 
semmiképpen sem lesz a hátrányos megkülönböztetés elleni jogszabályok átültetésének vagy 
alkalmazásának kárára, hanem inkább ki fogja egészíteni azokat. Ráadásul az általános 
integráció – a romák társadalmi-gazdasági kirekesztettségének kiterjedt volta miatt –
elsősorban az alapvető jogok körét érinti. Az Európában élő romák jelentős része olyan 

                                               
1 A személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelv: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
2 A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról 
szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
3 BABUSIK F., ADLER J., Romákat foglalkoztató vállalkozások, in: A romák esélyei Magyarországon, Kávé 
Kiadó - Delphoi Consulting, 2002.
4 DE SCHUTTER, O., VERSTICHEL, A., 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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szegényes körülmények között él – gyakorlatilag teljes mértékben a gazdasági körforgáson 
kívül, és így kizárva abból is, hogy élhessenek alapvető jogaikkal –, hogy a társadalmi 
integrációjukat célzó intézkedések nem képzelhetők el az általános politika kereteinek 
kiigazítása révén, hanem csakis úgy, ha azokat Európában az alkotmányos és emberi jogok 
érvényesülése előtt álló egyik legégbekiáltóbb akadály megszüntetésére irányuló 
fellépéseknek tekintjük.

Ezért az európai romákat sújtó szegénység és társadalmi kirekesztettség csökkentésére 
irányuló uniós szintű erőfeszítések középpontjába a második és harmadik generációs emberi 
jogok érvényesülését és előmozdítását kell állítani annak érdekében, hogy a jogilag 
érvényesíthető első generációs emberi jogok – az emberi méltósághoz fűződő jogok, 
valamint az egyén politikai és más jogai – újra megerősítést nyerjenek.

1.1.3. Törvényesített „szürke zóna”

A romák társadalmi-gazdasági helyzetét érintő uniós fellépések legtöbbje – a Szerződésekben 
meghatározott eszközökkel kapcsolatos fellépések kivételével – a puha jog kategóriájába 
tartozik. Vagyis az EU három legfőbb intézménye által kibocsátott állásfoglalások, jelentések, 
nyilatkozatok, következtetések és közlemények törvényesített „szürke zónát” alkotnak a 
nemjog és a pozitív jog között1. 

Az utóbbi években több kormányközi kezdeményezésre is sor került. Olyan nemzetközi 
szervezetek, mint az Európa Tanács vagy az OECD megfelelő javaslatokkal és előremutató 
elképzelésekkel álltak elő, ám ezek eredménye több mint kétséges. Az előadó szerint e 
kezdeményezésekből legfontosabb következtetésként az vonható le, hogy a hangzatos 
politikai jelszavakból soha nem lesz valóság, ha nem kísérik őket világos kötelezettségek, és 
ezért a puha jog alkalmatlan a romák társadalmi beilleszkedésének előmozdítására: ebben az 
esetben a szabályok és normák lehetnek ugyan – kötelezettségek előírása nélkül is –
ténylegesek, de hatékonyak nem.

1.1.4. A puha jognál többre van szükség

Ugyanakkor az elfogadott jogelméleti érvek alapján a romák esetében érvényesülő közösségi 
puha jog a jövőbeli jogalkotás előképe és nyersanyaga, amely mellett a jogi közösség a 
vonatkozó „kvázi jogi” eszközök megalkotásával elkötelezte magát. Magáévá téve a 
nemzetközi jog fokozatos normativitását, a puha jog a szabályozatlantól a szabályozotthoz, a 
szubjektívtől az objektívhez, az általánostól a specifikushoz, a nem formálistól a formálishoz 
és a többértelműtől a világosan meghatározotthoz vezető út határmezsgyéjén mozog. Tehát a 
puha jog csak a kemény joggal párhuzamosan létezhet, és utólag, a követő jogalkotás révén 
válik hatékonnyá2.

Az Európai Unió sui generis jogi entitásként megadhatja a szükséges lökést ahhoz, hogy az 
érintett szereplők rákényszerüljenek vállalásaik teljesítésére. Az Európai Unió a Lisszaboni 

                                               
1 BOYLE, A. E., Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, in: International & Comparative 
Law Quarterly, Cambridge, 48/1999, 901-913. o.
2 MALANCZUK, P., AKEHURST M. B., Akehurst's modern introduction to international law, Routledge, 
London, 1997.
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Szerződés hatálybalépésének köszönhetően már rendelkezik számos használható eszközzel –
a makroregionális együttműködéstől kezdve a megerősített együttműködésig –, amelyek 
segítségével a tagállamok vállalhatnak arra vonatkozó kötelezettséget, hogy elősegítik a 
romák társadalmi beilleszkedését. Az Európai Tanács egyértelmű felhatalmazása alapján, az 
érdekelt és elkötelezett tagállamok vállalásai révén és a többi tagállam egyetértésével valóra 
válhat az európai romastratégia. 

A jelentéshez kapcsolódó tanulmány eredményei alapján az előadó a jelentéstervezetben 
konkrét ajánlásokat fog beterjeszteni az együttműködés kereteire és felépítésére, valamint az 
uniós intézmények, a tagállamok kormányai, a helyi és regionális hatóságok és az érdekelt 
testületek – a Roma Platform vagy az Európai Bizottság romaintegrációval foglalkozó, 
újonnan megalakult munkacsoportja – szerepére vonatkozóan.

2. A romák integrációjára irányuló uniós stratégia prioritásai és alapelvei

2.1. Kifejezett, de nem kizárólagos célbavétel

A romák társadalmi integrációjában érintett valamennyi szakpolitikai területen világosan meg 
kell különböztetni az általános kérdéseket az etnikai kérdésektől. Az oktatás, a foglalkoztatás, 
az egészségügy, a lakáspolitika és a gazdasági fejlődés romákkal kapcsolatos aspektusainak 
többségével a fő szakpolitikák keretei közt kell foglalkozni, míg a faji megkülönböztetéssel, a 
kultúrával és az identitással kapcsolatos kérdéseket magától értetődően etnikai 
vonatkozásként kell felfogni. Kifejezetten a roma kisebbségre irányuló projektek csak akkor 
indokoltak, ha az orvosolni kívánt hátrány egyértelműen és elsősorban etnikai vonatkozású. 

A fenti okfejtésből – mely szerint az etnikum és az etnikai alapú megkülönböztetés a európai 
romák társadalmi-gazdasági kirekesztettségét előidéző legfőbb tényezőknek (például az 
alacsony szintű képzettség vagy a területi elkülönülés mellett) csupán egyike – az következik, 
hogy a kirekesztettséget leginkább úgy lehet kezelni, ha a romákat nem etnikai csoportként, 
hanem gazdasági célközönségként határozzuk meg. A romák társadalmi befogadásának közös 
alapelvei közül a második és negyedik alapelvvel összhangban – „kifejezett, de nem 
kizárólagos célbavétel” és „törekvés a főáram irányába” – az uniós stratégiának a társadalmi 
kirekesztettségtől sújtott romák közös gazdasági jellemzőire kell összpontosítania ahelyett, 
hogy megpróbálná az összes olyan társadalmi problémát kezelni, amelytől a rendkívül 
heterogén európai roma népesség valamely konkrét csoportja szenved. Az olyan ország- vagy 
régióspecifikus problémákon túl, mint bizonyos országokban a vándor népesség számára 
rendelkezésre bocsátott megállóhelyek vagy a személyi iratok hiányának kérdése, a roma 
közösségek társadalmi-gazdasági helyzete és igényei valamennyi országban rendkívüli 
mértékben hasonlóak.

Az előadó véleménye szerint erre a közös európai problémára közös európai megoldást kell 
találni, tekintet nélkül az egyes roma csoportok által lakott konkrét régiókban megnyilvánuló 
sokféle járulékos és mellékes aggályra. A romák társadalmi és gazdasági kirekesztettsége 
külön erre irányuló stratégiát tesz szükségessé, természetesen nem kizárva egyes önálló 
problémákra adandó önálló politikai válaszok utólagos vagy párhuzamos megfogalmazását 
sem.

2.2. A kirekesztettség területi jellegének kezelése
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A romákat sújtó társadalmi kirekesztettség másik fontos tényezője a szegénység és a peremre 
szorultság erős területi jellege. A társadalmi hátrányok földrajzi eloszlása nem egyforma 
ugyan a tagállamokban, de a szegénység és a társadalmi kirekesztettség olyan alulfejlett 
mikrorégiókban koncentrálódik, amelyeknek lakosságát sok új tagállamban elsősorban romák 
alkotják. A gazdasági és társadalmi fejlődésből való kiszorulás jellemzően területi jellegű és 
ezek az elmaradott területek visszafogják a társadalmi előrehaladás egészét. A régiókon belüli 
különbségek sok esetben nagyobbak, mint a régiók közöttiek, és a polarizáltság csak 
növekszik, mivel a gazdasági és társadalmi lépésekre elsősorban a dinamikus központi 
területeken kerül sor, minek következtében tovább fokozódik a peremterületek hanyatlása.

A legszegényebb országokban és régiókban nem állnak rendelkezésre az ahhoz szükséges 
pénzügyi források, hogy biztosítsák saját hozzájárulásukat azon közösségi támogatásokhoz, 
amelyekre jogosultak lennének, továbbá e területeken gyakran hiányzik a támogatás helyes 
felhasználásához szükséges igazgatási kapacitás és humán erőforrás. Vagyis ezek a régiók az 
uniós és költségvetési forrásokért folyó versenyben behozhatatlan hátránnyal indulnak: ezért 
ki kell őket szakítani ebből az alávetett helyzetből és sajátos szükségleteiket egyenlőséget 
biztosító, komplex és intenzív program keretében kell kielégíteni. 

Ebből következően szükség van egy olyan összeurópai válságtérkép elkészítésére, amely 
felméri és feltünteti azokat az uniós mikrorégiókat, amelyekben a közösségeket leginkább 
sújtja a szegénység és a társadalmi kirekesztődés. A válságövezeteket az alábbi ismérvek 
alapján kell elkülöníteni:

o munkahelyek elérhetősége
o távolság a városi központoktól
o magas munkanélküliségi arány
o nem megfelelő közösségi szolgáltatások
o nem megfelelő környezeti feltételek
o közeli vállalatok és cégek hiánya
o megfelelő infrastruktúra hiánya
o alacsony jövedelem
o alacsony iskolázottsági szint
o alacsony szintű humán erőforrások
o szegényes vagy relatíve drága közlekedési infrastruktúra
o társadalmi feszültségek

Az előadó véleménye szerint olyan komplex és holisztikus, integrált ágazatközi fejlesztési 
programokra van szükség, amelyek a súlyos strukturális hátrányokkal küzdő alulfejlett 
területeken lehetővé teszik az azonnali beavatkozást.


