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1.1. Skutki prawne

1.1.1. Podejście uzupełniające a nie narażające na niepowodzenie 
prawodawstwo w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji 

Wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie zwalczania dyskryminacji, biorąc pod uwagę 
powszechną niechęć wobec Romów oraz niewystarczające stosowanie i wdrażanie 
istniejących przepisów. Przepisy te ignorują pewne problemy, takie jak wieloraka 
dyskryminacja, bądź okazują się nieadekwatne w trakcie wykonania. Dobrym tego 
przykładem jest słaba powszechna znajomość ram prawnych dotyczących przeciwdziałania 
dyskryminacji, z czego wynika zdumiewająco niska liczba składanych skarg.

Sprawozdawca uważa jednak, że nawet gdyby dyskryminacja na tle etnicznym - zgodnie z 
definicją przedstawioną w dyrektywach 2000/431 i 2000/792 - została wcześniej 
wyeliminowana, większość Romów nadal cierpiałaby z powodu wykluczenia, mając na 
uwadze mnogość wzajemnie powiązanych czynników będących jej podstawą3 (takich jak 
bardzo niekorzystna sytuacja geograficzna, niski poziom edukacji, nowe formy zatrudnienia 
lub upadek centralnie planowanych i zarządzanych gospodarek, które przyciągały masę nisko 
wykwalifikowanej lub nieposiadającej żadnych kwalifikacji siły roboczej) oraz przeszkody –
często natury fizycznej – uniemożliwiające ich integrację społeczną i gospodarczą (takie jak 
oddalenie dostępnych miejsc pracy, brak transportu i infrastruktury czy niedostosowanie 
lokalnych systemów kształcenia w regionach o niekorzystnej sytuacji). Dlatego środki 
przeciwdziałania dyskryminacji i zwalczania rasizmu, choć niezbędne, nie są wystarczające, 
by przezwyciężyć historyczne i gospodarcze opóźnienie mniejszości romskiej4. 
Sprawozdawca jest przekonany, że konieczne jest uzupełnienie obowiązującego 
prawodawstwa w dziedzinie równości oraz zaspokojenie specyficznych potrzeb Romów – i 
innych społeczności będących w podobnej sytuacji – na poziomie UE w oparciu o równie 
rygorystyczne podstawy prawne określające wyraźne zobowiązania wobec zainteresowanych 
podmiotów.

1.1.2. Integracja społeczno-gospodarcza jako element praw podstawowych

Sprawozdawca uważa, że strategia na rzecz integracji społeczno-gospodarczej i reintegracji 
Romów nie narazi na niepowodzenie transpozycji czy wykonania przepisów w dziedzinie 
przeciwdziałania dyskryminacji, ale uzupełni je. Ponadto, biorąc pod uwagę rozmiar 
społecznego i gospodarczego wykluczenia Romów, ogólnie pojęta integracja jest zasadniczo 
elementem praw podstawowych. Znaczna część populacji europejskich Romów żyje w 
warunkach tak dalekich od wyznaczonych standardów – jest niemal całkowicie odcięta od 

                                               
1 Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania 
osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, dostępna na: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
2 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, dostępna na: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:EN:NOT
3 BABUSIK F. i ADLER J. 2002 Romákat foglalkoztató vállalkozások, w: A romák esélyei Magyarországon, Kávé 
Kiadó - Delphoi Consulting
4 DE SCHUTTER, O. i VERSTICHEL, A.(2005) The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future, w: European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005
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gospodarki, co sprawia, że osoby te nie mogą korzystać z przysługujących im podstawowych 
praw człowieka – że dążenie do jej zintegrowania ze społeczeństwem nie może być 
postrzegane jedynie w ramach ogólnych dostosowań w polityce, ale musi dokonać się w 
drodze wypełnienia jednej z największych luk w dziedzinie przestrzegania praw 
konstytucyjnych i praw człowieka w Europie.

Unijne starania zmierzające do zmniejszenia poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego 
europejskich Romów muszą zatem skoncentrować się przede wszystkim na przestrzeganiu i 
promowaniu praw człowieka drugiej i trzeciej generacji, aby wypełnić prawnie 
egzekwowalne prawa człowieka pierwszej generacji, tj. prawa związane z ludzką godnością, 
prawa polityczne i pozostałe prawa jednostki. 

1.1.3. „Szara strefa” prawa

Większość działań UE dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Romów – poza 
działaniami związanymi z instrumentami określonymi w traktatach, takimi jak dyrektywy czy 
rozporządzenia – należy do kategorii prawa miękkiego. Rezolucje, sprawozdania, 
oświadczenia, konkluzje i komunikaty trzech głównych instytucji UE stanowią zatem „szarą 
strefę” między środkami pozbawionymi mocy prawnej a prawem właściwym1. 

W ostatnich latach podjęto szereg inicjatyw międzyrządowych. Organizacje międzynarodowe, 
takie jak Rada Europy czy OBWE, przedstawiły dobre propozycje i postępowe idee, lecz 
wyniki są co najmniej wątpliwe. Sprawozdawca uważa, że należy w pierwszym rzędzie 
wyciągnąć z tych inicjatyw wniosek, że górnolotne hasła polityczne nie zostaną zrealizowane 
bez wyraźnych zobowiązań, w związku z czym prawo miękkie jest niedostateczne, by 
doprowadzić do integracji społecznej Romów: zasady i normy bez wiążących przepisów 
mogą w tym przypadku funkcjonować, ale nie będą skuteczne.

1.1.4. Wykraczając poza prawo miękkie

Niemniej jednak zgodnie z argumentacją klasycznych teorii prawnych wspólnotowe prawo 
miękkie dotyczące Romów jest zatem zapowiedzią i podstawą przyszłych aktów prawnych, 
do których przyjęcia zobowiązała się wspólnota prawna, przyjmując te quasi prawne 
instrumenty. Będąc jednym z przejawów stopniowego systemu normatywnego prawa 
międzynarodowego, prawo miękkie stanowi etap przejściowy przy przechodzeniu z 
nieuregulowanej do uregulowanej rzeczywistości, z pojmowania subiektywnego do 
obiektywnego, z uogólnienia do szczegółów, z nieformalnego do formalnego i z 
wieloznacznego do ustalonego z góry. Dlatego prawo miękkie może istnieć wyłącznie 
równolegle z prawem twardym, w związku z czym w konsekwencji staje się skuteczne wraz z 
przyjęciem przepisów wykonawczych2.

Unia Europejska jako swego rodzaju podmiot prawny może wywrzeć niezbędny wpływ, 
zmuszając swoich „uczestników” do wypełniania spoczywających na nich zobowiązań. W 

                                               
1 BOYLE, A. E. (1999) Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, w: International & 
Comparative Law Quarterly 48 s. 901-913. Cambridge
2 MALANCZUK, P. i AKEHURST M. B. 1997 Akehurst's modern introduction to international law, Routledge, 
London
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wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony Unia Europejska posiada szereg realnych 
instrumentów – od współpracy makroregionalnej po wzmocnioną współpracę – za 
pośrednictwem których zainteresowane państwa członkowskie mogą zobowiązać się do 
przyspieszenia integracji społecznej Romów. Za wyraźnym przyzwoleniem Rady 
Europejskiej, dzięki zaangażowaniu zainteresowanych i oddanych tej idei państw 
członkowskich oraz przekonaniu pozostałych, europejska strategia na rzecz Romów może 
zostać wprowadzona w życie. 

W oparciu o wnioski badania związanego z tym sprawozdaniem sprawozdawca przedstawi w 
projekcie sprawozdania szczegółowe zalecenia dotyczące ram i struktury takiej współpracy, 
jak również roli instytucji UE, rządów państw członkowskich, władz lokalnych i 
zainteresowanych podmiotów, takich jak Platforma Romów czy nowo ustanowiona grupa 
zadaniowa Komisji Europejskiej ds. integracji Romów.

2. Priorytety i zasady strategii UE na rzecz integracji Romów

2.1. Jednoznaczne, ale nie wyłączne ukierunkowanie

We wszystkich obszarach polityki, w których należy uwzględnić kwestię integracji społecznej 
Romów, trzeba wprowadzić wyraźny podział na problemy ogólne i etniczne. Większość 
aspektów edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej, polityki mieszkaniowej i rozwoju 
gospodarczego w odniesieniu do społeczności Romów musi zostać włączona do głównych 
nurtów polityki, podczas gdy kwestie dyskryminacji rasowej, kultury i tożsamości powinny 
być naturalnie rozpatrywane w powiązaniu z pochodzeniem etnicznym. Projekty 
skoncentrowane wyraźnie na mniejszości romskiej są uzasadnione jedynie w przypadku, gdy 
niekorzystna sytuacja, której mają przeciwdziałać jest zdecydowanie i przede wszystkim 
związana z przynależnością etniczną. 

Z powyższych wniosków, w świetle których przynależność etniczna i dyskryminacja na tym 
tle jest tylko jednym z głównych czynników – takich jak słabe wykształcenie i wykluczenie 
terytorialne – stanowiących o wykluczeniu społecznym i gospodarczym europejskich 
Romów, wynika, że wykluczenie to może zostać lepiej zrozumiane, jeżeli potraktuje się ich 
nie jak grupę etniczną, ale jako uczestników gospodarki danego państwa.  W myśl zasady nr 2 
i zasady nr 4 wspólnych podstawowych zasad integracji Romów, określających 
„jednoznaczne, lecz niewyłączające ukierunkowanie” oraz „ukierunkowanie na główny nurt”, 
strategia UE musi koncentrować się na tych wspólnych cechach gospodarczych społecznie 
wykluczonych Romów, a nie dążyć do rozwiązania wszelkich problemów społecznych, z 
jakimi musi się zmierzyć jakakolwiek grupa zdecydowanie różnorodnej populacji 
europejskich Romów. Pomimo kwestii właściwych dla danego państwa lub regionu, jak 
dostępność obozowisk dla ludności wędrownej czy brak osobistej dokumentacji w niektórych 
krajach, warunki społeczne i gospodarcze oraz oczekiwania samych wspólnot romskich są 
bardzo zbliżone we wszystkich krajach.

Sprawozdawca uważa, że potrzebne jest wspólne europejskie rozwiązanie tego wspólnego 
europejskiego problemu, niezależnie od różnorodności dodatkowych i towarzyszących mu 
problemów w poszczególnych regionach dotykających poszczególne podgrupy Romów. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i gospodarczemu Romów wymaga osobnej 
strategii, co nie wyklucza oczywiście w konsekwencji równoległego opracowywania 



DT\833431PL.doc 5/5 PE450.602v01-00

PL

niezależnych strategii w odpowiedzi na odrębne problemy. 

2.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu w wymiarze terytorialnym 

Innym ważnym aspektem wykluczenia społecznego Romów jest silny wymiar terytorialny 
ubóstwa i marginalizacji. Geograficzne rozmieszczenie obszarów o niekorzystnej sytuacji 
społecznej nie jest jednolite w państwach członkowskich, gdyż ubóstwo i wykluczenie 
społeczne skupia się w słabo rozwiniętych mikroregionach, które w wielu nowych państwach 
członkowskich są w dużym stopniu zamieszkałe przez Romów.  Wykluczenie z rozwoju 
gospodarczego i społecznego ma zdecydowanie charakter terytorialny, a pozostające w tyle 
obszary utrudniają rozwój całego społeczeństwa.  Rozbieżności wewnątrz regionów są w 
wielu wypadkach poważniejsze niż między regionami, a polaryzacja pogłębia się, gdyż 
interwencje ekonomiczne i społeczne koncentrują się w dynamicznych ośrodkach, co 
powoduje dalszą zapaść wykluczonych peryferii.

Znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji regiony i mikroregiony nie dysponują środkami 
finansowymi koniecznymi do zapewnienia wkładu własnego do finansowania 
wspólnotowego, o które mają zasadniczo prawo się ubiegać, a ponadto często brakuje im 
potencjału administracyjnego i kadrowego, co utrudnia odpowiednie wykorzystanie 
przyznanego finansowania. Regiony te zajmują zatem zdecydowanie niekorzystną pozycję 
przy ubieganiu się o środki unijne i budżetowe, a zatem należy koniecznie pomóc im wyjść z 
tej przegranej pozycji i zaspokoić ich szczególne potrzeby za pośrednictwem odpowiedniego, 
kompleksowego i intensywnego programu 
Należy zatem określić mapę kryzysową całej Europy, która pozwoli zmierzyć i ocenić te 
regiony w UE, w których społeczeństwa są dotknięte w największym stopniu ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym. Te obszary kryzysowe mogą i powinny zostać zidentyfikowane 
na postawie następujących wskaźników: 
o dostępność miejsc pracy 
o odległość od centrów miast
o wysoka stopa bezrobocia 
o niedostosowane usługi publiczne 
o niewłaściwe warunki w zakresie ochrony środowiska 
o brak spółek i przedsiębiorstw w pobliżu
o brak odpowiedniej infrastruktury 
o niski dochód 
o niski poziom edukacji 
o słabo wykształcone zasoby ludzkie 
o słabo rozwinięta i stosunkowo droga infrastruktura transportowa 
o napięcia społeczne 

Sprawozdawca uważa, że te złożone i kompletne programy rozwoju zawierające podejście 
międzysektorowe są potrzebne, gdyż umożliwiają bezpośrednią interwencję w tych słabo 
rozwiniętych obszarach zmagających  się z poważnymi trudnościami strukturalnymi. 


