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1.1. Pravne posledice

1.1.1. Protidiskriminacijska zakonodaja, ki ne ogroža, temveč dopolnjuje 

Na področju nediskriminacije je treba še veliko narediti, saj je rasno sovraštvo do Romov 
močno razširjeno, uporaba in izvajanje veljavne zakonodaje pa nezadostno. Predpisi nekaterih 
polj ne pokrivajo, na primer večplastne diskriminacije, ali pa se med izvajanje izkažejo za 
neustrezne. Dober primer za slednje je nizka raven ozaveščenosti o pravnem okviru varstva 
pred diskriminacijo, zaradi česar je število vloženih pritožb presenetljivo nizko. 

Četudi bi diskriminacijo na podlagi narodnosti (kot je opredeljena v direktivah EU 2000/431

in 2000/782) odpravili že v preteklosti, bi po mnenju poročevalke socialna in gospodarska 
izključenost večine Romov ostala, saj so dejavniki, ki jo ustvarjajo, mnogovrstni3 (na primer 
geografska prikrajšanost, nizka raven izobrazbe, pojava nove vrste povpraševanja po delovni 
sili, zlom centralnih planskih in reguliranih gospodarstev, ki so zaposlovala množico nizko 
kvalificiranih ali nekvalificiranih delavcev). Poleg tega pa so ovire, ki preprečujejo socialno 
in ekonomsko integracijo, pogosto fizične ( na primer oddaljenost razpoložljivih delovnih 
mest, pomanjkanje prevoza in infrastrukture ali neustreznost lokalnih izobraževalnih sistemov 
v prikrajšanih regijah). Iz tega sledi, da so protidiskriminacijski ukrepi in boj proti rasizmu 
sicer nujni, vendar pa ne zadoščajo za premagovanje historičnega in ekonomskega zaostanka 
romske manjšine4. Poročevalka je prepričana, da je treba obstoječo zakonodajo na področju 
enakosti dopolniti in posebne potrebe Romov (pa tudi oseb, ki niso Romi, a so v enakem 
položaju) obravnavati na ravni EU na enako trdni pravni podlagi, ki naj določa jasne 
obveznosti do zainteresiranih strani.

1.1.2. Socialno-gospodarsko vključevanje je vprašanje temeljnih pravic

Poročevalka meni, da strategija, ki bi si za cilj zadala socialno-gospodarsko vključevanje in 
ponovno vključevanje Romov, ne bi kakorkoli ogrozila, temveč prej dopolnila prenos ali 
izvrševanje protidiskriminacijskih zakonov. Še več, celovita vključenost Romov je zaradi 
obsega njihove socialne in gospodarske izključenosti pravzaprav vprašanje temeljnih pravic. 
Velik delež evropskih Romov živi v tako podstandardnih razmerah (so popolnoma izločeni iz 
gospodarstva, kar ima za posledico tudi izključitev iz temeljnih človekovih pravic), da 
spodbujanja socialne vključenosti ne moremo obravnavati le v okviru izboljšav splošne 
politike, temveč kot zapolnitev ene od največjih vrzeli v izpolnjevanju ustavnih in človekovih 
pravic v Evropi.

                                               
1 Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost, na voljo na spletni strani 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
2 Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri 
zaposlovanju in delu, na voljo na spletni strani 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:NOT
3 BABUSIK F. in ADLER J. 2002 Romákat foglalkoztató vállalkozások, in: A romák esélyei Magyarországon, 
Kávé Kiadó - Delphoi Consulting
4 DE SCHUTTER, O. in VERSTICHEL, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma (Vloga Unije pri 
integraciji Romov): Present and Possible Future in European Diversity and Autonomy Papers (Sedanjost in 
morebitna prihodnost v Evropskih dokumentih o raznolikosti in avtonomiji) EDAP 2/2005
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Pri prizadevanjih na ravni EU za zmanjšanje revščine in socialne izključenosti evropskih 
Romov je zato treba poudariti zlasti izpolnjevanje in spodbujanje druge in tretje generacije 
človekovih pravic, s čemer bi dopolnili pravno izvršljivo prvo generacijo človekovih pravic, 
na primer pravice, povezane s človekovim dostojanstvom, politične pravice in ostale pravice 
oseb.

1.1.3. Pravno sivo območje 

Večina ukrepov EU glede socialno-gospodarskih razmer Romov, razen tistih, ki so povezani z 
instrumenti, opredeljenimi v pogodbah, na primer direktive in uredbe, sodi v kategorijo 
nezavezujočega prava (mehkega prava). Resolucije, poročila, izjave, sklepi in sporočila treh 
največjih institucij EU torej tvorijo pravno sivo območje med nepravom in pozitivnim 
pravom1. 

V zadnjih letih so se oblikovale številne medvladne pobude. Mednarodne organizacije, kot sta 
Svet Evrope in OVSE, so pripravile dobre predloge in napredne zamisli, rezultat pa je milo 
rečeno dvomljiv. Poročevalka meni, da je mogoče na podlagi teh pobud potegniti prvenstveno 
en sklep, in sicer, da se bombastični politični slogani brez jasnih obveznosti nikoli ne bodo 
uresničili, zato nezavezujoče pravo ni dovolj za spodbujanje socialne vključenosti Romov. 
Predpisi in norme brez normativnosti v tem primeru lahko obstajajo, vendar niso učinkoviti.

1.1.4. Preseganje nezavezujočega prava

Sodeč po razlagah standardnih pravnih teorij naj bi bili nezavezujoči akti Skupnosti o Romih 
predhodniki oz. še neobdelana snov zakonodaje, ki šele prihaja, in h kateri se je pravna 
skupnost zavezala z izdajo kvazi zakonitih instrumentov. Nezavezujoče pravo je izraz 
postopne normativnosti mednarodnega prava in predstavlja vmesno stopnjo, ki vodi od 
nereguliranih k reguliranim pogojem, od subjektivnega k objektivnemu, od neformalnega k 
formalnemu, od nejasnega k vnaprej določenemu. Zato mehko pravo lahko obstaja le 
vzporedno s trdim pravom, učinkovitost pa pridobi kasneje na osnovi sprejete zakonodaje2. 

Evropska unija kot svojevrstni pravni subjekt lahko zagotovi potreben finančni vzvod, ki 
udeležence pripravi do tega, da spoštujejo svoje obljube. Po začetku veljavnosti Lizbonske 
pogodbe ima Evropska unija na voljo različne uporabne instrumente – od makroregijskega 
sodelovanja do okrepljenega sodelovanja –, s pomočjo katerih se države članice lahko 
obvežejo k pospeševanju socialnega vključevanja Romov. Evropska strategija o Romih se 
lahko uresniči z jasnim mandatom Evropskega sveta in z zavezo zainteresiranih in predanih 
držav članic ter pristankom ostalih. 

Poročevalka bo na podlagi ugotovitev študije, povezane s tem poročilom, v osnutku poročila 
predložila posebna priporočila glede okvira in strukture takega sodelovanja ter glede vloge 
institucij EU, vlad držav članic, lokalnih oblasti in zainteresiranih teles, kot so evropska 
platforma za vključevanje Romov ali novoustanovljena delovna skupina Evropske komisije za 
                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law (Razmišljanja o odnosu 
med pogodbami in nezavezujočimi akti) v reviji: International & Comparative Law Quarterly 48 str. 901-913. 
Cambridge
2 MALANCZUK, P. in AKEHURST M. B. 1997 Akehurst's modern introduction to international law, 
Routledge, London
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vključevanje Romov.
2. Prednostne naloge in načela za strategijo EU za vključevanje Romov

2.1. Izrecna vendar ne izključna ciljna naravnanost

Na vseh področjih politike, ki so usmerjena v socialno vključevanje Romov, je treba jasno 
razlikovati med splošnimi vprašanji in vprašanji, ki se nanašajo na narodnost. V osrednje 
politike je treba vključiti večino vidikov izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva, 
stanovanja, in gospodarskega razvoja, ki so povezani z Romi, medtem ko je treba vprašanja 
rasne diskriminacije, kulture in identitete obravnavati v povezavi z etnično pripadnostjo. 
Projekti, ki so izrecno usmerjeni v romsko manjšino, so razumni le, če so negativni učinki, ki 
jih želimo z njihovo pomočjo odpraviti, jasno in predvsem povezani z narodnostjo. 

Na podlagi zgornjega razmišljanja sta narodnost in diskriminacija na podlagi narodnosti le 
eden od pomembnejših dejavnikov (kot na primer nizka izobrazba in ozemeljska 
izključenost), ki določajo socialno-gospodarsko prikrajšanost evropskih Romov. Iz tega sledi, 
da je izključenost najbolje obravnavati tako, da Romov ne štejemo za narodnostno skupino 
temveč za gospodarsko ciljno skupino. Skladno z načeloma 2 in 4 skupnih temeljnih načel pri 
vključevanju Romov, ki narekujeta izrecno, vendar ne izključno ciljno naravnanost in 
umeščanje Romov v osrednje tokove družbe, mora biti strategija EU osredotočena na skupne 
gospodarske značilnosti socialno izključenih Romov, namesto da bi poskušala reševati vse 
socialne težave, zaradi katerih trpi vsaka posamezna skupina izjemno heterogene romske 
populacije v Evropi. Ne glede na vprašanja, specifična za posamezne države ali regije, kot so 
na primer površine za potujoče skupine ali pomanjkanje osebne dokumentacije v nekaterih 
državah, so si socialne in ekonomske razmere in zahteve romskih skupnosti v vseh državah 
med seboj zelo podobne.

Poročevalka meni, da je za skupni evropski problem potrebna skupna evropska rešitev, ne 
glede na različnost dodatnih ali stranskih pomislekov glede specifičnih podskupin Romov v 
nekaterih regijah. Socialna in gospodarska izključenost Romov zahteva lastno strategijo, pri 
čemer seveda niso izključena kasnejša ali vzporedna oblikovanja neodvisnih političnih 
odzivov na neodvisne spore.

2.2. Obravnava ozemeljske izključenosti

Še ena pomembna značilnost socialne izključenosti Romov je močna ozemeljska razsežnost 
revščine in marginalizacije. Geografska porazdelitev socialne prikrajšanosti v državah 
članicah ni enakomerna. Revščine in socialne izključenosti je največ v nerazvitih 
mikroregijah, v katerih v več novih državah članicah pretežno prebivajo Romi. Narava 
izključenosti iz gospodarskega in socialnega razvoja je predvsem ozemeljska, pri čemer 
zaostala območja ovirajo celotni socialni razvoj v posamezni državi. Neenakosti znotraj regij 
so v mnogih primerih večje kot tiste med regijami. Polarizacija se poglablja, saj so 
gospodarski in socialni posegi osredotočeni na dinamična središča, medtem ko okolica še 
naprej propada.

Najbolj prikrajšane regije in mikroregije nimajo potrebnih finančnih virov, da bi zagotovile 
lasten prispevek k sredstvom Skupnosti, do katerih so načeloma upravičene, mnogim pa 
pogosto primanjkuje upravnih zmogljivosti in človeških virov za učinkovito uporabo 
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dodeljenih sredstev. Te regije tako vstopajo v tekmovanje za sredstva EU in proračunska 
sredstva v nepopravljivo neugodnem položaju, iz katerega jim je treba pomagati, in sicer z 
ustreznimi, celovitimi in intenzivnimi programi, ki naj bodo usmerjeni v njihove posebne 
potrebe. 
V ta namen je treba določiti vseevropski krizni zemljevid, ki bo vseboval meritve in preglede 
mikroregij v EU, kjer so skupnosti najbolj prizadete zaradi revščine in socialne izključenosti. 
Ta krizna območja je mogoče in je tudi treba določiti na podlagi naslednjih lastnosti:

o dostop do delovnega mesta
o oddaljenost od mestnih središč,
o visoka stopnja brezposelnosti
o neustrezne javne storitve
o neprimerni okoljski pogoji
o pomanjkanje družb in podjetij v okolici
o pomanjkanje ustrezne infrastrukture
o nizki dohodki
o nizka stopnja izobrazbe
o nizko kvalificirani človeški viri
o slaba ali relativno draga prometna infrastruktura
o socialne napetosti

Poročevalka meni, da so potrebni obsežni in celoviti razvojni programi z medsektorskim 
celostnim pristopom, kar bo omogočilo takojšen poseg na teh nerazvitih območjih, ki se 
otepajo z resnim strukturnim prikrajšanjem. 


