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1. Namen in obseg poročila

Namen poročila je prikazati potrebo po uvedbi politike vključevanja Romov – državljanov 
EU, ki bi bila usklajena na ravni EU, spodbujati dejavno sodelovanje med zainteresiranimi 
stranmi, predstaviti možnost oblikovanja takega instrumenta in v ta namen izdati posebna 
priporočila. 

Poročevalka bo razpravljala o tem, da sta boj proti rasizmu in odprava diskriminacije sicer 
bistvena za oblikovanje vključujoče družbe, vendar protidiskriminacijski ukrepi sami niso 
dovolj za pospeševanje socialne vključenosti Romov, saj za njihovo socialno in gospodarsko 
izključenost nista kriva le rasizem ali diskriminacija, temveč tudi prepletenost več 
zgodovinskih in gospodarskih dejavnikov. Pristop na ravni EU, katerega namen bi bilo 
reševanje podstandardnih življenjskih pogojev, se zato ne bi smel osredotočiti na odpravo 
revščine same po sebi, temveč posebne oblike revščine, in sicer revščine geografsko 
koncentriranega potranzicijskega podeželskega ali predmestnega nižjega sloja, za katero 
neposredno trpi ali zaradi katere je posredno ogrožena večina romske populacije v EU.  To 
pomeni, da človekove pravice druge in tretje generacije, na primer  pravica do zaposlitve in 
bivališča, zdravstvenega varstva in izobrazbe, zahtevajo vsaj toliko poudarka kot pravice prve 
generacije,  kamor štejejo osebnostne pravice, ter prav tako trdno pravno podlago.

Namen tega poročila torej ni poudariti ali razčleniti zapletenega pojava diskriminacije na 
podlagi etnične pripadnosti, katerega tarča so Romi – državljani EU, pa tudi ne razpravljati o 
vprašanjih, povezanih z migracijami. 

2. Ozadje – prenašanje prikrajšanosti iz roda v rod in getoizacija revščine

V vzhodni Evropi, kjer živi velika večina evropskih Romov, se je narava revščine v zadnjih 
dveh desetletjih dramatično spremenila. Zaradi nezadržnih gospodarskih pretresov, ki so 
sledili padcu komunizma in prestrukturiranju nacionalnih gospodarstev, je večina Romov, kot 
tudi njihovih partnerjev večinske narodnosti, nenadoma izpadla iz trga dela in začela postopno 
drseti na obrobje družbe. Razbitje tradicionalnih skupnosti je potekalo vzporedno z njihovo 
izključitvijo iz socialne mobilnosti, zaradi česar so Romi postali najbolj izključena družbena 
podskupina in posledično skoraj popolnoma izločeni iz nacionalnih gospodarstev1.

Pojavil se je torej nov in osamljen družbeni sloj, za katerega sta značilna globoka revščina in 
pomanjkanje sposobnosti, da bi se sam preživel ali da bi poskrbel vsaj za svoje najbolj 
osnovne potrebe. Ob tem je treba poudariti, da vprašanje globoke revščine ni povezano le z 
Romi. Le tretjina vzhodnih Evropejcev, ki jih je prizadela revščina, je Romov, in obratno: le 
približno tretjina Romov živi v globoki revščini. Deleži tistih, ki živijo pod ravnjo, potrebno 
za preživetje, ali tik nad njo, so si podobni: postkomunističnega podeželskega in 
predmestnega nižjega sloja ne tvorijo izključno Romi, ti pa v njem tudi ne prevladujejo.

                                               
1 Program Združenih narodov za razvoj 2002 "Past odvisnosti – kako se ji izogniti – Romi v srednji in vzhodni 
Evropi", regionalno poročilo o človekovih pravicah, Bratislava, Slovaška je na voljo na spletni strani 
http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-BE5BEB0F6A1D4179
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3. Nujnost in možnost evropske strategije za Rome

3.1. Gospodarske posledice

3.1.1. Demografska dinamika

Romska populacija se od enako izključenih večinskih skupnosti razlikuje po posebni 
značilnosti, ki jo je zaradi njenega gospodarskega pomena treba poudariti: demografske 
dinamike. Za romske in neromske populacije so značilni nasprotujoči si demografski trendi: 
medtem ko se večinska družba naglo stara, se delež Romov hitro povečuje. Na Madžarskem 
naj bi Romi trenutno predstavljali 6–8 odstotkov celotnega prebivalstva. Po nekaterih ocenah 
je Rom vsak peti do šesti novorojenček in delež Romov v delovno aktivnem prebivalstvu naj 
bi do leta 2050 presegel 50 odstotkov1. Zato je zelo pomembno po eni strani upoštevati stalno 
naraščajoči delež Romov v aktivni populaciji, ki nosi breme sistema socialne varnosti, po 
drugi strani pa ogromen potencial, ki ga predstavlja ponovna vključitev številčno močnega 
deleža nezaposlenega prebivalstva na trg dela. 

3.1.2. Vključevanje je gospodarska nujnost

Vključevanje Romov je nujna naložba, ki je dolgoročno finančno donosna: V 20- do 30-
letnem obdobju – v katerem se bodo začeli med drugim kazati tudi učinki sprememb na 
področju šolstva –, je romsko populacijo dejansko ceneje vključiti, kot pa vzdrževati njihove 
podstandardne socialno-gospodarske razmere. Če bi stopnjo zaposlenosti med Romi dvignili 
na raven zaposlenosti večine, bi se skupna stopnja zaposlitve dvignila za 5–10 %, odvisno od 
deleža romskega prebivalstva v državi. To bi vplivalo tudi na BDP in nacionalna 
gospodarstva bi beležila znatno izboljšanje vseh kazalnikov, ki temeljijo na odstotku BNP na 
prebivalca.

Upoštevajoč najbolj standardne gospodarske modele, na primer model Svetovne banke2, je 
povečanje udeležbe na trgu dela – zlasti brezposelnih oseb iz skupine delovno aktivnega 
prebivalstva –, nujno potrebno za omogočanje gospodarske rasti. Delež Romov, starejših od 
50 let, je na splošno manjši od evropskega povprečja, medtem ko je število oseb, mlajših od 
30 let, znatno večje. Romi torej predstavljajo pomemben in stalno naraščajoč odstotek 
potrebnih virov za povečanje udeležbe na trgu dela in bi po skromnih ocenah lahko prinesli 4–
6 % povečanje nacionalnih BDP, kar je na primer več kot katera koli evropska država porabi 
za nacionalno varnost.

                                               
1 CEMI 2006 „Makroravnovesje in rast“. Central European Management Intelligence (Obveščevalna dejavnost o 
upravljanju v srednji Evropi), Budimpešta, na voljo na spletni strani:
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. 2020 Economic costs of Roma exclusion (Ekonomski stroški izključevanja Romov) 
Svetovna banka, na voljo na spletni strani 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf
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3.1.3. Stroški nevključevanja 

Države članice ne dajejo prednosti gospodarskemu vključevanju Romov in tako izgubljajo 
znatne količine finančnih sredstev, da o družbeni koristi sploh ne govorimo. Izgube 
vključujejo:

o posredne stroške izgube BDP – zaradi socialne izključenosti brezposelni Romi ničesar ne 
prispevajo k domačemu proizvodu;

o socialno varstvo in socialne ugodnosti ter socialno in zdravstveno zavarovanje, ki jih 
država nudi revnim; 

o večje stroške zdravstvenega varstva, ki so posledica podstandardnih življenjskih pogojev 
in pomanjkanja preventivnih dejavnosti;

o zapravljene stroške za izobraževanje – stroški za segregirane šole in/ali šole z nižjim 
izobrazbenim standardom, ki ne omogočajo kakovostne izobrazbe, pomenijo zapravljanje 
denarja; stroški za posebne šole pa so povrh še višji;

o večje stroške za varnost zaradi večje stopnje kriminala, ki ga povzročata socialna 
izključenost in ekonomska prikrajšanost;

o upravne stroške nadzora nad odhodki za socialno skrbstvo1.

Na kratko, pomembno se je zavedati, da socialno vključevanje Romov ni le moralna dolžnost, 
temveč tudi ekonomska nujnost. Celovita integracija Romov ni neke vrste dobrodelna 
dejavnost, temveč neposredni finančni interes vseh držav članic. 

                                               
1 MARCINČIN A. in MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for diversity 
(Stroški nevključevanja - Spoštovanje drugačnosti je ključno za integracijo.)  Open Society Foundation, 
Bratislava, na voljo na spletni strani:
http://www.romadecade.org/files/ftp/Publications/2_cost_of_non_inclusion.pdf


