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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1365/2011 af Jiri Focht, tjekkisk statsborger, for "Za rozvoj 
Kruzberka", og tre medunderskrivere, om forringelsen i regionen Moravice

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod den sociale forringelse i denne region, som bl.a. skyldes den 
tjekkiske regerings socialpolitik, som sigter mod at overføre de dårligt stillede 
befolkningsgrupper, herunder mange medlemmer af romamindretallet, til denne region.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Andragerne, som er tjekkiske statsborgere og indbyggere i regionen Moravice, klager over 
den sociale forringelse i deres region, som bl.a. skyldes "iværksætteres" plan om at skabe en 
ghetto, hvilket vil sige at ejere af bygninger/lejligheder har planer om at overføre dårligt 
stillede befolkningsgrupper, herunder mange medlemmer af romamindretallet, til denne 
region. Det temmelig generøse sociale beskyttelsessystem i Den Tjekkiske Republik, som 
også omfatter boligydelse, misbruges ofte af disse ejere af bygninger/lejligheder.

Mange romaer er ofte ofre for racisme, forskelsbehandling og social udelukkelse fra 
væsentlige områder af samfundet. Særlig romaer, der bor i socialt udstødte områder – ghettoer 
– er i risiko for fattigdom og social udelukkelse med ringere adgang til sociale tjenester, 
sundhedspleje og anstændige boliger. Lave uddannelsesniveauer, forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet og den endnu ikke helt udryddede manglende motivation, der skyldes 
socialsikringssystemet, har ført til en høj arbejdsløshed. Det er derfor en såvel moralsk som 
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økonomisk nødvendighed at sikre en bedre integration af romaer, hvilket desuden vil kræve 
en holdningsændring hos størstedelen af befolkningen såvel som hos medlemmerne af 
romasamfundene.

Medlemsstaterne har det primære ansvar for og kompetencerne til at ændre situationen for 
marginaliserede befolkninger, så indsatsen for at støtte romaer beror først og fremmest på 
dem. [Det er også nødvendigt at huske på, at det på grund af decentraliseringen primært er 
kommunernes ansvar at løse problemet med ghettoer, og at regeringen rent faktisk kun kan 
ændre rammerne om socialsikringssystemet for at undgå et sådant misbrug af sociale goder.]

EU har stillet en række retlige, politiske og finansielle instrumenter til rådighed for at støtte 
medlemsstaterne i at håndtere denne situation.

Mandag den 21. maj 2012 vedtog Kommissionen sin første vurderingsrapport om de nationale 
strategier for romaernes integration, som medlemsstaterne havde indgivet som svar på EU-
rammen for romaernes integration, der blev forelagt i april sidste år.

EU-rammen opfordrer medlemsstaterne til at tage fat på den sociale og økonomiske 
udstødelse af romaer inden for fire hovedområder – uddannelse, beskæftigelse, sundhed og 
bolig, og samtidig sikre, at romaer ikke forskelsbehandles, men behandles som enhver anden 
EU-borger med lige adgang til grundlæggende rettigheder.

Alle medlemsstaterne, herunder Den Tjekkiske Republik, forelagde den nationale strategi, 
hvilket vidner om et stærkt politisk tilsagn til at håndtere dette spørgsmål. Der er dog behov 
for en meget større indsats, når det gælder om at sikre en tilstrækkelig finansiering af 
romaernes inklusion, indføre overvågningsmekanismer og bekæmpe forskelsbehandling og 
segregation.

Den tjekkiske regering vedtog i 2009 konceptet for integration af romaer for 2010-2013 og 
forelagde det for Kommissionen den 19. februar 2012. De foranstaltninger, som den tjekkiske 
regering foreslog for inklusion af romaer inden for fire hovedområder (uddannelse, 
beskæftigelse, sundhed og bolig), hilses velkommen, men det er imidlertid nødvendigt at 
lægge større vægt på udviklingen i den tidlige barndom og bekæmpelse af segregation inden 
for uddannelse samt tilgængelige og målrettede sociale tjenester for jobsøgende romaer for at 
forbedre deres chancer for integration på arbejdsmarkedet. Strategien kan forbedres yderligere 
gennem konkrete tiltag for at give ikkediskriminerende adgang til sundhedspleje og bolig. 

Den 12. juni 2012 vedtog Rådet henstillingen om Den Tjekkiske Republiks nationale 
reformprogram for 2012 og udtalelsen om Den Tjekkiske Republiks konvergensprogram for 
2012-2015. Det anbefales Den Tjekkiske Republik at træffe yderligere foranstaltninger for at 
forbedre tilgængeligheden af pasningsmuligheder for børn i førskolealderen til en rimelig pris 
og af høj kvalitet, styrke offentlige arbejdsformidlinger ved at øge kvaliteten og effektiviteten 
af uddannelse, jobsøgningsbistand og individualiserede tjenester, herunder eksternaliserede 
tjenesteydelser, og ligeledes etablere en forbedringsorienteret evalueringsramme inden for den 
obligatoriske uddannelse. Alle disse anbefalinger er yderst relevante for romaer.

Arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene, som støttede disse anbefalinger, 
påpegede problemet med de socialt udstødte samfund såsom den pågældende ghetto.
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Kommissionen betragter rent faktisk forbedringen af situationen for sådanne områder og deres 
gradvise udryddelse som et af Den Tjekkiske Republiks vigtigste potentielle bidrag til EU's 
mål om at reducere antallet af fattige mennesker med 20 millioner senest i 2020.

Endvidere yder Kommissionen finansiel bistand ved hjælp af strukturfondene for at nå dette 
mål på området fattigdom og social udstødelse. Der er adskillige tjekkiske operationelle 
programmer, der griber ind for at håndtere social udstødelse og forbedre situationen for 
romaerne, og de beskæftiger sig herunder med socialt udstødte områder.

Konklusion
Udarbejdelsen af de nationale strategier er et første skridt i den rigtige retning. Nu skal de så 
gennemføres af medlemsstaterne.  Det vigtigste mål bør være at iværksætte reelt integrerede 
foranstaltninger og sikre effektiviteten af indgrebene, der ofte kun har ringe betydning i 
forhold til de betydelige finansielle ressourcer, der ydes. Kommissionen vil overvåge dette 
regelmæssigt.

Kommissionen forventer, at den tjekkiske regering vil beskæftige sig med de prioriteter, der 
angives i rapporten. Kommissionen reviderer hvert år gennemførelsen af de nationale 
strategier for romaernes integration og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, 
ligeledes inden for rammerne af Europa 2020. 

Kommissionen reviderer medlemsstaternes nationale reformprogrammer og fremskridtene 
med hensyn til de anbefalinger, der forelægges dem hvert år.

Eftersom socialt udstødte områder (ghettoer) er de områder, der primært er ramt af fattigdom 
og social udstødelse, men også af socialpatologiske fænomener og kriminalitet, vil 
Kommissionen lægge vægt på også at løse dette problem ved hjælp af strukturfonde. Den 
forventer, at de nye operationelle programmer, som Den Tjekkiske Republik vil udarbejde i 
2012-2013, vil fokusere væsentligt på dette problem.


