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Lūgumrakstu komiteja

30.8.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1365/2011, ko biedrības „Za rozvoj Kruzberka” vārdā 
iesniedza Čehijas valstspiederīgais Jiri Focht un kam pievienoti 3 paraksti, 
par pagrimumu Moravices reģionā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji protestē pret šā reģiona sociālo pagrimumu, ko cita starpā radījusi 
Čehijas valdības sociālā politika, tiecoties uz turieni pārvietot nelabvēlīgā stāvoklī esošās 
iedzīvotāju grupas, jo īpaši daudzus romu minoritātes pārstāvjus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 20. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Lūgumraksta iesniedzēji — Čehijas pilsoņi un Moravices reģiona iedzīvotāji — protestē pret 
viņu reģiona sociālo pagrimumu, ko cita starpā izraisījuši "uzņēmēju" – namīpašnieku / 
dzīvokļu īpašnieku centieni radīt "geto", tiecoties uz turieni pārvietot nelabvēlīgā stāvoklī 
esošās iedzīvotāju grupas, tostarp daudzus romu minoritātes pārstāvjus. Šie namīpašnieki / 
dzīvokļu īpašnieki bieži vien ļaunprātīgi izmanto diezgan dāsno Čehijas sociālās aizsardzības 
sistēmu, kura ļauj saņemt arī sociālā mājokļa pabalstu.

Daudzi romi bieži kļūst par upuriem rasismam, diskriminācijai un sociālajai atstumtībai no 
būtiskām dzīves jomām. Jo īpaši tiem romiem, kas dzīvo sociāli atstumtās vietās – "geto", ir 
nabadzības un sociālās atstumtības risks ar sliktāku piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem, 
veselības aprūpei un pienācīgam mājoklim. Zems izglītības līmenis, diskriminācija darba tirgū 
un joprojām vēl pilnībā nepārvarētais motivācijas trūkums, kas piemīt sociālo pabalstu 
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sistēmai, ir noveduši pie  lielāka bezdarba. Tādēļ labāka romu integrācija ir gan morāla, gan 
ekonomiska nepieciešamība, kas turklāt prasīs izmaiņas uzskatos vairākumam cilvēku, kā arī 
romu kopienu dalībniekiem.

Dalībvalstis ir primāri atbildīgas un kompetentas attiecībā uz marģinalizētu iedzīvotāju grupu 
situācijas mainīšanu, tādējādi rīcība, ar kuru jāatbalsta romi, visupirms ir jāveic dalībvalstīm. 
[Ir svarīgi arī atcerēties, ka sakarā ar decentralizāciju "geto" problēmu risināšanā primārā 
atbildība gulstas uz pašvaldībām, un faktiski valdība var vienīgi grozīt sociālās aizsardzības 
sistēmas uzbūvi, lai novērstu šādu sociālo pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu. ]

Lai palīdzētu dalībvalstīm pievērsties šai situācijai, ES ir darījusi pieejamu plašu klāstu 
juridisko, politisko un finanšu instrumentu.

Pirmdien, 2012. gada 21. maijā, Eiropas Komisija pieņēma pirmo novērtējuma ziņojumu 
attiecībā uz valsts romu integrācijas stratēģijām, ko dalībvalstis ir iesniegušas, reaģējot uz ES 
pamatshēmu romu integrācijai, ar kuru iepazīstināja pagājušā gada aprīlī.

ES pamatshēma aicina dalībvalstis pievērsties romu sociālās un ekonomiskās atstumtības 
problēmai 4 galvenajās jomās — izglītība, nodarbinātība, veselības un mājoklis, vienlaikus 
nodrošinot, ka romi netiek diskriminēti, bet gan pret viņiem izturas kā pret ikvienu citu ES 
pilsoni ar līdzvērtīgu piekļuvi pamattiesībām.

Visas dalībvalsts, starp tām arī Čehija, iesniedza valsts stratēģiju, kas demonstrē ciešu 
politisko apņemšanos atrisināt šo jautājumu. Tomēr nepieciešams paveikt daudz vairāk, ja 
runa ir par pietiekamu līdzekļu nodrošināšanu romu iesaistīšanai, uzraudzības mehānismu 
ieviešanu un cīņu pret diskrimināciju un segregāciju.

Čehijas valdība 2009. gadā pieņēma Romu integrācijas koncepciju 2010.-2013. gadam un 
2012. gada 19. februārī to iesniedza Eiropas Komisijai. Pasākumi romu iekļaušanai, ko 
ierosina Čehijas valdība 4 galvenajās jomās (izglītība, nodarbinātība, veselība un mājoklis), ir 
vērtējami atzinīgi, tomēr ir nepieciešams lielāks uzsvars uz agrīnās bērnības vecuma attīstības 
un desegregācijas pasākumiem izglītībā, pieejamiem un mērķtiecīgiem sociālajiem 
pakalpojumiem romu darba meklētājiem, lai uzlabotu viņu izredzes iekļauties darba tirgū. 
Stratēģija būtu vēl tālāk jāuzlabo ar konkrētiem pasākumiem, lai paredzētu nediskriminējošu 
piekļuvi veselības aprūpei un mājokļiem. 

Padome 2012. gada jūnijā pieņēma Padomes Ieteikumu par Čehijas 2012. gada valsts reformu 
programmu un atzinumu par Čehijas konverģences programmu 2012.-2015. gadam. Čehijai 
tiek ieteikts veikt papildu pasākumus, lai ievērojami uzlabotu piekļuvi izmaksu ziņā pieejamai 
un kvalitatīvai pirmsskolas vecuma bērnu aprūpei, nostiprinātu valsts nodarbinātības 
dienestus, ceļot kvalitāti un efektivitāti apmācībām, palīdzībai darba meklētājiem un 
individualizētajiem pakalpojumiem, tostarp ārpakalpojumiem, un arī izveidotu uz uzlabošanu 
vērstu vērtēšanas sistēmu obligātajā izglītībā. Visi šie ieteikumi ir ļoti plašā mērā saistīti ar 
romiem.

Šiem ieteikumiem pievienotajā dienestu darba dokumentā tika minēta problēma, kas attiecas 
uz sociāli atstumtām kopienām, kā, piemēram, minētais "geto". Faktiski Komisija šādu vietu 
situācijas uzlabošanu un to pakāpenisku likvidēšanu uzskata par vienu no galvenajiem 
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potenciālajiem Čehijas ieguldījumiem ceļā uz ES mērķi līdz 2020. gadam samazināt 
nabadzību par rādītāju 20 miljoni cilvēku.

Turklāt Komisija sniedz finanšu palīdzību, lai sasniegtu šo mērķi nabadzības un sociālās 
atstumtības problēmas jomā, izmantojot struktūrfondus. Ir vairākas Čehijas darbības 
programmas, kas veic intervenci, lai risinātu sociālās atstumtības problēmu un uzlabotu romu 
situāciju, tostarp — pievēršoties sociāli atstumtām teritorijām.

Secinājums
Valsts stratēģiju sagatavošana ir pirmais solis pareizajā virzienā. Tomēr dalībvalstīm tās ir 
jāīsteno. Par galveno mērķi būtu jānosaka: īstenot patiesi integrētus pasākumus un nodrošināt 
intervenču efektivitāti, kurām ļoti bieži ir niecīga vērtība attiecība pret nozīmīgajiem 
līdzekļiem, kas iztērēti. Eiropas Komisija to regulāri uzraudzīs.

Eiropas Komisija sagaida, ka Čehijas valdība pievērsīsies prioritātēm, kas norādītas ziņojumā. 
Eiropas Komisija ik gadus pārskatīs, kā tiek īstenotas valsts romu integrācijas stratēģijas, 
sniedzot ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, kā arī stratēģijas "Eiropa 2020" 
ietvaros. 

Komisija pārskata dalībvalstu valsts reformu programmas un progresa gaitu attiecībā uz 
ieteikumu, ko tām ik gadus adresē.

Tā kā tieši sociāli atstumtās vietās ("geto") ir vislielākā nabadzība, sociāla atstumtība, bet 
arī — sociāli patoloģiskas parādības un noziedzība, Komisija veltīs uzmanību, lai turpmāk 
pievērstos šai problēmai, arī ar struktūrfondu palīdzību, t.i., tā sagaida, ka tām būtiski 
pievērsīsies jaunās darbības programmas, ko Čehija izstrādās 2012.-2013. gadā.


