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1.1. Právne dôsledky

1.1.1. Neustupovať od antidiskriminačných právnych predpisov, ale dopĺňať ich

V oblasti boja proti diskriminácii máme ešte pred sebou dlhú cestu, ak vezmeme do úvahy 
všeobecne rozšírené protirómske nálady a nedostatočné uplatňovanie a vykonávanie 
existujúcich právnych predpisov. Tieto predpisy sa buď nevzťahujú na určité oblasti, 
napríklad na viacnásobnú diskrimináciu, alebo sa pri ich vykonávaní ukáže, že sú 
nedostatočné. Dobrým príkladom druhej situácie je slabá úroveň povedomia 
o antidiskriminačnom právnom rámci, čo má za následok neuveriteľne malé množstvo 
podaných sťažností.

Spravodajkyňa však tvrdí, že ak by sa aj doteraz podarilo odstrániť diskrimináciu na etnickom 
základe, ako je vymedzená v smerniciach EÚ 2000/431 a 2000/782, sociálne a hospodárske 
vylúčenie väčšiny Rómov by stále pretrvávalo vzhľadom na množstvo prepojených činiteľov, 
ktoré ho spôsobujú3 (napríklad vážne geografické znevýhodnenie, nízka úroveň vzdelania, 
vznik dopytu po inom type pracovných síl či kolaps centrálne plánovaných a riadených 
ekonomík, ktoré priťahujú množstvo slabo vyškolených alebo nevyškolených pracovných síl), 
a často fyzické prekážky, ktoré bránia sociálnej a hospodárskej integrácii (napríklad 
vzdialenosť dostupných pracovných miest, nedostatočná doprava a infraštruktúra alebo 
nevhodnosť miestneho vzdelávacieho systému vo znevýhodnených regiónoch). Hoci sú teda 
antidiskriminačné opatrenia a boj proti rasizmu nevyhnutné, samy osebe nepostačujú na to, 
aby preklenuli historickú a hospodársku izoláciu rómskej menšiny4. Spravodajkyňa je 
presvedčená, že je potrebné doplniť existujúce právne predpisy týkajúce sa rovnoprávnosti 
a venovať sa osobitným potrebám Rómov – a aj občanov nerómskeho pôvodu nachádzajúcich 
sa v podobnej situácii – na úrovni EÚ na rovnako pevnom právnom základe, pričom treba 
formulovať jasný záväzok voči zainteresovaným stranám.

1.1.2. Sociálno-ekonomické začlenenie je vecou základných práv

Spravodajkyňa je presvedčená, že stratégia zameraná na sociálno-ekonomické začlenenie 
a znovuzačlenenie Rómov vôbec nebude ústupkom voči antidiskriminačným zákonom, ale 
skôr bude dopĺňať ich transpozíciu či vykonávanie. Navyše vzhľadom na rozsah sociálneho 
a hospodárskeho vylúčenia Rómov je celkové začlenenie v podstate otázkou základných práv. 
Podstatná časť európskych Rómov žije v takých nevyhovujúcich podmienkach – sú takmer 
úplne odrezaní od ekonomického systému, čo má za následok ich vylúčenie zo základných 
ľudských práv – že proces pomoci pri ich sociálnom začleňovaní nemožno vnímať len z 
pohľadu úpravy všeobecných politík, ale tak, že tento proces je potrebný na preklenutie jednej 

                                               
1 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez 
ohľadu na rasový alebo etnický pôvod. K dispozícii na stránke: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:sk:HTML
2 Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní. K dispozícii na stránke: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:sk:NOT
3 BABUSIK F. a ADLER J. 2002 Romákat foglalkoztató vállalkozások, v: A romák esélyei Magyarországon, Kávé 
Kiadó - Delphoi Consulting
4 DE SCHUTTER, O. a 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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z najväčších medzier v plnení ústavných a ľudských práv v Európe.

Úsilie EÚ o zmiernenie chudoby a sociálneho vylúčenia európskych Rómov sa teda musí 
v prvom rade zamerať na plnenie a presadzovanie ľudských práv druhej a tretej generácie, 
ktoré majú dopĺňať vymáhateľné ľudské práva prvej generácie, napríklad práva spojené 
s ľudskou dôstojnosťou, politické práva a ďalšie práva osôb.

1.1.3. Právna „šedá zóna“

Väčšina opatrení EÚ týkajúcich sa sociálno-ekonomickej situácie Rómov, okrem tých, ktoré 
sa týkajú nástrojov vymedzených v zmluvách, ako sú smernice a nariadenia, patrí do 
kategórie soft law. Uznesenia, správy, vyhlásenia, závery a oznámenia troch hlavných 
inštitúcií EÚ preto z právneho hľadiska predstavujú tzv. šedú zónu medzi predpismi 
neprávnej povahy a pozitívnym právom1. 

Za posledné roky sa vypracovalo viacero medzivládnych iniciatív. Medzinárodné organizácie, 
napríklad Rada Európy alebo OBSE, vypracovali dobré návrhy a prišli s pokrokovými 
nápadmi, ale výsledky sú prinajmenšom pochybné. Spravodajkyňa je presvedčená, že z týchto
iniciatív treba v prvom rade vyvodiť záver, že zo zvučných politických sloganov sa nikdy 
nestane skutočnosť, ak budú chýbať jasné záväzky, a preto soft law na podporu sociálneho 
začleňovania Rómov nepostačuje. Pravidlá a normy bez normatívnosti môžu byť v tomto 
prípade účinné, ale neefektívne.

1.1.4. Prekročiť hranice soft law

Na základe štandardných právnych teórií je teda soft law týkajúce sa Rómov prototypom 
a východiskom budúcich právnych predpisov, ku ktorým sa právne spoločenstvo zaviazalo 
tým, že vydalo príslušné kvázi právne nástroje. Soft law, ktoré je stelesnením postupnej 
normatívnosti medzinárodného práva, predstavuje prah medzi neregulovanými 
a regulovanými podmienkami, medzi subjektívnym a objektívnym, všeobecným 
a konkrétnym, neformálnym a formálnym a nejednoznačným a vopred určeným. Soft law teda 
môže existovať len súbežne so záväzným právom a dodatočne získa účinnosť nadväznými 
právnymi predpismi2.

Európska únia ako právnická osoba sui generis môže na účastníkov vyvinúť potrebný nátlak, 
aby splnili sľuby, ktoré prijali. Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy má Európska 
únia množstvo schopných nástrojov siahajúcich od makroregionálnej spolupráce po rozšírenú 
spoluprácu, ktorými sa príslušné členské štáty môžu zaviazať k podpore sociálneho 
začleňovania Rómov. Na základe jasného mandátu Európskej rady a odhodlania 
zainteresovaných členských štátov oddaných tejto otázke a so súhlasom ďalších môže 
vzniknúť Európska stratégia pre Rómov. 

Vychádzajúc zo zistení štúdie, ktorá súvisí s touto správou, spravodajkyňa predloží osobitné 

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, v: International & 
Comparative Law Quarterly 48 pp. 901-913. Cambridge
2 MALANCZUK, P. a AKEHURST M. B. 1997 Akehurst's modern introduction to international law, Routledge, 
Londýn
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odporúčania v návrhu správy týkajúcej sa rámca a štruktúry takejto spolupráce, ako aj úlohy 
inštitúcií EÚ, vlád členských štátov, miestnych orgánov a zainteresovaných strán, napríklad 
rómskej platformy alebo nedávno vytvorenej pracovnej skupiny Európskej komisie pre 
začlenenie Rómov.
2. Priority a zásady stratégie EÚ pre začlenenie Rómov

2.1. Výslovné, ale nie výhradné zameranie

Vo všetkých oblastiach politiky zacielených na sociálne začlenenie Rómov sa musí jasne 
rozlišovať medzi všeobecnými a špecificky etnickými otázkami. Väčšina aspektov 
vzdelávania, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti, bývania a hospodárskeho rozvoja 
v súvislosti s Rómami sa musí začleniť do hlavných politík, zatiaľ čo otázkami rasovej 
diskriminácie, kultúry a identity sa musíme prirodzene zaoberať vo vzťahu k etnickému 
pôvodu. Projekty vyslovene zamerané na rómsku menšinu majú zmysel, iba ak sa 
znevýhodnenie, ktoré chcú riešiť, jasne a zásadne týka etnickej príslušnosti. 

Z uvedených úvah, podľa ktorých etnická príslušnosť a z nej vychádzajúca diskriminácia je 
len jedným spomedzi hlavných činiteľov (medzi ktoré patrí napríklad nízka úroveň vzdelania 
a územné vylúčenie), ktoré sú určujúce pre sociálno-ekonomickú depriváciu európskych 
Rómov, vyplýva, že ich vylúčenie možno najlepšie riešiť tak, že sa nebudú vnímať ako 
etnická skupina, ale ako ekonomická cieľová skupina. V súlade so zásadou č. 2 a č. 4 
spoločných základných zásad začleňovania Rómov, v ktorých sa hovorí o výslovnom, ale nie 
výhradnom zameraní a o zameraní na začlenenie do väčšinovej spoločnosti, sa stratégia EÚ 
musí sústrediť na tieto spoločné hospodárske charakteristiky sociálne vylúčených Rómov 
namiesto toho, aby sa pokúšala riešiť všetky sociálne problémy, ktorými trpí akákoľvek 
konkrétna skupina pozoruhodne rôznorodého rómskeho obyvateľstva Európy. Odhliadnuc od 
takých problémov konkrétnych štátov alebo regiónov, akými je dostupnosť táborísk pre 
kočovníkov či chýbajúca osobná dokumentácia v niektorých krajinách, sociálne a ekonomické 
podmienky a požiadavky rómskych komunít sú vo všetkých krajinách mimoriadne podobné.

Spravodajkyňa je presvedčená, že spoločný európsky problém si vyžaduje spoločné európske 
riešenie bez ohľadu na rozmanitosť dodatočných a súvisiacich otázok vyvolávajúcich obavy 
v konkrétnych regiónoch v súvislosti s konkrétnymi podskupinami Rómov. Sociálne 
a hospodárske vylúčenie Rómov si vyžaduje samostatnú stratégiu, čo samozrejme nevylučuje 
následné či súbežné navrhovanie nezávislých politických riešení jednotlivých sporných 
otázok.

2.2. Ako sa stavať k územnému rozmeru vylúčenia

Ďalším dôležitým znakom sociálneho vylúčenia postihujúceho Rómov je výrazný územný 
rozmer chudoby a marginalizácie. Aj keď existujú v členských štátoch rozdiely v 
geografickom výskyte oblastí sociálneho znevýhodnenia, chudoba a sociálne vylúčenie sa 
sústreďujú do slabo rozvinutých mikroregiónov, ktoré v mnohých nových členských štátoch 
obývajú prevažne Rómovia. Vylúčenie z hospodárskeho a sociálneho rozvoja má prevažne 
územný charakter a tieto zaostávajúce oblasti brzdia sociálny rozvoj ako celok. 
Vnútroregionálne rozdiely sú mnohokrát väčšie než rozdiely medzi regiónmi a táto 
polarizácia sa prehlbuje, keďže hospodárske a sociálne intervencie sa sústreďujú do 
dynamických centier, čím ešte viac upadá vylúčená periféria.
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Najviac znevýhodneným regiónom a mikroregiónom chýbajú potrebné finančné zdroje na 
vlastný príspevok k finančným prostriedkom Spoločenstva, na ktoré majú nárok, a navyše im 
veľmi často chýbajú administratívne kapacity a ľudské zdroje na správne využitie finančných 
prostriedkov, Tieto regióny teda vstupujú do boja o zdroje EÚ a rozpočtové zdroje 
s nepopierateľnou nevýhodou. Treba ich pozdvihnúť z pozície porazených a zamerať sa na 
ich konkrétne potreby prostredníctvom rovnocenného, komplexného a intenzívneho 
programu. 
Preto je potrebné vypracovať celoeurópsku krízovú mapu, prostredníctvom ktorej sa 
identifikujú a preskúmajú tie mikroregióny v rámci EÚ, v ktorých je obyvateľstvo 
najvýraznejšie postihnuté chudobou a sociálnym vylúčením. Tieto krízové oblasti by sa mohli 
a mali určiť na základe týchto charakteristík:

o dostupnosť pracovných miest,
o vzdialenosť od mestských centier,
o vysoká miera nezamestnanosti,
o nedostatočné verejné služby,
o nevhodné environmentálne podmienky,
o nedostatok spoločností a podnikov v blízkosti,
o chýbajúca vhodná infraštruktúra,
o nízke príjmy,
o nízka miera vzdelania,
o nízka úroveň ľudských zdrojov,
o slabá alebo relatívne nákladná dopravná infraštruktúra,
o sociálne napätie.

Spravodajkyňa je presvedčená, že sú potrebné komplexné a holistické rozvojové programy 
s medzisektorovým integrovaným prístupom, ktoré umožnia okamžite zasiahnuť v týchto 
slabo rozvinutých oblastiach, ktoré zápasia so závažným sociálnym znevýhodnením.


