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benyújtott 1365/2011. számú, 3 aláírást tartalmazó petíció a moravicei térség 
leépüléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtói tiltakoznak a térség társadalmi leépülése ellen, amely többek között a cseh 
kormány szociálpolitikája miatt következik be, amely hátrányos helyzetű, köztük számos, a 
roma kisebbséghez tartozó személyt telepít át erre a területre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A petíció benyújtói, akik cseh állampolgárok és a Moravice régió lakosai, térségük társadalmi 
leépülése miatt emelnek panaszt, amely többek között annak köszönhető, hogy bizonyos 
„vállalkozók” – lakás- és háztulajdonosok – gettót kívánnak létrehozni a térségben oly 
módon, hogy hátrányos helyzetű, köztük számos, a roma kisebbséghez tartozó személyt 
költöztetnek erre a területre. E lakás- és háztulajdonosok gyakran visszaélnek a Cseh 
Köztársaság meglehetősen bőkezű szociális védelmi rendszerével, amely még szociális 
lakhatási juttatást is biztosít.

Számos roma ember válik a rasszizmus, a megkülönböztetés, valamint az élet alapvető 
területeiről történő társadalmi kirekesztés áldozatává. Különösen azok a romák vannak kitéve 
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a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának, akik társadalomtól elkülönített 
helyeken, azaz gettókban élnek, és így nem megfelelő a szociális szolgáltatásokhoz, az 
egészségügyi ellátáshoz és a tisztességes lakhatáshoz való hozzáférésük. Az alacsony 
képzettségi szint, a munkaerő-piaci megkülönböztetés, valamint a szociális ellátó 
rendszerekre való támaszkodástól való eltántorítás hiánya magas munkanélküliségi rátához 
vezetett. A romák jobb integrációja ezért egyrészt morális, másrészt gazdasági szempontból is 
elengedhetetlen, amihez ezenkívül az emberek nagy részében, valamint a roma közösségek 
tagjaiban rögzült gondolkodási formák megváltoztatása szükséges.

A perifériára szorult népesség helyzetének megváltoztatása elsősorban a tagállamok feladata 
és hatásköre, így a romák támogatásához szükséges fellépéseket mindenekelőtt nekik kell 
elindítaniuk. (Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a decentralizáció következtében 
a gettók problémájának megoldása elsősorban az önkormányzatok felelőssége, és a kormány 
valójában csak a szociális védelmi rendszert módosíthatja annak érdekében, hogy elkerülje a 
szociális juttatásokkal való visszaélést.)

Annak érdekében, hogy támogassa a tagállamokat e helyzet kezelésében, az Unió jogi, 
szakpolitikai és pénzügyi eszközök széles skáláját bocsátotta rendelkezésre.

A romák integrációját célzó, tavaly áprilisban előterjesztett uniós keretrendszerre adott 
válaszként 2012. május 21-én, hétfőn az Európai Bizottság elfogadta a tagállamok által 
benyújtott nemzeti romaintegrációs stratégiákról szóló első értékelő jelentését.

Az uniós keretrendszer felszólítja a tagállamokat, hogy kezeljék a romák négy 
kulcsfontosságú területen, azaz az oktatásban, a foglalkoztatásban, az egészségügyben és a 
lakhatásban történő társadalmi és gazdasági kirekesztését, és mindeközben biztosítsák, hogy a 
romákat megkülönböztetésmentesen, valamennyi más uniós polgárral egyenlő elbánásban 
részesítsék, az alapvető jogokhoz való egyenlő hozzáférés mellett.

Valamennyi tagország, köztük a Cseh Köztársaság is benyújtotta nemzeti stratégiáját, ami arra 
enged következtetni, hogy határozott politikai elkötelezettség áll fenn a probléma kezelésére. 
Ugyanakkor rengeteg még a tennivaló a romaintegrációra fordított elegendő forrás biztosítása, 
az ellenőrző mechanizmusok beindítása, valamint a megkülönböztetés és a szegregáció 
leküzdése tekintetében.

A cseh kormány 2009-ben fogadta el a 2010–2013-as időszakra vonatkozó romaintegrációs 
stratégiát, és 2012. február 19-én nyújtotta be azt az Európai Bizottság részére. A Bizottság 
üdvözli a romák négy kulcsfontosságú területen (az oktatásban, a foglalkoztatásban, az 
egészségügyben és a lakhatásban) történő integrációja érdekében a cseh kormány által 
javasolt intézkedéseket, ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kell fektetni a koragyermekkori 
fejlesztésre, az oktatásban a szegregáció megszüntetése érdekében hozott intézkedésekre, 
valamint a roma munkakeresők számára hozzáférhető és célzott szociális szolgáltatásokra 
annak érdekében, hogy javuljanak integrációs esélyeik a munkaerőpiacon. A stratégiát olyan 
konkrét intézkedésekkel lehetne még tovább javítani, amelyek megkülönböztetésmentes 
hozzáférést biztosítanak az egészségügyi ellátáshoz és a lakhatáshoz. 

2012 júniusában a Tanács ajánlást fogadott el a Cseh Köztársaság 2012. évi nemzeti 
reformprogramjáról, valamint véleményt nyilvánított a Cseh Köztársaság 2012–2015-ös 
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időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjáról. Azt javasolja a Cseh Köztársaságnak, hogy 
tegyen további lépéseket annak érdekében, hogy jelentős mértékben javuljon hozzáférés a 
megfizethető és minőségi iskola előtti nevelési intézményekhez, a képzés, munkakeresési 
segítség és az egyénre szabott szolgáltatások, köztük a kiszervezett szolgáltatások 
minőségének és hatékonyságának növelésével szilárdítsa meg az állami foglalkoztatási 
szolgálatokat, valamint alakítsa ki a kötelező oktatás fejlődésorientált értékelési keretét. Ezen 
ajánlások mindegyike nagymértékben vonatkozik a romákra.

Az ajánlásokat támogató szolgálati munkadokumentum megemlítette a szóban forgó gettóhoz 
hasonló, a társadalomból kirekesztett közösségek problémáját is. A Bizottság szerint az ilyen 
helyszínek helyzetének javítása, majd azok fokozatos felszámolása révén a Cseh Köztársaság 
valószínűleg nagymértékben hozzájárulna az Unió azon célkitűzésének eléréséhez, hogy 
2020-ra 20 millióval csökkentse a szegénységben élők számát.

A Bizottság ezenkívül a strukturális alapok révén pénzügyi segítséget nyújt a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés terén elérendő fenti cél eléréséhez. Számos olyan cseh operatív 
program létezik, amely a romák társadalmi kirekesztésének kezelését és helyzetének javítását, 
többek között a társadalomtól elszigetelt életterek problémájának kezelését tűzte ki célul.

Következtetés
A nemzeti stratégia kidolgozása az első lépés a megfelelő irányba. Most a tagállamokon a sor, 
hogy végre is hajtsák azokat. A legfőbb célkitűzés a valóban integrált intézkedések 
meghozatala, illetve az olyan intézkedések hatékonyságának biztosítása, amelyek gyakran 
jelentős pénzügyi ráfordítás mellett kis értéket képviselnek. Az Európai Bizottság ezt 
rendszeresen ellenőrizni fogja.

Az Európai Bizottság arra számít, hogy a cseh kormány kezeli a jelentésben meghatározott 
prioritásokat. Az Európai Parlament és a Tanács számára készített jelentések formájában, 
valamint az Európa 2020 stratégia keretében éves szinten felül fogja vizsgálni a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák végrehajtását. 

A Bizottság éves szinten felülvizsgálja a tagállamok nemzeti reformprogramjait, valamint a 
hozzájuk intézett ajánlások terén tett előrelépéseket.

Mivel a társadalomból kirekesztett életterek (gettók) a szegénység, a társadalmi kirekesztés, 
illetve a szociopatologikus jelenségek és a bűnözés legfőbb színterei, a Bizottság a jövőben a 
strukturális alapok segítségével is figyelmet fog fordítani e probléma kezelésére, és arra 
számít, hogy a Cseh Köztársaság 2012–2013-ban kidolgozandó új operatív programjai 
jelentős mértékben foglalkoznak majd ezzel a kérdéskörrel.


