EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 7. 10. 2020
COM(2020) 620 final
ANNEX 1

PRÍLOHA
k
OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE
Únia rovnosti:
strategický rámec EÚ pre rovnosť, začlenenie a účasť Rómov
{SWD(2020) 530 final}

SK

SK

Príloha 1: Usmernenia pre plánovanie a vykonávanie vnútroštátnych strategických rámcov pre
Rómov
BOJ PROTI PROTIRÓMSKEMU ZMÝŠĽANIU
Vďaka činnosti Aliancie proti protirómskemu zmýšľaniu, Európskeho parlamentu a Rady Európy1
vzniká konsenzus, že protirómske zmýšľanie (osobitná forma rasizmu zameraná proti Rómom)
prispieva k pretrvávajúcemu vylúčeniu Rómov. Keďže protirómske zmýšľanie a vylúčenie tvoria
začarovaný kruh, je nutné ich riešiť spoločne. Boj proti diskriminácii a protirómskemu zmýšľaniu
prispeje k úspešnosti opatrení v oblasti začlenenia, čím sa následne podporí väčšia otvorenosť a prijatie
v spoločnosti. Boj proti protirómskemu zmýšľaniu a podpora rozmanitosti a začlenenia si vyžadujú
zapojenie spoločnosti ako celku, a teda Rómov aj nerómskeho obyvateľstva. Vyžadujú si posilnenie
postavenia Rómov a zmenu väčšinových (vrátane inštitucionálnych) postojov a správania. Subjekty pre
rovnaké zaobchádzanie môžu byť privilegovanými partnermi národných kontaktných miest pre Rómov
tým, že stanovia normy na vykonávanie a budú presadzovať dôraznejšie antidiskriminačné zameranie
stratégií na potieranie diskriminácie.
Vnútroštátne strategické rámce pre Rómov by mali:
 zahŕňať osobitné zameranie na boj proti protirómskemu zmýšľaniu s cieľom:
1. uznať protirómske zmýšľanie a povinnosť zakročiť proti nemu;
2. uznať historické rozmery protirómskeho zmýšľania, najmä rómsky holokaust; zvýšiť
informovanosť o rómskych dejinách a podporovať zmierenie;
3. zvýšiť informovanosť o vzájomných výhodách rozmanitosti a začlenenia; vytvárať pozitívne
posolstvá; podporovať vzorové príklady; podporovať stretnutia medzi komunitami
a medzikultúrne vzdelávanie v záujme boja proti stereotypom a dezinformáciám o Rómoch
v oblasti vzdelávania, médií, umenia, kultúry a histórie;
4. potierať diskrimináciu ako prejav protirómskeho zmýšľania;
5. bojovať proti nenávistným prejavom a trestným činom z nenávisti ako prejavom protirómskeho
zmýšľania a podporovať oznamovanie predsudkami motivovaných trestných činov,
obťažovania a násilia;
6. podporovať prístup obetí protirómskeho zmýšľania a diskriminácie k spravodlivosti;
7. zvýšiť informovanosť Rómov o ich právach a
8. odstrániť systémovú/inštitucionálnu/štrukturálnu diskrimináciu2 Rómov a predchádzať jej,
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zaradiť
predchádzanie
protirómskemu
zmýšľaniu
a boj
proti
nemu
ako
prierezovú/horizontálnu prioritu vo všetkých odvetvových oblastiach politiky s cieľom:
1. bojovať proti segregácii, šikanovaniu a obťažovaniu vo vzdelávaní; zvýšiť informovanosť
zamestnancov škôl;
2. bojovať proti diskriminácii v zamestnaní (aj v prístupe k nemu) a zvýšiť informovanosť
zamestnávateľov;
3. bojovať proti diskriminácii v prístupe ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti; vylúčiť súbežné
Antigypsyism – a reference paper (Protirómske zmýšľanie – referenčný dokument), Berlín/Budapešť, 2017; uznesenie
Európskeho parlamentu z 15. apríla 2015 pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov – odpor voči Rómom v Európe
a uznanie pamätného dňa v EÚ ako pripomienky na genocídu Rómov počas 2. svetovej vojny; Správa Európskeho
parlamentu o aspektoch základných práv v integrácii Rómov v EÚ: boj proti protirómskemu zmýšľaniu
[2017/2038(INI)]; Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. februára 2019 o potrebe posilneného strategického rámca EÚ
pre národné stratégie začleňovania Rómov na obdobie po roku 2020 a o zintenzívnení boja proti protirómskemu
zmýšľaniu; Všeobecné politické odporúčanie ECRI č. 13 z roku 2012 o boji proti anticigánstvu a diskriminácii voči
Rómom; Vyhlásenie Výboru ministrov Rady Európy o náraste neznášanlivosti a rasovo motivovanom násilí voči
Rómom v Európe.
Systémová diskriminácia vyplýva z nerovností obsiahnutých v právnych predpisoch, politikách a postupoch a to často
nie zámerne, ale v dôsledku rôznych inštitucionálnych faktorov pri formulovaní, vykonávaní a revízii právnych
predpisov, politík a postupov. Pozri Roma and traveller inclusion: towards a new EU framework, learning from the work
of equality bodies (Začleňovanie Rómov a Travellerov: na ceste k novému rámcu EÚ s poučením z práce subjektov pre
rovnaké zaobchádzanie).
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segregované služby; predchádzať porušovaniam ľudských práv (napr. nútenému prerušeniu
tehotenstva a nútenej sterilizácii); zvýšiť informovanosť zdravotníckych pracovníkov;
4. bojovať proti územnej segregácii; zabrániť nútenému vysťahovaniu bez zabezpečenia
náhradného bývania; zvýšiť informovanosť príslušných orgánov a
5. pravidelne získavať údaje o rovnosti (údaje o skúsenostiach s diskrimináciou; údaje od
subjektov pre rovnaké zaobchádzanie o prípadoch diskriminácie).

BOJ PROTI VIACGENERAČNEJ CHUDOBE
(so zameraním na ochranu detí a lepšie využívanie finančných prostriedkov EÚ)
Boj proti viacgeneračnej chudobe a vylúčeniu je rozhodujúci z hľadiska zlepšenia situácie
marginalizovaných Rómov. Vylúčenie a diskriminácia v prístupe k vzdelaniu, zamestnaniu, zdravotnej
starostlivosti a bývaniu vplývajú na vývoj detí a môžu následne ovplyvniť ich budúce rodičovstvo, čo
povedie k ďalšiemu znevýhodneniu ich vlastných detí. Začarovaný kruh vylúčenia a diskriminácie
bude ďalej pokračovať, pokiaľ nedôjde k výraznej intervencii zameranej na komplexné riešenie
základných príčin a plánovanie lepšej budúcnosti pre ďalšie generácie. Toto si vyžaduje zameranie na
deti a musí prebiehať dlhodobo.
Vnútroštátne strategické rámce pre Rómov by mali:
 mobilizovať príslušné odborné znalosti na všetkých úrovniach riadenia s cieľom formulovať
opatrenia na ochranu detí, vyčleniť primerané zdroje na vzdelávanie vrátane vzdelávania
a starostlivosti v ranom detstve (napr. na štipendiá, mentorstvo, mimoškolskú podporu), ďalej na
výživu, osobný rozvoj a prácu s rodinami,
 podnecovať účasť na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve,
 chrániť ženy, deti a mladistvých prostredníctvom stratégií boja proti trestným činom, ako je
obchodovanie s ľuďmi vrátane všetkých relevantných foriem vykorisťovania (sexuálneho
vykorisťovania, pracovného vykorisťovania, núteného žobrania a využívania trestnej činnosti na
nútené a vykorisťovateľské zdanlivé manželstvá), a umožniť im prístup k pomoci, podpore
a ochrane,
 zlepšiť prístup ku komunitným službám a službám náhradnej rodinnej starostlivosti pre osoby so
zdravotným postihnutím a pre deti bez rodičovskej starostlivosti, posilniť opatrenia na
predchádzanie zaradeniu do ústavnej starostlivosti podporou rodín v zložitých situáciách a osôb so
zdravotným postihnutím,
 zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť podporných opatrení pre deti a ich rodiny, a tak zlepšiť
podmienky pre ďalšiu generáciu,
 byť východiskom plánovania finančnej podpory a investícií na základe presnej analýzy základných
príčin marginalizácie (sociálno-ekonomického vylúčenia a diskriminácie), zhromaždiť
presvedčivejšie dôkazy prostredníctvom systematických hodnotení a analýzy druhov
vnútroštátnych, regionálnych a miestnych zásahov, ktoré (ne)fungujú a príčin ich nefunkčnosti,
s cieľom prehĺbiť pochopenie prekážok začlenenia, zapojiť všetky zainteresované strany (miestne
orgány, občiansku spoločnosť, rómske/nerómske zainteresované strany možnými odlišnými
postojmi) do analytickej práce,
 analyzovať využitie finančných prostriedkov EÚ v spolupráci s riadiacimi orgánmi – ak sa podľa
monitorovacích správ zistí, že sa finančné prostriedky nevyužili efektívne na dosiahnutie cieľov
v oblasti začleňovania, spojiť sa s miestnymi/riadiacimi orgánmi a zainteresovanými stranami
s cieľom preskúmať dôvody a odstrániť prípadné identifikované prekážky a
 vytvoriť tesné prepojenie medzi národnými kontaktnými miestami pre Rómov a orgánmi
zodpovednými za monitorovanie finančných prostriedkov EÚ; zabezpečiť, aby využívanie
finančných prostriedkov EÚ pre Rómov viedlo k vytváraniu reálnych príležitostí na ich účasť
a malo zamýšľaný vplyv na ich každodenné životy, než aby slúžilo iným záujmom.
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PODPORA ÚČASTI RÓMOV
Zapojenie Rómov do verejného života je základným predpokladom a prostriedkom na zabezpečenie
rovnosti a začlenenia, ktorými sa podporuje demokratická a efektívna správa vecí verejných. Účasť
Rómov a posilnenie ich postavenia znamená, že dokážu lepšie presadzovať svoje postoje a konať
novými, pozitívnymi a vitálnymi spôsobmi. Začlenenie otvára cestu konaniu a dáva ľuďom príležitosť
sa zapojiť. Účasť a posilnenie postavenia sú zásady a procesy, ktoré zlepšujú životné podmienky ľudí
a ich životnú dráhu. Podpora zmysluplnej účasti Rómov na tvorbe politík na miestnej a vnútroštátnej
úrovni aj na úrovni EÚ je základnou podmienkou boja proti vylúčeniu. Rómske a prorómsky
orientované organizácie občianskej spoločnosti sú obzvlášť dôležitými aktérmi. Národným kontaktným
miestam pre Rómov sa odporúča, aby pri koordinácii vývoja vnútroštátnych strategických rámcov
presadzovali participatívne modely, napr. zriaďovaním tematických pracovných skupín, ktoré
vypracúvajú posúdenie potrieb, stanovujú priority, ciele, opatrenia v kľúčových oblastiach a spájajú
štátne, regionálne, miestne aj mimovládne subjekty, a zabezpečením účasti Rómov. Tieto modely
a štruktúry by sa mohli následne využiť na monitorovanie a hodnotenie vykonávania.
Vnútroštátne strategické rámce pre Rómov by mali:
 stanoviť minimálne povinné aspekty a spôsoby účasti Rómov na vývoji, vykonávaní
a monitorovaní politík, ako aj na programovaní finančných prostriedkov EÚ, napríklad písomnými
protokolmi o účasti, v ktorých sa stanovuje mandát (rozsah a povaha zapojenia), zloženie (zásady
výberu členov), pracovné postupy a očakávané výsledky konzultácií a účasti subjektov na účely
zabezpečenia účinnej spolupráce, dôvery a zodpovednosti3,
 vytvárať príležitosti na posilnenie postavenia rómskych komunít na miestnej úrovni, ktoré umožnia
komunitnú zodpovednosť a opatrenia výslovne zamerané na dosiahnutie sociálnej a politickej
zmeny. Mobilizáciu komunít treba vnímať ako premyslený inkluzívny a participatívny proces
zapájajúci Rómov, miestne orgány a organizácie,
 zabezpečiť, aby Rómovia v celej svojej rozmanitosti (vrátane štátnych príslušníkov a občanov bez
štátnej príslušnosti, marginalizovaných aj integrovaných komunít, žien, detí a mladých ľudí) boli
zastúpení v politických a konzultačných procesoch,
 zlepšiť miestne opatrenia zapojením väčšieho počtu rómskych odborníkov, aby pôsobili ako
mediátori a pomohli prekonať pretrvávajúci nedostatok dôvery medzi rómskou komunitou
a väčšinovým spoločenstvom,
 podporovať spoluprácu občianskej spoločnosti medzi organizáciami zameranými na Rómov
a organizáciami väčšinového obyvateľstva, najmä zameranými na práva detí, mladých ľudí a žien,
 využívať finančné prostriedky EÚ a ďalších fondov na zabezpečenie pravidelnej podpory
budovania kapacít (na kontrolu rovnosti, účasti atď.), najmä pre širokú verejnosť a miestnu
občiansku spoločnosť a
 v krajinách s významným podielom rómskeho obyvateľstva
o podporovať pozitívne kroky na zvýšenie účasti Rómov na vnútroštátnej a miestnej správe
v oblasti rovnosti a začlenenia, výskumu atď. a
o zvážiť založenie vnútroštátnych rómskych zastrešujúcich organizácií na účel priebežných
konzultácií a zapojenia do politických diskusií. Tieto organizácie by mali dostávať základné
inštitucionálne granty od národných vlád alebo z finančných prostriedkov pravidelnej
podpory občianskej spoločnosti.

3

Violetta Zentaiová, Georgeta Munteanuová a Simona Torotcoiová, The quality of participation in a post-2020 EU
initiative for Roma equality and inclusion (Kvalita účasti na iniciatíve EÚ pre rovnosť a začlenenie Rómov po roku
2020), správy odborníkov nadväzujúce na výhľadové aspekty hodnotenia rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie
Rómov, 2020, s. 41, 59 – 60.
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ZOHĽADNENIE ROZMANITOSTI
Pri navrhovaní vnútroštátnych strategických rámcov je nevyhnutné uznať rozmanitosť rómskeho
obyvateľstva a komunít Strategický rámec EÚ pre Rómov podporuje posilnenie postavenia rómskych
žien, mladých ľudí a detí (a Rómov so zdravotným postihnutím, starších Rómov, rómskych LGBTI+
a migrujúcich občanov EÚ), aby sa prekonávali sociálno-ekonomické rozdiely a aby tieto osoby mohli
v plnom rozsahu uplatňovať svoje práva, realizovať svoj potenciál a byť aktívnou hybnou silou zmien.
Vnútroštátne strategické rámce pre Rómov by mali:
 posúdiť potreby a situáciu všetkých Rómov (vrátane občanov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi
daného štátu, štátnych príslušníkov tretích krajín a Rómov bez štátnej príslušnosti),
 riešiť viacnásobnú diskrimináciu a prierezovosť, ktoré zvyšujú závažnosť vylúčenia,
 na najviac marginalizované rómske skupiny zacieliť opatrenia na začlenenie a boj proti chudobe
(bez vylúčenia ďalších skupín v podobnej situácii) a na všetkých Rómov zacieliť opatrenia na
podporu účasti, ako aj na Rómov a osoby iného ako rómskeho pôvodu zamerať opatrenia na
predchádzanie protirómskemu zmýšľaniu a diskriminácii a na boj proti nim,
 stanoviť konkrétne ciele a opatrenia zamerané na rómske ženy, deti a mladých ľudí, Rómov so
zdravotným postihnutím, starších Rómov, migrujúcich občanov EÚ, Rómov bez štátnej
príslušnosti a osoby z krajín mimo EÚ (podľa potreby) a rozdeliť ukazovatele podľa pohlavia
a veku,
 zaoberať sa rodovým rozmerom vo všetkých oblastiach, najmä v oblasti vzdelávania,
zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti, podpory detí a boja proti (viacnásobnej) diskriminácii
vrátane (domáceho) násilia a vykorisťovania, podporovať účasť a zabezpečiť, aby opatrenia
zohľadňovali rodové hľadisko,
 podporovať prístup rómskych žien k spravodlivosti na účely prevencie/postihu domáceho násilia
a ďalšieho porušovania ľudských práv,
 zapojiť sa do nadnárodnej spolupráce na účinnejšie riešenie problémov a príležitostí vznikajúcich
v súvislosti s nadnárodnou migráciou Rómov, zabezpečenie prístupu k vzdelaniu, zamestnaniu,
bývaniu, zdravotnej starostlivosti a iným sociálnym službám a
 vyriešiť problém Rómov bez štátnej príslušnosti zabezpečením všeobecnej registrácie narodených
detí a prístupu k dokladom totožnosti, formálnych postupov na určovanie osôb bez štátnej
príslušnosti a všeobecného prístupu k službám.
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KOMBINOVANIE VŠEOBECNÝCH A CIELENÝCH PRÍSTUPOV
Hoci protirómska diskriminácia a vylúčenie zdôvodňujú pretrvávajúci cielený prístup, účelom cielenia
je však podpora účinného začlenenia a rovnosti Rómov vo všetkých oblastiach života. Predpokladom je
inkluzívna reforma všeobecných politík, ktorá si vyžaduje premyslenú kombináciu cielených
a všeobecných prístupov. Cielené politiky by mali byť dočasné a mali by slúžiť na zmiernenie ďalších
nevýhod a diskriminácie, ktorým Rómovia čelia. Cielenie by malo byť jednoznačné (aj keď nie
nevyhnutne založené na etnickom pôvode), ale nie výlučné, t. j. nemalo by vylučovať osoby iného ako
rómskeho pôvodu v rovnakej situácii.
Vnútroštátne strategické rámce pre Rómov by mali:
 vysvetliť, ako konkrétne cielené opatrenia (záruky) odstraňujú prekážky, ktoré Rómom bránia
v prístupe k všeobecným politikám a ich využívaniu, a ako sa zabezpečuje, aby boli verejné
politiky inkluzívnejšie pre Rómov,
 podporovať prístup Rómov k právam a všeobecným službám s dodatočnou cielenou podporou, ale
bez vytvárania trvalých paralelných štruktúr,
 územne zacieliť intervencie, aby zohľadňovali miestne podmienky, pri rozsiahlych intervenciách
(napr. v boji proti extrémnej chudobe) kombinovať územné zameranie so zameraním na sociálne
skupiny a zabezpečiť dosah na rómske obyvateľstvo,
 v krajinách s významným podielom rómskeho obyvateľstva:
o zabezpečiť kontrolu/audit kľúčových všeobecných politických opatrení s cieľom posúdiť ich
vplyv na rovnosť a začlenenie Rómov,
o stanoviť spôsob využitia finančných prostriedkov EÚ na inkluzívnu reformu všeobecných
politík (napr. na odstránenie segregácie vo vzdelávaní alebo v bývaní) a na cielené opatrenia
a
o stanoviť postupy na uplatňovanie hľadiska rovnosti, začleňovania a účasti Rómov na
regionálnej a miestnej úrovni.
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POSILNENIE OPATRENÍ NA ZABRÁNENIE NEÚMERNÉMU VPLYVU KRÍZ NA RÓMOV ALEBO JEHO
ZMIERNENIE

Všetky hlavné problémy, ktorým dnes EÚ čelí (vrátane pandémie koronavírusu, zmeny
klímy, ekologickej a digitálnej transformácie), majú rozmer rovnosti a začleňovania Rómov. Osobitná
pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu, aby diskriminované a marginalizované skupiny, najmä
medzi Rómami, neboli nútené znášať neúmerný podiel bremena kríz a transformácií a aby sa
v reakciách na núdzové situácie a dlhodobejších stratégiách rastu zohľadnila cielená dodatočná
podpora ich začleňovania. Poučiť sa treba z pandémie koronavírusu, ktorá neúmerne postihla
marginalizované rómske komunity a vystavila ich najhorším krátkodobým zdravotným aj
strednodobým/dlhodobým ekonomickým vplyvom. Vnútroštátne strategické rámce pre Rómov by mali
pomôcť zmierniť účinky krízy spôsobenej koronavírusom a lepšie nás pripraviť na riešenie podobných
udalostí v budúcnosti.
Vnútroštátne strategické rámce pre Rómov by mali:
 plánovať účinné zhromažďovanie údajov a monitorovanie sociálno-ekonomických vplyvov (podľa
veku, pohlavia a zdravotných potrieb) na zabezpečenie účinných a prispôsobených politických
opatrení, ktoré reagujú na existujúce/budúce pandémie,
 zohľadňovať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé potreby a zapojiť dotknuté osoby do prípravy
a vykonávania opatrení,
 podporovať úsilie miestnych orgánov pri riešení najnaliehavejších potrieb rómskych komunít
(napr. prístupu k prístrešiu vrátane potravín a vody, prístupu k bezplatným zdravotníckym
službám a finančnej podpore pre rómske rodiny v zložitých ekonomických situáciách),
 stanoviť priority v úsilí o nápravu štrukturálnych nerovností a nedostatočného prístupu rómskych
komunít k základným službám a infraštruktúre,
 zabezpečiť, aby opatrenia a/alebo činnosti financované z prostriedkov EÚ a vnútroštátnych
prostriedkov dosiahli k najviac marginalizovaným a znevýhodneným komunitám a uspokojovali
ich potreby,
 podporovať prístup Rómov k bezpečnej a čistej pitnej vode4,
 zlepšiť prístup k sanitácii a zabezpečiť kontinuitu základných verejnoprospešných služieb
v prípade pandémie,
 podporovať zdravotnú gramotnosť rómskeho obyvateľstva,
 podporovať šírenie presných, jasných informácií založených na dôkazoch, ako aj kampane na
zvyšovanie informovanosti, ktoré sú účinnými nástrojmi proti diskriminácii a xenofóbii,
 zabezpečiť pravidelné monitorovanie environmentálneho stavu a rizík, ktoré osobitne ovplyvňujú
znevýhodnené rómske komunity, a prijímať opatrenia, ktorými sa odstránia nebezpečné alebo
nehygienické podmienky a
 podporovať konzistentnosť medzi núdzovými opatreniami a opatreniami zameranými na obnovu,
ako aj všeobecné iniciatívy, akými sú napríklad zelená dohoda, digitalizácia, európsky pilier
sociálnych práv, ciele udržateľného rozvoja, európsky semester a všeobecné stratégie, programy
a reformy.

4

V smernici o pitnej vode (odôvodnenie 31 a článok 16) sa od členských štátov vyžaduje, aby zohľadňovali osobitnú
situáciu menšinových kultúr, ako sú Rómovia a Travelleri, či už ide o usadené skupiny alebo nie, prijatím nevyhnutných
opatrení na zlepšenie ich prístupu k vode určenej na ľudskú spotrebu.
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ZABEZPEČENIE DIGITÁLNEHO ZAČLENENIA
Keď v dôsledku pandémie koronavírusu bolo nutné zatvoriť školy, internáty a úrady, internet sa stal
nevyhnutnosťou pre všetkých. Pri hromadnom prechode na online vzdelávanie a telemedicínu atď. sa
predpokladalo, že každý má prístup na internet. Kríza však odhalila znepokojujúce globálne rozdiely
v online a dištančnom vzdelávaní. Rómovia často žijú vo vidieckych oblastiach, ktoré stále zaostávajú, keď
ide o prístup k vysokorýchlostnej širokopásmovej infraštruktúre. Pri marginalizovaných Rómoch
s obmedzeným alebo žiadnym prístupom k počítačovému vybaveniu alebo s malou či nulovou digitálnou
gramotnosťou jej dosah odhalil hlboko zakorenené štrukturálne nerovnosti, ktoré sa prejavili ako riziko, že
rómske deti nebudú podávať dostatočný výkon a budú v škole zaostávať a dospelí nebudú mať prístup
k informáciám a pracovným príležitostiam v reálnom čase. Musia sa riešiť zásadné problémy spojené
s nerovnosťou, diskrimináciou a vylúčením v digitálnom veku, aby sa zabezpečilo, že sa na nikoho
nezabudne. Úspešné zavádzanie digitálnych technológií a odolnosť a sociálna spravodlivosť Európy závisia
od toho, či budú mať ľudia prístup k potrebnej infraštruktúre, vybaveniu a digitálnym zručnostiam.
Vnútroštátne strategické rámce pre Rómov by mali zahŕňať opatrenia, ktoré:
 riešia digitálne vylúčenie Rómov poskytnutím prístupu k digitálnym technológiám, najmä prístupu
k online a dištančnému vzdelávaniu a jeho podpore v prípade, keď sa vzdelávacie inštitúcie a inštitúcie
odbornej prípravy zatvoria, napríklad počas pandémie koronavírusu,
 podporujú synergie s ostatnými politickými iniciatívami (najmä tými, ktoré sú zamerané na verejné
a komerčné online služby a elektronickú verejnú správu), aby sa zlepšila využiteľnosť verejných služieb
a podporila inkluzívna elektronická verejná správa, s osobitnými opatreniami na poskytovanie
verejných služieb Rómom a na ich pripojenie s osobitným dôrazom na vidiecke oblasti,
 zlepšujú digitálne zručnosti a kompetencie5 Rómov:
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1. zlepšovaním prístupu k digitálnemu vybaveniu a sieťovému pripojeniu (napr. verejný prístup na
internet v znevýhodnených oblastiach);
2. podporovaním základných digitálnych zručností a kompetencií z hľadiska celoživotného
vzdelávania a ponúkaním príslušnej odbornej prípravy;
3. zlepšovaním rómskej kvality využívania a účasti na informačnej spoločnosti a
4. podporovaním online oznamovania diskriminačných praktík v prístupe k službám a ich
využívaní;
5. zaraďovaním iniciatív v oblasti digitálnej gramotnosti do miestnych sociálno-ekonomických
súvislostí a ich prispôsobením konkrétnym potrebám a podmienkam v rómskych komunitách;
6. podnecovaním a podporou iniciatív v oblasti digitálnej gramotnosti6, ktoré:
 stimulujú motiváciu a informovanosť, čo sa týka používania internetu,
 sú dostupné a udržateľné,
 zahŕňajú obsah a spôsoby poskytovania prispôsobené Rómom (nové vyučovacie metódy,
neformálne učenie sa atď.) a
 sú prístupné a použiteľné,
podporujú využívanie digitálnych riešení v oblasti zdravotnej starostlivosti pre pacientov aj
zdravotníckych pracovníkov, s cieľom zabezpečiť kontinuitu starostlivosti a bezpečné prostriedky
liečby a
preskúmavajú strategické rámce pre digitálne začleňovanie na posúdenie prekážok, ktorými Rómovia
čelia.

V rámci digitálnych kompetencií pre občanov sa identifikuje päť zložiek digitálnych kompetencií: informačná a údajová
gramotnosť, komunikácia a spolupráca, tvorba digitálneho obsahu, bezpečnosť a riešenie problémov.
V rámci digitálnych kompetencií pre občanov sa vymedzuje informačná a údajová/digitálna gramotnosť ako schopnosť vyjadriť
informačné potreby; vyhľadávať a získavať digitálne údaje, informácie a obsah; posúdiť vhodnosť zdroja a jeho obsahu;
a uchovávať, spravovať a organizovať digitálne údaje, informácie a obsah.
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ZABEZPEČENIE ENVIRONMENTÁLNEJ SPRAVODLIVOSTI
Environmentálna diskriminácia7, ktorej čelia početné rómske komunity, sa dostáva do pozornosti
verejnosti. Počas pandémie koronavírusu sa prejavil neúmerný dosah tejto dlhodobo prehliadanej
reality, pretože marginalizované komunity boli ešte viac vystavené kontaminácii a ďalšími súvisiacim
zdravotným ťažkostiam. Zdravotné riziká znásobujú nevhodné životné podmienky a segregácia, čo ešte
viac zhoršuje sociálno-ekonomické vylúčenie Rómov.
Vnútroštátne strategické rámce pre Rómov by mali:
 uznať a riešiť environmentálnu diskrimináciu najmä preto, lebo postihuje marginalizované rómske
komunity v segregovaných oblastiach (ako prejav protirómskeho zmýšľania); podporovať
pochopenie toho, ako environmentálna diskriminácia a nedostatočné environmentálne služby nútia
marginalizovaných Rómov žiť v oblastiach so znečisteným životným prostredím,
 klásť dôraz na prístup k vode, primeraným hygienickým podmienkam, službám v oblasti zberu
odpadu a nakladania s odpadom a bojovať proti pretrvávajúcej územnej segregácii ako príčine
environmentálnej diskriminácie v oblasti bývania a základných služieb,
 riešiť nedostatočný prístup Rómov k zeleným obytným oblastiam s rekreačnou hodnotou,
 predchádzať rizikám environmentálneho zdravia a zaoberať sa vplyvom vystavenia znečisteniu
a kontaminácii na zdravie a
 zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pre osoby pracujúce v menej priaznivých
environmentálnych podmienkach.

7

Environmentálnej diskriminácii sú vystavení Rómovia žijúci v segregovaných osadách v nebezpečných podmienkach
životného prostredia (v bezprostrednej blízkosti skládok odpadu, opustených priemyselných areálov alebo záplavových
území), ktorí sú zbavení základných environmentálnych potrieb, ako sú voda a nakladanie s odpadom. Pozri Pushed to
the wastelands: environmental racism against Roma communities in central and Eastern Europe (Vytlačení na skládky:
environmentálny rasizmus voči rómskym komunitám v strednej a východnej Európe). Vysvetlenie pojmov a zdroje pozri
na webovom sídle Energy Justice Network.
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PODPORA UMENIA, DEJÍN A KULTÚRY RÓMOV (A INFORMOVANOSTI O NICH)
Umenie, dejiny a kultúra Rómov sú neoddeliteľnou súčasťou nášho európskeho prostredia a prostredia
jednotlivých členských štátov. V priebehu stáročí sa však rómska kultúra a identita zobrazovala
romantickým a stereotypným spôsobom a to ešte viac umocnilo odcudzenie rómskych komunít od
väčšinových spoločností. Kultúrne uznanie Rómov by sa malo budovať prostredníctvom ich príbehov.
Vnútroštátne strategické rámce pre Rómov by mali:
 uznať zodpovednosť Rómov za príspevok rómskeho umenia a kultúry k národnému a európskemu
dedičstvu, a zvyšovať o tom informovanosť,
 podporovať platformy na nadväzovanie kontaktov medzi Rómami a osobami iného ako rómskeho
pôvodu na miestnej úrovni prostredníctvom tradičného aj moderného rómskeho umenia, remesiel
a kultúry a znalostí dejín Rómov,
 v spolupráci s prevádzkovateľmi médií propagovať činnosti zvyšujúce informovanosť na podporu
rómskej identity a kultúrneho dedičstva vo vlastnom poňatí Rómov,
 odstraňovať protirómske predsudky a stereotypy,
 určiť a pripomínať si 2. august ako európsky Pamätný deň rómskeho holokaustu na pamiatku obetí
genocídy Rómov počas druhej svetovej vojny,
 podporovať integrovaný prístup k pamiatke holokaustu pripomínaním osudu Rómov na
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu (27. januára, čo je deň oslobodenia koncentračného
tábora Auschwitz-Birkenau),
 začleniť rómske komunity do národných kultúrnych príbehov zaraďovaním umenia, dejín a kultúry
Rómov do zbierok národných archívov, múzeí a stálych umeleckých výstav, vyčleniť primerané
zdroje na ochranu, zachovanie a rozvoj rómskeho umenia a kultúry vrátane podpory festivalov,
 začleniť rómsky jazyk a rómske dejiny do učebných osnov a učebníc pre rómskych aj nerómskych
študentov, podporovať multikultúrne aktivity a kampane zamerané na zvyšovanie informovanosti
v školách a
 poskytovať príležitosti na posilnenie postavenia a na podporu rómskych podnikateľov a samostatne
zárobkovo činných osôb v miestnych podnikoch, ktoré propagujú rómske tradície a rómsku
kultúru.

9

PODPORA SOCIÁLNEJ INOVÁCIE A SOCIÁLNYCH EXPERIMENTOV
Sociálna inovácia a experimenty predstavujú nové prístupy v oblasti sociálnych zmien, ku ktorým
patria návrhy, postupy a iniciatívy pôsobiace na rôznych úrovniach systému s cieľom urýchliť výrazný
posun a dlhodobý pozitívny vplyv. Môžu tak byť zmysluplnými nástrojmi na podporu rovnosti,
začlenenia, účasti a posilnenia postavenia Rómov.
V rámci politiky EÚ sa vymedzuje „sociálne inovácie“ ako činnosti, ktoré majú z hľadiska svojich
cieľov aj prostriedkov sociálny charakter, a to najmä tie, ktoré súvisia s vývojom a realizáciou nových
myšlienok (týkajúcich sa výrobkov, služieb a modelov), ktoré napĺňajú sociálne potreby a zároveň
vytvárajú nové sociálne vzťahy alebo spoluprácu, čím sú prospešné pre spoločnosť a zvyšujú jej
schopnosť konať8. „Sociálne experimenty“ sú intervencie v oblasti politiky, ktoré ponúkajú inovačnú
reakciu na sociálne potreby a ktoré sa uskutočňujú v malom rozsahu a v podmienkach, ktoré umožňujú
meranie ich vplyvu pred tým, než sa začnú vykonávať v inom kontexte alebo vo väčšom rozsahu, ak sa
výsledky ukážu ako presvedčivé9.
Vnútroštátne strategické rámce pre Rómov by mali:
 podporovať vznik národných aliancií v oblasti vzdelávania a inovácií zameraných na začleňovanie,
a spojiť tak subjekty z celého ekosystému (príslušné organizácie rómskych odborníkov
s podnikmi/priemyslom, sociálnymi inkubátormi a sieťami, s veľvyslanectvami a výskumnými
organizáciami aktérov zmien),
 začať spoločné procesy spoluvytvárania s národnými/regionálnymi zainteresovanými stranami
a dobročinnými a sociálne orientovanými organizáciami na identifikovanie potrieb, dostupných
zdrojov a príležitostí na jednotný systematický postup (vrátane dostupnej poradenskej podpory
EÚ),
 podporovať prípravu projektov zameraných na výsledok v kľúčových oblastiach sociálnych služieb
(prístup k bývaniu, inžinierskym sieťam, základnej verejnej infraštruktúre a verejným službám
atď.),
 urýchľovať a zhromažďovať poznatky o pracovných prístupoch v oblasti rôznych tém/sektorov za
súčasnej aktivácie a rozširovania kapacít kľúčových aktérov v rôznych sektoroch (verejnom,
súkromnom, občianskom) na účely vzájomnej spolupráce,
 experimentovať so sociálnymi politikami (napr. poskytnutím záruk základného príjmu) s cieľom
vytvárať modely a testovať alternatívne mechanizmy poskytovania sociálnych dávok,
 skúmať mobilizáciu súkromného kapitálu a združovanie finančných prostriedkov
napr. dobročinnými organizáciami prostredníctvom možných systémov s rovnakým zameraním na
uspokojenie neriešených potrieb tých najzraniteľnejších,
 skúmať nové modely služieb alebo zásobovania a rozšírenej tvorby rezerv prostredníctvom
partnerstiev zameraných na výsledky,
 podporovať združovanie a integráciu prostriedkov cieleného a flexibilného financovania a
 podporovať zakladanie kompetenčných centier sociálnej inovácie (podporovaných prostredníctvom
nadnárodných činností ESF+) a udeľovať mandát na podporu potrieb Rómov v oblasti
začleňovania.

8

9

Pozri návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)
2018/0206 COD COM(2018) 382 final, 30. 5. 2018, článok 2 ods. 16.
Tamže, článok 2, ods. 17.
10

