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Komisja Petycji

30.8.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1365/2011, którą złożył Jiri Focht (Czechy) w imieniu 
stowarzyszenia Za rozvoj Kruzberka, wraz z 3 podpisami, w sprawie 
degradacji społecznej w regionie Moravice

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestują przeciwko degradacji społecznej wymienionego regionu 
spowodowanej m.in. polityką społeczną czeskiego rządu, który rzekomo ma tam przenosić 
słabsze grupy społeczne, w szczególności licznych członków mniejszości romskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Składający petycję, obywatele Czech zamieszkali w regionie Morawice, protestują przeciwko 
degradacji społecznej tego regionu, spowodowanej, między innymi, zamiarem utworzenia 
getta przez „przedsiębiorców” – właścicieli budynków lub mieszkań, którzy zamierzają tam 
przenieść uboższe grupy społeczeństwa, w tym wielu członków mniejszości romskiej. 
Właściciele budynków/mieszkań często nadużywają systemu opieki społecznej, który jest w 
Republice Czeskiej dość szczodry i przewiduje również zasiłek na mieszkania socjalne.

Wielu Romów jest często ofiarami rasizmu, dyskryminacji i wykluczenia społecznego w 
głównych dziedzinach życia. W szczególności Romowie mieszkający w miejscach 
wykluczonych z życia społecznego (w gettach) są szczególnie narażeni na ubóstwo i 
wykluczenie społeczne ze względu na bardzo ograniczony dostęp do usług społecznych, 
opieki zdrowotnej i przyzwoitych warunków mieszkaniowych. Niski poziom edukacji, 
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dyskryminacja na rynku pracy, nadal nieprzezwyciężony problem braku motywacji, oparty na 
systemie świadczeń socjalnych, doprowadziły do wysokiego bezrobocia. Lepsza integracja 
Romów jest w związku z tym koniecznością gospodarczą i będzie ona wymagać zmiany 
mentalności większości osób, a także członków społeczności romskiej.

Główna odpowiedzialność spoczywa na państwach członkowskich, które mają odpowiednie 
kompetencje, aby zmienić sytuację marginalizowanych społeczności, i dlatego też działania 
mające na celu wspieranie Romów należą przede wszystkim do państw członkowskich. 
[Należy również pamiętać, że ze względu na decentralizację rozwiązywanie problemów 
związanych z gettami należy przede wszystkim do gmin, a rządy mogą w rzeczywistości tylko 
zmienić koncepcję systemu zabezpieczenia społecznego, aby uniknąć takiego nadużywania 
świadczeń społecznych.]

Aby wspierać państwa członkowskie w takich sytuacjach, UE udostępniła wiele instrumentów 
prawnych, politycznych i finansowych.

W poniedziałek 21 maja 2012 r. Komisja Europejska zatwierdziła swoje pierwsze 
sprawozdanie oceniające krajowe strategie integracji Romów, przedłożone przez państwa 
członkowskie w odpowiedzi na unijne ramy krajowych strategii integracji Romów, które 
przedstawiono w kwietniu ubiegłego roku.

W unijnych ramach wezwano państwa członkowskie do zajęcia się społecznym i 
gospodarczym wykluczeniem Romów w 4 kluczowych dziedzinach – edukacji, zatrudnienia, 
zdrowia i warunków mieszkaniowych – traktując jednocześnie Romów jak wszystkich innych 
obywateli UE, dbając o ich niedyskryminowanie i o to, aby mogli korzystać z praw 
podstawowych.

Wszystkie państwa członkowskie, w tym Republika Czeska, przedstawiły krajowe strategie, 
które świadczą o silnym politycznym zaangażowaniu w rozwiązywanie tych problemów. 
Należy jednak nadal pracować, aby zapewnić odpowiednie środki finansowe na włączenie 
Romów, wprowadzając mechanizmy nadzoru oraz zwalczając dyskryminację i segregację.

W 2009 r. rząd Czech przyjął koncepcję integracji Romów na lata 2010-2013 i przedstawił go
Komisji Europejskiej w dniu 19 lutego 2012 r. Z zadowoleniem przyjęto proponowane przez 
rząd czeski środki włączenia Romów w 4 kluczowych dziedzinach (edukacja, zatrudnienie, 
zdrowie i warunki mieszkaniowe). Należy jednak położyć większy nacisk na działania 
dotyczące wczesnego rozwój dziecka i zniesienia segregacji w szkolnictwie, dostępu do usług 
społecznych przeznaczonych dla Romów poszukujących pracy, aby zwiększyć ich szanse na 
wejście na rynek pracy. Strategię tę można by jeszcze ulepszyć konkretnymi środkami w celu 
zniesienia dyskryminacji w dostępie do opieki zdrowotnej i przyzwoitych warunków 
mieszkaniowych. 

W czerwcu 2012 r. Rada przyjęła zalecenie w sprawie krajowego programu reform Republiki 
czeskiej na rok 2012 i opinię w sprawie programu konwergencji Republiki Czeskiej na okres 
2012-2015. Zalecono Republice Czeskiej, aby podjęła dodatkowe działania w celu znacznego 
zwiększenia dostępu do placówek opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym wysokiej 
jakości i o przystępnej cenie, wzmocnienie usług publicznych w zakresie zatrudnienia 
poprzez podniesienia jakości i skuteczności szkoleń, pomocy w szukaniu pracy i usług dla 
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pojedynczych osób, w tym usług zlecanych na zewnątrz, a także określenia ram oceny w celu 
poprawy systemu nauczania obowiązkowego. Wszystkie te zalecenia są bardzo ważne dla 
Romów.

W dokumencie roboczym służb Komisji, w którym poparto te zalecenia, wspomniano także o 
problemie społeczności wykluczonych ze społeczeństwa, takich jak omawiane getta. Komisja 
uważa, że poprawa sytuacji tych miejsc i ich stopniowa likwidacja stanowią jeden z głównych 
ewentualnych wkładów Republiki Czeskiej w realizację celu, jakim jest zmniejszenie do 
2020 r. liczby ubogich o co najmniej 20 mln. 

Ponadto Komisja udziela wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych, aby zrealizować 
cel w zakresie zmniejszania ubóstwa i wykluczenia społecznego. W ramach wielu czeskich 
programów operacyjnych prowadzone są działania w celu zwalczania wykluczenia 
społecznego i poprawy sytuacji Romów, w szczególności zajmując się problemem miejsc 
wykluczonych społecznie.

Podsumowanie
Pierwszym krokiem we właściwym kierunku jest opracowanie krajowych strategii. Następnie 
państwa członkowskie muszą je zrealizować. Głównym celem powinno być wprowadzenie 
środków naprawdę umożliwiających integrację i skuteczne interwencje, które bardzo często 
przynoszą niewielkie korzyści w stosunku do wydanych środków finansowych. Komisja 
Europejska będzie to regularnie nadzorowała.

Komisja Europejska oczekuje, że rząd czeski zajmie się głównymi kwestiami, jakie 
wymieniono w sprawozdaniu. Komisja Europejska będzie co roku oceniała krajową strategię 
integracji Romów i przedstawiła Parlamentowi Europejskiego i Radzie sprawozdania w tej 
sprawie, również w ramach strategii „Europa 2020”. 

Komisja ocenia obecnie krajowe programy reform państw członkowskich i postępy w 
zakresie realizacji zaleceń, jakie kieruje ona co roku do państw członkowskich. 

Mając na uwadze, że miejsca wykluczone społecznie (getta) są głównymi miejscami, gdzie 
występuje ubóstwo i wykluczenie społeczne, lecz także zjawiska społeczno-patologiczne i 
przestępczość, Komisja zwróci szczególną uwagę, aby w przyszłości spróbować rozwiązać 
ten problem również za pomocą funduszy strukturalnych. Oznacza to, że Komisja oczekuje, 
że problematyka ta zostanie w dużej części poruszona w nowych programach operacyjnych, 
jakie Republika Czeska opracuje w okresie 2012-2013.


