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INDOKOLÁS – TÉNYÖSSZEFOGLALÓ ÉS MEGÁLLAPÍTÁSOK

Eljárás

2019 novemberében az előadót megbízták azzal a feladattal, hogy készítsen jelentést a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásáról – a roma származású személyekkel 
szembeni negatív hozzáállás elleni küzdelemről Európában.

Kinevezése óta az előadó információkat gyűjtött és többek között a következő forrásokra 
támaszkodott:

– az Európai Parlament Kutatószolgálata által készített hatásvizsgálat a nemzeti 
romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszeréről;

– az Európai Bizottság, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, valamint más érintett 
intézmények és civil társadalmi szervezetek jelentései és tanulmányai;

– információcsere az érintett intézményi érdekelt felekkel és a civil társadalommal.

A tények és a megállapítások összefoglalása

A romák Európa legnagyobb etnikai kisebbsége. A becslések szerint összesen 10–12 millió 
roma él Európában, közülük mintegy 6 millióan élnek az Európai Unióban, és többségük 
valamely uniós ország állampolgárságával rendelkezik1. Az európai romák jelentős része 
marginalizált helyzetben él mind a vidéki, mind a városi területeken, valamint nagyon rossz 
társadalmi-gazdasági körülmények között. A romákat sújtó megkülönböztetés, társadalmi 
kirekesztés és szegregáció kölcsönösen erősítik egymást. A romák a minőségi oktatáshoz való 
korlátozott hozzáféréssel, valamint a munkaerő-piaci integráció nehézségeivel szembesülnek, 
továbbá jobban ki vannak téve a munkanélküliségnek és a bizonytalan foglalkoztatásnak, ami 
csökkenti a szegénység csökkentésének és a munkaerőpiac révén történő társadalmi 
integrációnak a lehetőségeit, amihez alacsony jövedelemszint, a minőségi egészségügyi 
ellátáshoz való korlátozott hozzáférés, valamint rossz egészségi állapot és rossz 
életkörülmények társulnak. Ezek a körülmények magasabb halálozási arányokat és 
alacsonyabb várható élettartamot eredményeznek, valamint nagyobb kockázatot a krónikus és 
nem fertőző betegségek – többek között a rák – által okozott korai elhalálozások tekintetében, 
mint a nem romák esetében2.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége által 2016-ban közzétett, az európai unióbeli 
kisebbségekről készült második felmérés szerint „a legnagyobb roma népességgel rendelkező 
kilenc uniós tagállamban a romák mintegy 80 %-a az ország szegénységi küszöbe alatt él”; 
minden harmadik roma folyóvíz nélküli lakásban él; minden harmadik roma gyermek olyan 
háztartásban él, ahol az előző hónapban legalább egyszer éhezett valaki; valamint a 6 és 24 
év közötti romák 50 %-a nem vesz részt oktatásban.” Ezt a tendenciát megerősíti az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének a romákról és vándorlókról szóló 2019. évi felmérése, amely 
szerint „drámaian magas volt az előző hónapban legalább egyszer éhezni kényszerülő 

1 Az Európai Bizottság weboldala: Who are the Roma? (Kik a romák?)
2 „Roma Education in Europe, Practices, policies and politics” (A romák oktatása Európában. Gyakorlatok, 
szakpolitikák és politika), Maja Miskovic (szerkesztő), 2013.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eu_en
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személyek és gyermekek aránya”, és megjegyzi, hogy „a hat uniós tagállamban a romák és 
vándorlók közel fele (45 %) érezte úgy, hogy az előző 12 hónapban az élet legalább egy 
területén hátrányos megkülönböztetés érte”3.

Mindezek alapján csak arra lehet következtetni, hogy a romák hátrányos megkülönböztetéssel 
és a közszolgáltatásokhoz való egyenlőtlen hozzáféréssel szembesülnek4.

2011-ben az Európai Bizottság nemzeti romaintegrációs stratégiák készítésére szólított fel. 
Annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamokban hatékony politikák működjenek, a 
Bizottság azt javasolta, hogy dolgozzanak ki nemzeti romaintegrációs stratégiákat, illetve 
amennyiben már léteznek ilyenek, azokat úgy alakítsák át, hogy feleljenek meg az uniós 
romaintegrációs céloknak, tartalmazzanak célzott intézkedéseket és a megvalósításukhoz 
szükséges megfelelő (nemzeti, uniós és egyéb) finanszírozást. Megoldásokat javasolt az uniós 
alapok hatékonyabb felhasználása előtt álló akadályok felszámolására, és lefektette egy 
nyomonkövetési mechanizmus alapjait.

A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere arra ösztönözte a tagállamokat (és 
a bővítési országokat), hogy fogadjanak el átfogó megközelítést a romák integrációjával 
kapcsolatban, szakpolitikai, jogi és finanszírozási eszközök felhasználásával érvényesítsék a 
romák integrációját, fogadjanak el nemzeti romaintegrációs stratégiákat, valamint hozzanak 
létre koordinációs, konzultációs és nyomonkövetési mechanizmusokat. A nemzeti 
romaintegrációs stratégiák 2020-ban véget érő jelenlegi uniós keretrendszerének átfogó 
célkitűzése a romákkal szembeni egyenlő bánásmód, valamint társadalmi és gazdasági 
integrációjuk előmozdítása volt az európai társadalmakban. Emellett konkrét romaintegrációs 
célokat határozott meg a romák oktatáshoz, foglalkoztatáshoz, egészségügyi ellátáshoz és 
lakhatáshoz való hozzáférése tekintetében, amelyeket a tagállamoknak elő kellett segíteniük. 
Konkrétabban a tagállamokat a következőkre kérték fel:

– biztosítsák, hogy minden roma gyermek befejezze az általános iskolát;

– szüntessék meg a romák és nem romák között a foglalkoztatás terén fennálló különbségeket;

– szüntessék meg a romák és nem romák között az egészségi állapotuk terén fennálló 
különbségeket;

– szüntessék meg a romák és nem romák között a lakhatási feltételek és a közüzemi 
szolgáltatások (víz, villamos energia) terén fennálló különbségeket.

Uniós szinten az Európai Bizottság koordinációs és konzultációs struktúrákat és 
mechanizmusokat hozott létre, forrásokat mozgósított, és az uniós keret célkitűzéseinek 
végrehajtását nyomon követő tevékenységeket végzett. A Bizottság megerősítette a 
tagállamokkal a roma integrációról folytatott párbeszédet, különösen annak révén, hogy 2012 
októberében létrehozta a romaintegrációs nemzeti kapcsolattartó pontok hálózatát a feltárt 
kihívásokra irányuló megoldások megvitatása céljából.

3 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, a romák és vándorlók 2019. évi felmérése, válogatás a főbb 
eredményekből hat uniós tagállamból, köztük az Egyesült Királyságból (tervezet, közzététel várhatóan 2020 
júliusában).
4 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége: Az Európai Unió második felmérése a kisebbségekről és a hátrányos 
megkülönböztetésről. Romák – Válogatott eredmények, 2016

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_hu.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_hu.pdf
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2013-ban a romák integrációját célzó hatékony intézkedésekről szóló tanácsi ajánlás 
megerősítette az uniós romaintegrációs keretet5. Ezzel az ajánlással nagyobb hangsúlyt kapott 
két horizontális terület, nevezetesen a megkülönböztetésmentesség és a szegénység 
csökkentése. Emellett 2016-tól kezdődően éves jelentéstételi kötelezettséget vezetett be a 
tagállamok számára, hozzájárulva ezzel az európai nyomonkövetési rendszer fejlesztéséhez. A 
romaintegrációs folyamat felgyorsításáról szóló 2016. decemberi tanácsi következtetések 
megerősítették a tagállamok elkötelezettségét.

A jelenlegi uniós romaintegrációs keretrendszer értékelésének eredményei és azok alapján a 
roma származású személyek egyenlőségéről és befogadásáról szóló, 2020 utáni uniós irányelv 
felé vezető út.

A nemzeti romaintegrációs stratégiák jelenlegi, 2020-ig meghatározott uniós keretrendszere 
folyamatosan fejlődik. Az a tény, hogy létrehozták, önmagában is eredménynek tekinthető, és 
fordulópontot jelentett az európai roma közösségek számára. A keretrendszer a roma 
származású személyek társadalmi integrációját kiemelt helyre helyezte az európai politikai 
menetrendben, és nyomást gyakorolt a tagállamokra, hogy dolgozzanak ki nemzeti 
stratégiákat.

Ugyanakkor puha szakpolitikai eszközként keretet biztosít a szakpolitikai koordinációhoz, 
konzultációhoz és nyomon követéshez, valamint a nemzeti romaintegrációs stratégiákra 
vonatkozó célzott szakpolitikai ajánlásokhoz. Ezen túlmenően a nemzeti, regionális és helyi 
kormányzatok mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy az ajánlásokat átültetik-e az igazgatási 
kapacitásokba és konkrét szakpolitikai intézkedésekbe, és ha igen, hogyan.

Ennek következtében a nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020-ig meghatározott uniós 
keretrendszerének értékeléséről szóló bizottsági jelentés azt mutatja, hogy „a romaintegrációs 
célok megvalósítása terén elért eredmények hatékonysága összességében korlátozottnak 
értékelhető, és jelentős különbségek vannak az egyes területek és országok között. 
Megállapítást nyert, hogy az oktatás az a terület, ahol a legtöbb előrelépés történt (a korai 
iskolaelhagyás, a koragyermekkori nevelés és a tankötelezettség terén javulás, a szegregáció 
tekintetében azonban romlás következett be). A romák saját megítélésük szerinti egészségi 
állapota javult, de az orvosi ellátás továbbra is korlátozott. A munkaerőpiacra való belépés 
terén nem figyelhető meg javulás, sőt a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem 
részesülő fiatal romák (NEET-fiatalok) aránya még növekedett is. A lakhatási helyzet 
továbbra is nehéz. Némi előrelépés figyelhető meg a szegénység elleni küzdelem általános 
célkitűzése tekintetében. A cigányellenesség és a gyűlölet-bűncselekmények továbbra is 
komoly aggodalomra adnak okot, annak ellenére, hogy bizonyos területeken bizonyos 
mértékben csökkent a romák hátrányos megkülönböztetése a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés tekintetében6.”

Azon roma tanulók száma, akik 2011 és 2016 között középiskolai szinten hagyták abba 
tanulmányaikat, átlagosan a 2011. évi 87 %-ról 2016-ra 68 %-ra csökkent. A roma korai 
iskolaelhagyók aránya továbbra is nagyon magas az összes vizsgált országban az általános 

5 A Tanács ajánlása (2013. december 9.) a romák integrációját célzó hatékony tagállami intézkedésekről.
6 Európai Bizottság:Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének félidős értékeléséből 
levont tanulságokról

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=EN
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népességen belüli korai iskolaelhagyókhoz képest7.

2019-ben a romáknak még mindig 68%-a vált korai iskolaelhagyóvá. Emellett a roma 
gyermekek mindössze 18%-a halad tovább magasabb oktatási szintekre, és a romák esetében 
a távolmaradási és korai iskolaelhagyási arány jelentősen magasabb, mint a tanulók más 
kategóriái esetében.8

Ami a foglalkoztatást illeti, a romák és a nem romák közötti szakadék jelentős, beleértve a 
nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (NEET-fiatalok) közötti 
szakadékot is. A romák foglalkoztatási rátája a legtöbb tagállamban körülbelül 40%, míg a 
roma NEET-fiatalok aránya átlagosan 56%-ról 63 %-ra nőtt 2011 és 2016 között9.

A lakhatási különbségek továbbra is jelentősek: a romák mintegy 30%-a még mindig víz 
nélkül él a lakásában, 36%-uk pedig WC, zuhany vagy fürdőszoba nélkül10.

2011 és 2016 között kevés előrelépés történt az egészségbiztosítással rendelkező romák 
aránya/száma tekintetében. A nemzeti egészségbiztosítással rendelkező romák aránya 76%, 
ami jelentősen alacsonyabb, mint a nem romáké. Az egészségi állapotukat „jónak” vagy 
„nagyon jónak” minősítő romák aránya 68%. A romák több mint egynegyede úgy érzi, hogy 
tevékenységét korlátozza egészségi állapota, és 22%-uk tartós betegséggel vagy egészségügyi 
problémával küzd. A nemzeti romaintegrációs stratégiák keretrendszere megemlíti, hogy az 
EU-ban a születéskor várható élettartam 76 a férfiak és 82 a nők esetében. A romák esetében 
ez 10 évvel kevesebbre becsülhető. Ezenfelül bizonyítékok vannak arra, hogy a roma 
közösségekben sokkal magasabb a csecsemőhalálozás, mint az uniós átlag, az ezer 
élveszülésre jutó 4,3.

Ezért a jelenlegi keret fő gyengeségének a nem kötelező jellege tűnik. Ez egy „puha” 
szakpolitika, amely elsősorban a tagállamok valamennyi kormányzati szintjének azon 
politikai akaratától függ, amely a nemzeti stratégiák végrehajtására irányul, beleértve az 
igazgatási kapacitást és a költségvetéseket is. Sajnálatos módon a legtöbb tagállam anélkül 
dolgozott ki nemzeti stratégiákat, hogy megfelelő költségvetést különített volna el a 
végrehajtásra11.

Ennek korrekciója érdekében javasoljuk egy, a roma háttérrel rendelkező emberek 
egyenlőségéről és befogadásáról szóló, 2020 utáni időszakra szóló uniós irányelv elfogadását, 
amely kötelező erejű jogi aktus volna a tagállamok számára a romaintegrációs célok elérése 
tekintetében. A roma népesség integrációja szempontjából kulcsfontosságú a politikai 
támogatás a jelenlegi helyzetben, mikor a különböző kisebbségi csoportokkal szembeni 
rasszizmus mértéke meredeken növekszik. A 2020 utáni időszakra vonatkozó potenciális 
irányelv iránti politikai elkötelezettség biztosításához a főbb érdekelt felek jelentős 
mozgósítására és a soron következő uniós elnökségek lehetőségeinek feltárására van szükség. 
E megközelítést követve megfelelő finanszírozás kerül majd elkülönítésre, ami a nemzeti 

7 Egy tartósan fennálló probléma: cigányellenesség mint a roma integráció akadálya, 28. o., az Európai Unió 
Alapjogi Ügynöksége, 2018.
8 A nemzeti romaintegrációs stratégiákról szóló jelentés:főbb következtetések, Európai Bizottság, 2019. 
szeptember.
9 A nemzeti romaintegrációs stratégiákról szóló jelentés: főbb következtetések, Európai Bizottság, 2019., 3. o.
10 A 2020-ig tartó nemzeti romaintegrációs stratégiák 2011. évi uniós keretrendszerének félidős értékelése, 
végleges jelentés, 41. oldal, Európai Bizottság, 2018.
11 Eurodiaconia:Egy 2020 utáni időszakra szóló uniós romaintegrációs stratégia felé, 4. o.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eurodiaconia_policy_recommendations_post_2020_roma_strategy_0.pdf
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stratégiák vagy cselekvési tervek sikeresebb végrehajtásához vezethet, különösen regionális 
és helyi szinten. Az EU-nak össze kell kapcsolnia politikai és pénzügyi prioritásait az 
irányelvvel. A helyi és nemzeti költségvetések kidolgozásakor a prioritások között fog 
szerepelni a roma háttérrel rendelkezők integrálása. Hatékonyabb és megerősített ellenőrzési 
és felügyeleti mechanizmusokat kell kidolgozni, és az Európai Bizottság és a tagállamok 
biztosítani fogják, hogy amennyiben az irányelv megvalósul, az elkülönített forrásokat 
megfelelően költsék el, és ne éljenek vissza velük.

Egy másik bírálható pont a „roma” szó, mint közös nevező használata. Míg a keretrendszer a 
„roma” tág gyűjtőfogalom kapcsán kiemelte a sokféleséget12, nem ismerte el a roma háttérrel 
rendelkezők népességének sokféleségét. A roma vagy a szintó és roma kettős kifejezés, amely 
az uniós politikákban és tárgyalások során használatos, nem tükrözi a kisebbség 
heterogenitását, így a roma háttérrel rendelkező kálók, mánusok, lovárik, rissendék, beások, 
domarik, kalderások, romnicselek vagy szintók kirekesztve érzik magukat, illetve nem érzik 
magukat megszólítva.

 A romák a roma hátterű európai emberek egyik csoportja. A közösség tagjai gyakran 
kritizálják az a tényt, hogy az az uniós politikákban és vitákban az egyik csoport elnevezését 
használják a többi csoport leírására.

Ennek alapján a roma háttérrel rendelkező személyek egyenlőségére és befogadására 
vonatkozó, 2020 utáni politikának figyelembe kell vennie a közösség belső heterogenitását a 
kiemelt területeken, biztosítva, hogy senki se maradjon le, beleértve az etnikai háttérrel nem 
rendelkezőket, például az askálikat, az egyiptomiakat vagy a vándorokat, de cigányként 
stigmatizálják őket. Ezen túlmenően az összes csoportra utalás esetén a „roma háttérrel 
rendelkező emberek” megnevezés a megfelelő.

A jelenlegi keret prioritásai nem koherensek. A 2020 utáni időszakra vonatkozó politikában 
kifejezetten meg kell említeni az olyan tematikus tevékenységi területeket, mint a politikai 
részvétel, a roma művészetek és kultúra, a roma nyelv és történelem, mint az oktatás, a 
foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy négy kiemelt területét kiegészítő intézkedések13.

Ennek hatékony megvalósítása érdekében az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak el kell 
mozdulniuk a jelenlegi keret kidolgozása során többnyire alkalmazott paternalisztikus 
(felülről lefelé irányuló) megközelítéstől a nem paternalisztikus megközelítés felé. Az alulról 
felfelé építkező megközelítés lehetővé tenné a roma háttérrel rendelkezők számára, hogy 
minden szinten hatékonyabban  vegyenek részt a politikai döntéshozatalban: mivel a helyi és 
regionális érdekelt feleket (nem kormányzati szervezetek, aktivisták, szakértők, a közösség 
tagjai stb.) be kell vonni a roma háttérrel rendelkező embereket célzó közpolitikák 
kidolgozásába, végrehajtásába és nyomon követésébe a 2020 utáni időszakban. Figyelembe 
véve a nem paternalisztikus megközelítést, a roma háttérrel rendelkező emberek 
egyenlőségéről és integrációjáról szóló, 2020 utáni időszakra vonatkozó uniós irányelv 
megbízhatóbb mennyiségi és minőségi adatok alapján kerül majd kidolgozásra: a jövőbeli 

12 A „roma” kifejezés különböző csoportokat foglal magában, köztük a romákat, a cigányokat, a vándorlókat, a 
mánusokat, az askálikat, a szintókat és a beásokat. Az uniós szakpolitikai dokumentumokban és vitákban 
általánosan használt kifejezés a romák.
13 Az uniós romaintegrációs keretrendszer felülvizsgálata: Az uniós romaintegrációs keretrendszer 
felülvizsgálata: a 2020 utáni időszakra vonatkozó európai dimenzió értékelése, Open Society Institute, Anna 
Mirga-Kruszelnicka, 2017. március, 5. o.
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stratégiák a legfrissebb rendelkezésre álló információkon fognak alapulni, mivel szélesebb 
körű lesz hozzáférés a közösségek nagyobb számához és a roma helyzet javítását célzó 
megoldások jelentős forrásaihoz, mint 2011-ben. Ezeknek az adatoknak olyan részletes és 
reális cselekvési tervek alapját kell képezniük, amelyek reális és megfelelő, a nemzeti, 
regionális és helyi költségvetésekbe beépített, előre meghatározott költségvetéssel 
rendelkeznek, a roma háttérrel rendelkezők társadalmi integrációs szükségleteinek 
nagyságrendjétől függően.

Ebben az összefüggésben bevált gyakorlat a Baden-Württemberg tartomány és a Német 
Szintó és Roma Regionális Szövetség által aláírt tartományi szerződés. 2014-ben vegyes 
tanácsot hoztak létre. A Tanács tagjai a baden-württembergi német szintók és romák 
képviselői, valamint a tartományi kormány, a tartományi parlament és az önkormányzati 
szövetségek képviselői. Munkájuk középpontjában elsősorban a szintók és a romák 
oktatásának és kultúrájának előmozdítása áll majd14.

Ami a 2020 utáni időszakra vonatkozó uniós irányelv és a nemzeti romaintegrációs stratégiák 
céljainak kijelölését illeti, a hangsúlyt nem elsősorban a marginalizált roma emberekre kell 
helyezni. Ehelyett ajánlatos növelni a roma fiatalokra, nőkre és gyermekekre (különösen 
azokra az alapfokú iskolába járókra, akik családjuk bizonytalan pénzügyi és társadalmi 
helyzete miatt nehezen tudnak iskolába járni) irányuló beruházásokat és társadalmi 
szerepvállalásukat, és nagyobb figyelmet fordítani a roma népesség EU-n belüli mobilitására.

A cigányellenesség elleni fellépés kezdeti hiánya a jelenlegi keretben azt eredményezte, hogy 
a nemzeti stratégiákba a döntéshozók vonakodtak beépíteni a megkülönböztetésre és 
különösen a cigányellenességre irányuló konkrét intézkedéseket.

A romákról és a vándorlókról szóló 2019. évi felmérésében az Alapjogi Ügynökség 
megállapította, hogy „a roma és vándorló válaszadók közel fele (44%) tapasztalt gyűlöletből 
fakadó zaklatást a felmérést megelőző 12 hónapban”15. A Lipcsei Egyetem kutatócsoportja 
például arra a következtetésre jutott, hogy a tömeges cigányellenesség gyakran nem 
észlelhető: A németek 60 százaléka egyetért azzal a kijelentéssel, hogy a szintók és a romák 
hajlamosak a bűnözésre, 49,2 százalékuk pedig be akarja tiltani őket a belvárosokból.”16 A 
koronavírus idején a romákat tették meg bűnbaknak a vírus terjedéséért. Sajnos erre a kelet-
európai országokban került sor17. Ezért a cigányellenesség – a rasszizmus roma háttérrel 
rendelkező személyekkel szembeni  sajátos formája – elleni küzdelmet a következő, 2020 
utáni uniós politika kulcsfontosságú területein kell kezelni. Megelőző és reaktív 
intézkedéseket kell kidolgozni, és azokat be kell építeni a 2020 utáni romaügyi politikákba. A 
tagállamoknak hivatalosan el kell ismerniük a cigányellenességet, mint a rasszizmus roma 
háttérrel rendelkező emberekkel szembeni sajátos formáját, és konkrét intézkedéseket kell 
végrehajtaniuk ellene minden szinten, ahol jelentkezik.

14 Studie zur aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma 2011.
15 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, a romák és vándorlók 2019. évi felmérése, válogatás a főbb 
eredményekből hat uniós tagállamból, köztük az Egyesült Királyságból (tervezet, közzététel várhatóan 2020 
júliusában).
16 A tekintélyelvűségről szóló 2018. évi lipcsei  tanulmány:A németek közel harmada támogatja az 
idegengyűlölő nézeteket.
17 Koronavírus: A civil szervezetek figyelmeztetnek arra, hogy a romákat ne zárják ki az uniós válságelhárítási 
tervekből.

https://www.sinti-roma.com/studie-bildungssituation/
https://www.uni-leipzig.de/en/newsdetail/artikel/leipzig-authoritarianism-study-2018-nearly-one-in-three-germans-support-xenophobic-views-2018-11-29/
https://www.uni-leipzig.de/en/newsdetail/artikel/leipzig-authoritarianism-study-2018-nearly-one-in-three-germans-support-xenophobic-views-2018-11-29/
http://www.errc.org/news/coronavirus-ngos-warn-against-roma-exclusion-from-eu-crisis-response
http://www.errc.org/news/coronavirus-ngos-warn-against-roma-exclusion-from-eu-crisis-response
http://www.errc.org/news/coronavirus-ngos-warn-against-roma-exclusion-from-eu-crisis-response
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásáról: a roma származású személyekkel 
szembeni negatív hozzáállás elleni küzdelem Európában
(2020/2011(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ), az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre (EUMSZ) és az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

– tekintettel „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című, 
2011. április 5-i bizottsági közleményre (COM(2011)0173) és az azt követő 
végrehajtási és értékelési jelentésekre,

– tekintettel a Tanács 2013. december 9-i ajánlására a romák integrációját célzó hatékony 
tagállami intézkedésekről1, valamint a Tanács 2016. december 8-i, a romaintegrációs 
folyamat felgyorsításáról szóló és 2016. október 13-i, az Európai Számvevőszék 
14/2016. sz. különjelentéséről szóló következtetéseire,

– tekintettel az Európában tapasztalható cigányellenességről és a második világháború 
alatti roma népirtás Unió általi elismeréséről szóló, a nemzetközi roma nap alkalmából 
2015. április 15-én elfogadott állásfoglalására2,

– tekintettel „A romák unióbeli integrációjának alapjogi szempontjai: és a 
cigányellenességgel szembeni küzdelemről szóló állásfoglalására3;

– tekintettel „Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben” című, 
2019. január 16-i állásfoglalására4,

– tekintettel a nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020 utáni megerősített uniós stratégiai 
keretrendszerének, valamint a cigányellenességgel szembeni küzdelem fokozásának 
szükségességéről szóló, 2019. február 12-i állásfoglalására5,

– tekintettel a „Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák  végrehajtásáról” című 2019. 
szeptember 5-i bizottsági közleményre (COM(2014)0406)6,

– tekintettel „A nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020-ig meghatározott uniós 
keretrendszerének értékeléséről szóló jelentés” című 2018. december 4-i bizottsági 
közleményre (COM(2014)0785)7,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) az európai uniós 
kisebbségekről és a hátrányos megkülönböztetésről készült második felmérésére (EU-

1 HL C 378., 2013.12.24., 1. o.
2 HL C 328., 2016.9.6., 4. o.
3 HL C 346., 2018.9.27., 171. o.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0032.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0075.
6 Európai Bizottság, Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásáról – 2019.
7 Európai Bizottság, A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének félidős értékelése

https://ec.europa.eu/info/publications/report-implementation-national-roma-integration-strategies-2019_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/mid-term-evaluation-eu-framework-nris_en
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MIDIS II),

– tekintettel a roma háttérrel rendelkezőket képviselő civil társadalmi szervezetek, a nem 
kormányzati szervezetek és a kutatóintézetek vonatkozó jelentéseire és ajánlásaira,

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére, valamint eljárási szabályzata 1. cikke (1) 
bekezdésének e) pontjára és 3. mellékletére, valamint az Elnökök Értekezlete 2002. 
december 12-i ülésén hozott, a saját kezdeményezésű jelentések engedélyezésére 
vonatkozó eljárásról szóló határozatára,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság 
véleményeire,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság módosítások formájában 
előterjesztett álláspontjára,

– tekintettel az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-
0000/2020),

A. mivel az európai roma hátterű emberek jelentős része marginalizált helyzetben él mind a 
vidéki, mind a városi területeken, valamint nagyon rossz társadalmi-gazdasági 
körülmények között8;

B. mivel a tartós és strukturális cigányellenesség továbbra is létezik az európai társadalom 
minden szintjén, és napi szinten tapasztalható;

C. mivel szükség van egy reálisabb mennyiségi és minőségi adatok alapján kidolgozott, a 
roma háttérrel rendelkező személyek egyenlőségéről és befogadásáról szóló irányelvre, 
az Európai Unióra és tagállamaira nézve kötelező erejű jogalkotási aktusra, amelyre a 
Bizottságnak  javaslatot kell tennie;

D. mivel a tagállamok helyi, regionális és nemzeti költségvetéseiből megfelelő 
finanszírozást kell elkülöníteni a roma háttérrel rendelkező emberekre vonatkozó, a 
2020 utáni időszakra szóló nemzeti integrációs stratégiák végrehajtására; mivel az EU-
nak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az elkülönített pénzeszközöket 
megfelelően használják fel, és ne éljenek vissza velük;

E.  mivel az összes roma csoportra – köztük a romaként megbélyegzett, de eltérő etnikai 
háttérrel rendelkező csoportokra, például az egyiptomiakra, az askálikra vagy a 
vándorlókra – vonatkozó helyes megjelölés a „román háttérrel rendelkező emberek”;

8 Az Európai Unió második

felmérése a kisebbségekről

és a hátrányos

megkülönböztetésről

Romák – Válogatott

eredmények, 2016

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_hu.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_hu.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_hu.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_hu.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_hu.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_hu.pdf
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F. mivel a helyi és regionális érdekelt feleket (nem kormányzati szervezetek, aktivisták, 
szakértők, a közösség tagjai stb.) egyenlő alapon, jelentős mértékben be kell vonni a 
roma háttérrel rendelkező személyeket célzó közpolitikák kidolgozásába, 
végrehajtásába és nyomon követésébe a 2020 utáni időszakban; mivel a COVID19-
karanténok idején a roma háttérrel rendelkezők túlzsúfolt táborokban és telepeken élő 
marginalizált közösségeinek helyzete nagyon nehéz; mivel a roma háttérrel rendelkezők 
nem férnek hozzá megfelelő egészségügyi ellátáshoz, megfelelő higiénés 
körülményekhez és élelemhez, és különösen veszélyeztetettek; mivel a vírus 
terjedésének korlátozása érdekében a tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell 
hozni a sürgősségi támogatás és orvosi ellátás biztosítása érdekében; mivel az Uniónak 
és tagállamainak sürgősen foglalkozniuk kell a roma háttérrel rendelkező emberek 
elleni rasszizmussal, kirekesztéssel és hátrányos megkülönböztetéssel;

Fő következtetés

1. úgy véli, hogy a Bizottságnak javaslatot kell kidolgoznia a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó, a roma háttérrel rendelkező személyek egyenlőségéről és befogadásáról 
szóló irányelvre, előtérbe helyezve a szegénység és a cigányellenesség elleni küzdelmet; 
hangsúlyozza, hogy az új javaslatnak egyértelmű és kötelező erejű célkitűzéseket, 
intézkedéseket és célokat kell tartalmaznia a tagállamok számára, egyértelmű 
ütemtervet, az eredményekre vonatkozó egyértelmű és kötelező érvényű 
követelményeket, valamint sikermutatókat és a végrehajtáshoz szükséges megfelelő 
finanszírozást; hangsúlyozza, hogy a hatékony végrehajtás és a források megfelelő 
felhasználásának biztosítása érdekében szilárd ellenőrzési és felügyeleti mechanizmusra 
van szükség; megjegyzi, hogy a roma hátterű embereknek a közélet valamennyi 
területén való egyenlő részvételét, politikai részvételét, valamint nyelvét, művészetét, 
kultúráját, történelmét és környezetét kifejezetten meg kell említeni a roma hátterű 
emberekre vonatkozó, a 2020 utáni időszakra szóló uniós közpolitikára irányuló 
javaslatban, mint az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy négy kiemelt 
területét kiegészítő intézkedéseket;

Ajánlások a Bizottságnak

2. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki javaslatot a 2020 utáni időszakra vonatkozó, a 
roma háttérrel rendelkező személyek egyenlőségéről és befogadásáról szóló irányelvre, 
előtérbe helyezve i) a pozitív hatás elérését; ii) jogokon alapuló megközelítés, beleértve 
a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek megszüntetésére irányuló tervet; iii) a 
jövőbeli javaslat jövőképének kidolgozása, beleértve a roma háttérrel rendelkező 
személyek védelmére és befogadásának javítására irányuló konkrét, mérhető, 
megvalósítható, releváns és határidőhöz kötött célkitűzéseket; és iv) az 
egyenlőtlenségek megszüntetése, különösen a legfiatalabb gyermekek esetében;

3. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a roma és a romabarát civil társadalmi 
szervezetek, szakértők és közösségi tagok egyenlő részvételét, beleértve a helyi és 
regionális szinten tevékenykedőket is, figyelembe véve a nemek közötti egyenlőség 
szempontját a politikai vitában és a döntéshozatalban egyaránt;

4. felhívja a Bizottságot, hogy foglalkozzon a cigányellenességgel a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó irányelvre irányuló javaslat kulcsfontosságú területein;
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5. felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a közösség belső heterogenitását a 2020 
utáni uniós irányelvre irányuló javaslat kiemelt területein, biztosítva, hogy senki ne 
maradjon le, és hogy a 2020 utáni uniós politikákban és vitákban használja a „roma 
háttérrel rendelkező emberek” megnevezést, amikor a roma csoportokra utal;

6. felhívja a Bizottságot, hogy a következő többéves pénzügyi keret részeként erősítse meg 
a kapcsolatot az EU általános pénzügyi és szakpolitikai eszközei, különösen az európai 
strukturális és beruházási alapok, valamint a roma háttérrel rendelkezők befogadására 
vonatkozó prioritások között;

7. felhívja a Bizottságot, hogy vegyen fontolóra egy olyan új finanszírozási eszközt vagy 
alprogramot, amelyet egy meglévő uniós oktatási és szociális finanszírozási 
programhoz, például az Erasmus Pluszhoz vagy az Európai Szociális Alaphoz kellene 
kapcsolni az olyan 3 és 18 év közötti roma hátterű tanulók minőségi oktatásának célzott 
és testre szabott támogatása érdekében, akik mélyszegénységgel küzdenek, és nem 
férnek hozzá az oktatás és társadalmi befogadás meglévő uniós finanszírozási 
eszközeihez;

Ajánlások a tagállamok számára

8. felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki a roma háttérrel rendelkezők befogadására 
irányuló, a 2020 utáni időszakra vonatkozó nemzeti stratégiákat, amelyek valós 
mennyiségi és minőségi adatokon, valamint megfelelő, előre meghatározott 
költségvetésen alapulnak, beépülnek a nemzeti, regionális és helyi költségvetésekbe, és 
tükrözik a roma háttérrel rendelkezők társadalmi befogadás iránti szükségleteinek 
mértékét;

9. felhívja a tagállamokat, hogy hivatalosan ismerjék el a cigányellenességet, mint a 
rasszizmus roma háttérrel rendelkező emberek ellen irányuló sajátos formáját, valamint 
arra, hogy dolgozzanak ki és hajtsanak végre konkrét és hatékony intézkedéseket ellene 
minden szinten, ahol jelentkezik; 

10. felhívja a tagállamokat, hogy erősítsék meg a roma háttérrel rendelkezők részvételét a 
politikai döntéshozatalban, a paternalisztikus megközelítésről a nem-paternalisztikus 
megközelítésre való áttérés révén; 

11. felhívja a tagállamokat, hogy jelezzék, milyen szintű finanszírozásra lenne szükség a 
roma háttérrel rendelkezők befogadását célzó javasolt intézkedések végrehajtásához, és 
közöljék az ilyen intézkedésekre a nemzeti és az uniós költségvetésből rendelkezésre 
álló pénzösszegek nagyságát;

12. felhívja a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki hatékonyabb és megerősített ellenőrzési 
mechanizmusokat annak biztosítása érdekében, hogy az elkülönített pénzeszközöket 
megfelelően használják fel, és ne éljenek vissza velük;
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13. Utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a 
tagállamok és a tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek, a tagállamok és a 
tagjelölt országok szubnacionális parlamentjeinek és tanácsainak, az Európai Unió 
Alapjogi Ügynökségének, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, a 
Régiók Európai Bizottságának, az Európa Tanácsnak és az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének.


