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1.1. Juridische betekenis

1.1.1. Geen schikkingen maar vervollediging van wetgeving tegen discriminatie

Er moet heel wat verwezenlijkt worden om discriminatie tegen te gaan, gezien de wijdverspreide 
achterdocht tegen zigeuners en de onbevredigende toepassing en uitvoering van de bestaande 
regelgeving. Ze vertoont een aantal leemten, zoals meervoudige discriminatie, of blijkt bij 
toepassing gebrekkig. Een goed voorbeeld van een gebrek is de zwak ontwikkelde kennis van het 
wettelijk raamwerk tegen discriminatie, zodat er opvallend weinig klachten ingediend worden.

Ook als discriminatie op grond van volksverwantschap – zoals omschreven in de EU-Richtlijnen 
2000/431 en 2000/782 – nu wel uitgesloten geacht zou mogen worden, dan zou het sociaal en 
economisch isolement van de meeste Roma nog altijd een feit zijn, door het groot aantal 
onderling afhankelijke factoren dat er de grondslag van vormt3 (zoals belangrijke geografisch 
bepaalde nadelen, laag onderwijsniveau, de opkomende vraag naar een nieuw soort 
arbeidskrachten, of de ineenstorting van centraal geplande en gereglementeerde 
staatshuishoudingen die een groot aantal laag of ongeschoolde arbeidskrachten aantrekken) en de 
– dikwijls fysieke – belemmeringen die sociale en economische integratie tegenhouden (zoals de 
afstand tot beschikbare arbeidsplaatsen, het ontbreken van vervoer en infrastructuur, of weinig 
doelmatige onderwijsmogelijkheden in achtergestelde gebieden). Maatregelen tegen 
discriminatie en strijd tegen racisme - hoewel onontbeerlijk – zijn daarom op zich niet voldoende 
om de historische en economische achterstand van de Roma-minderheid in te halen4. Het is mijn 
overtuiging als rapporteur dat de bestaande wetgeving op gelijke kansen te vervolledigen is en de 
specifieke behoeften van de Roma moet behandelen - en die van andere groepen die zich in 
vergelijkbare situaties bevinden – op EU-niveau en op een even stevige wettelijke grondslag, die 
duidelijke verplichtingen tegenover de belanghebbenden inhoudt.

1.1.2. Sociaaleconomische integratie: een kwestie van grondrechten

De strategie voor sociaaleconomische integratie en reïntegratie van de Roma zal volgens mij de 
omzetting of uitvoering van wetten tegen discriminatie helemaal niet in gevaar brengen maar er 
veeleer een aanvulling van betekenen. Gezien de ernst van het sociaal en economisch isolement 
van de Roma is hun integratie in het algemeen in wezen een kwestie van grondrechten. Een 
betekenisvol deel van de Europese Roma heeft met zo ondermaatse omstandigheden te maken –
bijna volledig van de economie afgesneden, en vandaar ook van hun fundamentele 
mensenrechten beroofd – dat een sociaal integratiebeleid niet in de vorm van rechtzettingen en 
bijwerkingen van de algemene beleidsvoering gezien kan worden, maar als overbrugging van 
één van de grootste en diepste leemten in de verwezenlijking van grondwettelijke en 
mensenrechten in Europa te beschouwen is.

De beleidsvoering op EU-niveau om armoede en sociaal isolement onder de Europese Roma 
terug te dringen moet dan ook haar voornaamste nadruk op verwezenlijking en verdediging van 
                                               
1 Richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 tot uitvoering van het beginsel van gelijke behandeling van personen 

ongeacht hun ras of volksverwantschap, raadpleegbaar onder http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:nl:HTML.

2 Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 houdende een algemeen raamwerk voor gelijke behandeling voor 
werkgelegenheid en in het beroepsleven, raadpleegbaar onder http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:nl:NOT.

3 F. Babusik en J. Adler: "Romákat foglalkoztató vállalkozások" (ondernemingen die Roma in dienst nemen), in A 
romák esélyei Magyarországon” (vooruitzichten van Roma in Hongarije) , uitg. Kávé – Delphoi Consulting, 2002.

4 O. de Schutter en A. Verstichel: "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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de mensenrechten van de tweede en derde generatie leggen om de juridisch afdwingbare 
mensenrechten van de eerste generatie te vervolledigen, bijvoorbeeld de rechten die met de 
menselijke waardigheid verbonden zijn, politieke en verdere persoonsrechten.

1.1.3. "Grijze zone" in de wet

De meeste vormen van optreden op EU-niveau voor de sociaaleconomische situatie van de Roma
- afgezien van de hulpmiddelen die door de Verdragen vastgelegd worden, zoals richtlijnen en 
verordeningen - vallen in de categorie van de zgn. zachte wetgeving. Resoluties, verslagen, 
verklaringen, conclusies en mededelingen van de drie voornaamste EU-instellingen vormen dan 
ook een "grijze zone" tussen hetgeen niet wettelijk geregeld is en het positief recht1.

Er zijn de laatste paar jaar verschillende intergouvernementele initiatieven genomen. 
Internationale organisaties als de Raad van Europa of de OVSE hebben goede voorstellen en 
vooruitstrevende gedachten uitgewerkt, maar het resultaat is op zijn minst aan twijfel 
onderhevig. De allereerste conclusie die volgens mij uit die initiatieven te trekken is, is dat 
hooggestemde politieke slogans nooit werkelijkheid worden zonder duidelijke verplichtingen, en 
dat zachte wetgeving dus niet voldoende is om de sociale integratie van de Roma te stimuleren: 
met regels en normen zonder bindende kracht van wet is er misschien wel iets te bereiken, maar 
doeltreffend zijn ze niet.

1.1.4. Verder dan zachte wetgeving

Niettemin vormt in de gebruikelijke gedachtegang van de rechtstheorieën de zachte wetgeving 
van de Gemeenschap tegenover de Roma de voorafbeelding en voedingsbodem voor de 
wetgeving van de toekomst, waar een rechtsorde zich op vastlegt door de overeenkomstige 
voorwettelijke hulpmiddelen in te voeren. Door de bindende kracht van het internationaal recht 
geleidelijk aan gestalte te geven, vertegenwoordigt zachte wetgeving een stadium in een 
overgang die zich van een ongereglementeerde naar een gereglementeerde omgeving toe 
beweegt, van subjectieve naar objectieve, van algemene naar specifieke, van informele naar 
formele, en van onbepaalde naar vooraf vastgelegde voorwaarden. Vandaar dat zachte alleen in 
verbinding met harde wetgeving kan bestaan, en haar doelmatigheid dan door het wetgevend 
werk verkrijgt dat erop voortbouwt2.

Als rechtsgebied sui generis kan de Europese Unie de nodige invloed uitoefenen om te zorgen 
dat haar leden zich aan de verbintenissen houden die ze zelf aangegaan zijn. Sinds het van kracht 
worden van het Verdrag van Lissabon beschikt ze over een reeks bruikbare hulpmiddelen - van 
macroregionale tot nauwere vormen van samenwerking – waarmee de belanghebbende lidstaten 
zich voor de sociale integratie van Roma kunnen inzetten. Met een duidelijk mandaat van de 
Europese Raad, de zelf aangegane verbintenissen en toewijding van de betreffende lidstaten en 
de instemming van de andere kan de Europese strategie voor de Roma gestalte krijgen.

Vanuit de bevindingen van de studie die dit verslag vergezelt, denk ik als rapporteur in het 
ontwerpverslag specifieke aanbevelingen voor het raamwerk en de structuur van een dergelijke 
samenwerking te doen, en ook voor de functie van de Europese instellingen, regeringen van de 
lidstaten, plaatselijke overheden en belanghebbende instanties, zoals het Roma-platform, of de 
werkgroep sociale integratie van de Roma, die onlangs bij de Commissie opgericht is.

                                               
1 A.E. Boyle: "Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law", in International & Comparative 

Law Quarterly 48, Cambridge 1999, blz. 901-913.
2 P. Malanczuk en M.B. Akehurst : Akehurst’s modern introduction to international law, Routledge, Londen 1997.
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2. EU-strategie voor sociale integratie van de Roma: prioriteiten en principes

2.1. Uitdrukkelijk maar niet exclusief vastgelegde streefdoelen

In alle onderdelen van de beleidsvoering die op de sociale integratie van de Roma gericht zijn, 
moet er een duidelijk onderscheid tussen aangelegenheden van algemene en specifiek etnische 
aard gemaakt worden. De meeste aspecten van onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg, 
huisvesting en economische ontwikkeling van de Roma-bevolking moeten in de algemene 
beleidsvoering behandeld worden, terwijl kwesties als rassendiscriminatie, cultuur en identiteit 
vanzelfsprekend in verband met de etnische oorsprong te behandelen zijn. Projecten die zich 
uitdrukkelijk op de Roma-minderheid richten, zijn alleen redelijk te noemen als de 
achterstellingen waar ze tegenin willen gaan, duidelijk en hoofdzakelijk etnisch bepaald zijn.

Uit die redenering, dat etnische oorsprong en etnisch bepaalde discriminatie namelijk maar één 
van de voornaamste factoren – zoals ook geringe kwalificatie en territoriaal omschreven 
isolement – voor de sociaaleconomische achterstand van de Europese Roma zijn, volgt dat hun 
isolement het best behandeld kan worden door ze niet als etnische maar als economische 
doelgroep te beschouwen. In overeenstemming met de beginselen 2 en 4 van de 
gemeenschappelijke basisprincipes voor de integratie van de Roma , namelijk "uitdrukkelijke 
maar niet exclusieve vastlegging van streefdoelen" en "streven naar de algemene beleidslijn", 
moet de EU-strategie zich op de gemeenschappelijke economische kenmerken van sociaal 
geïsoleerde Roma concentreren in plaats van alle sociale kwesties te proberen te behandelen 
waar elke afzonderlijke groep van de Europese Roma-bevolking - die overigens opmerkelijk 
heterogeen is - van te lijden heeft. Ondanks problemen die specifiek voor bepaalde landen of 
streken gelden, zoals het voorhanden zijn van halteplaatsen voor woonwagenbewoners of het 
ontbreken van persoonlijke documenten in bepaalde landen, vertonen de sociale en economische 
voorwaarden en de eisen van de Roma-gemeenschappen zelf in alle landen bijzonder grote 
gelijkenissen.

Het is mijn mening dat er voor een gemeenschappelijk Europees probleem een 
gemeenschappelijke Europese oplossing nodig is, ongeacht de uiteenlopende bijkomende of 
begeleidende aandachtspunten in bepaalde streken, die voor bepaalde deelgroepen van de Roma-
bevolking van belang zijn. Het sociaal en economisch isolement van de Roma vergt een eigen 
strategie, die vanzelfsprekend latere of parallel verlopende uitbouw van zelfstandige politieke 
antwoorden op zelfstandige probleemgebieden niet in de weg staat.

2.2. Territoriale dimensie van isolement 

Een andere belangrijke bijzonderheid van het sociaal isolement waar Roma van te lijden hebben, 
is de sterke territoriale binding van armoede en marginalisering. Sociale benadeling is niet 
gelijkmatig over alle lidstaten gespreid, maar armoede en sociaal isolement bevinden zich 
verdeeld in uiterst kleine achtergestelde gebieden, die in veel van de nieuwe lidstaten 
voornamelijk door Roma bevolkt zijn. Uitsluiting van de economische en sociale ontwikkelingen 
vertoont voornamelijk territoriale trekken, en de achtergebleven gebieden houden de sociale 
ontwikkeling in het algemeen tegen. De interregionale tegenstellingen zijn in veel gevallen 
groter dan die tussen de verschillende streken, en de onderlinge kloven worden dieper, omdat 
economische en sociale maatregelen op de dynamische kerngebieden geconcentreerd zijn, zodat 
de verwaarloosde randgebieden nog verdere achterstand oplopen.

De meest achtergestelde gebieden en kleine deelgebieden beschikken niet over de nodige 
financiële middelen om een eigen bijdrage tot de financieringen van de Gemeenschap te leveren 
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waar ze in principe aanspraak op kunnen maken, en meestal ontbreekt het hun ook aan de 
administratieve mogelijkheden en het menselijk potentieel om een goed gebruik van de middelen 
te maken. In de concurrentie voor Europese en begrotingsmiddelen staan ze voor een 
onoverkomelijk nadeel en moeten dus uit hun verliezerspositie opgetild worden, terwijl hun 
specifieke behoeften met een gelijkwaardig, veelzijdig en intensief programma aangepeild 
moeten worden. Er moet dan ook een heel-Europese kaart van crisispunten en –gebieden 
getekend worden, die de kleine deelgebieden van de EU inventariseert en aanwijst waar de 
bevolking het meest door armoede en sociaal isolement getroffen wordt. De crisisgebieden 
kunnen en moeten aan de hand van de volgende kenmerken aangewezen worden:

○ beschikbaarheid van arbeidsplaatsen
○ afstand van stedelijke centra
○ hoge werkloosheid
○ onvoldoende openbare dienstverlening
○ milieuvoorwaarden die te wensen overlaten
○ geen ondernemingen en bedrijven in de nabijheid
○ geen degelijke infrastructuur
○ laag inkomensniveau
○ laag onderwijspeil
○ menselijk potentieel met geringe kwalificaties
○ slechte of relatief dure transportinfrastructuur
○ sociale spanningen.

Volgens mij zijn er veelzijdige en algemeen geldende ontwikkelingsprogramma's nodig, met 
geïntegreerde benadering over alle beleidsonderdelen heen, zodat er in de achtergestelde 
gebieden, die met ernstige structurele nadelen te kampen hebben, onmiddellijk optreden 
mogelijk is.


