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1.1. Teisiniai padariniai

1.1.1. Nekenkiantys, o papildantys antidiskriminaciniai teisės aktai

Kovojant su diskriminacija reikia dar daug nuveikti, turint mintyje plačiai paplitusį 
nusistatymą prieš čigonus ir nepakankamą esamų reglamentuojamųjų aktų taikymą bei 
įgyvendinimą. Šie aktai net neapima tam tikrų sričių, pvz., daugialypės diskriminacijos, arba 
juos įgyvendinant paaiškėja, kad jie netinkami. Geras antrąją problemą apibūdinantis 
pavyzdys yra žemas informuotumo apie antidiskriminacinę teisės sistemą lygis, 
pasireiškiantis tuo, kad paduodama stulbinamai mažai skundų.

Vis dėlto pranešėja mano, kad netgi jeigu diskriminacija etninės priklausomybės pagrindu, 
kaip apibrėžta ES direktyvose 2000/431 ir 2000/782, iki šio laiko jau galėjo būti panaikinta, 
socialinė ir ekonominė daugumos romų atskirtis vis tiek išliktų dėl daugybės tarpusavyje 
susijusių šią atskirtį lemiančių veiksnių3 (pvz., didelių geografinių kliūčių, žemo išsilavinimo 
lygio, naujo tipo darbo jėgos paklausos atsiradimo ar centralizuotai planuojamos ir 
reguliuojamos ekonomikos modelio, pritraukiančio daug mažai kvalifikuotos ar 
nekvalifikuotos darbo jėgos, žlugimo) ir dėl – dažnai fizinių – socialinės ir ekonominės 
integracijos kliūčių (pvz., atstumo iki prieinamų darbo vietų, transporto ir infrastruktūros 
trūkumo ar nepalankioje padėtyje esančių regionų vietos švietimo sistemų netinkamumo). 
Taigi, nors antidiskriminacinės priemonės ir kova su rasizmu yra būtini dalykai, vien tik jų 
nepakanka norint įveikti istorinį ir ekonominį romų atsilikimą4. Pranešėja įsitikinusi, kad 
reikia papildyti dabartinius su lygybe susijusius teisės aktus ir spręsti konkrečių romų ir 
panašioje padėtyje esančių ne romų poreikių klausimą ES lygmeniu ir remiantis vienodai 
tvirtu teisiniu pagrindu suformuluoti įpareigojimus suinteresuotiesiems subjektams.

1.1.2. Socialinė ir ekonominė įtrauktis – tai pagrindinių teisių klausimas

Pranešėja mano, kad romų socialinės ir ekonominės įtraukties ir pakartotinos įtraukties 
strategija nepakenks antidiskriminacinių įstatymų perkėlimui ar įgyvendinimui, o greičiau 
juos papildys. Be to, atsižvelgiant į socialinės ir ekonominės romų atskirties mastą, visuotinė
įtrauktis iš esmės yra pagrindinių teisių klausimas. Didelė Europos romų dalis gyvena 
nepatenkinamomis sąlygomis – jie beveik visiškai atskirti nuo ekonominio gyvenimo, todėl 
negali pasinaudoti pagrindinėmis žmogaus teisėmis, taigi jų socialinės įtraukties skatinimas 
negali būti laikomas tik bendros politikos korektūros klausimu, ši problema turi sprendžiama 
siekiant užtaisyti vieną iš didžiausių konstitucinių ir žmogaus teisių spragų Europoje.

Dedant ES lygmens pastangas tam, kad būtų sumažintas Europos romų skurdas ir socialinė 

                                               
1 2000 m. bir˛elio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:lt:HTML
2 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 
srityje bendruosius pagrindus, 

3 F. BABUSIK ir J. ADLER, 2002 Romákat foglalkoztató vállalkozások. – A romák esélyei Magyarországon, Kávé 
Kiadó - Delphoi Consulting.
4 O. DE SCHUTTER, ir A. VERSTICHEL, A. 2005The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future. – European Diversity and Autonomy Papers, EDAP 2/2005.
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atskirtis, pirmiausia turėtų būti siekiama paisyti antrosios ir trečiosios kartos žmogaus teisių ir 
jas propaguoti, kad būtų papildomos teisiškai įgyvendinamos pirmosios kartos teisės, pvz., su 
žmogaus orumu susijusios teisės, politinės ir kitos asmens teisės.

1.1.3. Teisinė „pilkoji zona“

Dauguma ES veiksmų, susijusių su socialine ir ekonomine romų padėtimi (išskyrus veiksmus, 
susijusius su priemonėmis, nustatytomis Sutartyse, pvz., direktyvomis ir reglamentais), 
priklauso neįpareigojančios teisės kategorijai. Taigi trijų didžiųjų ES institucijų rezoliucijos, 
pranešimai, deklaracijos, išvados ir komunikatai priklauso teisinei „pilkajai zonai“, t. y. užima 
tarpinę padėtį tarp teisinės galios neturinčių ir dabar taikomų teisės aktų1. 

Per pastaruosius kelerius metus buvo parengta įvairių tarpvyriausybinių iniciatyvų. 
Tarptautinės organizacijos, pvz., Europos Taryba ar ESBO parengė gerų pasiūlymų ir pateikė 
pažangių idėjų, tačiau rezultatas yra bent jau abejotinas. Pranešėja mano, kad pirmoji išvada, 
kurią reikėtų padaryti atsižvelgiant į šias iniciatyvas, yra ta, kad skambūs politiniai šūkiai 
niekada netaps tikrove, jeigu nebus nustatytos aiškios prievolės, taigi neįpareigojanti teisė yra 
nepakankama siekiant socialinės romų įtraukties: Reglamentuojamojo pobūdžio neturinčios 
taisyklės ir normos gali būti naudingos, tačiau neveiksmingos.

1.1.4. Peržengti neįpareigojančios teisės ribas

Vis dėlto pagal įprastas teisės teorijas Bendrijos neįpareigojanti teisė romų klausimu yra 
būsimų teisės aktų, kuriuos teisinė bendruomenė, priėmusi į teisės aktus panašias priemones, 
įsipareigojo priimti, pavyzdys ir pagrindas. Neįpareigojanti teisė išreiškia tarptautinės teisės 
palaipsnį normatyvinį pobūdį, ji atspindi padėtį, kai nuo nereguliuojamų sąlygų pereinama 
prie reguoliuojamų, nuo subjektyvumo prie objektyvumo, nuo bendrųjų prie konkrečių 
klausimų, nuo neoficialumo prie oficialumo, nuo neapibrėžtumo prie apibrėžtumo. Taigi 
neįpareigojanti teisė gali egzistuoti tik drauge su įpareigojančia teise ir tapti veiksminga tik 
priimant tolesnius teisės aktus2.

Europos Sąjunga, kaip savitas juridinis asmuo, gali imtis reikalingų poveikio priemonių, kad 
priverstų dalyvius laikytis jų pačių prisiimtų įsipareigojimų. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai 
Europos Sąjunga turi įvairių naudingų priemonių –pradedant makroregioniniu 
bendradarbiavimu ir baigiant glaudesniu bendradarbiavimu, kurias atitinkamos valstybės 
narės gali įsipareigoti taikyti siekdamos skatinti socialinę romų įtrauktį. Gavus aiškius 
įgaliojimus iš Europos Tarybos, suinteresuotoms ir dėmesio šiam klausimui skiriančioms 
valstybėms narėms įsipareigojus bei kitiems subjektams sutikus, ES romų įtraukties strategija 
gali būti pradėta vykdyti. 

Vadovaudamasi su šiuo pranešimu susijusių tyrimų rezultatais, pranešėja pranešimo projekte 
pateiks konkrečias rekomendacijas dėl minėto bendradarbiavimo sistemos ir struktūros, ES 
institucijų, valstybių narių vyriausybių, vietos valdžios institucijų ir suinteresuotų 

                                               
1 BOYLE, A. E., 1999, Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law. – International & 
Comparative Law Quarterly 48, psl. 901-913. Cambridge
2 P. MALANCZUK ir M. B. AKEHURST, 1997. – Akehurst's modern introduction to international law, 
Routledge, London.
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organizacijų, pvz., romų platformos, neseniai įsteigtos prie Europos Komisijos darbo grupės 
romų įtraukties klausimu, vaidmens.
2. ES romų įtraukties strategijos prioritetai ir principai

2.1. Aiškus, bet neišskirtinis dėmesys

Visų sričių politikoje, kurią vykdant siekiama romų įtraukties, bendrieji klausimai turi būti 
aiškiai skiriami nuo etninių klausimų. Dauguma su romais susijusių švietimo, užimtumo, 
sveikatos priežiūros, būsto ir ekonominio vystymosi aspektų turėtų būti įtraukta į bendrų 
sričių politiką, o rasinės diskriminacijos, kultūros ir tapatybės klausimai, žinoma, turėtų būti 
sprendžiami atsižvelgiant į etninę kilmę. Projektai, kurių tikslinė grupė yra romų mažuma, yra 
pagrįsti tik tuo atveju, jeigu kliūtys, kurias siekiama šalinti, aiškiai ir iš esmės susijusios su 
etniniu aspektu. 

Iš to, kas išdėstyta pirmiau, t. y. iš teiginių, kad etninė kilmė ir diskriminacija dėl etninės 
kilmės, kaip ir žema kvalifikacija bei teritorinė atskirtis, yra tik vieni iš svarbiausių veiksnių, 
lemiančių Europos romų socialinius ir ekonominius sunkumus, galima daryti išvadą, kad 
atskirties problema geriausiai gali būti sprendžiama, jeigu romus laikysime ne etnine grupe, o 
ekonomine tiksline grupe. Atsižvelgiant į romų aprėpties bendrus pagrindinių principų 2 ir 4 
principus, pagal kuriuos jiems siekiama aiškiai skirti dėmesio, bet neišskirtinio, taip pat 
neišskirti kitų asmenų, kurių gyvenimo sąlygos panašios, pagal ES strategiją dėmesys turi būti 
kreipiamas į šiuos bendrus su socialiai atskirtais romais susijusius ekonominius aspektus, o ne 
į socialines problemas, kurių kyla pavienėms itin nevienodoms Europos romų 
bendruomenėms. Neatsižvelgiant į tokias konkrečių šalių ar regionų problemas, kaip vietų 
klajokliams apsistoti prieinamumas ar asmens dokumentų neturėjimas kai kuriose šalyse, 
socialinės ir ekonominės visų šalių romų bendruomenių sąlygos ir poreikiai yra itin panašūs.

Pranešėja mano, kad reikia bendro bendros Europos problemos sprendimo, neatsižvelgiant į 
papildomų ir šalutinių problemų, kurių tam tikruose regionuose patiria tam tikros romų 
grupės, įvairovę. Siekiant spręsti socialinės ir ekonominės romų atskirties klausimą reikia 
atskiros strategijos, žinoma, vėliau ar tuo pačiu metu galima rengti nepriklausomą politinį 
atsaką į pavienius nesutarimus.

2.2. Atsižvelgti į teritorinį atskirties aspektą

Kitas reikšmingas socialinės atskirties, kurią patiria romai, bruožas, yra svarbus skurdo ir 
marginalizacijos teritorinis aspektas. Socialinių kliūčių geografinis pasiskirstymas valstybėse 
narėse nevienodas, bet skurdas ir socialinė atskirtis ypač didelis mažai išsivysčiusiuose 
mikroregionuose, kuriuose daugelyje naujųjų valstybių narių daugiausia gyvena romai. 
Atskirtis nuo ekonominio ir socialinio vystymosi visų pirma yra teritorinio pobūdžio ir šios 
atsilikusios teritorijos trukdo socialinei plėtrai apskritai. Skirtumai regionuose dažnai didesni 
negu skirtumai tarp regionų, ši skirtumai didėja, nes ekonominių ir socialinių veiksmų 
daugiausia imamasi dinamiškuose centruose, dėl to periferijos atskirtis vis didėja.

Ypač nepalankioje padėtyje esantiems regionams ir mikroregionams trūksta būtinų finansinių 
išteklių, kad jie galėtų įnešti nuosavą įnašą, norėdami gauti Bendrijos finansavimą, į kurį jie 
turi teisę, ir, be to, šioms teritorijoms dažnai trūksta administracinių gebėjimų ir žmogiškųjų 
išteklių skirtoms lėšoms geriau panaudoti, Taigi šie regionai konkuruoja dėl ES ir biudžeto 
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lėšų būdami aiškiai nepalankioje padėtyje, todėl juos reikia išvesti iš šios nuošalės ir skirti 
dėmesio konkretiems jų poreikiams vykdant atitinkamą, kompleksišką ir intensyvią programą. 
Taigi reikia parengti visos Europos krizės žemėlapį, kuriame būtų nustatyti ir aptarti tie ES 
mikroregionai, kuriuose bendruomenių skurdas ir socialinė atskirtis didžiausi. Šios krizės 
zonos gali ir turėtų būti apibūdinamos pagal šiuos požymius:

o darbo vietų pasiekiamumą,
o atstumą iki miestų centrų,
o didelį nedarbą,
o netinkamas viešąsias paslaugas,
o netinkamas aplinkos sąlygas,
o į tai, kad netoliese nėra bendrovių ir įmonių,
o tinkamos infrastruktūros trūkumą,
o mažas pajamas,
o žemo lygio švietimą,
o žemo lygio žmogiškuosius išteklius,
o menką ar palyginti brangią transporto infrastruktūrą,
o socialinę įtampą.

Pranešėja mano, kad reikia kompleksinių ir holistinių vystymosi programų, kurias vykdant 
būtų laikomasi tarpsektorinio integruoto požiūrio ir pagal kurias būtų sudaromos galimybės 
nedelsiant imtis veiksmų mažai išsivysčiusiose teritorijose, kuriose yra didelių struktūrinių 
sunkumų.


