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Betreft: Verzoekschrift 1365/2011, ingediend door Jiri Focht (Tsjechische nationaliteit), 
namens de organisatie ‘Za rozvoj Kruzberka’, gesteund door 3
medeondertekenaars, over de achteruitgang in de regio Moravice 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestranten verzetten zich tegen de sociale achteruitgang in deze regio, die onder meer 
veroorzaakt is door het sociale beleid van de Tsjechische regering, dat erop gericht was de 
achtergestelde groepen van de samenleving naar deze regio over te brengen, waaronder vele 
leden van de Roma-minderheid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

"Rekwestranten, die de Tsjechische nationaliteit hebben en in de regio Moravice wonen, 
klagen over de sociale achteruitgang van hun regio, die onder andere het gevolg is van het 
voornemen van "ondernemers" (eigenaren van gebouwen/flats) om achtergestelde groepen 
van de samenleving naar deze regio over te brengen, waaronder vele leden van de Roma-
minderheid. Het ruimhartige socialezekerheidsstelsel van de Tsjechische Republiek, dat onder 
andere in een toelage voor sociale huisvesting voorziet, wordt hierbij door de eigenaren van 
de gebouwen/flats op grote schaal misbruikt.

Veel Roma zijn het slachtoffer van racisme, discriminatie en sociale uitsluiting. Met name 
Roma die in sociaal uitgesloten zones/getto's wonen, lopen het risico arm te worden en sociaal 
uitgesloten te raken, waardoor ze geen toegang meer hebben tot sociale voorzieningen, 
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gezondheidszorg en huisvesting. Het onder deze groep hoge werkloosheidspercentage is het 
gevolg van een laag opleidingsniveau, discriminatie op de arbeidsmarkt en het nog altijd niet 
uitgebannen gebrek aan eigen motivering, dat zijn oorsprong vindt in het stelsel van sociale 
uitkeringen. Een betere integratie van Roma is daarom zowel een morele, als een 
economische 'must', maar niet haalbaar zonder een andere instelling bij de meerderheid van de 
bevolking én de leden van de Roma-gemeenschappen zelf.

Het zijn in eerste instantie de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor en die de mogelijkheden 
hebben om het lot van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen te veranderen, en het is dus 
vooral aan hen om de Roma te steunen. (Er zij ook op gewezen dat het oplossen van het 
probleem van de getto's vanwege de decentralisering vooral een taak van gemeenten is; de 
regering kan in feite alleen de regels van het socialezekerheidsstelsel wijzigen, teneinde het 
misbruik van sociale uitkeringen tegen te gaan).

Om de lidstaten te helpen, heeft de EU een breed scala aan wettelijke, beleids- en financiële 
instrumenten ontwikkeld.

Op maandag 21 mei 2012 hechtte de Commissie goedkeuring aan het eerste evaluatieverslag 
van de 'nationale strategieën voor de integratie van Roma', in reactie op het EU-kader voor de 
integratie van Roma dat in april van vorig jaar werd voorgesteld.

In dat EU-kader wordt de lidstaten gevraagd iets te doen aan de sociaal-economische 
uitsluiting van Roma op vier belangrijke gebieden - onderwijs, werkgelegenheid, 
gezondheidszorg en huisvesting - en te waarborgen dat Roma niet worden gediscrimineerd, 
maar worden behandeld als elke andere EU-burger, met gelijke toegang tot grondrechten.

Het feit dat alle lidstaten (en dus ook de Tsjechische Republiek) nationale strategieën hebben 
voorgelegd, bewijst dat er daadwerkelijk politieke wil bestaat om het probleem aan te pakken. 
Er wordt echter nog niet voldoende geld voor deze aanpak vrijgemaakt, en er is behoefte aan 
monitoringmechanismen en aan bestrijding van discriminatie en segregatie.

De Tsjechische regering heeft in 2009 het 'concept integratie Roma 2010-2013' goedgekeurd 
en op 19 februari 2012 aan de Commissie doen toekomen. De hierin vervatte maatregelen 
voor integratie van de Roma op vier belangrijke gebieden (onderwijs, werkgelegenheid, 
gezondheidszorg en huisvesting) zijn goed, maar de nadruk moet meer worden gelegd op 
ontwikkeling van het kind op zeer jeugdige leeftijd en desegregatiemaatregelen in het 
onderwijs, en toegankelijke en gerichte sociale diensten voor werkzoekende Roma, teneinde 
hun kansen op integratie op de arbeidsmarkt te vergroten. Ook op het vlak van concrete 
maatregelen voor niet-discriminerende toegang tot gezondheidszorg en huisvesting kan de 
strategie nog worden verbeterd.

In juni 2012 hechtte de Raad goedkeuring aan de aanbeveling van de Raad betreffende het 
nationale hervormingsprogramma 2012 van de Tsjechische Republiek en aan het advies over 
het Tsjechische convergentieprogramma 2012-2015. Tot de aanbevelingen behoren het nemen 
van aanvullende maatregelen voor het significant uitbreiden van de beschikbaarheid van 
betaalbare en kwalitatief hoogwaardigde preschoolse kinderopvang, verbetering van de 
arbeidsbemiddelingsdiensten door verhoging van de kwaliteit en de doelstreffendheid van 
opleiding, arbeidsbemiddelingsassistentie en individuele diensten, met inbegrip van 
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outsourcing van diensten, en ontwikkeling van een op verbetering gericht kader voor evaluatie 
in het verplichte onderwijs. Deze aanbevelingen zijn stuk voor stuk uitermate relevant voor 
Roma.

In het werkdocument dat aan deze aanbevelingen voorafging, wordt ingegaan op het probleem 
van de sociaal uitgesloten gemeenschappen, zoals de eerder genoemde getto's. In de ogen van 
de Commissie is het verbeteren van de situatie van dit soort gemeenschappen en hun 
geleidelijke uitbanning één van de belangrijkste potentiële bijdragen die de Tsjechische 
republiek kan leveren aan de verwezenlijking van de EU-doelstelling van reducering van de 
armoede met 20 miljoen mensen tegen 2020.

De financiële bijdrage van de Commissie aan het verwezenlijken van de doelstellingen op de 
gebieden armoedebestrijding en eliminatie van sociale uitsluiting loopt via de 
Structuurfondsen. Meerdere Tsjechische operationele programma's bevatten maatregelen voor 
het aanpakken van sociale uitsluiting en het verbeteren van de situatie van Roma, waaronder 
maatregelen voor het aanpakken van sociaal uitgesloten gemeenschappen.

Conclusie

Het ontwikkelen van nationale strategieën is een eerste stap in de juiste richting. Nu gaat het 
erom deze strategieën in de lidstaten ten uitvoer te leggen. Het hoofddoel moet het nu zijn 
daadwerkelijk geïntegreerde maatregelen te nemen en de kosten-batenverhouding van de 
maatregelen te verbeteren. De Europese Commissie zal hier de vinger aan de pols houden.

De Europese Commissie verwacht van de Tsjechische regering dat zij de in het verslag 
aangegeven prioriteiten aanpakt. De Europese Commissie zal de tenuitvoerlegging van de 
'nationale strategieën voor de integratie van Roma' en hetgeen in het kader van Europa 2020 
wordt gedaan jaarlijks tegen het licht houden en hierover verslag uitbrengen aan het Europees 
Parlement en de Raad.

De Commissie evalueert de nationale hervormingsprogramma's en volgt elk jaar welke 
vooruitgang wordt geboekt bij de implementatie van de aanbevelingen.

Aangezien de sociaal uitgesloten gemeenschappen (getto's) de belangrijkste plaatsen zijn waar 
zich armoede, sociale uitsluiting en sociopathologische verschijnselen en misdaad voordoen, 
zal de Commissie hieraan ook in de toekomst aandacht besteden met middelen van de 
Structuurfondsen, en zij verwacht de resultaten hiervan terug te zien in de nieuwe 
operationele programma's die de Tsjechische republiek in 2012 en 2013 gaat uitwerken."


