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1.1. Implicaţii juridice

1.1.1. Nu soluţii de compromis, ci completarea legislaţiei

Mai sunt multe lucruri de realizat în ceea ce priveşte nediscriminarea, ţinând seama de 
amploarea sentimentelor împotriva ţiganilor şi de insuficienta aplicare şi implementare a 
regulamentelor existente. Acestea fie nu acoperă anumite domenii, cum ar fi discriminarea 
multiplă, fie, atunci când sunt implementate, se dovedesc a fi inadecvate.  Un exemplu 
elocvent în ceea ce priveşte ultima situaţie este nivelul scăzut de cunoaştere a cadrului legal 
antidiscriminare, fapt care are drept consecinţă depunerea unui număr incredibil de mic de 
reclamaţii.

Cu toate acestea, raportoarea susţine că, chiar în situaţia în care discriminarea pe baze etnice 
(astfel cum este definită în Directiva 2000/431 şi Directiva 2000/782) ar putea fi rapid 
eliminată, excluderea socială şi economică a majorităţii romilor ar continua să existe datorită 
multitudinii de factori interconectaţi care o generează3 (cum ar fi: dezavantaje geografice 
majore, nivel educaţional scăzut, apariţia unui nou tip de cerere de forţă de muncă sau 
prăbuşirea economiilor planificate şi reglementate la nivel central, care au atras o mare forţă 
de muncă cu calificări slabe sau chiar necalificată) şi obstacolele, de cele mai multe ori fizice, 
care blochează integrarea socială şi economică (distanţa până la locurile de muncă accesibile, 
lipsa transportului şi a infrastructurii sau neadecvarea sistemelor educaţionale locale în 
regiunile dezavantajate). În consecinţă, măsurile împotriva discriminării şi de combatere a 
rasismului, deşi sunt indispensabile, nu reuşesc singure să conducă la depăşirea decalajului 
istoric şi economic al minorităţii rome4. Raportoarea dumneavoastră este convinsă de 
necesitatea unor măsuri complementare legislaţiei existente privind egalitatea, care să fie 
centrate pe nevoile specifice ale romilor (şi ale acelora care nu sunt romi, dar sunt într-o 
situaţie similară) la nivelul UE, cu o bază legală la fel de solidă, care să formuleze o obligaţie 
clară pentru persoanele implicate.

1.1.2. Integrarea socioeconomică aparţine problematicii drepturilor 
fundamentale

Raportoarea îşi exprimă convingerea că, totuşi, strategia pentru integrarea şi reintegrarea 
socio-economică a romilor nu va reprezenta  un compromis, ci o acţiune complementară 
transpunerii şi implementării legislaţiei împotriva discriminării. În plus, datorită amplorii 
fenomenului de excludere socială şi economică a romilor, integrarea lor generală reprezentă o 
chestiune ce ţine de problematica drepturilor fundamentale.  O mare parte a romilor europeni 

                                               
1 Directiva Consiliului 2000/43/CE din 29 iunie 2000 privind punerea în aplicare a principiului 
egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de origine rasială sau etnică, disponibilă 
la: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
2 Directiva 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de constituire a unui cadru general în favoarea egalității de 
tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, disponibilă la: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
3 BABUSIK F. şi ADLER J. 2002 Romákat foglalkoztató vállalkozások, în: A romák esélyei Magyarországon, 
Kávé Kiadó - Delphoi Consulting.
4 DE SCHUTTER, O. şi VERSTICHEL, A. 2005 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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trăiesc în condiţii care se situează atât de mult sub nivelul standardelor (fiind aproape total 
deconectaţi de economie, ceea ce îi exclude din aria de aplicare a drepturilor lor de bază) încât 
nu se poate concepe o promovare a includerii sociale în cadrul unor rectificări ale politicilor 
generale, ea trebuind elaborată astfel încât să acopere una din cele mai mari discrepanţe în 
respectarea drepturilor constituţionale şi fundamentale în Europa.

Efortul la nivel comunitar de a reduce sărăcia şi excluderea romilor europeni trebuie aşadar, 
să se concentreze în primul rând pe îndeplinirea şi promovarea drepturilor omului din 
categoria drepturilor de a doua şi a treia generaţie, pentru a reconstitui drepturile omului din 
prima generaţie, aplicabile legal , cum ar fi: drepturile legate de demnitatea umană, drepturile 
politice, precum şi alte drepturi ale persoanei.

1.1.3. „Zona juridică gri” 

Majoritatea acţiunilor comunitare dedicate situaţiei socioeconomice a romilor (cu excepţia 
acelora legate de instrumentele definite în tratate, cum ar fi directivele şi regulamentele) 
aparţin aşa-numitei legislaţii „soft” (soft law - acte cu caracter juridic neobligatoriu). 
Rezoluţiile, rapoartele, declaraţiile, concluziile şi comunicările celor trei instituţii principale 
ale UE constituie aşadar, o zonă juridică gri, situată între absenţa unor acte juridice şi dreptul 
pozitiv. 

În ultimii ani au fost dezvoltate o serie de iniţiative interguvernamentale. Deşi organizaţii 
internaţionale, cum ar fi Consiliul Europei sau OSCE au avansat proiecte de calitate şi idei 
progresiste, rezultatele sunt cel puţin neconcludente. Raportoarea consideră că principala 
concluzie în urma acestor iniţiative este aceea că sloganele politice sonore nu vor deveni 
niciodată realitate fără impunerea unor obligaţii clare şi, de aceea, legislaţia uşoară, 
neobligatorie nu poate promova incluziunea socială a romilor. Regulile şi normele fără putere 
normativă pot fi în acest caz de efect, dar nu eficiente.

1.1.4. Dincolo de legislaţia „soft” 

Cu toate acestea, conform argumentării din cadrul teoriilor standard ale dreptului, legislaţia 
comunitară „soft” referitoare la romi reprezintă aşadar, prefigurarea şi materia primă pentru 
legislaţia viitoare, la care s-a angajat comunitatea legislativă atunci când a emis instrumentele 
cvasi-legale respective. Reflectând normativitatea graduală a legislaţiei internaţionale, 
legislaţia „soft” reprezintă un o zonă liminală, orientată de la condiţii nereglementate spre 
condiţii reglementate, de la subiectiv la obiectiv, de la general la specific, de la informal la 
formal şi de la ambiguu la predeterminat. Aşadar, legislaţia „uşoară” poate exista numai în 
paralel cu legislaţia „grea” şi îşi va câştiga ulterior eficienţa prin intermediul legislaţiei care 
va rezulta din ea.

Uniunea Europeană, în calitate de entitate juridică „sui generis”, poate crea presiunea 
necesară astfel încât participanţii să fie obligaţi să îşi respecte angajamentele. După intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană dispune de o gamă variată de 
instrumente - de la cooperarea macro-regională la cooperarea consolidată, prin intermediul 
cărora statele membre se pot angaja să promoveze incluziunea socială a romilor. Strategia 
europeană privind romii se poate materializa în urma unui mandat clar din partea Consiliului 
European, alături de autoangajarea statelor membre interesate şi dedicate problemei şi de 
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consimţământul celorlalte state membre. 

Plecând de la rezultatele studiului aferent prezentului raport, în proiectul de raport raportoarea 
va prezenta recomandări specifice referitoare la cadrul şi structura unei astfel de cooperări, 
precum şi la rolul instituţiilor UE, al guvernelor statelor membre, al autorităţilor locale şi al 
organismelor interesate, cum ar fi Platforma romilor sau Grupul de acţiune dedicat romilor 
din cadrul Comisiei Europene, înfiinţat de curând. 

2. Priorităţi şi principii în strategia UE privind incluziunea romilor

2.1. Vizarea clară dar nu exclusivă

În toate domeniile politicilor centrate pe incluziunea socială a romilor, trebuie operată o 
distincţie clară între chestiunile generale şi cele cu specificitate etnică. Majoritatea aspectelor 
care ţin de educaţie, angajare, sănătate, locuinţe şi dezvoltarea economică a romilor trebuie 
incluse în politicile principale, întrucât chestiunile referitoare la discriminarea etnică, cultură 
şi identitate trebuie tratate în mod natural în legătură cu originea etnică. Proiectele centrate 
explicit pe minoritatea romă pot fi echitabile numai dacă dezavantajele pe care intenţionează 
să le elimine sunt în mod clar şi principial circumscrise etnicităţii.  

Argumentele aduse mai sus, care demonstrează că etnicitatea şi discriminarea pe criterii etnice 
reprezintă numai unul din factorii majori (alături de calificările slabe şi excluderea teritorială) 
care generează lipsurile socioeconomice ale romilor europeni, avansează ideea că excluderea 
poate fi cel mai bine abordată prin considerarea romilor nu drept un grup etnic, ci drept un 
grup ţintă economic. În conformitate cu principiile 2 şi 4 din Principiile de bază comune 
privind incluziunea romilor, care avansează „vizarea clară dar nu exclusivă”, precum şi 
„obiectivul integrării”, strategia UE trebuie să se centreze pe aceste caracteristici economice 
comune ale romilor excluşi social, în loc să încerce să se ocupe de toate problemele sociale 
care afectează fiecare grup în parte din cadrul comunităţii remarcabil de eterogene a 
populaţiei de romi din Europa. Dacă se lasă deoparte chestiunile specifice unei ţări sau unei 
regiuni, cum ar fi disponibilitatea unor locuri de aşezare pentru nomazi sau lipsa 
documentelor de identitate în unele ţări, condiţiile sociale şi economice, precum şi solicitările 
comunităţilor de romi sunt extrem de similare în toate ţările.

Raportoarea consideră că, pentru o problemă europeană comună, este necesară o soluţie 
europeană comună, indiferent de diversitatea îngrijorărilor suplimentare şi colaterale în 
regiunile specifice, care afectează subgrupe specifice de romi. Pentru excluderea socială şi 
economică a romilor este nevoie de o strategie specifică, desigur, fără a se exclude elaborarea 
în paralel a unor politici independente pentru controverse independente.

2.2. Dimensiunea teritorială a excluderii

Dimensiunea accentuat teritorială a sărăciei şi marginalizării reprezintă o altă trăsătură 
importantă a excluderii sociale a romilor. Distribuţia geografică de dezavantajelor sociale nu 
este uniformă în statele membre, sărăcia şi excluderea socială fiind concentrate în 
microregiuni subdezvoltate care, în multe state membre noi, sunt locuite preponderent de 
romi. Excluderea de la procesul de dezvoltare economică şi socială are un caracter 
predominant teritorial, iar aceste zone rămase mult în urmă împiedică întregul proces de 
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dezvoltare socială. Diferenţele din interiorul unei regiuni sunt de multe ori mai mari decât 
diferenţele dintre regiuni, iar polarizarea se acutizează deoarece intervenţiile economice şi 
sociale sunt concentrate în centre dinamice, ceea ce determină un declin suplimentar pentru 
periferia exclusă.

Cele mai dezavantajate regiuni şi microregiuni nu dispun de resursele financiare necesare 
pentru a-şi aduce propria contribuţie la fondurile comunitare la care au dreptul şi, de cele mai 
multe ori, nici de capacitatea administrativă şi de resursele umane pentru a utiliza în mod 
adecvat finanţarea acordată. În consecinţă, aceste regiuni concurează din start cu un handicap 
irevocabil pentru resursele comunitare şi bugetare şi este necesar ca ele să fie singularizate 
pozitiv, iar nevoile lor specifice trebuie identificate printr-un program echivalent, complex şi 
intensiv. 
Trebuie, aşadar, întocmită o hartă cu zonele de criză la nivelul întregii Europe, care să 
măsoare şi să examineze acele microregiuni din UE în care comunităţile sunt afectate cel mai 
mult de sărăcie şi excludere socială. Aceste zone de criză pot şi ar trebui să fie identificate în 
funcţie de următoarele caracteristici:

o accesibilitatea locurilor de muncă
o distanţa faţă de centrele oraşelor
o rata ridicată a şomajului
o servicii publice inadecvate
o condiţii de mediu inadecvate
o lipsa unor companii şi întreprinderi în apropiere 
o lipsa unei infrastructuri adecvate
o venituri mici
o nivel scăzut de educaţie
o resurse umane de nivel scăzut
o infrastructură de transport slabă sau destul de scumpă 
o tensiuni sociale

Raportoarea consideră că sunt necesare programe de dezvoltare complexe, cu o abordare 
holistă şi trans-sectorială integrată, care să facă posibilă intervenţia imediată în aceste zone 
subdezvoltate confruntate cu dezavantaje structurale.


