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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1365/2011, imressqa minn Jiri Focht, ta’ ċittadinanza Ċeka, f'isem 
l-Assoċjazzjoni "Za rozvoj Kruzberka", bi 3 firem, dwar id-degrad fir-
reġjun ta’ Moravice

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipprotesta kontra d-degrad soċjali ta’ din iż-żona kkawżata fost l-oħrajn mill-
politika soċjali tal-gvern Ċek li għandu t-tendenza li jitrasferixxi gruppi żvantaġġati tal-
popolazzjoni, fosthom ħafna membri tal-minoranza Rom.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-20 ta’ April 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Awwissu 2012.

Il-petizzjonanti, li huma ċittadini Ċeki u abitanti tar-reġjun Moravice, qegħdin jilmentaw dwar
it-tnaqqis soċjali tar-reġjun tagħhom, ikkawżata minn, inter alia, l-intenzjoni ta' "imprendituri"
sidien ta' bini/flats li jinħolqu ghetto u li biħsiebhom jiċċaqalqu setturi deprivati tal-
popolazzjoni fihom, inklużi ħafna membri tal-minoranza Roma. Is-sistema għall-protezzjoni 
soċjali pjuttost ġeneruża tar-Repubblika Ċeka, li tippermetti wkoll għotja għall-
akkomodazzjoni soċjali, ta' spiss tintuża ħażin minn dawn is-sidien ta' bini/flats.

Ħafna Roma ta' spiss jaqgħu vittma ta' razziżmu, diskriminazzjoni u esklużjoni soċjali minn 
oqsma ta' għaxjien essenzjali. Speċjalment Roma li qegħdin jgħixu fil-lokalitajiet esklużi 
soċjalment – il-ghettos huma fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali b'anqas aċċess għal 
servizzi soċjali u tas-saħħa u għal akkomodazzjoni diċenti. Livelli baxxi ta' edukazzjoni, 
diskriminazzjoni fis-swieq tax-xogħol u nuqqas ta' motivazzjoni li s'issa ma ġiex 
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kompletament indirizzat, wasslu għal livell ta' qgħad għoli. L-integrazzjoni aħjar tar-Roma
hija għalhekk imperattiv kemm morali kif ukoll ekonomiku u, li barra minn hekk, se tirrikjedi 
bidla fl-inklinazzjonijiet tal-maġġoranza tal-poplu kif ukoll tal-membri tal-komunitajiet tar-
Roma.

L-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà primarja u l-kompetenzi biex ibidlu s-
sitwazzjoni tal-popolazzjonijiet marġinalizzati, u b'hekk l-azzjoni għall-appoġġ tar-Roma
tinsab l-ewwel u qabel kollox f'idejhom. [Jeħtieġ ukoll li wieħed iqis li minħabba d-
deċentralizzazzjoni, is-soluzzjoni tal-problemi tal-ghettos hija primarjament ir-responsabbiltà
tal-muniċipalitajiet, u fil-fatt il-gvern jista' biss jibdel l-iffissar tas-sistema ta' protezzjoni
soċjali biex jiġi evitat l-użu ħażin ta' benefiċċji soċjali. ]

Biex tappoġġja lill-Istati Membri biex ikunu jistgħu jindirizzaw din is-sitwazzjoni, l-UE 
għamlet disponibbli firxa wiesgħa ta' strumenti legali, politiċi u finanzjarji.

Nhar it-Tnejn il-21 ta' Mejju, 2012, il-Kummissjoni Ewropea adottat l-ewwel rapport ta' 
valutazzjoni tagħha dwar l-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Roma mressqa mill-
Istati Membri bħala risposta għall-Qafas tal-UE dwar l-integrazzjoni tar-Roma, ippreżentat 
f'April tas-sena ta' qabel.

Il-Qafas tal-UE jappella lill-Istati Membri biex jindirizzaw l-esklużjoni soċjali u ekonomika 
tar-Roma f'erba' oqsma ewlenin - l-edukazzjoni, l-impjieg, is-saħħa u l-akkomodazzjoni
filwaqt li jiżguraw li r-Roma ma jiġux diskriminati imma ttrattati bħala kwalukwe ċittadin 
ieħor tal-UE b'aċċess ugwali għal drittijiet fundamentali.

L-Istati Membri kollha inkluża r-Repubblika Ċeka ppreżentaw l-istrateġija nazzjonali li turi li
hemm impenn politiku qawwi biex din il-kwistjoni tiġi indirizzata. Madankollu, fadal ħafna xi
jsir fir-rigward tal-akkwist ta' finanzjament suffiċjenti għall-inklużjoni tar-Roma, għat-tqegħid
ta' mekkaniżmi ta' monitoraġġ u għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u s-segregazzjoni.

Fl-2009, il-gvern Ċek adotta l-Kunċett għall-Integrazzjoni tar-Roma għall-perjodu 2010-2013
u ressqu lill-Kummissjoni Ewropea fid-19 ta' Frar 2012. Il-miżuri għall-inklużjoni tar-Roma
proposti mill-gvern Ċek f'erba' oqsma ewlenin (l-edukazzjoni, l-impjieg, is-saħħa u l-
akkomodazzjoni) jintlaqgħu tajjeb, madankollu, hemm bżonn li ssir enfasi akbar fuq l-
iżvilupp tat-tfulija bikrija u miżuri kontra d-desegregazzjoni fl-edukazzjoni, u fuq servizzi 
soċjali aċċessibbli u mmirati għal persuni Roma li qegħdin ifittxu li jtejbu l-possibbilitajiet 
tagħhom ta' integrazzjoni fis-suq tax-xogħol. L-istrateġija tista' tiġi mtejba aktar permezz ta' 
miżuri konkreti li jipprovdu aċċess mhux diskriminatorju għall-kura tas-saħħa. 

F'Ġunju tal-2012 il-Kunsill adotta r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-programm ta' 
riforma nazzjonali 2012 tar-Repubblika Ċeka u l-opinjoni dwar il-programm ta' konverġenza
tar-Repubblika Ċeka għall-perjodu 2012-2015. Huwa rakkomandat li r-Repubblika Ċeka
għandha tieħu miżuri addizzjonali biex izżid b'mod sinifikanti d-disponibbiltà ta' kura tat-tfal 
qabel l-iskola affordabbli u ta' kwalità għolja, issaħħaħ is-servizzi pubbliċi tal-impjieg billi 
żżid il-kwalità u l-effettività tat-taħriġ, l-assistenza għat-tiftix tal-impjieg u servizzi 
individwalizzati, inklużi servizzi esternalizzati, u tistabbilixxi wkoll b'mod obbligatorju, qafas 
ta' evalwazzjoni orjentat lejn it-titjib. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet kollha huma relevanti 
ħafna għar-Roma.
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Id-dokument ta' ħidma tal-persunal li jsostni dawn ir-rakkomandazzjonijiet isemmi l-
problema tal-komunitajiet soċjalment esklużi, bħalma huma l-ghettos ikkonċernati. Fil-fatt, it-
titjib fis-sitwazzjoni ta' tali lokalitajiet u l-eliminazzjoni gradwali tagħhom jitqiesu mill-
Kummissjoni bħala wieħed mill-kontribuzzjonijiet potenzjali ewlenin tar-Repubblika Ċeka
għall-mira tal-UE biex sal-2020 in-nies foqra jonqsu b'20 miljun persuna.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni qed tipprovdi assistenza finanzjarja għall-ilħuq ta' din il-
mira fil-qasam tal-faqar u l-esklużjoni soċjali permezz tal-fondi strutturali. Hemm diversi 
programmi operattivi Ċeki li qegħdin jagħmlu interventi biex jindirizzaw l-esklużjoni soċjali
u biex itejbu s-sitwazzjoni tar-Roma, inkluż l-indirizzar ta' lokalitajiet esklużi soċjalment.

Konklużjoni
It-tfassil tal-istrateġiji nazzjonali huwa l-ewwel pass fid-direzzjoni t-tajba. Issa jeħtieġu li jiġu 
implimentati fl-Istati Membri. L-għan ewlieni għandu jkun it-tfassil ta' miżuri tassew integrati 
u li tiġi żgurata l-effikaċja tal-interventi li ħafna drabi ftit li xejn ikollhom valur meta mqabbel 
mar-riżorsi finanzjarji sinifikanti li jintefqu. Il-Kummissjoni Ewropea se timmonitorja dan 
b'mod regolari.

Il-Kummissjoni Ewropea tistenna li l-gvern Ċek għandu jindirizza l-prijoritajiet enfasizzati
fir-rapport. Il-Kummissjoni Ewropea se tirrevedi annwalment l-implimentazzjoni tal-
Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Roma, fejn se tirrapporta lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill, kif ukoll skont il-qafas Ewropa 2020. 

Il-Kummissjoni qed tirrevedi l-Programmi ta' Riforma Nazzjonali tal-Istati Membri u l-
progress dwar rakkomandazzjoni indirizzata lilhom kull sena.

Peress li l-lokalitajiet esklużi soċjalment (ghettos) huma l-postijiet prinċipali ta' faqar, 
esklużjoni soċjali, iżda wkoll ta' fenomeni soċjo-patoloġiċi u għall-kriminalità, il-
Kummissjoni se tagħti attenzjoni partikolari biex tindirizza din il-problema fil-futur anke
permezz ta' fondi strutturali, jiġifieri tistenna li l-problema se tiġi indirizzata b'mod sostanzjali
mill-programmi operazzjonali ġodda li għandhom jiġu elaborati mir-Repubblika Ċeka bejn 
2012-2013.


