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1. Účel a rozsah správy

Cieľom správy je priblížiť potrebu zavedenia koordinovanej politiky EÚ na posilnenie 
integrácie rómskych občanov EÚ a podporiť aktívnu spoluprácu medzi zúčastnenými 
stranami, poukázať na možnosť rozvoja takéhoto nástroja a predložiť konkrétne odporúčania. 

Spravodajkyňa argumentuje, že i keď boj proti rasizmu a odstraňovanie diskriminácie sú 
mimoriadne dôležité pri budovaní inkluzívnej spoločnosti, samotné antidiskriminačné 
opatrenia na uľahčenie sociálneho začlenenia Rómov nestačia, pretože ich sociálne 
a ekonomické vylúčenie sa nedefinuje výlučne rasizmom alebo diskrimináciou, ale aj súhrou 
viacerých historicko-hospodárskych faktorov. Celoeurópsky prístup, ktorého cieľom je 
zlepšenie subštandardných životných podmienok, sa preto musí zameriavať na odstraňovanie 
nie chudoby ako takej, ale jej osobitnej podoby, to znamená chudoby najnižšej triedy 
postkomunistického obyvateľstva, ktorá sa geograficky sústreďuje na vidieku a v malých 
mestách, a ktorej väčšina rómskeho obyvateľstva v EÚ buď priamo podlieha, alebo je ňou 
ohrozená. V tomto zmysle ľudské práva druhej a tretej generácie, t.j. právo na prácu, bývanie, 
zdravotnú starostlivosť a vzdelanie, si vyžadujú prinajmenšom rovnaký dôraz ako práva prvej 
generácie, teda práva človeka, a rovnako pevný právny základ.

Táto správa preto nemá v úmysle ani podčiarkovať či analyzovať komplexný jav etnickej 
diskriminácie rómskych občanov EÚ, ani diskutovať o migračných otázkach.

2. Súvislosti – dedičné zaznávanie a sústreďovanie chudoby do get

Povaha chudoby sa za posledné dve desaťročia vo východnej Európe, kde žije väčšina 
Rómov, dramaticky zmenila. V dôsledku zásadných hospodárskych premien, ktoré sa udiali 
po páde komunizmu, a reštrukturalizácií národných hospodárstiev, vypadla väčšina Rómov –
podobne ako ich súputníkov z radov väčšinového obyvateľstva – z trhu práce a postupne sa 
začala vzďaľovať aj spoločnosti. Keďže tradičné spoločenstvá Rómov boli zničené a oni sami 
zároveň sociálne nemobilní, stali sa najviac vylúčenou podskupinou spoločnosti, a tým takmer 
úplne odpojení od národných hospodárstiev.1

Objavila sa nová a izolovaná sociálna vrstva charakterizovaná hlbokou chudobou 
a nedostatočnou schopnosťou postarať sa o živobytie a uspokojiť tie najzákladnejšie potreby. 
Treba však zdôrazniť, že hlboká chudoba nie je vôbec rómsky problém. Len približne jedna 
tretina Východoeurópanov postihnutých chudobou sú Rómovia a naopak: len približne jedna 
tretina Rómov žije v hlbokej chudobe. Podiel tých, čo žijú pod hranicou životného minima, 
alebo tesne na nej, je podobný: najnižšia trieda obyvateľstva na postkomunistickom vidieku a 
v malých mestách nie sú ani výlučne, ani prevažne Rómovia.

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, regionálna správa o 
ľudskom rozvoji, Bratislava, Slovensko, na nahliadnutie na: 
http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-BE5BEB0F6A1D4179
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3. Potreba a možnosti Európskej rómskej stratégie

3.1. Ekonomické dôsledky

3.1.1. Demografický dynamizmus

V porovnaní s rovnako vylúčenými spoločenstvami väčšinového obyvateľstva nájdeme pri 
rómskom obyvateľstve jednu odlišnú črtu, ktorej ekonomický význam treba vyzdvihnúť: 
demografický dynamizmus. Rómske a nerómske obyvateľstvo možno charakterizovať 
opačnými demografickými trendmi: kým väčšinová spoločnosť rapídne starne, podiel Rómov 
rýchlo narastá. Napríklad v Maďarsku v súčasnosti predstavujú Rómovia podľa odhadov 6 až 
8 % celkovej populácie, podľa niektorých odhadov je každý piaty až šiesty novorodenec 
rómskeho pôvodu a podiel Rómov na ekonomicky aktívnej populácii presiahne do roku 2050 
50 %1. Z tohto dôvodu je osobitne dôležité vziať do úvahy, že na jednej strane percento 
Rómov v ekonomicky aktívnej populácii, ktorá na svojich pleciach nesie celý systém 
sociálneho zabezpečenia, neustále rastie, a na druhej strane tu existuje obrovský potenciál 
reintegrácie masívneho počtu nezamestnaných na trh práce.

3.1.2. Integrácia je hospodárska nevyhnutnosť

Integrácia Rómov je potrebnou a z dlhodobého hľadiska finančne výhodnou investíciou: 
Z pohľadu 20 až 30 ročného obdobia – keď sa začnú prejavovať už aj výsledky zmien vo 
vzdelávaní – bude teda lacnejšie rómskych obyvateľov integrovať, než udržiavať ich 
subštandardné sociálno-ekonomické podmienky. Ak by sme dokázali zvýšiť mieru 
zamestnanosti na úroveň, ktorú dosahuje väčšinové obyvateľstvo, zvýšila by sa celková miera 
zamestnanosti o 5 až 10 % v závislosti od podielu rómskej populácie v štáte. Berúc do úvahy 
jej vplyv na rast HDP, aj samotné národné hospodárstva by svojím rastom podnietili zásadné 
zlepšenie všetkých ukazovateľov založených na percentuálnom podiele HDP na obyvateľa.

Podľa väčšiny štandardných ekonomických modelov, ako je model Svetovej banky2, zvýšená 
účasť na trhu práce je nevyhnutná pre uľahčenie hospodárskeho rastu a vyžaduje si najmä 
účasť tých, ktorí sú v produktívnom veku, no nezamestnaní. Podiel Rómov starších ako 50 
rokov je všeobecne nižší v porovnaní s európskym priemerom, a ich podiel na obyvateľstve 
mladšom ako 30 rokov podstatne vyšší. Rómovia preto predstavujú značné a neustále rastúce 
percento zdrojov potrebných na zvýšenie účasti na trhu práce a – podľa skromných odhadov –
by mohli vyvolať 4 až 6 % rast HDP, čo je viac, než hociktorý európsky štát minie napríklad 
na národnú bezpečnosť.

                                               
1 CEMI 2006 Macro Balance and Growth Central European Management Intelligence, Budapešť, k nahliadnutiu 
na :
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 Svetová banka, na nahliadnutie na: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf
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3.1.3. Náklady vyplývajúce z nezačlenenia Rómov

Ak teda členské štáty nezaradia hospodárske začlenenie Rómov k svojim prioritám, premárnia 
nielen značný finančný kapitál, ale najmä sociálne príspevky.  Straty zahŕňajú:

o nepriame náklady zo straty HDP – v dôsledku sociálneho vylúčenia nevytvárajú 
nezamestnaní Rómovia žiaden domáci produkt;

o sociálnu podporu a sociálne dávky, ako aj sociálne a zdravotné zabezpečenie, ktoré štát 
poskytuje chudobným;

o zvýšené zdravotné náklady ako dôsledok subštandardných životných podmienok 
a nedostatočnej prevencie;

o premárnené výdaje na vzdelávanie – náklady na segregované školy a školy na slabej 
úrovni, ktoré neposkytujú kvalitné vzdelanie, predstavujú vyhodené peniaze. Školy 
s osobitnými potrebami si, naopak, vyžadujú vyššie náklady;

o dodatočné náklady na bezpečnosť ako dôsledok vyššej kriminality spôsobenej sociálnym 
vylúčením a ekonomickým nedostatkom;

o administratívne náklady na kontrolu toku výdavkov na sociálne zabezpečenie1.

Záverom treba len pripomenúť, že je dôležité uvedomiť si, že sociálne začlenenie Rómov nie 
je čisto morálnou povinnosťou, ale aj hospodárskou nutnosťou, a že celková integrácia 
Rómov je zásadná nielen ako nejaká charita, ale ako jasný finančný záujem všetkých 
členských štátov.

                                               
1 MARCINČIN A. a MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for diversity
Nadácia otvorenej spoločnosti v Bratislave, na nahliadnutie na:
http://www.romadecade.org/files/ftp/Publications/2_cost_of_non_inclusion.pdf


