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1. Skop u ambitu tar-rapport

Ir-rapport għandu l-għan li jippreżenta l-bżonn tal-introduzzjoni ta' politika kkoordinata fil-
livell tal-UE biex trawwem l-integrazzjoni taċ-ċittadini Roma tal-UE u biex tippromwovi 
kooperazzjoni attiva bejn il-partijiet interessati,  juri l-possibilità li jiġi żviluppat strument 
bħal dan u jippreżenta rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal dan l-għan. 

Ir-rapporteur issostni li, filwaqt li l-ġlieda kontra r-razziżmu u l-qirda tad-diskriminazzjoni 
huma essenzjali biex tinbena soċjetà inklussiva, il-miżuri kontra d-diskriminazzjoni 
waħedhom mhumiex biżżejjed biex jiffaċilitaw l-inklużjoni soċjali tar-Roma, peress li l-
esklużjoni soċjoekonomika tagħhom mhijiex definita esklussivament permezz tar-razziżmu u 
d-diskriminazzjoni, iżda wkoll bl-interazzjoni ta' bosta fatturi storiċi u kulturali. Approċċ fil-
livell tal-UE bl-għan li jtejjeb l-kundizzjonijiet ħżiena tal-għajxien għandu għalhekk jiffoka 
fuq il-qirda mhux tal-faqar innifsu, iżda ta' forma partikolari ta' faqar, jiġifieri l-faqar tas-
sottoklassi kkonċentrata ġeografikament, postranżizzjonali, rurali jew fil-bliet, li l-parti l-kbira 
tal-popolazzjoni Roma tal-UE hija soġġetta direttament għalih jew mhedda bih indirettament . 
Id-drittijiet tal-bniedem tat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni - pereżempju id-dritt għall-impjieg, 
għal dar, għall-kura tas-saħħa u għall-edukazzjoni - għandha ssir enfasi fuqhom mill-inqas 
daqs kemm issir fuq l-ewwel ġenerazzjoni ta' drittijiet, jiġifieri d-drittijiet tal-persuna, b'bażi 
legali ugwalment soda.

Dan ir-rapport għalhekk mhuwa maħsub la biex jenfasizza jew janalizza l-fenomeni 
kumplessi tad-diskriminazzjoni abbażi tal-etniċità fir-rigward taċ-ċittadini Roma fl-UE u 
lanqas biex jiddiskuti kwestjonijiet ta' migrazzjoni.

2. Sfond - Privazzjoni ereditarja u l-gettoizzazzjoni tal-faqar

In-natura tal-faqar inbidlet b'mod drammatiku fl-aħħar żewġ deċennji fl-Ewropa tal-Lvant, 
fejn jgħixu l-parti l-kbira tar-Roma Ewropej. Minħabba riperkussjonijiet ekonomiċi 
elementari wara l-waqgħa tal-Komuniżmu u r-ristrutturazzjoni tal-ekonomiji nazzjonali, il-
maġġoranza tar-Roma – flimkien ma' sħabhom li jagħmlu parti mill-popolazzjoni 
maġġoritarja – spiċċaw inqatgħu ħesrem mis-suq tax-xogħol u, gradwalment, bdew jiżżerżqu 
'l barra mis-soċjetà. Billi l-komunitajiet tradizzjonali tagħhom ġew imħarbta, filwaqt li ġew 
ibblukkati mill-mobilità soċjali, ir-Roma saru l-iktar sottogrupp eskluż mis-soċjetà, u 
għalhekk sfaw kważi kompletament skonnessi mill-ekonomiji nazzjonali1.

B'hekk beda jeżisti status soċjali ġdid u iżolat, ikkaratterizzat minn faqar kbir u mill-
inkapaċità li wieħed jipprovdi għall-għajxien tiegħu innifsu jew li jissodisfa l-iktar bżonnijiet 
bażiċi. Huwa madankollu importanti li wieħed jenfasizza li faqar kbir mhuwiex kwestjoni 
relatata biss mar-Roma. Madwar terz biss tal-foqra tal-Ewropa tal-Lvant huma Roma u viċi 
versa: huwa biss madwar terz tar-Roma li jgħixu f'faqar kbir. Il-porzjon ta' dawk li jgħixu taħt 
jew qrib il-livell ta' sopravivenza hija simili: is-sottoklassi post-Komunista rurali u fil-bliet la 
hi esklussivament u lanqas maġġoritarjament Roma.

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap Bratislava, Slovakkja, 
disponibbli fuq: http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-BE5BEB0F6A1D4179
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3. Il-ħtieġa u l-possibilità ta' Strateġija Ewropea dwar ir-Roma

3.1. Implikazzjonijiet Ekonomiċi

3.1.1. Dinamiżmu demografiku

Meta mqabbla mal-komunitajiet maġġoritarji ugwalment esklużi, hemm karatteristika waħda 
ċara tal-popolazzjoni Roma, li l-importanza ekonomika tagħha għandha tiġi enfasizzata: id-
dinamiżmu demografiku. Popolazzjonijiet Roma u mhux Roma jistgħu jiġu kkaratterizzati 
minn bosta tendenzi demografiċi: filwaqt li s-soċjetà maġġoritarja tixjieħ malajr, il-proporzjon 
ta' Roma qed tiżdied malajr. Fl-Ungerija pereżempju, filwaqt li bħalissa r-Roma 
jikkostitwixxu madwar 6%-8% tal-popolazzjoni totali, – skont ċerti stimi – kull ħames jew sitt 
tarbija tat-twelid hija Roma u r-rata ta' Roma fi ħdan il-popolazzjoni ekonomikament attiva se 
tkun ta' 'l fuq minn 50% sal-20501. Huwa għalhekk essenzjali li jitqies li, minn banda, il-
proporzjon ta' Roma fi ħdan popolazzjoni attiva li ġġorr il-piż tas-sistema ta' sigurtà soċjali 
kull ma jmur qed tiżdied, u mill-banda l-oħra hemm potenzjal kbir fir-reintegrazzjoni fis-suq 
tax-xogħol tal-popolazzjoni enormi ta' nies qiegħda.

3.1.2. L-integrazzjoni hija bżonn ekonomiku

L-integrazzjoni tar-Roma hija investiment meħtieġ u toħloq profitt finanzjarju fuq medda 
twila ta' żmien: fuq skala ta' 20-30 sena – meta anke r-riżultati tal-konvertiti edukattivi jibdew 
jidhru – fil-fatt jiġi orħos li l-popolazzjoni Roma tiġi integrata milli li jinżammu l-
kundizzjonijiet soċjoekonomiċi baxxi wisq tagħha.  Jekk ir-rata ta' impjieg tar-Roma tista' 
tiżdied biex tilħaq dik tal-maġġoranza, ir-rata ġenerali tal-impjieg tiżdied b'bejn 5% u 10%, 
skont il-proporzjon tal-popolazzjoni Roma fil-pajjiż. Meta jitqies l-effett ta' dan fuq iż-żieda 
fil-PGD, l-ekonomiji nazzjonali nnifishom jikbru, u dan iwassal għal titjib sostanzjali fl-
indikaturi kollha bbażati fuq il-perċentwali ta' PGD per capita.

Skont il-parti l-kbira ta' mudelli ekonomiċi standard – bħal dak tal-Bank Dinji2 – iż-żieda fil-
parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol hija indispensabbli biex jiġi faċilitat it-tkabbir ekonomiku, 
u tirrikjedi b'mod partikolari l-parteċipazzjoni ta' dawk f'età ekonomikament attiva iżda li 
m'għandhomx impjieg. Il-proporzjoni ta' Roma ta' 'l fuq minn 50 sena hija ġeneralment iktar 
baxxa mill-medja Ewropea, filwaqt li r-Roma ta' taħt it-30 sena huma ferm iktar mill-medja. 
Ir-Roma għalhekk jinkludu perċentwali sinifikanti u li qed jikber il-ħin kollu tar-riżorsi 
meħtieġa għaż-żieda fil-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol, u skont stimi mudesti, tista' 
twassal għal tkabbir fil-PGD nazzjonali ta' bejn 4% u 6%, li jammonta għal iktar minn dak li 
jonfoq kwalunkwe pajjiż Ewropew fuq is-sigurtà nazzjonali, pereżempju.

                                               
1 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest, disponibbli 
fuq:
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. World Bank, disponibbli fuq: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf
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3.1.3. L-ispiża tan-noninklużjoni

Għalhekk, billi l-inklużjoni ekonomika tar-Roma ma jagħtuhiex prijorità, l-Istati Membri qed 
jaħlu ammont sinifikanti ta' assi finanzjarji, biex ma nsemmux il-benefiċċji soċjali. It-telf 
jinkludi:

o L-ispiża indiretta tat-telf fil-PGD – bħala riżultat tal-esklużjoni soċjali, ir-Roma qiegħda 
ma jipproduċu l-ebda prodott domestiku;

o L-assistenza soċjali u l-benefiċċji ta' welfare kif ukoll l-assigurazzjoni soċjali u fuq is-
saħħa, ipprovduti mill-istat lill-foqra;

o Spejjeż ogħla ta' kura tas-saħħa minħabba kundizzjonijiet ta' għajxien ħżiena u nuqqas ta' 
prevenzjoni;

o Infiq edukattiv moħli – l-ispiża dovuta għal skejjel segregati u/jew ta' standard baxx li ma 
jipprovdux edukazzjoni ta' kwalità hija flus moħlija, speċjalment meta jitqies li skejjel 
għal tfal bi bżonnijiet speċjali jiswew iktar flus;

o Spejjeż żejda għas-sigurtà, minħabba rati ogħla ta' kriminalità kkawżati mill-esklużjoni 
soċjali u mill-privazzjoni ekonomika;

o L-ispiża amministrattiva tas-superviżjoni tal-fluss tal-infiq għall-welfare1.

Huwa importanti għalhekk li wieħed jirrealizza li l-inklużjoni soċjali tar-Roma mhijiex biss 
obbligu morali, iżda wkoll ħtieġa ekonomika, u li l-integrazzjoni ġenerali tar-Roma hija 
essenzjali mhux minħabba xi tip ta' karità, iżda għax hija fl-interess strettament finanzjarju 
tal-Istati Membri kollha.

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


