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1. A jelentés célja és hatóköre

A jelentés célja annak nyilvánvalóvá tétele, hogy uniós szinten koordinált stratégiára van 
szükség a roma származású uniós polgárok integrációjának elősegítéséhez és az érdekelt 
szereplők közötti tevékeny együttműködés előmozdításához. Ezenkívül szeretne rámutatni, 
hogy egy ilyen eszköz kidolgozása nem lehetetlen, és ennek érdekében konkrét ajánlásokat is 
megfogalmaz. 

Az előadó amellett érvel, hogy a rasszizmus elleni küzdelem és a hátrányos megkülönböztetés 
felszámolása ugyan alapvető feltételei az inkluzív társadalom felépítésének, ám a hátrányos 
megkülönböztetés ellen hozott intézkedések önmagukban nem elégségesek a romák 
társadalmi beilleszkedésének megkönnyítéséhez, hiszen társadalmi-gazdasági 
kirekesztettségüket nem kizárólag a rasszizmus vagy a hátrányos megkülönböztetés okozza, 
hanem több történelmi-gazdasági tényező együttes hatásának eredménye. Ezért az 
életszínvonal emelésére irányuló uniós szintű megközelítésnek nem a szegénység mint olyan 
megszüntetésére kell törekednie, hanem a szegénység sajátos formájának, a földrajzilag 
koncentráltan elhelyezkedő, az átmenet után kialakult falusi vagy városkörnyéki réteg 
szegénységének a megszüntetését kell célul kitűznie, mely szegénységforma az Unió roma 
lakosságának többségét közvetlenül érinti vagy közvetve fenyegeti. Ebben az értelemben a 
második és harmadik generációs emberi jogokra – vagyis a munkához, a lakhatáshoz, az 
egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz való jogra – legalább is éppen akkora figyelmet kell 
fordítani, mint az első generációs, azaz a személyhez fűződő jogokra, és ugyancsak szilárd 
jogalapot kell számukra biztosítani.

A jelentés tehát az Unió roma polgárai esetében nem az etnikai hovatartozáson alapuló 
hátrányos megkülönböztetés komplex jelenségét kívánja hangsúlyozni vagy elemezni, és nem 
is a migrációval kapcsolatos kérdéseket kívánja feszegetni.

2. Háttér – öröklődő nyomorúság és a szegénység gettósodása

Az utóbbi két évtizedben Kelet-Európában – ahol az európai romák többsége él – a 
szegénység természete drámaian megváltozott. A kommunizmus bukását követő gazdasági 
megrendülés és a nemzetgazdaságok átrendeződése következtében a legtöbb roma – többségi 
származású társaival együtt – egy csapásra kiszorult a munkaerőpiacról és fokozatosan a 
társadalomból is. Hagyományos közösségeik szétesésével párhuzamosan kiszorulva a 
társadalmi mobilitás áramából a romák váltak a legkirekesztettebb társadalmi csoporttá és 
szinte teljes mértékben elvesztették kapcsolatukat a nemzetgazdasággokkal.1

Ekképpen kialakult egy olyan új, elszigetelődött társadalmi réteg, amelyet a mélyszegénység 
és az önfenntartásra, sőt a legelemibb saját szükségletek kielégítésére való képtelenség 
jellemez. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a mélyszegénység egyáltalán nem csak a 
romákat sújtó probléma. A szegénységben élő kelet-európaiaknak csupán körülbelül 
egyharmada roma, és ez fordítva is igaz: a romáknak csupán mintegy egyharmada él 
mélyszegénységben. Hasonló arányok figyelhetők meg a létminimum alatt vagy annak 

                                               
1 UNDP, The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava (Slovakia), 2002. Hozzáférhető: 
http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-BE5BEB0F6A1D4179



DT\833435HU.doc 3/5 PE449.022v02-00

HU

közelében élők körében is:  a posztkommunista falusi és városkörnyéki réteg sem kizárólag 
vagy főként romákból áll.
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3. Az európai romastratégia szükségessége és megvalósíthatósága

3.1. Gazdasági vonatkozások

3.1.1. Demográfiai dinamizmus

Az ugyancsak kirekesztettségben élő többségi közösségekkel összevetve a roma népesség 
rendelkezik egy olyan jellemzővel, amelynek szükséges hangsúlyozni a gazdasági 
jelentőségét: ez a demográfiai dinamizmus. A roma és a nem roma népességre fordított 
demográfiai trend jellemző: míg a többségi társadalom gyorsan öregszik, a romák aránya nagy 
ütemben nő. Például Magyarországon jelenleg a romák becsült aránya a teljes lakosságban 6–
8%, míg egyes becslések szerint minden ötödik vagy hatodik újszülött roma, és a romák 
aránya a gazdaságilag aktív lakosságban 2050-re el fogja érni az 50%-ot.1 Ennélfogva 
alapvetően fontos annak figyelembevétele, hogy egyfelől a szociális biztonsági rendszerek 
terhét vállán viselő aktív lakosságban a romák aránya megtorpanás nélkül növekszik, másfelől 
pedig, hogy hatalmas potenciál rejlik a munkanélküliek tömegének munkaerőpiacra történő 
visszajuttatásában.

3.1.2. Az integráció gazdasági szükségszerűség

A romák integrálása olyan szükséges beruházást jelent, amely hosszú távon pénzügyi 
szempontból is előnyös: 20-30 évre előretekintve – vagyis amikor az oktatásba történő 
befektetések kezdik meghozni gyümölcsüket – ténylegesen kevesebbe kerül a roma népesség 
integrálása, mint minimális társadalmi-gazdasági életfeltételeik fenntartása. Ha a romák 
foglalkoztatottsági aránya elérné a többségét, akkor az általános foglalkoztatottsági ráta – az 
ország roma lakosságának számarányától függően – 5–10%-kal emelkedne. Figyelembe véve 
e folyamat GDP-növekedésre gyakorolt hatását kijelenthető, hogy a nemzetgazdaságok is 
növekedésnek indulnának, ami az egy főre eső GDP-re alapozott valamennyi mutató jelentős 
javulásához vezetne.

A legtöbb elfogadott gazdasági modell – mint például a Világbanké2 – szerint a munkaerő-
piaci részvétel növekedése elengedhetetlen a gazdasági növekedés előmozdításához, és 
különösen szükségessé teszi azok részvételét, akik gazdaságilag aktív életkoruk ellenére 
munkanélküliek. Az ötven éven felüli romák aránya általában alacsonyabb az európai 
átlagnál, míg a harminc éven aluliak aránya messze meghaladja azt. A romák tehát jelentős és 
folytonosan növekvő részét teszik ki a munkaerő-piaci jelenlét növekedéséhez szükséges 
munkaerőforrásnak, és hozzájárulhatnának a nemzeti GDP – szerény becslések szerint – 4–
6%-os növekedéséhez, ami több mint amennyit bármelyik európai ország például a 
nemzetbiztonságra költ.

                                               
1 CEMI, Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest, 2006. 
Hozzáférhető:
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., Economic costs of Roma exclusion. World Bank, 2010. Hozzáférhető: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf
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3.1.3. Az integráció hiányának költsége

Amennyiben a tagállamok nem tekintik prioritásnak a romák integrációját, akkor nemcsak 
társadalmi előnyökről, de jelentős pénzösszegekről is lemondanak. A veszteségek között 
szerepel:

o a létre nem jött GDP közvetett költsége – társadalmi kirekesztettségük miatt a 
munkanélküli romák nem tudnak létrehozni semmiféle hazai terméket;

o a szociális segélyek és juttatások összege, továbbá a szegénységben élőknek járó állami 
társadalom- és egészségbiztosítás;

o az egészségügyi ellátás – a minimális létfeltételek és a megelőzés hiánya miatt –
magasabb költsége;

o a veszteségként leírható oktatási kiadások – a szegregált és/vagy színvonaltalan iskolai 
intézményekre fordított összegek kidobott pénznek tekinthetők, mert az intézmények nem 
képesek minőségi oktatást nyújtani, ráadásul a különleges igényűek számára létesített 
iskolák többe is kerülnek;

o a biztonságra fordított többletköltségek, amelyeket a társadalmi kirekesztettség és a 
nélkülözés okozta magas bűnözési arány tesz szükségessé;

o a jóléti kiadások folyósításának ellenőrzésével kapcsolatos adminisztratív kiadások1.

Összefoglalva: fontos annak tudomásulvétele, hogy a romák társadalmi kirekesztettségének 
megszüntetése nem csupán erkölcsi kötelesség, hanem gazdasági szükségszerűség is, a romák 
átfogó integrációja pedig nem valamiféle könyörületesség nevében létfontosságú, hanem 
valamennyi tagállam elemi pénzügyi érdekeit szolgálja.

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


