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1. Cel i zakres sprawozdania

Celem sprawozdania jest uzasadnienie konieczności wprowadzenia skoordynowanej na 
szczeblu unijnym strategii na rzecz wspierania integracji obywateli UE pochodzenia 
romskiego oraz promowania aktywnej współpracy między zainteresowanymi stronami, aby 
wykazać, że możliwe jest opracowanie takiego instrumentu i przedstawić konkretne zalecenia 
w tym celu.

Sprawozdawczyni dowodzi, że choć zwalczanie rasizmu i eliminowanie dyskryminacji to 
podstawa budowania społeczeństwa integracyjnego, same środki antydyskryminacyjne nie 
wystarczą do ułatwienia integracji społecznej Romów, ponieważ ich wykluczenie społeczno-
ekonomiczne nie wynika jedynie z rasizmu lub dyskryminacji, ale również z interakcji wielu 
czynników historycznych i ekonomicznych. Opracowane na szczeblu UE podejście mające na 
celu poprawę niegodnych warunków życia tej grupy musi zatem skupić się na eliminowaniu 
nie ubóstwa jako takiego, ale szczególnej formy ubóstwa, tj. ubóstwa geograficznie 
skoncentrowanego wiejskiego lub podmiejskiego marginesu społecznego epoki po 
transformacji, a większość populacji romskich w UE jest dotknięta taką formą ubóstwa lub 
nią zagrożona. W ten sposób prawa człowieka drugiej i trzeciej generacji – np. prawo do 
zatrudnienia, mieszkania, opieki zdrowotnej i edukacji – zasługują na tyle samo uwagi co 
prawa pierwszej generacji, jak prawa jednostki, oraz na jednakową solidną podstawę prawną.

Niniejsze sprawozdanie nie ma za zadanie podkreślenia lub przeanalizowania złożonego 
zjawiska dyskryminowania obywateli UE pochodzenia romskiego ze względu na ich 
pochodzenie etniczne, ani przeprowadzenia dyskusji na temat migracji.

2. Kontekst – Dziedziczna nędza i izolacja ubóstwa

W ostatnich dwóch dziesięcioleciach zmienił się dramatycznie charakter ubóstwa w Europie 
Wschodniej, gdzie żyje większość europejskich Romów. Ze względu na ogromne zmiany 
gospodarcze, do których doszło po upadku komunizmu i restrukturyzacji krajowych 
gospodarek, większość Romów – wraz z ich towarzyszami należącymi do społeczności 
większościowych –została nagle wykluczona z rynku pracy i zaczęła stopniowo staczać się na 
margines społeczeństwa. W obliczu rozpadu ich tradycyjnych społeczności i jednoczesnego 
wykluczenia z mobilności społecznej, Romowie stali się najbardziej wykluczoną podgrupą 
społeczeństwa, prawie całkowicie odciętą od krajowych gospodarek1.

W ten sposób pojawiła się nowa i wyizolowana warstwa społeczna, której członkowie żyją w 
głębokim ubóstwie i nie są zdolni zapewnić sobie utrzymania lub zaspokoić nawet najbardziej 
podstawowe potrzeby. Należy podkreślić, że głębokie ubóstwo nie jest wyłącznie problemem 
Romów. Romowie stanowią jedynie około jednej trzeciej dotkniętych ubóstwem obywateli 
Europy Wschodniej i odwrotnie: jedynie około jedna trzecia Romów żyje w skrajnym 
ubóstwie. Liczba osób żyjących poniżej minimum socjalnego lub nieco ponad to minimum 
jest podobna: postkomunistyczny wiejski i podmiejski margines społeczny to nie tylko, ani 

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report (Romowie w Europie Centralnej i Wschodniej, unikanie pułapki zależności, Sprawozdanie 
w sprawie regionalnego rozwoju społecznego) Bratysława, Słowacja, dostępne na stronie: 
http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-BE5BEB0F6A1D4179
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nie w główniej mierze, Romowie.

3. Konieczność i możliwość opracowania europejskiej strategii na rzecz Romów

3.1. Skutki gospodarcze

3.1.1. Dynamika demograficzna

W porównaniu z podobnie wykluczonymi większościowymi społecznościami należy 
podkreślić jedną – istotną ze względów ekonomicznych – cechę ludności romskiej: dynamikę 
demograficzną. Społeczności romskie i nieromskie charakteryzuje odwrotna tendencja 
demograficzna: podczas gdy większość społeczeństwa szybko się starzeje, liczba Romów 
szybko rośnie. Weźmy na przykład Węgry: podczas gdy aktualnie Romowie stanowią ok. 6-
8% ogółu ludności – zgodnie z niektórymi szacunkami– co piaty-szósty noworodek jest 
Romem, a udział Romów w zawodowo aktywnej części populacji przekroczy 50% do 2050 r.1
Dlatego też należy wziąć pod uwagę, że z jednej strony odsetek Romów wśród ludności 
aktywnej zawodowo, która niesie na swoich barkach system opieki socjalnej, stale wzrasta, a 
z drugiej strony ogromna liczba bezrobotnych, którzy mogą zostać ponownie włączeni na 
rynek pracy, stanowi niezwykły wręcz potencjał.

3.1.2. Integracja jest ekonomiczną koniecznością

Integracja Romów jest inwestycją konieczną i korzystną finansowo w długiej perspektywie: w 
skali 20-30 lat – kiedy również zaczną być widoczne skutki reform edukacyjnych – naprawdę 
tańszym działaniem jest integrowanie społeczności romskiej niż podtrzymywanie ich 
niegodnych warunków społeczno-ekonomicznych. Gdyby stopa zatrudnienia Romów mogła 
osiągnąć poziom zatrudnienia większości, ogólna stopa zatrudnienia wzrosłaby o 5% do 10%, 
w zależności od liczby Romów w kraju. Biorąc pod uwagę wpływ na wzrost PKB, gospodarki 
krajowe również odnotowałyby wzrost pociągający za sobą znaczną poprawę wszystkich 
wskaźników opartych na stosunku PKB na jednego mieszkańca.

Zgodnie z najbardziej standardowymi modelami ekonomicznymi – jak model Banku 
Światowego2 – zwiększenie udziału w rynku pracy jest niezbędne dla wspierania wzrostu 
gospodarczego i wymaga zwłaszcza udziału osób należących do zawodowo aktywnych grup 
wiekowych, ale pozostających bez pracy. Odsetek Romów w wieku powyżej 50 lat jest na 
ogół niższy od średniej europejskiej, podczas gdy odsetek Romów w wieku poniżej 30 lat jest 
znacznie wyższy. Romowie stanowią zatem znaczny i wciąż rosnący odsetek zasobów 
koniecznych do zapewnienia podwyższenia udziału w rynku pracy i – zgodnie ze skromnymi 
szacunkami – mogliby oni przyczynić się do wzrostu PKB o 4-6%, co stanowi więcej niż 

                                               
1 CEMI 2006 Macro Balance and Growth (Bilans makro i wzrost). Central European Management Intelligence, 
Budapeszt, dokument dostępny na stronie:
http://www.cemi.hu/data/uploadfile/hu_246/phpM2c9oh.Makro%20egyens%C3%BAly%20
%C3%A9s%20gazdas%C3%A1gi%20n%C3%B6veked%C3%A9s.pdf
2 DE LAAT, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion (Ekonomiczne koszty wykluczenia Romów). Bank 
Światowy, dokument dostępny na stronie: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf
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jakiekolwiek państwo europejskie wydaje np. na bezpieczeństwo narodowe.

3.1.3. Koszt zaniechania integracji

Tak więc nie traktując priorytetowo integracji ekonomicznej Romów państwa członkowskie 
tracą znaczną kwotę aktywów finansowych, nie wspominając o korzyściach społecznych. 
Straty obejmują:

o pośredni koszt utraty PKB – w wyniku marginalizacji społecznej bezrobotnych Romów, 
którzy nie uczestniczą w wytwarzaniu produktu krajowego,

o pomoc społeczną i zasiłki z opieki społecznej, jak również ubezpieczenie socjalne i 
zdrowotne zapewniane przez państwo osobom żyjącym w ubóstwie,

o wyższe koszty ochrony zdrowia związane z nieodpowiadającymi normom warunkami 
życiowymi i brakiem prewencji,

o zmarnowane wydatki na edukację – koszty szkół segregacyjnych lub o niskim 
standardzie, które nie zapewniają odpowiedniej edukacji, to zmarnowane pieniądze, 
ponadto szkoły specjalne wymagają wyższych nakładów finansowych,

o dodatkowe koszty związane z bezpieczeństwem wynikające z wyższego wskaźnika 
przestępczości spowodowanej społecznym wykluczeniem i ubóstwem ekonomicznym,

o  koszty administracyjne kontrolowania przepływu wydatków socjalnych1.

W skrócie, ważne jest uzmysłowienie sobie, że integracja społeczna Romów jest nie tylko 
moralnym obowiązkiem, ale również koniecznością ekonomiczną, oraz że ogólna integracja 
Romów jest istotna nie tylko ze względu na jakiś rodzaj miłosierdzia, ale po prostu ze 
względu na interesy finansowe wszystkich państw członkowskich.

                                               
1 MARCINČIN A. i MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for diversity 
(Koszty niewłączenia – kluczem do integracji jest poszanowanie różnorodności). Open Society Foundation, 
Bratysława, dokument dostępny na stronie:
http://www.romadecade.org/files/ftp/Publications/2_cost_of_non_inclusion.pdf


