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1. Účel a rámec zprávy

Cílem zprávy je poukázat na nutnost zavedení koordinované politiky EU na podporu 
integrace romských občanů EU a aktivní spolupráce mezi zúčastněnými stranami, ukázat, jak 
by bylo možno tento nástroj rozvinout, a předložit za tímto účelem konkrétní doporučení.  

Zpravodajka se domnívá, že ačkoli boj s rasismem a odstranění diskriminace mají zásadní 
význam pro budování společnosti podporující sociální začlenění, samotná opatření proti 
diskriminaci sociální začlenění Romů neusnadní, neboť za jejich sociální a hospodářské 
vyloučení není odpovědný jen a pouze rasismus či diskriminace, ale rovněž vzájemná 
součinnost několika historicko-hospodářských faktorů. Je tedy třeba, aby se evropský přístup, 
jehož cílem je zlepšit nevyhovující životní podmínky romské populace, nesoustředil 
na odstranění chudoby jako takové, ale aby se zaměřil na zvláštní formu chudoby, tj. 
na chudobu nižší třídy geograficky soustředěné v některých venkovských či předměstských 
oblastech, která vznikla po pádu komunismu a jíž je většina romské populace EU přímo 
vystavena nebo je jí nepřímo ohrožena. V tomto smyslu zasluhují práva druhé a třetí 
generace, například právo na zaměstnání, bydlení, zdravotní péči a vzdělávání, přinejmenším 
stejnou pozornost jako práva první generace, tj. práva osob, a je pro ně třeba vytvořit stejně 
pevný právní základ. 

Cílem této zprávy tedy není zdůraznit či analyzovat složitý jev diskriminace romských občanů 
EU na základě jejich etnické příslušnosti, ani se zabývat otázkami migrace.  

2. Souvislosti – dědičné strádání a uzavření chudoby do ghetta

Povaha chudoby se ve východní Evropě, kde žije většina evropských Romů, za poslední dvě 
desetiletí dramaticky změnila. Vlivem zásadních ekonomických otřesů po pádu komunismu 
a vlivem restrukturalizace vnitrostátních ekonomik ztratila najednou většina Romů – spolu se 
svými společníky patřícími k národnostní většině – uplatnění na trhu práce a postupně byla 
vytlačena na okraj společnosti. Tím, že byly narušeny jejich tradiční komunity a současně 
s tím ztratili Romové příležitost být společensky mobilní, stali se nejvyloučenější 
společenskou podskupinou a byli tedy téměř zcela odříznuti od ekonomiky daného státu1. 

Vznikla tak nová a izolovaná společenská vrstva vyznačující se velkou chudobou 
a neschopností zajistit si obživu a uspokojit i ty nejzákladnější potřeby. Zde je však třeba 
připomenout, že velká chudoba není zdaleka a pouze záležitostí Romů. Ze všech východních 
Evropanů postižených chudobou tvoří Romové pouze asi jednu třetinu. Naopak v extrémní 
chudobě žije pouze asi třetina Romů. Podíl lidí žijících na úrovni nebo pod úrovní životního 
minima je podobný: příslušníky postkomunistické nižší třídy žijícími ve venkovských 
a předměstských oblastech nejsou výlučně ani především Romové. 

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap (Romové ve střední 
a východní Evropě, jak se vyhnout závislosti), Regionální zpráva o lidském vývoji, Bratislava, Slovensko, 
dostupná na adrese: http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-
BE5BEB0F6A1D4179
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3. Nutnost a možnost vytvoření evropské strategie pro Romy

3.1. Hospodářské dopady

3.1.1. Demografická dynamičnost 

Ve srovnání s jinými většinovými komunitami, které jsou rovněž vyloučeny ze společnosti, se 
romská populace vyznačuje jedním typickým rysem, který má velký význam 
pro hospodářství: demografickou dynamičností. Romské obyvatelstvo a neromské 
obyvatelstvo se vyznačují opačnými demografickými trendy: zatímco většinová společnost 
rychle stárne, poměr Romů se rychle zvyšuje. Zatímco například v Maďarsku představují 
Romové přibližně 6–8 % celkové populace, je podle některých odhadů každý 5. až 6. 
novorozenec romského původu a poměr Romů v řadách ekonomicky činné populace překročí 
do roku 2050 50 %1. Je tedy velmi důležité zohlednit skutečnost, že podíl Romů mezi 
ekonomicky činným obyvatelstvem, které nese tíhu systému sociálního zabezpečení, na jedné 
straně trvale stoupá a že na druhé straně lze mnohé získat, podaří-li se obyvatelstvo, v jehož 
řadách se vyskytuje masivní nezaměstnanost, znovu zapojit do trhu práce. 

3.1.2. Integrace je ekonomická nutnost

Integrace Romů představuje nezbytnou investici, která je z dlouhodobého hlediska finančně 
rentabilní: v rámci období 20 až 30 let – až se postupně začnou projevovat i výsledky 
vzdělávacích reforem – je integrace romské populace levnějším řešením než udržování jejich 
nevyhovujících sociálních a ekonomických podmínek. Pokud by se podařilo zvýšit 
zaměstnanost Romů na míru zaměstnanosti většinové populace, stoupla by celková 
zaměstnanost o 5 až 10 %, v závislosti na podílu romské populace v dané zemi. Vzhledem 
k tomu, že zaměstnanost má pozitivní vliv na růst HDP, došlo by i k rozvoji ekonomik 
členských států a značné zlepšení by zaznamenaly všechny ukazatele založené na procentním 
podílu HDP na obyvatele.  

Podle většiny standardních hospodářských modelů – například modelu Světové banky2 – je 
zvyšování zaměstnanosti nezbytné pro usnadnění hospodářského růstu a vyžaduje zejména 
zapojení těch, kteří jsou v ekonomicky aktivním věku, ale nezaměstnaní. Podíl Romů starších 
50 let je obecně nižší, než je evropský průměr, zatímco podíl příslušníků této menšiny 
mladších 30 let je mnohem vyšší. Romové tedy představují významnou a stále se zvětšující 
část zdroje nezbytného ke zvýšení zaměstnanosti a podle skromných odhadů by mohli přispět 
ke zvýšení růstu HDP o 4 až 6 %, což je více, než jakákoli evropská země vynaloží například 
na vnitrostátní systém sociálního zabezpečení.  

                                               
1 CEMI 2006 Macro Balance and Growth (Makro-rovnováha a růst). Řídící zpravodajská služba pro východní 
Evropu, Budapešť, přístupné na adrese:
http://www.cemi.hu/data/uploadfile/hu_246/phpM2c9oh.Makro%20egyens%C3%BAly%20%C3%A9s%20gazd
as%C3%A1gi%20n%C3%B6veked%C3%A9s.pdf
2

DE LAAT, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion (Dopady vyloučení Romů na hospodářství).
Světová banka, přístupné na adrese: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion
_Note_Final.pdf
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3.1.3. Cena za nezačlenění Romů 

Členské státy, pro něž není začlenění Romů prioritou, přicházejí o značnou část finančních 
aktiv, nemluvě o sociálních příspěvcích. K těmto ztrátám patří:

o nepřímé náklady na ztracený HDP – vlivem sociálního vyloučení nevytváří nezaměstnaní 
Romové žádný domácí produkt; 

o sociální pomoc a sociální dávky, jakož i sociální a zdravotní pojištění, které stát poskytuje 
obyvatelstvu žijícímu v chudobě; 

o vyšší zdravotní náklady vzniklé vlivem špatných životních podmínek a nedostatečné 
prevence; 

o zbytečné náklady na vzdělávání – náklady na segregované školy anebo školy nízké 
úrovně, které neposkytují kvalitní vzdělávání, jsou vyhozené peníze, provoz speciálních 
škol navíc vyžaduje vyšší náklady; 

o dodatečné náklady na zajištění bezpečnosti vzhledem k vyšší zločinnosti způsobené 
sociálním vyloučením a ekonomickým strádáním;

o administrativní náklady na dohled nad tokem sociálních výdajů1.

Zkrátka je třeba si uvědomit, že sociální začlenění Romů není pouze morální povinností, ale 
rovněž ekonomickou nutností, a že celkové začlenění Romů není možno považovat za nějaký 
druh charity, ale že je v zájmu všech členských států už z ryze finančních důvodů.  

                                               
1 MARCINČIN A. a MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for diversity.
Open Society Foundation, Bratislava, dostupná na adrese:
http://www.romadecade.org/files/ftp/Publications/2_cost_of_non_inclusion.pdf


