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1.1. Tiesiskās sekas

1.1.1. Diskriminācijas novēršanas tiesību aktu papildināšana, nevis 
ierobežošana

Attiecībā uz diskriminācijas novēršanu vēl daudz ir jāsasniedz, ņemot vērā plaši izplatīto 
negatīvo attieksmi pret čigānu tautības cilvēkiem un pašreizējo noteikumu nepietiekamu 
piemērošanu un īstenošanu. Noteikumi vai nu neaptver atsevišķas jomas, piemēram, 
daudzējādu diskrimināciju, vai arī izrādās nepietiekami, kad tie tiek īstenoti. Spilgts piemērs 
pēdējai no iepriekšminētajām problēmām ir zemais informētības līmenis attiecībā uz 
diskriminācijas novēršanas tiesisko regulējumu, kā dēļ tiek iesniegts pārsteidzoši maz 
sūdzību.

Referente tomēr uzsver, ka, neraugoties uz to, ka diskrimināciju etniskās piederības dēļ, kā tā 
definēta Direktīvā 2000/431 un Direktīvā 2000/782, varēja jau novērst, romu sociālā un 
ekonomiskā atstumtība joprojām pastāv, ņemot vērā daudzos savstarpēji saistītos faktorus, kas 
to izraisa3 (piemēram, būtiski nelabvēlīgi ģeogrāfiskie apstākļi, zems izglītības līmenis, jauna 
veida darbaspēka pieprasījuma rašanās vai to centralizēti plānoto un regulēto tautsaimniecību 
sabrukums, kuras piesaistīja daudz zemi kvalificētu vai nekvalificētu darba ņēmēju), un 
šķēršļus, kuri bieži vien ir fiziski un kuru dēļ nav iespējama sociāla un ekonomiska integrācija 
(piemēram, pieejamo darbavietu attālums, transporta un infrastruktūras trūkums vai vietējo 
izglītības sistēmu neatbilstība mazāk attīstītos reģionos). Tādēļ diskriminācijas novēršanas 
pasākumi un rasisma apkarošana, kaut arī ir būtiski pasākumi, tomēr nav pietiekami, lai 
pārvarētu romu minoritātes vēsturisko un ekonomisko atpalikšanu4. Referente ir pārliecināta, 
ka ir jāpapildina pašreizējie līdztiesības tiesību akti un ES līmenī jāpievēršas romu un citu 
līdzīgā situācijā esošu tautību īpašajām vajadzībām, uz vienlīdzīgi stingra juridiskā pamata 
nosakot skaidras saistības attiecībā uz visām ieinteresētajām personām.

1.1.2. Sociālā un ekonomiskā integrācija ir pamattiesību jautājums

Referente uzskata, ka stratēģija romu sociālajai un ekonomiskajai integrācijai un reintegrācijai 
nevis apdraudēs, bet gan drīzāk papildinās diskriminācijas novēršanas tiesību aktu 
transponēšanu vai īstenošanu. Turklāt, ņemot vērā to, kādā mērā romi tiek sociāli un 
ekonomiski atstumti, vispārējā integrācija jo īpaši ir pamattiesību jautājums. Ievērojama 
Eiropas romu daļa saskaras ar tik neadekvātiem apstākļiem (gandrīz pilnīga ekonomiskā 
atstumtība, kā dēļ viņiem tiek atņemtas cilvēku pamattiesības), ka sociālās integrācijas 
veicināšana nav aplūkojama vispārīgas politikas uzlabošanas kontekstā, bet gan tā ir jārisina 
kā viena no lielākajām problēmām konstitucionālo un cilvēktiesību īstenošanā Eiropā.

                                               
1 Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīva 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām 
neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības; sk.: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
2 Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei 
pret nodarbinātību un profesiju; sk.: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:NOT
3 BABUSIK F. un ADLER J. 2002 Romákat foglalkoztató vállalkozások, publicēts A romák esélyei 
Magyarországon, Kávé Kiadó - Delphoi Consulting
4 DE SCHUTTER, O. un VERSTICHEL, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future, publicēts European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005
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Tādēļ centieniem ES līmenī mazināt Eiropas romu nabadzību un sociālo atstumtību, pirmkārt, 
jābūt vērstiem uz otrās un trešās paaudzes cilvēktiesību īstenošanu un veicināšanu, lai 
papildinātu spēkā esošās pirmās paaudzes cilvēktiesības, piemēram, tiesības saistībā ar 
cilvēka cieņu, politiskās tiesības un citas personas tiesības.

1.1.3. Juridiska „pelēkā zona”

Lielākā daļa ES pasākumu attiecībā uz romu sociālo un ekonomisko stāvokli — izņemot 
pasākumus, kas saistīti ar Līgumos paredzētajiem instrumentiem, piemēram, direktīvām vai 
regulām — iekļaujas nesaistošo tiesību normu kategorijā. ES trīs galveno iestāžu rezolūcijas, 
deklarācijas, secinājumi un paziņojumi līdz ar to veido juridisku „pelēko zonu” starp 
nenormatīviem dokumentiem un pozitīvo tiesību avotiem1. 

Pēdējo pāris gadu laikā ir izstrādātas vairākas starpvaldību iniciatīvas. Starptautiskās 
organizācijas, piemēram, Eiropas Padome un EDSO ir sagatavojušas labus priekšlikumus un 
sniegušas progresīvas idejas, taču rezultāti ir vismaz apšaubāmi. Referente uzskata, ka 
galvenais secinājums, kas izdarāms par šīm iniciatīvām, ir tāds, ka labskanīgi politiskie saukļi 
nekad netiks īstenoti, ja nebūs skaidri noteiktu saistību, un tādēļ nesaistošās tiesību normas ir 
nepietiekamas romu sociālās integrācijas veicināšanā; noteikumi un normas bez saistoša 
rakstura šajā gadījumā var būt efektīgas, taču ne efektīvas.

1.1.4. Nesaistošo tiesību normu pārsniegšana

Tomēr saskaņā ar vispārējo tiesību teoriju Kopienas nesaistošās tiesību normas attiecībā uz 
romiem ir turpmāko tiesību aktu prototips un izejmateriāls, ko tiesību jomas pārstāvji ir 
apņēmušies īstenot, izdodot attiecīgus kvazinormatīvus instrumentus. Nesaistošās tiesību 
normas, kam raksturīgs pakāpenisks starptautisko tiesību normatīvisms, atspoguļo pārēju no 
neregulētiem uz regulētiem nosacījumiem, no subjektīvā uz objektīvo, no vispārīgā uz 
konkrēto, no neformālā uz formālo un no nenoteiktā uz noteikto. Līdz ar to nesaistošās tiesību 
normas var vienīgi pastāvēt līdztekus saistošajām tiesību normām, un tādējādi ar turpmākiem 
tiesību aktiem tās kļūs saistošas2.

Eiropas Savienība kā sui generis juridiska persona var sniegt vajadzīgos līdzekļus, lai liktu 
iesaistītajām pusēm pildīt savus solījumus. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas 
Savienība ir ieguvusi vairākus ilgtspējīgus instrumentus — sākot no makroreģionu sadarbības 
līdz ciešākai sadarbībai —, ar kuriem attiecīgās dalībvalstis var veicināt romu sociālo 
integrāciju. Eiropas stratēģija romu jautājumā ir iespējama, pamatojoties uz skaidrām 
Eiropadomes pilnvarām un ar ieinteresēto dalībvalstu apņemšanos un citu pušu piekrišanu. 

Pamatojoties uz informāciju, kas iegūta ar šo ziņojumu saistītajā pētījumā, referente ziņojuma 
projektā sniegs īpašus ieteikumus attiecībā uz šādas sadarbības ietvariem un struktūru, kā arī 
lomu, kāda ir ES iestādēm, dalībvalstu valdībām, vietējām varas iestādēm un iesaistītajām 

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, publicēts International & 
Comparative Law Quarterly 48, 901–913. lpp., Cambridge
2 MALANCZUK, P. un AKEHURST M. B. 1997 Akehurst's modern introduction to international law, 
Routledge, London
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struktūrām, piemēram, Romu platforma vai jaunizveidotā Komisijas darba grupa romu 
integrācijas jomā.
2. Romu integrācijai paredzētās ES stratēģijas prioritātes un principi

2.1. Skaidri formulētas, bet ne ierobežotas mērķgrupas noteikšana

Visās politikas jomās, kas vērstas uz romu sociālo integrāciju, skaidri jānošķir vispārīgās un 
etniskajai piederībai raksturīgās problēmas. Vispārējās politikas jomās jāiekļauj izglītības, 
nodarbinātības, veselības aprūpes, mājokļu un ekonomiskās attīstības aspekti attiecībā uz 
romiem, taču rasu diskriminācijas, kultūras un identitātes problēmas, protams, risināmas 
saistībā ar etnisko izcelsmi. Projekti, kas konkrēti vērsti uz romu minoritāti, ir pamatoti tikai 
tad, ja nelabvēlīgie apstākļi, kurus ar tiem paredzēts risināt, ir pirmām kārtām skaidri saistīti 
ar etnisko izcelsmi. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, etniskā izcelsme un diskriminācija etniskās izcelsmes dēļ ir 
tikai viens no galvenajiem faktoriem, līdzīgi kā zema kvalifikācija un teritoriālā atstumtība, 
kas nosaka Eiropas romu sociālo un ekonomisko atstumtību; tādējādi atstumtības problēma 
vislabāk risināma tad, ja romi tiek uztverti nevis kā etniska grupa, bet gan kā ekonomikas 
mērķgrupa. Saskaņā ar Kopējo romu iekļaušanas pamatprincipu otro un ceturto principu, kas 
paredz „skaidri formulētas, bet ne ierobežotas mērķgrupas noteikšanu” un „mērķi panākt 
romu iekļaušanu plašākā sabiedrībā”, ES stratēģijai jābūt vērstai uz sociāli atstumto romu 
kopējām ekonomiskajām iezīmēm, nevis jātiecas risināt visas sociālās problēmas, ar kurām 
saskaras jebkura atsevišķa ievērojami neviendabīgā Eiropas romu iedzīvotāju kopuma grupa. 
Neraugoties uz tādām atsevišķām valstīm vai reģioniem raksturīgām problēmām kā nomadu 
apmetņu pieejamība vai tam, ka dažās valstīs romiem nav personu apliecinošu dokumentu, 
romu kopienu sociālie un ekonomiskie apstākļi un vajadzības ir ārkārtīgi līdzīgas visās valstīs.

Referente uzskata, ka Eiropā kopējai problēmai vajadzīgs kopējs Eiropas risinājums, 
neraugoties uz papildproblēmu dažādību, kas pastāv noteiktos reģionos un ietekmē atsevišķas 
romu iedzīvotāju apakšgrupas. Romu sociālās un ekonomiskās atstumtības problēmai 
vajadzīga atsevišķa stratēģija, taču tas, protams, neizslēdz iespēju, ka pret atsevišķiem 
problēmjautājumiem varētu vērsties, vēlāk vai vienlaikus izstrādājot atsevišķus politikas 
risinājumus.

2.2. Atstumtības teritoriālais aspekts

Cita būtiska iezīme romu sociālajai atstumtībai ir spēcīga nabadzības un marginalizācijas 
teritoriālā dimensija. Sociāli nelabvēlīgo apstākļu ģeogrāfiskā izplatība dalībvalstīs nav 
vienveidīga, tomēr nabadzība un sociālā atstumtība ir koncentrēta mazāk attīstītos 
mikroreģionos, kurus daudzās jaunajās dalībvalstīs galvenokārt apdzīvo romi. Atstumtībai no 
ekonomiskās un sociālās attīstības galvenokārt ir teritoriāls raksturs, un šīs novārtā atstātās 
teritorijas kavē visu sociālo attīstību. Nevienlīdzība reģionos vairākos gadījumos ir lielāka 
nekā starp reģioniem, un krasu atšķirību veidošanās padziļinās, jo ekonomikas un sociālie 
pasākumi galvenokārt ir pievērsti aktīvajiem reģionu centriem, izraisot vēl lielāku nošķirto 
perifēriju atpalicību.

Vismazāk attīstītajiem reģioniem un mikroreģioniem trūkst nepieciešamo finanšu resursu, lai 
sniegtu savu ieguldījumu Kopienas finansējumā, uz kura saņemšanu tiem ir tiesības, un 
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turklāt tiem visbiežāk trūkst administratīvas veiktspējas un cilvēkresursu, lai veiksmīgi 
izmantotu piešķirto finansējumu. Tāpēc šādi reģioni, piedaloties konkursos, lai saņemtu ES un 
budžeta līdzekļus, atrodas nenovēršami nelabvēlīgā situācijā. Ir jānovērš tas, ka šie reģioni 
atrodas neveiksminieku statusā, un jāpievēršas to īpašajām vajadzībām, izmantojot 
līdzvērtīgas, kompleksas un intensīvas programmas. 
Ir jāievieš Eiropas krīžu karte, novērtējot un apsekojot tās ES teritorijas, kurās romu kopienas 
ir visnabadzīgākās un sociāli atstumtākās. Krīzes reģionus var identificēt, un tie ir jāidentificē, 
pamatojoties uz šādām pazīmēm:

o darbavietu pieejamība;
o pilsētu centru attālums;
o augsts bezdarba līmenis;
o nepienācīgi sabiedriskie pakalpojumi;
o nepiemēroti apkārtējās vides apstākļi;
o tuvumā esošu uzņēmumu trūkums;
o atbilstošas infrastruktūras trūkums;
o mazi ienākumi;
o zems izglītības līmenis;
o zemas kvalifikācijas cilvēkresursi;
o vāji attīstīta vai samērā dārga transporta infrastruktūra;
o sociālā spriedze.

Referente uzskata, ka ir vajadzīgas kompleksas un holistiskas attīstības programmas ar 
integrētu daudznozaru pieeju, ar kurām veiktu tūlītēju intervenci tajos mazāk attīstītos 
reģionos, kuri cīnās ar nopietnām strukturālām nepilnībām.


