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Predhovor
Program monitorovania prístupového procesu do Európskej únie
(EUMAP) inicioval Intitút otvorenej spoloènosti (Open Society Institute) v roku
2000 v snahe podpori nezávislý monitoring prístupového procesu do EÚ.
V súlade so irími cie¾mi Open Society Institute program EUMAP monitoruje
dodriavanie politických kritérií èlenstva tak, ako ich definovala Európska rada
v Kodani v roku 1993:
Podmienkou èlenstva je, aby kandidátska krajina dosiahla stabilitu intitúcií,
ktoré sú zárukou demokracie, právneho tátu, ¾udských práv, úcty voèi
meninám a ich ochrany.

Správy EUMAP vypracovali nezávislí experti z krajín, ktoré sa monitorovali.
Cie¾om správ je podpori zodpovedné a udrate¾né rozírenie únie
prostredníctvom zdôraznenia významu politických kritérií a k¾úèovej úlohy
obèianskej spoloènosti v podporovaní vlády pri ich dodriavaní  do vstupu
do EÚ a po òom.
V roku 2001 publikoval EUMAP prvé dva zväzky monitorovacích správ o ochrane
menín a nezávislosti súdnictva v desiatich kandidátskych krajinách strednej
a východnej Európy. V roku 2002 boli vypracované nové a podrobnejie správy
o meninách (vrátane správ o piatich najväèích èlenských tátoch EÚ), ako aj
správy o stave súdnictva a korupcii. V spolupráci s Network Womens Program
a Nadáciou otvorenej spoloènosti v Rumunsku bola tie vypracovaná správa
o rovnakých príleitostiach pre eny a muov v kandidátskych krajinách CEE.
Správy EUMAP-u za rok 2002 o ochrane menín a implementácii stratégií
ochrany menín poukazujú na oblasti, v ktorých sú meniny znevýhodòované
a diskriminované a na spôsob, akým jednotlivé vlády rieia tieto problémy.
Správy ponúkajú nezávislú analýzu, hodnotenie a odporúèania.
Metodiku EUMAP-u pre monitorovanie ochrany menín v roku 2001 a 2002
(dostupná na internete www.eumap.org), vypracoval EUMAP za pomoci
medzinárodného poradného výboru. Vyuitie prípadových túdií pri monitorovaní piatich èlenských tátov (Francúzsko, Nemecko, Taliansko, panielsko
a Ve¾ká Británia) umoòuje iroký prieskum legislatívy a intitúcií na ochranu
menín. Metodika vychádza z výsledkov existujúcich výskumov, tatistických
údajov, prieskumov o meninových otázkach a pohovorov, ktoré viedli autori
za úèelom hodnotenia situácie zranite¾nej skupiny v danej krajine.
Metodológia hodnotenia meninovej politiky v kandidátskych krajinách
poskytuje vyhodnotenie konkrétnych programov, ktoré jednotlivé krajiny prijali
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za úèelom ochrany zranite¾nej meniny a jej integrácie do spoloènosti. Autori
hodnotia východiskovú situáciu a proces tvorby týchto politík, ich obsah a mieru
implementácie.
Prvé verzie národných správ posúdil medzinárodný poradný výbor a boli
predmetom pripomienkovania v rámci diskusií za okrúhlym stolom, ktorých sa
zúèastnili predstavitelia vlády, mimovládnych organizácií, zástupcovia menín
a medzinárodných intitúcií. Do výsledných správ boli zapracované pripomienky
a komentáre zhromadené poèas pripomienkovacieho procesu.
EUMAP preberá plnú zodpovednos za koneèný obsah správ.
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Predslov
Organizácia pre bezpeènos a spoluprácu v Európe (OBSE) sa ochranou menín
zaoberala u od podpísania historického Helsinského dohovoru v roku 1975.
K¾úèovou úlohou OBSE je u od jej zaloenia monitorovanie dodriavania
dohovoru a ochrany ¾udských a meninových práv èlenskými tátmi aj v súlade
s ïalími prijatými dokumentmi. OBSE ODIHR, ako aj kontaktná osoba pre
otázky Rómov a Sinti sa venujú monitoringu v èlenských krajinách a úspene
spájajú výsledky výskumov s praktickými radami vládam pri tvorbe politike pre
Rómov.
Prijatie Kodanských kritérií Európskou úniou v roku 1993, ktoré inter alia zahàòajú repekt a ochranu práv menín, otvorilo novú kapitolu v ochrane meninových práv v Európe. EÚ sa tým pripojila k OBSE, Rade Európy a ïalím
medzinárodným organizáciám, ktoré sa usilujú o definovanie práv menín a ich
repektovanie v praxi.
I keï Európska únia tvorí iba jednu èas rámca OBSE, je ve¾mi dôleitá, pretoe
má kapacitu ovplyvni vývoj stratégie mimo svojich politických hraníc. Existuje
preto nesmierna potreba zefektívni tandardy a prax EÚ. Monitorovanie môe
by jedným z nástrojov v tomto procese.
Monitorovacie aktivity programu EUMAP Open Society Institute, ktoré boli
zahájené v roku 2000 sú plne v duchu závereèného Helsinského dohovoru.
Program podporuje nezávislé monitorovanie úsilia vlád pri dodriavaní ¾udských
práv, ku ktorému sa zaviazali. Podobne ako záväzky voèi OBSE, ani záväzky
kandidátskych krajín nie je moné naplni raz a navdy, ale je potrebné ich
opätovne preverova. Nezávislý mimovládny monitoring mapujúci dodriavanie
záväzkov vlád je k¾úèom k fungovaniu demokratickej spoloènosti. K odporúèaniam EUMAP-u z roku 2001 patrili nasledovné:
l

Jasne zadefinova, e politické kritériá pre èlenstvo v Európskej únii platia
rovnako pre kandidátske, ako i èlenské táty.

l

Systematicky a pravidelne monitorova vládnu politiku a prax v EÚ
a kandidátskych krajinách.

Správy EUMAP-u z roku 2002 sa riadili týmito odporúèaniami a obsahujú aj
monitorovanie situácie moslimov a Rómov v piatich èlenských tátoch. Je zrejmé,
e ochrana menín v Európe èelí novým výzvam. Rómovia ijúci v èlenských
krajinách majú podobné problémy ako Rómovia z kandidátskych tátov.
S narastajúcimi proti-moslimskými náladami verejnosti a islamofóbiou musia
èlenské táty potvrdi svoj záväzok zabezpeèi ochranu moslimským meninám.
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Odporúèanie Európskej komisie prija desa nových èlenov priblíilo proces
rozírenia EÚ. Je vak zrejmé, e ani samotné rozírenie nezaruèí okamité
a jednoduché rieenia problémov, ktorým v súèasnosti Rómovia èelia ako
v kandidátskych, tak aj èlenských tátoch. Skúsenosti OBSE a závery EUMAP-u
potvrdzujú nesmiernu potrebu realizácie trvalého monitoringu. Je to spôsob,
akým môu medzinárodné organizácie vyvíja tlak na táty, aby dodriavali
nimi prijaté záväzky na ochranu ¾udských práv a zabezpeèovali rovnomerné
vyuívanie spoloèenských výhod vetkými obyvate¾mi. Zároveò je to spôsob,
prostredníctvom ktorého môu obyvatelia poadova od svojich vlád dodriavanie maximálnych tandardov a kvality výkonnosti. Osobitne vítam iniciatívu
EUMAP-u zapoji do monitorovania dodriavania záväzkov vlád chráni práva
menín Rómov, moslimov, rusky hovoriacich obèanov a iné meniny. Iba tak
je moné posúdi, èi sú tieto záväzky uplatòované aj v praxi.
Povaujem správy EUMAP-u za príspevok k naej spoloènej snahe presnejie
zadefinova a uplatòova tandardy pre práva menín a k rozvoju kultúry
monitorovania v Európe.
Nicolae Gheorghe
Poradca pre sinti a rómske otázky OBSE ODIHR
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Monitorovanie prístupového
procesu do EÚ:
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1. ÚVOD
Jednou z podmienok Európskej únie je demokracia a ¾udské práva. Únia
je otvorená iba tým krajinám, ktoré repektujú základné hodnoty ako
slobodné vo¾by, meniny a vládu práva.1

Tento materiál a prísluné správy z jednotlivých krajín, pripravené Programom
monitorovania vstupu do EÚ (EU Accession Monitoring Program  ïalej u len
EUMAP), hodnotia stav ochrany menín v desiatich krajinách strednej a východnej
Európy, ktoré sa uchádzajú o plné èlenstvo v Európskej únii2 a piatich èlenských
tátoch EÚ.2
Geografické rozirovanie Európskej únie sprevádza prehlbovanie pochopenia
toho, èo Únia predstavuje. Únia sa vyvíja od prvotných ekonomických dohovorov
k vytváraniu politických spojenectiev zaloených na spoloèných hodnotách.
V zakladajúcich listinách Spoloèenstva sa základným právam alebo slobodám
nevenovala ve¾ká pozornos.3 S postupom èasu a hlavne vzh¾adom na poiadavku
rozírenia Únie vak EÚ dôraznejie formulovala svoj zámer nepredstavova iba
stabilitu a prosperitu, ale aj demokratické hodnoty. Tento proces vyvrcholil
prijatím jasných politických kritérií èlenstva na zasadnutí Rady Európy v Kodani
v roku 1993, vrátane repektovania a ochrany menín.
Okamitým dôsledkom Kodanskej deklarácie bola poiadavka, aby kandidátske
krajiny v prípade, e majú záujem o vstup do EÚ, preukázali svoju schopnos
zabezpeèi ochranu menín. To viedlo k intenzívnemu preskúmaniu situácie

1

2

2

3

Budúcnos Európskej únie  Laekenská deklarácia, dostupné na: <http://europa.eu.int/
futurum/documents/offtext/doc151201_en.htm>, (posledná návteva stránky: 19. 9.
2002).
Na úèely tejto správy oznaèuje termín kandidátske krajiny 10 tátov, v ktorých
EUMAP realizoval monitoring  Bulharsko, Èeská republika, Estónsko, Maïarsko,
Lotysko, Litva, Po¾sko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko  a nezahàòa Maltu, Cyprus
alebo Turecko. Referencie na situáciu v konkrétnych kandidátskych krajinách sú
veobecne uvedené bez citácií. Plné citácie sú uvedené v sprievodných správach
z jednotlivých krajín.
Situácia Rómov v Nemecku a panielsku a situácia moslimov vo Francúzsku, Taliansku
a Ve¾kej Británii.
V zakladate¾ských zmluvách nie sú obsiahnuté iadne pecifické ustanovenia o základných právach. Zásluhu na postupnom vypracovávaní systému záruk pre základné
¾udské práva v rámci Európskej únie má Európsky súdny dvor. Pozri <http://
europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/a10000.htm>, (posledná návteva stránky: 5. 10. 2002).
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zranite¾ných menín v kandidátskych krajinách a vyvolalo intenzívne úsilie vlád,4
z ktorých kadá prijala program na zlepenie situácie menín alebo posilnenie
ich integrácie do spoloènosti. Kodanská deklarácia tie viedla k poznaniu, e
záväzok samotnej EÚ v oblasti ochrany menín nie je dostatoène silný, ani
dôsledne uplatòovaný.
Prístupový proces teda vo ve¾kej miere pomohol identifikova problémy vo
vzahu majorít a minorít a podnietil zmysluplnú zmenu. Fáza kandidovania na
èlenstvo, ktorá poznamenala prístupový proces, sa vak pre väèinu tátov konèí.
Tesne pred samotným rozírením je vak nevyhnutné zabezpeèi, aby sa nestratila
hybná sila, ktorú prístupový proces vytvoril. Pod¾a urèitých indícií vlády
kandidátskych krajín formálne potvrdzujú svoje úsilie dodriava politické kritériá,
ale nechápu ho ako úprimný a trvalý záväzok. Bulharský oficiálny predstavite¾
nedávno vyjadril názor, e vlády kandidátskych krajín uvaujú v intenciách
uzatvárania kapitol, a nie rieení problémov.5 Na takéto postoje je treba jednoznaène reagova, a to ete pred vstupom do EÚ. Je potrebné jasne zdôrazni,
e dodriavanie základných demokratických tandardov je viac ako podmienka
pre vstup, je to podmienka pre èlenstvo. Nevyhnutne si to bude vyadova odliný prístup, ktorý sa bude zameriava na schopnos a ochotu EÚ sústredi sa
na ochranu menín v povstupovom kontexte.

OCHRANA

MENÍN AKO PRETRVÁVAJÚCA PODMIENKA PRE ÈLENSTVO V

EÚ

V súlade s argumentmi uvedenými v správach EUMAP-u za rok 2001, komplexný
prístup k ochrane menín by mal pozostáva zo peciálnych legislatívnych úprav,
intitúcií a politiky, ktorá by zabezpeèovala ochranu pred diskrimináciou a po-

4

5

Najdôleitejím výsledkom rozírenia EÚ je, aby parlamenty nových èlenských tátov
neustále pracovali na úpravách ich legislatívy, ochrane menín, s cie¾om [budova]
miestnu demokraciu. Toto je najdôleitejia úloha pre Európu. Romani Prodi, príhovor
na Rade pre zahranièné vzahy. R. McMahon, EÚ: Èlenstvo závisí predovetkým od
¾udsko-právnych kritérií, Rádio Slobodná Európa (RFE-RL) Správy, 14. 1. 2002.
Dostupné na: <www.rferl.org/nca/features/2002/01/14012002085048.asp>, (posledná
návteva stránky: 19. 9. 2002).
Okrúhly stôl OSI, Sofia, máj 2002. Vysvetlivka: OSI organizoval okrúhle stoly v kadej
kandidátskej krajine a èlenskom táte s cie¾om získa kritické pripomienky k návrhom
správ z jednotlivých krajín. Medzi odborníkmi, ktorí sa okrúhlych stolov zúèastnili,
boli predstavitelia vlády, meninových skupín, akademických intitúcií a mimovládnych
organizácií.
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silòovanie identity menín.6 Takýto prístup bol zoh¾adnený v pravidelných
správach Európskej komisie o pokroku v pridruovaní a vo výrokoch oficiálnych
predstavite¾ov EÚ.7 Intitúcie EÚ navye sústavne zdôrazòujú výhody multikulturalizmu a rozmanitosti, t.j. hodnôt, ktoré zaväzujú k takémuto prístupu.8
Aj keï pozícia EÚ je zrejmá, tandardy pre ochranu menín si vyadujú jasnejiu
formuláciu. Únia nespojila silu svojho ústneho záväzku repektova demokratické
hodnoty a inklúziu s dôkladným objasnením, obsahu spomínaných hodnôt
v stratégii a praxi.
Ak má by jasné, e repektovanie a ochrana menín je základnou hodnotou
EÚ, bolo by potrebné do existujúcich tandardov EÚ plne integrova
prinajmenom Kodanské kritériá, vrátane repektovania a ochrany menín.9
Tie by sa mal zavies úèinnejí mechanizmus monitorovania a dodriavania

6

7

8

9

Pozri Program monitorovania vstupu do EÚ: Ochrana menín, Open Society Institute,
Budape, september 2001, dostupné na: <http://www.eumap.org> (ïalej u len
Ochrana menín 2001).
Okrem jasných EÚ tandardov o nediskriminácii predstavitelia Európskej komisie
nepriamo naráali na to, e sa EÚ spolieha na medzinárodné tandardy o meninových
právach OSN, Rady Európy a Organizácie pre bezpeènos a spoluprácu v Európe
(OBSE). Napríklad predstavite¾ Komisie na poiadavku, aby objasnil chápanie
repektovania menín v Kodanských kritériách, uviedol: Komisia venuje zvlátnu
pozornos repektovaniu a uplatòovaniu rôznych princípov zakotvených v Rámcovom
dohovore na ochrane národnostných menín Rady Európy, vrátane tých, ktoré sa
týkajú pouívania meninových jazykov. Odpoveï pani Reding v mene Komisie na
písomnú otázku èlenky parlamentu Nelly Maes, 15. 5. 2001 OJ C 261 E, 18. 9. 2001,
str. 162.
Napríklad jeden predstavite¾ Komisie uviedol, e repektovanie kultúrnej a jazykovej
rozmanitosti je jedným zo základných kameòov Únie, teraz u zakotvený v Èlánku
21 Charty základných práv. Písomná otázka E-3418/01 Ionnisa Marinosa (PPE-DE)
pre Komisiu, 21. 12. 2001, C 147 E/174, Oficiálny vestník Európskych spoloèenstiev,
20. 6. 2002.
Poiadavka prejavi repekt voèi meninám a ich ochranu na kandidátske krajiny
nie je vyváená rovnakou poiadavkou na èlenské táty v interných dokumentoch
EÚ, ktoré sú pre tieto táty záväzné. Èlánok 6(1) Zmluvy o Európskej únii definuje
princípy spoloèné pre èlenské táty ako slobodu, demokraciu, repektovanie
¾udských práv a základných slobôd a vládu práva. Èlánok 49 Zmluvy o Európskej
únii jasne uvádza, e o èlenstvo v Únii sa môe uchádza iba taký európsky tát,
ktorý repektuje princípy stanovené v Èlánku 6(1). Európska Charta Základných
práv a slobôd nehovorí explicitne o meninových právach.
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tandardov ochrany a prehlbovania ¾udských a meninových práv vetkými
èlenskými krajinami EÚ.10
Správy EUMAP-u z èlenských krajín navye zistili, e je potrebné posilni a preskúma samotný rámec ochrany menín v EÚ. Po prvé, v rámci EÚ neexistuje
napriek Kodanskej deklarácii o povinnostiach nových kandidátov na èlenstvo
zhoda, èi samotné uznanie existencie menín je nevyhnutnou podmienkou
èlenstva.11 Rovnako neexistujú jasné tandardy v oblasti meninových práv.12
I keï by boli tieto tandardy jasne uplatòované v kandidátskych aj èlenských
tátoch, Kodanské kritériá nie sú presne zadefinované a pripúajú tak iroké
a rozdielne interpretácie, e strácajú význam pre zabezpeèenie smerovania krokov
jednotlivých tátov.
Po druhé, aj keï Smernice Európskej únie o rovnosti rás a zamestnanosti13
obsahujú jasné kritériá, pod¾a ktorých sa posudzujú kroky jednotlivých tátov
v oblasti nediskriminácie, tieto uvádzajú ako ukazovatele rasu a etnickú
príslunos. Výsledkom je, e z diskusie o ochrane menín v podstate vypadlo
náboenstvo. Diskriminácia na základe náboenského presvedèenia je oetrená
iba v Smernici o zamestnanosti.
Únia a jej èlenské táty musia vynaloi väèie úsilie na to, aby vyjasnili obsah
spoloène deklarovaných hodnôt. Nebude to ¾ahká úloha. Zdá sa, e Európska
únia nie celkom jasne pecifikovala obsah deklarovaných hodnôt vzh¾adom na
akosti s ich definovaním, najmä ak má vetkých 15 èlenských tátov  s ve¾mi
rozmanitými postupmi v oblasti meninovej politiky  od rozsiahlej ochrany a
10

11

12

13

Nedávne a energické vyjadrenie potreby existencie takýchto mechanizmov Pozri
v J. Swiebel, Návrh správy o repektovaní ¾udských práv v Európskej únii, 2001,
2001/2014(INI), Európsky parlament, 27. 8. 2002.
Èlenské táty Francúzsko a Grécko neuznávajú existenciu menín. v Bulharsku je
v tejto veci situácie èiastoène nejasná. Pozri Program monitorovania vstupu do EÚ,
Monitorovanie vstupu do EÚ: Ochrana menín v Bulharsku, Open Society Institute,
Budapet, 2001, dostupné na: <http://www.eumap.org>.
Európsky súd pre ¾udské práva nedávno poukázal na prehlbujúci sa medzinárodný
konsenzus v súvislosti s uznaním osobitných potrieb menín a povinnosti chráni ich
bezpeènos, identitu a ivotný týl, ale nevyjadruje presvedèenie, e tento konsenzus je
dostatoène konkrétny na to, aby slúil ako pomôcka pri vytváraní postupov alebo
tandardov, ktoré zmluvné táty povaujú za potrebné v konkrétnych situáciách. Chapman
v. Ve¾ká Británia, rozsudok Európskeho súdu, 18.1. 2001 (No. 27238/95), odseky 9394.
Smernica Rady Európy 2000/43/EC z 29.6. 2000, ktorá uplatòuje princíp rovnakého
zaobchádzania s osobami bez oh¾adu na ich rasový alebo etnický pôvod, publikovaná
v Oficiálnom vestníku Európskych spoloèenstiev, 19.6.2000, L 180/22; Smernica Rady
Európy 2000/78/EC z 27.11. 2000, ktorá stanovuje veobecný rámec pre rovnaké
zaobchádzanie v zamestnaní a práci, 27.11. 2000, L 303/16.
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po popretie skutoènosti, e meniny právne existujú  legitímne právo zabezpeèi,
aby akáko¾vek spoloèná definícia bola objektívna. Aj keï monos vo¾by pri
prijímaní konkrétnej politiky môe by ve¾mi iroká, nie je nekoneèná. Keïe
Únia a jej èlenovia chcú vytvori komunitu so spoloènými hodnotami, mali by
by definované niektoré spoloèné tandardy, ktoré by predstavovali minimálne
poiadavky na èlenstvo.

ÚLOHA MONITOROVANIA

PRI ZADEFINOVANÍ TANDARDOV

Rovnako dôleitou je aj skutoènos, e EÚ stále nemá dostatoèné prostriedky
na zabezpeèenie toho, aby èlenské táty dodriavali záväzky v oblasti ¾udských
práv. Zatia¾ èo napåòanie acquis communitaire je predmetom monitorovania
a mechanizmov sledovania plnenia, základné politické záväzky vyjadrené
v Kodanských kritériách nie sú povaované za súèas acquis. Plnenie Kodanských
kritérií sa monitoruje iba v kandidátskych krajinách a po vstupe do EÚ bude
monitorovanie ukonèené.
Ak by vak takýto monitoring pokraèoval, nelo by o zbytoènú záa èlenských
krajín. Únia a jej èlenovia sa musia sami rozhodnú, aké hodnoty zdie¾ajú a do akej
miery sa chcú zaviaza k spoloènému politickému modelu. Celoploný monitoring
v rámci Únie si vyaduje, aby èoko¾vek, na èom sa Únia dohodne prostredníctvom
svojich èlenov, predstavovalo spoloèné hodnoty a univerzálne sa uplatòovalo.
Monitorovanie môe natartova proces formulácie spoloèných tandardov.
Správy EUMAP-u z kandidátskych krajín sa zameriavajú nielen na dôleitos
prijatia tandardov, ale aj ich praktického uplatòovania. Rovnako sa venujú
úlohe monitorov obèianskej spoloènosti v procese nabádania k jasnejej artikulácii
tandardov a poiadaviek, ktoré by vlády jednotlivých krajín napåòali ako pred
vstupom, tak aj po vstupe do EÚ.
Monitoring je tie dôleitým nástrojom na zabezpeèenie uplatòovania princípov
v praxi. Vetky vlády kandidátskych krajín prijali peciálne programy na zlepenie
situácie zranite¾ných skupín alebo povzbudzujú ich integráciu do spoloènosti
vo veobecnejom meradle. EÚ vyèlenila znaèné finanèné prostriedky na
realizáciu týchto programov. Neexistuje vak dostatoèné systematické vyhodnotenie ich dopadu a efektívnosti,14 ako ani dostatoèné zainteresovanie
14

Európska komisia si uvedomuje, e nevenovala dostatoèný èas vyhodnocovaniu
a monitoringu, èo definuje ako kontinuálny proces preskúmavania doruèenia
programových výstupov cie¾ovej skupine, ktoré sa realizuje poèas trvania programu
s cie¾om okamite zjedna nápravu v prípade akejko¾vek odchýlky od operaèných
cie¾ov. Pozri Oficiálny vestník Európskej komisie, C 57/12, 22. 2. 2001.

PROGRAM MONITOROVANIA PRÍSTUPOVÉHO PROCESU EÚ

MONITOROVANIE PRÍSTUPOVÉHO PROCESU DO EÚ: OCHRANA MENÍN
14

predstavite¾ov menín pri ich vytváraní, realizácií a vyhodnocovaní (pozri
Èas 2).
Je zjavné, e treba uskutoèni pravidelnejí a dôslednejí monitoring v èlenských
krajinách  ako to dokazujú skúsenosti Rómov a moslimov. (pozri Èas 3).
Existujúce mechanizmy monitoringu v EÚ vak neposkytujú iadnu alebo len
minimálnu monos uplatni sankcie.15 Pravidelné vyhodnocovanie s úèasou
zástupcov meninových spoloèenstiev16 je ivotne dôleité na zabezpeèenie
pravidelného posudzovania samotných tandardov a toho, aby verejná politika
skutoène slúila ochrane menín pred znevýhodòovaním a vylúèením zo
spoloènosti. (pozri Èas 4).17

TRUKTÚRA

PREDLOENÉHO MATERIÁLU A SPRÁV

Predloený materiál najprv skúma uplatòovanie ochrany menín alebo programov
integrácie v kandidátskych krajinách, a ïalej sa venuje legislatívne, intitúciám
a postupom, ktoré sa týkajú ochrany menín Rómov alebo moslimov v piatich
èlenských krajinách.
Výber tém skúmaných v kandidátskych krajinách vychádza zo zistení správ
EUMAP-u z roku 2001, e uvedené programy neboli dostatoène preskúmané
a vyhodnotené. Vzh¾adom na to, e v roku 2002 EUMAP po prvýkrát monitoruje
èlenské táty EÚ, na ich monitorovanie pouil tú istú metodológiu, ktorá bola
uplatnená pri monitoringu kandidátskych krajín v roku 2001. Táto metodológia
15

16

17

Èlánok 1(1) Dohovoru z Nice, ktorá doplna Zmluvu o Európskej únii, zriaïovacie
zmluvy Európskych spoloèenstiev a prísluné zákony (2001/C 80/01), novelizuje
Èlánok 7 Zmluvy o Európskej únii nasledovne: Rada [ ] môe stanovi, e existuje
riziko váneho poruenia princípov uvedených v Èlánku 6(1) èlenským tátom a tomuto tátu môe adresova prísluné odporúèania [ ] Rada musí pravidelne overova,
èi naïalej pretrváva daná situácia, na základe ktorej dolo k urèeniu.
Medzi väèinou monitorov alebo monitorovacích tímov v jednotlivých krajinách
v rámci EUMAP-u bol jeden alebo viacerí predstavitelia meninovej skupiny, ktorej
situácia sa monitorovala.
Viac odporúèaní o potrebe posilnenia EÚ mechanizmov na monitorovanie a vyhodnocovanie záväzkov a postupe èlenských tátov EÚ v oblasti ¾udských práv a spoloèných európskych hodnôt Pozri v M. Ahtisaari, J. Frowein, M. Oreja: Report on the
Commitment of the Austrian Government to Common European Values (Správa
o Záväzku rakúskej vlády voèi spoloèným európskym hodnotám), 8. 9. 2000, odsek
117. Ïalej Pozri Comité des Sages, Leading by Example: A Human Rights Agenda
for the European Union for the Year 2000, (Viest príkladom: Agenda ¾udských práv
pre Európsku úniu na rok 2000), Európsky univerzitný intitút, 1998, odsek 19(e).
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umonila iroký prieskum rozsahu ochrany menín v kadej krajine ako celku.
Takýto postup umoní istú mieru komparability správ z roku 2001 a 2002,
keïe správy zo súèasných èlenských tátov a správy z kandidátskych krajín za
minulý rok skúmajú veobecný stav ochrany menín pod¾a podobných kritérií
za relatívne krátky èasový úsek.
EUMAP si vybral monitorovanie situácie jednej zranite¾nej meninovej skupiny
v kadej z piatich najväèích èlenských krajín s cie¾om celkovo otestova silu
ich legislatívnych a intitucionálnych rámcov na ochranu menín. Situácia Rómov
sa monitorovala v Nemecku a panielsku, pretoe Rómovia èelia v týchto krajinách ványm problémom marginalizácie a diskriminácie, rovnako ako v kandidátskych krajinách. Ïalej sa monitorovala situácia moslimov vo Francúzsku,
Taliansku a Ve¾kej Británii, pretoe moslimovia predstavujú zvlá dôleitú
skupinu, na ktorej je moné preveri záväzok èlenských tátov na ochranu
menín. Vzh¾adom na ich vysoký poèet, vnímanú odlinos od miestnej majority
a relatívne neskorý príchod ich komunít do západnej Európy prispel k limitovanej
miere asimilácie a akceptácie. Zameranie na moslimov tie zdôrazòuje nedostatky
Smernice o rovnosti rás a potrebu irieho chápania menín  diskriminácia
menín má aj náboenské, etnické alebo rasové aspekty.
Monitoring typu, aký realizuje EUMAP by sa mohol zaobera situáciou akejko¾vek
skrytej meninovej skupiny v ktorejko¾vek (alebo vetkých) èlenských krajinách
EÚ. iaden systém ochrany menín  èi na tátnej úrovni alebo na úrovni Únie
 nie je dostatoèný pokia¾ chráni iba urèité meniny, a nie iné, alebo iba na
urèitých miestach, a nie veobecne. Monitorovanie situácie konkrétnej zranite¾nej
skupiny je preto uitoèným spôsobom preverenia efektivity systému a prijatého
záväzku. Jedným z cie¾ov tohto limitovaného projektu je preukáza, e pre
vytvorenie Únie na spoloèných hodnotách je ochrana menín v irokom meradle
moná a potrebná. EUMAP podporuje rozírenie monitoringu na preskúmavanie
situácie zranite¾ných meninových skupín v rámci Európskej únie.

PROGRAM MONITOROVANIA PRÍSTUPOVÉHO PROCESU EÚ

MONITOROVANIE PRÍSTUPOVÉHO PROCESU DO EÚ: OCHRANA MENÍN
16

2. KANDIDÁTSKE KRAJINY:
HODNOTENIE VLÁDNEJ POLITIKY
OCHRANY MENÍN A INTEGRÁCIE
V Strategickom materiáli o rozirovaní Komisia poznamenala, e vo vetkých
tátoch s poèetnými rómskymi komunitami v súèasnosti platia národné akèné
plány na potieranie diskriminácie, ktorá je stále rozírená a na zlepenie ivotných
podmienok, èo je naïalej extrémne zloité.18 Niektoré krajiny s mením zastúpením rómskych komunít  Litva, Po¾sko a Slovinsko tie prijali takéto programy,
vo ve¾kej miere z vlastnej iniciatívy. Komisia sa povzbudivo a pochvalne vyjadrila
o prijatí programov na prehåbenie integrácie ve¾kých rusky hovoriacich menín
alebo osôb s iným obèianstvom v Estónsku a Lotysku.19 Samotný fakt, e
vetky kandidátske krajiny prijali takéto programy, nie je len reakciou na
poiadavky pre vstup, ale tie vyjadrujú ochotu vlád prijíma pozitívne kroky,
ktoré preukáu napåòanie politických kritérií.
Èas/I správ 2002 EUMAP-u o ochrane menín skúma mieru uplatnenia
uvedených peciálnych politík a programov do praxe. Aj keï sa správy zameriavajú predovetkým na jeden program v kadej krajine, cie¾om zistení je
získa väèiu relevantnos pre tvorbu efektívnejej politiky ochrany menín
veobecne. Väèina vlád vyèlenila iniciatívy a zdroje urèené na meninové komunity z kontextu týchto programov, aj keï takéto aktivity nie sú predmetom
tejto túdie.20
Vzh¾adom na skutoènos, e spomínané programy sú relatívne nové, ich realizácia
je v ranom tádiu. Napriek tomu je moné aj v tomto tádiu vyhodnoti obsah
18

19

20

Plná verzia Strategického dokumentu o rozirovaní je dostupná na: <http://
europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/index.htm>, (posledná návteva stránky:
5. 10. 2002).
Pozri Európska komisia, 2001 Pravidelná správa o pokroku Estónska v pridruovaní
k EÚ, Brusel, 2001, str. 24, dostupné na: <http://europa.eu.int/comm/enlargement/
report2001/ee_en.pdf>, (posledná návteva stránky: 9. 10. 2002).
Správy EUMAP-u nevyhodnocujú vládnu meninovú politiku v najirom slova zmysle,
alebo poèas nepecifikovaného obdobia. Hodnotenie sa zameriava na konkrétne
programy, ktoré prijali vlády kandidátskych krajín ako reakciu na prístupový proces
a priebeh ich realizácie do augusta 2002. Nepokúajú sa vymenova alebo hodnoti
vetko vládne financovanie v prospech menín. Preto napríklad tátne dávky sociálnej
pomoci, ktoré nespadajú pod tieto programy, nie sú predmetom skúmania správ
EUMAP-u.
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programov, ich truktúru, mechanizmy realizácie a dosiahnuté poèiatoèné výsledky. Navye práve v úvodnej fáze by bolo najuitoènejie vypracova efektívnejie spôsoby zabezpeèenia, aby monitoring a vyhodnocovanie  ako vládou,
tak aj obèianskymi organizáciami, ktoré sú èasto partnermi vlády  boli zahrnuté
do plánu realizácie programu.
Aj keï sú programy výrazne odliné, viacerým chýba dostatoène komplexný
prístup k ochrane menín. Spoloèné problémy ovplyvòujúce realizáciu programov
sú neefektívna koordinácia, nedostatok financovania, nedostatoèná podpora
verejnosti a nedostatoèný záväzok alebo politická vô¾a.

2.1 OBSAH

PROGRAMU

Viaceré vládne programy  predovetkým program Bulharska, Èeskej republiky
a Maïarska  prijali komplexný prístup k ochrane menín s jasne definovaným
zámerom riei diskrimináciu ako aj posilòovanie identity menín. V Estónsku
a Lotysku, kde sú primárnou cie¾ovou skupinou rusky hovoriaci obèania, vládne
programy nezamý¾ajú zaruèi komplexnú ochranu menín. Namiesto toho
presadzujú spoloèenskú integráciu prostredníctvom osvojenia si vynikajúcich
jazykových zruèností v tátnom jazyku.
V obsahu viacerých programov je zjavný priamy vplyv EÚ. V Bulharsku, Èeskej
republike, Rumunsku a na Slovensku experti podporili svojimi vedomosami
a schopnosami vytváranie politiky alebo legislatívy. Odsúdenie diskriminácie
vak stále vo ve¾kej miere zotrváva na deklaratívnej úrovni. Legislatívne a strategické iniciatívy na boj proti diskriminácii sú stále v ranom tádiu a tam, kde
existujú, ete stále nie sú dostatoène overené. Verejní predstavitelia ako aj
zástupcovia právnických profesií neboli dostatoène vykolení o existujúcich
(alebo plánovaných) antidiskriminaèných opatreniach.21 Bulharsko, Èeská
republika, Estónsko, Maïarsko, Lotysko a Slovensko zaèali s podporou EÚ
preskúmava svoje právne úpravy s cie¾om zabezpeèi úplný súlad so EÚ
Smernicou o rovnosti rás. Rumunsko u prijalo komplexnú antidiskriminaènú
legislatívu a podniklo kroky na zriadenie intitucionálneho rámca, ktorý by
zabezpeèoval jej implementáciu. Legislatívne úpravy Slovinska v tejto oblasti
sú tie celkom komplexné.
Aj keï je ochrana rómskej kultúry prioritou mnohých rómskych obèianskych
zdruení a organizácií, tento rozmer meninovej politiky nie je plne rozpracovaný
21

Veobecný preh¾ad súdnych kolení ako aj netechnických právnych kolení o irokej
kále právnych otázok  Pozri Program monitorovania vstupu do EÚ: Súdnictvo,
Open Society Institute, Budape, 2002, dostupné na: <http://www.eumap.org>.
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v iadnom z vládnych programov, hoci integrácia je èasto definovaná ako cie¾.
V skutoènosti socializaèné prvky v mnohých programoch (Maïarsko, Litva,
Po¾sko a Slovinsko) naznaèujú, e rómska kultúra sa stále spája s chudobou,
devianciou a inými negatívnymi charakteristikami a je vnímaná v rozpore
s väèinovou spoloènosou. Napríklad slovinský program zamestnanosti
prisudzuje marginalizáciu a segregáciu Rómov odlinému ivotnému tandardu
a morálnym hodnotám Rómov . Program Integrácie Rómov do litovskej
spoloènosti 20002004 pripisuje pretrvávajúcu marginalizáciu Rómov ich jazykovým, kultúrnym a etnickým charakteristikám. Tendencia vníma rómske
hodnoty ako v zásade menejcenné podkopáva repekt voèi kultúrnej rozmanitosti, ktorá je základom multikulturálnej spoloènosti.
Oba táty, v ktorých ijú ve¾ké rusky hovoriace meniny, uprednostòujú jazykovú
integráciu pred ochranou jazykových práv. Estónsky integraèný program presadzuje tézu, e integrácia je dvojsmerný proces. Napriek tomu sa vak prijaté
praktické opatrenia týkajú predovetkým vytvorenia spoloènej jazykovej sféry
ako prostriedku na prehåbenie integrácie menín. Predstavitelia menín vyjadrili
obavu, e dôraz kladený výhradne na jazyk nezoh¾adòuje iné bariéry stojace
v ceste integrácie do právnej a politickej oblasti. Program Integrácia lotyskej
spoloènosti tie deklaruje podporu integrácii menín a potrebu ochrany
meninových práv, ale neriei diskrimináciu. Navrhuje tie nieko¾ko opatrení
na podporu identity menín. Oficiálni predstavitelia Lotyska vak uvádzajú, e
ochrana menín nie je cie¾om Integraèného programu.
Vypracovanie komplexnej politiky v mnohých kandidátskych krajinách brzdí
absencia komplexných tatistík alebo iných spo¾ahlivých údajov o situácii
meninových skupín. Nedostatok informácií sa èasto odôvodòuje tým, e
legislatíva zaruèuje právo na súkromie a ochranu osobných údajov. Na druhej
strane je zjavné, e si policajné oddelenia a iné vládne intitúcie vedú
prinajmenom neformálne tatistiky o meninových skupinách a ich èlenoch,
èo je zjavným poruením zákonov o ochrane údajov.
V mnohých prípadoch vak legislatíva nezakazuje zber citlivých osobných údajov
ab initio; ale skôr poaduje vytvorenie ochranných mechanizmov.22 Niektoré
èlenské krajiny EÚ, ako napríklad Ve¾ká Británia, preukázali, e zber týchto
údajov môe ma pozitívny dopad a umoòuje vypracovanie cielenejej,
efektívnejej verejnej politiky na zlepenie ochrany menín bez poruenia
osobného súkromia. Bolo by potrebné vypracova vhodné mechanizmy
umoòujúce zber etnicky a rasovo zameraných tatistík, ktoré sú potrebné na
realizáciu efektívneho monitoringu. Tieto mechanizmy by mali by vypracované
22

Pozri Etnické meniny a ochrana údajov  európsky kontext, tlaè Stredoeurópskej
univerzity  INDOK, Budape, 2001.
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a zavedené do praxe v spolupráci s predstavite¾mi menín, aby sa vylúèili obavy,
e dôjde k ich zneuitiu.

2.2 REALIZÁCIA

PROGRAMU



KOORDINAÈNÉ A KAPACITNÉ PROBLÉMY

Realizácia programov ochrany menín a integrácie nie je dostatoèná. Vo väèine
prípadov sú samotné orgány zodpovedné za koordináciu realizácie marginalizované, nemajú dostatoèné zdroje, poèet zamestnancov a politickú podporu.
Vládne programy ochrany menín sú skôr strategické dokumenty ako legislatívne úpravy. Vo väèine prípadov sú za ich plné rozpracovanie a doh¾ad nad ich
realizáciou primárne zodpovedné pecializované odbory na prísluných ministerstvách. Tieto odbory vak len zriedka majú právomoc urobi viac ako
zostavova správy na základe informácií dobrovo¾ne poskytnutých inými zúèastnenými ministerstvami. Tie nemajú mandát na efektívnu koordináciu aktivít
iných vládnych intitúcií.
V Bulharsku bola koordináciou meninovej politiky veobecne a riadením
vládnych programov pre Rómov poverená Národná rada pre etnické a demografické otázky (ïalej u len NREDO).23 NREDO vak nemá právomoc poadova
realizáciu od iných vládnych úradov/intitúcií a disponuje len malým objemom
finanèných prostriedkov.24 Výsledkom je, e napriek tomu, e na papieri Rámcový
program predstavuje v znaènej miere jeden z komplexnejích a vyèerpávajúcejích programov v regióne, jeho realizácia je takmer úplne zabrzdená.
V Rumunsku má Spoloèný výbor pre monitorovanie a implementáciu nielen
slabý mandát, ale sa aj nepravidelne stretáva, prièom stretnutí sa èasto zúèastòujú
pracovníci z niích pozícií, ktorí nie sú oprávnení prijíma rozhodnutia v mene
prísluných ministerstiev. Medzirezortný výbor v Maïarsku môe vláde navrhnú,
aby sa zaoberala prípadmi, keï ministerstvá zlyhali pri plnení svojich povinností
v zmysle vládneho programu pre Rómov, avak svoj nesúhlas alebo odmietnutie
môe da najavo iba prostredníctvom správ, ktoré predloí vláde v prípade, ak
nedolo k prijatiu prísluného uplatnenia.
I keï treba prija opatrenia na zabezpeèenie podpory a právomocí pre
koordinaèné mechanizmy, ktoré sú potrebné na ich efektívnu èinnos, skúsenos
23

24

Rámcový program pre rovnakú integráciu Rómov do bulharskej spoloènosti
a Integrácia menín, èas komplexného vládneho programu ¼udia sú bohatstvom
Bulharska. (People are the Wealth of Bulgaria)
Ve¾mi nízka úroveò financovania bola zaznamenaná v Litve, Po¾sku, Rumunsku
a Slovinsku.
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z Estónska, kde je pod¾a vetkého dobrá spolupráca medzi Riadiacim výborom
pre integraèný program a zúèastnenými ministerstvami ukazuje, e takéto orgány
môu fungova efektívne aj bez toho, aby disponovali väèími vynucovacími
právomocami. Pokia¾ je význam programových cie¾ov uznaný na vládnej úrovni,
riadenie je funkènejie a koordinácia úspenejia.
Bez kvalitnej koordinácie sú aj inak úspené projekty vystavené riziku, e
dosiahnu iba doèasné zlepenie dlhodobo existujúcich problémov. Èeská Koncepcia vládnej politiky pre èlenov rómskych komunít, podporujúca ich integráciu
do spoloènosti za rok 2000 má silnú ¾udsko-právnu perspektívu a zoh¾adòuje
meninové práva, èím predstavuje solídny koncepèný rámec. Chýba vak efektívna ústredná koordinácia a podpora. Praktická realizácia pozostáva predovetkým z ad hoc projektov realizovaných jednotlivými ministerstvami pod¾a
ich rozhodnutia, èasto s neistým alebo obmedzeným financovaním. Aj keï
niektoré tieto projekty mali pozitívne výsledky, ich vzájomný vzah a prepojenie
na Koncepciu nie je správne urèený. Bez opatrení zameraných na koordináciu,
ktoré budú systematicky riei otázku diskriminácie a ovplyvòova zmeny na
právnej a intitucionálnej úrovni, bude ma realizácia takýchto projektov ako
prostriedku rieenia hlboko zakorenených problémov len obmedzený dlhodobý
dopad. Ak nebude existova väèia politická vô¾a na záväznú podporu Koncepcie,
nie je pravdepodobné, e dôjde ku trukturálnym zmenám a orgány verejnej
správy nebudú bra jej realizáciu váne.
Na Slovensku je koordinácia aktivít jednotlivých ministerstiev slabá aj napriek
nedávnym pokusom posilni administratívnu kapacitu na realizáciu vládnej
Stratégie, pretoe neexistujú mechanizmy, ktoré by poadovali ich aktívnu participáciu. Financovanie zo tátneho rozpoètu nie je dostatoèné.
V Lotysku sa doteraz väèina aktivít realizovala v rámci Programu integrácie.
Aktivity boli iniciované ete skôr, ne bol prijatý program. Aj keï mechanizmy
na jeho riadenie a realizáciu zaèali fungova iba nedávno, nedostatok efektívnej
koordinácie medzi jednotlivými tátnymi a netátnymi zainteresovanými subjektami a nejasná stratégia realizácie spôsobujú problémy.
Slovinským programom pre Rómov tie chýbajú centrálne mechanizmy doh¾adu,
ktoré by zabezpeèovali plynulé financovanie. V rámci veobecného Programu
opatrení, prijatého v roku 1995, zodpovedá za celkovú koordináciu programu
vládny Úrad pre národnosti. V skutoènosti iadne ministerstvo alebo vládny
orgán nevyèlenil financie na rómske programy tak, ako je to bené pre iné
uznané meninové skupiny. Miestne orgány tie navrhli, aby mal Úrad pre
národnosti väèiu kontrolu nad finanènými rozhodnutiami, ako majú jednotlivé
ministerstvá, pretoe nie sú dostatoène dobre informované o situácii Rómov.
Úrad by mal by následne zodpovedný za prerozde¾ovanie týchto prostriedkov
orgánom miestnej verejnej správy.
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Prijatie peciálnych programov pre meniny prináa so sebou isté riziká. Tieto
programy môu predovetkým poslúi ako zámienka na to, aby sa tát zbavil
zodpovednosti poskytova meninám ochranu, výhody a sluby, ktoré prináleia
vetkým. Nevyvinulo sa dostatoèné úsilie na zvýenie povedomia v rómskej
komunite, e vetky vládne stratégie by mali umoni Rómom uplatòova okrem
iného ich základné práva na vzdelanie, bývanie a zdravotnú starostlivos.
Existencia peciálnych programov môe ma zásadný význam pri rieení
pecifických potrieb meninového spoloèenstva, ale zároveò treba zabezpeèi,
aby tieto programy nevzbudzovali dojem, e Rómovia nie sú zahrnutí do
veobecných programov na zmiernenie chudoby alebo zlepenie vzdelávacích
tandardov.
Zároveò by sa od peciálnych poradcov alebo orgánov, ktorých poslaním je
upevòova meninovú identitu a kultúru, nemalo poadova, aby na seba
preberali funkcie sociálnej asistencie. Niekedy sa od predstavite¾ov meninových
samospráv v Maïarsku napríklad iada, aby rieili otázky týkajúce sa sociálnej
pomoci, aj keï za to nesie jasnú zodpovednos miestna verejná správa. Èeskí
a slovenskí rómski asistenti, ktorých úlohou mala by facilitácia tvorby miestnej
politiky a projektov na zlepenie situácie Rómov sa namiesto toho ocitli v úlohe sociálnych pracovníkov, prièom na túto prácu neboli vykolení, t.j. nie sú
kvalifikovaní.
I keï cie¾om pozitívnych opatrení môe by zabezpeèenie rovnakého prístupu
v praxi, nesmú by vnímané ako náhrada základných úloh tátu. Mali by by
jasne definované poradné funkcie, programy by vdy mali obsahova pokyny
pre realizátorov a komunikaèné zloky, ktorí zvyujú povedomie verejnosti
o cie¾och programu a zodpovednosti verejných èinite¾ov.

2.3 DECENTRALIZÁCIA:

ÚLOHA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Vo viacerých krajinách, ako napríklad v Èeskej republike, Maïarsku, Po¾sku, na
Slovensku a Slovinsku chýbajú centrálnym orgánom zodpovedným za vypracovanie a realizáciu vládnej politiky na ochranu menín kompetencie na to,
aby mohli efektívne ovplyvni miestnu verejnú správu. Preto môe úsilie zavies
na národnej úrovni reformy, predovetkým také, ktoré sú v opozícii s populárnymi postojmi a odmietaním poskytnú meninovým skupinám peciálne
zaobchádzanie, podkopané opozíciou na miestnej úrovni a niekedy protichodnou lokálnou politikou.
Èeská republika, Po¾sko, Rumunsko a Slovensko uznali význam zaangaovania
miestnej verejnej správy do realizácie programov  decentralizovali
zodpovednosti a vymenovali miestnych alebo krajských rómskych expertov
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alebo poradcov. Niektorým jednotlivcom zastávajúcim tieto funkcie sa podarilo
zvýi povedomie o vládnych programoch, sprostredkova komunikáciu medzi
rómskymi komunitami a orgánmi miestnej správy a zvýi povedomie o potrebách
miestnych rómskych komunít. Väèina z týchto jednotlivcov vak má malú
intitucionálnu podporu, nemá jasne urèené kompetencie a na svoje pozície
majú minimálne vzdelanie alebo nemajú iadne. Navye, po reforme verejnej
správy v Èeskej republike u nemôe vláda vyadova od nových krajských
samosprávnych úradov aby zamestnávali rómskych poradcov tak, ako to mohla
robi v rámci bývalého systému okresov. Budúcnos tejto iniciatívy je nejasná.
Na Slovensku bolo doteraz menovaných iba nieko¾ko rómskych poradcov.
V Rumunsku boli napríklad v rámci celej krajiny vymenovaní rómski experti
pri úrade starostu. Mnoho z týchto expertov bolo vybraných na základe ich
politickej príslunosti jedinej rómskej politickej strane v rámci obzvlá nejasného
a spolitizovaného procesu. Ïalím osobám v tátnej slube bolo oznaèenie
rómsky expert priradené k ich súèasným úlohám bez toho, aby absolvovali
kolenie alebo dostali podporu. Predstavite¾ krajského úradu pre Rómov
poznamenal, e títo tátni úradníci nemajú iadne predpoklady a motiváciu
pracova na rieení rómskych problémov, je to pre nich iba ïalia zodpovednos.25 Ve¾ký poèet kvalifikovaných rómskych kandidátov, spomedzi
ktorých mnohí benefitovali z programu afirmatívnej akcie na tretej úrovni
Ministerstva kolstva, ako aj tí, ktorí majú rozsiahle skúsenosti s prácou v treom
sektore, majú poadované schopnosti ako aj iniciatívu pre tieto posty. Decentralizovaný prístup k realizácii programov z roku 1995 Programu opatrení na pomoc
Rómom a Programu zamestnanosti na Slovinsku sa preukázal ako efektívny
spôsob rieenia rozmanitých problémov odliných rómskych komunít. Systém,
ktorý deleguje väèinu programových rozhodnutí na miestne orgány, má vak
viacero ványch úskalí. Po prvé, bez vyváenej koordinácie na ústrednej úrovni
sú monosti zopakova alebo stava na úspených programoch obmedzené. Po
druhé, predstavitelia miestnych orgánov neabsolvovali dostatoèné vzdelávanie
a prípravu na realizáciu projektov pre Rómov. Na miestnej úrovni sa neprikladá
osobitný význam úlohe diskriminácie pri zmenovaní príleitostí pre Rómov.
Mnohí tátni zamestnanci stále zaujímajú ve¾mi negatívne postoje, èo od samotného zaèiatku podkopáva kontruktívne vzahy s rómskymi komunitami (a tým
aj vyhliadky na úspech).
I keï decentralizácia môe prospie v zmysle posilòovania lokálnej iniciatívy
a delegovania zodpovednosti na výkonných èinite¾ov na miestnej úrovni a komunity, bolo by ju potrebné vyvái schopnosami, právomocami a autoritou
orgánu na vládnej úrovni. Predstavitelia miestnych orgánov, ktorých zod25

Rozhovor s V. Gotom, rómskym expertom, Regionálny úrad pre Rómov, Galaþi, 1. 8.
2002.
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povednosou je riadi a dohliada nad realizáciou peciálnych projektov pre
Rómov alebo iné meniny, by mali absolvova kolenie, aby poznali ciele
projektu, boli si vedomí politickej podpory programu na vyej úrovni a tie by
mali pozna kultúru a situáciu meninových skupín/meninovej skupiny, s ktorou
majú pracova. Takéto kolenie by sa mohlo realizova v spolupráci s miestnymi
predstavite¾mi menín.

2.4 VYHODNOTENIE

A HODNOTENIE

Vlády kandidátskych krajín preukázali rastúcu podporu dôleitosti pravidelného
vyhodnocovania programov ochrany menín, ktoré prijali.
Zaujímavý je príklad maïarskej vlády, ktorá síce nezrealizovala iadne formálne
vyhodnotenie súèasného súboru opatrení zameraného na zlepenie situácie
Rómov, ale príprava pokynov na vypracovanie dlhodobej stratégie predloila
na rozsiahlu verejnú diskusiu a pripomienkovanie. Navye, z prijatých pokynov
vyplýva, e niektoré predpoklady, na ktorých je postavená súèasná stratégia,
boli podrobené kritike, t.j. na základe verejnej diskusie a väèej zainteresovanosti
rómskych predstavite¾ov môe dôjs k úprave súèasného programu.
Vo viacerých krajinách nedostatoène konkrétny pokrok v realizácii programu si
vyiadal monitorovanie aktivít. V Rumunsku preukázala vláda na zaèiatku
záväzok monitorova svoju èinnos v rámci realizácie Stratégie na zlepenie
situácie Rómov s tým, e v apríli 2002 bola publikovaná vnútorná vyhodnocovacia správa.26 Správa vak nie je vyèerpávajúca  obmedzuje ju nedostatok
dostupných informácií o realizácii  a vzh¾adom na akosti so zberom údajov
od prísluných ministerstiev bola publikovaná neskoro.
Na to, aby vládne monitorovacie správy poskytli základ pre verejnú kontrolu
a nástroj na zvýenie povedomia verejnosti o cie¾och programu a jeho úspechoch,
musia by verejne dostupné. Kadoroèné mediálne a veobecné monitorovacie
správy, ktoré pripravuje estónska vláda sú vyèerpávajúce, profesionálne
prezentované a iroko dostupné. V Slovinsku, napriek tomu, e údajne boli
vypracované vládne správy o realizácii, neboli sprístupnené verejnosti alebo
miestnym predstavite¾om. Výsledkom je, e ich prínos pre zlepenie existujúcich
projektov a vytváranie nových projektov na základe skúseností je obmedzená.
Èeská Koncepcia z roku 2000 zoh¾adnila poiadavku kadoroène vypracováva
posudok a aktualizáciu. Takáto situácia reálne umoòuje pravidelne posudzova,
dopåòa a integrova skúsenosti získané poèas realizácie, i keï kvalita aktualizácií
26

Ministerstvo verejných informácií, Správa o stave realizácie, Bukure, apríl 2002,
str. 4.
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do istej miery utrpí nekvalitnými a nedostatoènými informáciami od zúèastnených
ministerstiev, ako aj nedostatoènou kapacitou na zhromaïovanie a zostavovanie
informácií. Samotná mylienka zaèlenenia monitoringu ako neoddelite¾nej súèasti
Koncepcie je postavená na zdravých základoch. Na Slovensku sú vyhodnocovacie
správy tie do ve¾kej miery popisné. Neexistujú mechanizmy na vyhodnocovanie
efektivity opakovane realizovaných èinností.
V Litve neexistuje preh¾ad, v akom stave sa nachádza realizácia Programu
integrácie Rómov. V skutoènosti jestvujú isté nejasnosti v otázke, do akej miery
sú jednotlivé iniciatívy zamerané na zlepenie situácie Rómov prepojené na
Program.

2.5 FINANCOVANIE EÚ

NA PODPORU REALIZÁCIE

EÚ zohráva dôleitú úlohu nielen pri urých¾ovaní prijímania programov ochrany
menín a integrácie, ale podporuje aj ich realizáciu. V niektorých prípadoch,
ako napríklad v Bulharsku, Litve a v Rumunsku závisí realizácia do ve¾kej miery
od medzinárodného financovania, vládne financovanie je minimálne. Estónsko,
Maïarsko, Lotysko a Slovensko získali od EÚ a z iných medzinárodných zdrojov
ve¾ké finanèné prostriedky a navye na realizácii programu pomáha ve¾ké
spolufinancovanie vlády.
V Bulharsku EÚ pozitívne vyzdvihla prijatie Rámcového programu a vyjadrila
sa k realizácii v jeho pravidelných správach. Financovanie projektov z EÚ,
ktoré sa týkajú Rómov, vak dôsledne nesledovalo stratégie formulované
v rámci Programu a postrehom v pravidelných správach niekedy chýbal dôraz
a konkrétnos, ktorá by podnietila dôslednejie dodriavanie cie¾ov Programu.
V Rumunsku si vak EÚ poistila svoje pozitívne hodnotenie vládnej stratégie
a jej decentralizovaného prístupu tým, e pridelila prostriedky predovetkým
miestnym iniciatívam a na pilotné projekty zamerané na posilòovanie partnerstva
medzi miestnymi intitúciami a rómskymi skupinami. V Èeskej republike a na
Slovensku napriek tomu, e financie z EÚ podporovali realizáciu mnohých
priorít vytýèených jednotlivými vládami, bolo na rieenie váneho problému
nezamestnanosti vyèlenených málo prostriedkov. Financovanie z EÚ by malo
jasne podporova ciele, s rozpracovaním ktorých majú vlády kandidátskych
krajín problémy.
Pred prijatím Estónskeho vládneho integraèného programu v roku 2000, prispievalo EÚ nieko¾ko rokov na financovanie programových cie¾ov. Rovnako
ako samotný integraèný program sa financovanie z Phare zameralo predovetkým
na výuku v estónèine. V Pravidelnej správe za rok 2001 sa vak uvádza, e by
sa mala venova pozornos a zdroje vetkým prvkom integraèného programu,
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prièom sa dá predpoklada, e sa týmto naráalo na právne a politické sféry,
ktoré doteraz nepatrili medzi priority. Keïe viac ako tri tvrtiny financovania
programu v roku 2000, vrátane prostriedkov z Phare, bolo vyèlenených na
opatrenia zamerané na výuku jazyka, priority financovania EÚ by sa mali zamera
na opatrenia na zvýenie pomeru podpory naturalizácie osôb prostredníctvom
meninových médií a iné ciele, ktoré nesúvisia priamo s jazykom.
V Èeskej republike a na Slovensku sa javí podiel rómskych organizácií medzi
tými, ktoré realizujú projekty podporené Phare obzvlá nízky, aj keï na tento
problém upozoròovali v mnohých ïalích krajinách, vrátane meninových
mimovládnych organizácií v Estónsku. Tento stav môe by zapríèinený
komplikovaným procesom podávania iadostí a správ. Zároveò èasto práve
malý poèet organizácií alebo lokálnejie zoskupenia majú preh¾ad a informácie
o rieeniach, pri ktorých je najvyia pravdepodobnos, e zlepia situáciu Rómov
na základnej úrovni.
EÚ a iní medzinárodní donori by mali zabezpeèi, aby výberový proces
identifikoval také iadosti, ktoré majú skutoèné prepojenie na zamý¾anú cie¾ovú
skupinu projektu, chápu jej potreby a miestne komunity sú zainteresované do
pomenovania problémov a ich rieenia. Programy EÚ by mali posudzova
a administrova tieto iadosti o granty zjednodueným a transparentným
spôsobom. Vyhlásenie grantových kôl by tie mali sprevádza kolenia v jednotlivých krajinách a pomoc potenciálnym uchádzaèom. Význam dostupnosti tejto
formy pomoci sa bude pravdepodobne zvyova s rastom objemu finanèných
prostriedkov EÚ pre krajiny strednej Európy a pobaltských tátov.

2.6 ÚÈAS

MENÍN

Viaceré medzinárodné organizácie27 vrátane EÚ vyzývali k úèasti menín na rozvoji,
realizácii a vyhodnocovaní programov zameraných na poskytovanie pomoci
meninám. Úèas menín je dôleitá sama osebe, ale aj z h¾adiska efektivity
programov. Je vyia anca, e meninové komunity budú akceptova programy,
ktoré integrujú perspektívu menín a sú vnímavé k ich potrebám. Projekty, ktoré
aktívne zapoja meniny do prípravy, realizácie a rozvoja, majú väèie ance na
akceptovanie väèinovou spoloènosou a sprostredkova integráciu, ne alternatívne
opatrenia, ako napríklad charitatívne akcie alebo sociálna pomoc.
V kandidátskych krajinách prevláda názor, e Rómovia cielene zneuívajú systém
sociálnej pomoci. Programy, ktoré umiestnia Rómov do vedúcich, riadiacich
27

Pozri napr. Organizácia pre bezpeènos a spoluprácu v Európe, Situácia Rómov
a Sinti v oblasti OBSE, vysoký komisár pre národnostné meniny, 2001.
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a rozhodovacích úloh sú dôleitým nástrojom na potieranie rozírenej predstavy,
e Rómovia radej ostanú na sociálnej pomoci, nechcú niè lepie, nezaujímajú
sa o kolu, alebo radej ijú spolu, ktorá odôvodòuje celú kálu diskriminaèného správania a stratégií.
V mnohých krajinách sa iniciatívy zamerané na zvýenie zamestnaneckých
príleitostí sústreïujú na projekty verejnoprospenej práce. Tieto projekty predstavujú primárny zdroj vládou financovaného zamestnania pre Rómov na
Slovinsku. Napriek tomu, e takéto pozície neposkytujú ani stabilný príjem, ani
príleitos rozvíja zruènosti uplatnite¾né na trhu, dopyt po nich je naïalej vyí
ako ponuka. Programy verejnoprospených prác sa zaèali realizova aj v Èeskej
republike a na Slovensku, ale ich efektívnos ako nástroja na rieenie dlhodobej
nezamestnanosti je otázna. Keïe predmetom väèiny VPP je manuálna práca,
týka sa predovetkým muov. Existuje ve¾mi málo projektov zameraných na
zvyovanie schopností ien, aby sa zapojili do pracovného procesu.
Nieko¾ko projektov realizovaných v rámci Integraèných programov v Estónsku
a Lotysku sa zameriava na nerovnosti v zamestnanosti, prièom sa iniciatívy
v tejto oblasti zameriavajú predovetkým na jazykový aspekt. Zámerom zvyovania jazykových schopností je zvýi pracovnú flexibilitu a mobilitu a príleitosti
na zamestnanos. Na to, aby èlovek získal pomoc od lotyskej tátnej sluby
pre oblas zamestnanosti, musí ma prísluné jazykové schopnosti. To isté platí
pre niektoré zamestnania v súkromnom sektore.
V Slovinsku sa javia by úspenejie a trvalejie projekty, ktoré boli vypracované
na základe konzultácií s Rómami ne tie, ktoré vypracovali iba miestne orgány.
Miestne orgány môu toti h¾adie na uspokojovanie potrieb obce, ne na potreby
rómskej komunity. Projekty so zle vytýèenými prioritami ponúkajú cie¾ovej
skupine len málo jasných výhod a nepovzbudzujú dlhodobý presun od závislosti
na sociálnej pomoci alebo iných formách tátnej podpory. Vyhodnotenie jedného
projektu realizovaného v rámci Fondu EÚ pre partnerstvo pre Rómov v Rumunsku
poukázalo na to, e medzi pochopením cie¾ov projektu miestnymi predstavite¾mi
a rómskymi partnermi existujú závané rozdiely. Rómovia vnímali projekt ako
zdroj priamej podpory úèastníkom, kým miestni predstavitelia urèili ako priority
záujmy obce a kolenie vnímali ako druhoradé. Výsledkom bola nespokojnos
rómskych úèastníkov so svojou úlohou a oficiálne hodnotenie tie prilo k záveru, e úèas Rómov mala by vyia.28
V Maïarsku sa pri prvom návrhu vládneho programu venovala stanovisku
meniny iba malá pozornos. Pokyny pre nadväzujúce aktivity vak kladú väèí
28

MEDE Vyhodnocovacie Fiche, Zriadenie ekologických stránych hliadok vo
vidieckych oblastiach v hornom Timis, kraj Caras-Severin (PFRO 322), Cluj Napoca,
2002.
OPEN SOCIETY INSTITUTE 2002

KANDIDÁTSKE KRAJINY: HODNOTENIE VLÁDNEJ POLITIKY OCHRANY MENÍN A INTEGRÁCIE
27

dôraz na aktívnu úèas Rómov, povzbudzovanie nezávislosti a posilòovanie
budúcej úlohy rómskych záujmových zdruení v procese európskej integrácie.
V súlade s touto zmenou priorít bol v lete 2002 priamo pod úradom premiéra
vytvorený nový poradný orgán. Bude v òom zastúpená väèina rómskych
predstavite¾ov ako z politickej, tak aj z obèianskej oblasti.
Pri tvorbe Estónskeho integraèného programu sa venovala získavaniu podnetov
od meninových organizácií malá pozornos. Nízka bola aj úèas meninových
organizácií poèas jeho realizácie, i keï dolo k urèitému zlepeniu situácie.
Výsledkom je, e pretrváva rozdiel medzi chápaním cie¾ov a priorít procesu
integrácie do spoloènosti medzi meninou a väèinou. Tento problém je potrebné
riei v záujme dosiahnutia vzájomne uspokojivých výsledkov. Vyhodnotenia,
aj keï sú pravidelné, vyèerpávajúce a verejne dostupné sa málo venujú vnímaniu
nedostatkov programu rusky hovoriacou komunitou a monosami nápravy.
V Lotysku sa Integraèný program zakladá na Rámcovom dokumente, ktorý bol
predmetom irokej diskusie a následných úprav. Diskusie sa zúèastnili aj
konzultanti spomedzi zástupcov menín, no priama úèas meninových
predstavite¾ov na programe ako autorov bola nízka. Úèas menín na realizácii
programu je tie nízka, i keï sú snahy o väèiu zainteresovanos meninových
mimovládnych organizácií a obèianskej spoloènosti.
Rozvoj politického a obèianskeho hnutia v rámci rómskych a iných meninových
komunít sa s¾ubne rozvíja do silnejej lobby za meninové záujmy. Tento proces
môe zaruèi, e vládne záväzky voèi Rómom  jednak ako menine a ako
èlenom irej spoloènosti  budú naplnené. Ako povedal jeden bulharský rómsky
líder máme jeden dokument, Rámcový program, ktorý ukázal, e sme schopní
zjednoti sa pre spoloènú vec. Ostáva na Rómoch a predstavite¾och iných
menín, aby sa zjednotili v snahe presadi efektívnejiu realizáciu programov
vyhlásených na ochranu menín.

2.7 ZASTÚPENIE

MENÍN

Èasto keï vláda chce získa podnety od meninových komunít, koná tak cez
oficiálneho predstavite¾a. Takýto prístup prináa mnostvo problémov. Po prvé,
urèenie alebo zvolenie jedného predstavite¾a (alebo reprezentatívneho orgánu)
nezodpovedá rozmanitosti meninových skupín. Po druhé, predluje sa tým
závislos. Reprezentatívne orgány sa spoliehajú na vládu v zmysle politickej
a rozpoètovej podpory, a preto je menia pravdepodobnos, e si zachovajú
kritické stanovisko. Sprístupnenie takéhoto orgánu iba urèitým zástupcom a
vylúèenie iných generuje konkurenciu a vzájomnú nedôveru v rámci meninových komunít.
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V niektorých kandidátskych krajinách fungujú mechanizmy, ktoré zabezpeèujú
zastúpenie menín na parlamentnej alebo miestnej úrovni. Tieto opatrenia
predstavujú dôleitý spôsob zabezpeèovania úèasti menín, ale vo viacerých
krajinách mala vláda tendenciu tento proces ovplyvni alebo ho kooptova, èo
malo negatívny dopad na úèinnos programu.
V Maïarsku bol v súlade so Zákonom o meninách zriadený systém meninových
samospráv tak na národnej, ako aj na miestnej úrovni. Tento systém zapríèinil
vznik vnútorného napätia medzi rómskymi skupinami, pretoe vláda má tendenciu spolieha sa na Národnú rómsku samosprávu ako jediného oficiálneho
predstavite¾a rómskej národnosti. Keï vláda pripravuje rozhodnutia, ktoré ovplyvòujú rómske komunity, rokuje predovetkým s Národnou rómskou samosprávou,
a to i napriek tomu, e iné organizácie ponúkajú odliné názory a perspektívu.
Spolieha sa výluène na jednu organizáciu, ktorá je sama o sebe závislá od financovania a podpory vlády je riskantné, pretoe táto organizácia môe by
¾ahko kontrolovate¾ná. Zároveò, organizácia, ktorá nie je schopná vydáva zásadné alebo kritické odporúèania zo strachu zo straty vládnej podpory, môe
rýchlo strati legitimitu u meninovej komunity. Bolo by potrebné opätovne
preskúma Zákon o meninách v záujme jeho novelizácie, ktorá by podnietila
rozmanitejie zastúpenie v národných poradných orgánoch.
V Rumunsku má Rómska Sociálno-demokratická strana (Roma Social Democrat
Party - RSDP) , jedno kreslo v parlamente pre Rómov v súlade s ustanovením
zabezpeèi meninám zastúpenie v prípade, e nedosiahnu minimálnu
percentuálnu podporu volièov potrebnú na zastúpenie v parlamente. Avak do
ve¾kej miery, vzh¾adom na výhradné konzultácie vlády s touto stranou, zaèala
by akceptovaná ako jediný zástupca Rómov na vetkých úrovniach a to do
takej miery, e sa ignorujú administratívne postupy pri získavaní pracovných
príleitostí na pozície miestnych tátnych úradníkov v prospech nominantov
RSDP. Pod¾a niektorých rómskych aktivistov viedlo spoliehanie sa vlády na
jedinú politickú organizáciu, ktorá má reprezentova celé spektrum rómskych
politických a obèianskych organizácií, k fragmentácii komunity rómskych mimovládnych organizácií.
V Lotysku kritizovali predstavitelia menín nedostatoènú transparentnos vo
výberovom procese kandidátov mimovládnych organizácií (vrátane meninových
mimovládnych organizácií) do rady, ktorá dohliada na prácu Národného integraèného fondu.
Vlády by mali spolupracova so zástupcami meninových spoloèenstiev na
vypracovaní dokonalejích mechanizmov na zabezpeèovanie úèasti meninových
predstavite¾ov vo verejnom ivote, èo by umonilo participáciu èo najirieho
a zároveò najprimeranejieho zastúpenia skupín reprezentujúcich meninové
záujmy. V prípadoch, keï existuje jedna oficiálna partnerská intitúcia, ktorá
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má sprostredkova komunikáciu medzi vládou a meninovým spoloèenstvom,
mali by existova alternatívne mechanizmy na to, aby povzbudzovali tieto intitúcie k iroko koncipovaným dialógom s inými meninovými skupinami.
Z intenzívnejej úèasti meninových skupín pri dolaïovaní stratégie, identifikácii
najlepích postupov a modifikácii alebo eliminácii nekvalitne fungujúcich
projektov bude ma úitok tak vláda, ako aj meninové skupiny.

2.8 PODPORA

VEREJNOSTI

Stratégie, ktoré boli prijaté predovetkým s cie¾om uspokoji poiadavky EÚ,
bez oh¾adu na to, èi boli prijaté s dobrou vierou a èestnými úmyslami, nemusia
odzrkad¾ova rozsiahlu zmenu vo verejnej mienke: naliehanie EÚ na zlepenie
situácie menín skutoène èasto vyvoláva rozhorèenie väèinovej populácie
a politikov a je vnímané ako neodôvodnené a nevítané zasahovanie zvonku.
Na realizáciu akéhoko¾vek rozsiahleho politického programu je vo väèine
prípadov potrebná podpora irokej verejnosti. Ve¾ká rýchlos prístupového procesu vak znamenala, e vytváraniu verejnej podpory pre vládnu politiku sa
vzh¾adom na irie prístupové potreby èasto venovala len malá pozornos. Politickí lídri ove¾a jednoduchie zdôvodnia opatrenia prijaté na splnenie ekonomických poiadaviek v zmysle ekonomických výhod, ktoré má pod¾a oèakávaní
èlenstvo v Únii prinies. Výhody, ktoré spoloènosti prinesie zlepenie situácie
menín, vak nie sú tak presvedèivo zdôrazòované.
V skutoènosti odpor proti realizácii pozitívnych opatrení zameraných na zlepenie
situácie Rómov alebo posilnenie ich integrácie predstavuje jednu z najvánejích
prekáok efektívnej realizácie. Napríklad v Slovinsku jeden miestny predstavite¾
uviedol, e politici zámerne nestanovujú rómske programy ako priority, lebo
miestni nerómski obyvatelia by reagovali negatívne.29 K podobným zisteniam
dolo v Èeskej republike, Maïarsku, Litve, Po¾sku, Rumunsku a na Slovensku.
Vyèleòovanie znaèných finanèných súm na programy zamerané na zlepenie
situácie meninových skupín, predovetkým v období ekonomických problémov,
alebo v situácii, keï má daná meninová skupina nízke sebavedomie, bez
snahy vybudova toleranciu a chápanie v rámci celkovej populácie sa nevyhnutne
stretne s odporom a vystaví takéto úsilie vánemu riziku neúspechu.
Odpor prijíma a realizova programy na ochranu menín sa objavil nielen
medzi verejnosou, ale aj medzi verejnými predstavite¾mi. Napríklad bulharský
verejný èinite¾ nastolil otázku, preèo bola Rómom vyèlenená samostatná podpora
29

Rozhovor so S. Lien Tesari, Semiè, 30. 3. 2002.
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prostredníctvom peciálneho programu, keï ostatné meninové skupiny sú tie
znevýhodnené.30 Ministerstvo kolstva nedávno varovalo pred ve¾mi rýchlou
integráciou rómskych a nerómskych kôl s odôvodnením, e by to mohlo vyprovokova spätnú negatívnu reakciu voèi meninovej populácii a dokonca by
to mohlo vies k pokraèujúcemu vyèleòovaniu Rómov ijúcich v segregovaných
oblastiach.31
V kadej z analyzovaných kandidátskych krajín je informovanos verejnosti
o vládnych programoch pre Rómov nízke. Nieko¾ké programy majú zakotvené
ustanovenia o prehlbovaní a zvyovaní povedomia, èi u medzi cie¾ovou populáciou alebo spoloènosou ako takou. Sú to predovetkým programy, ktoré
neboli dostatoène realizované. Napríklad èeská koncepcia z roku 2000 zdôrazòuje
význam verejnej diskusie, no napriek tomu sa zdá, e nie sú potrebné financie
a ¾udské zdroje na zaèatie cielenej verejnej kampane na propagáciu Koncepcie
a prísluných aktivít. Úrad zodpovedný za koordináciu realizácie Koncepcie
nemá pracovníkov pre styk s verejnosou a úsilie propagova Koncepciu nie je
systematické.32
V rámci estónskeho Integraèného programu sa realizujú dos rozsiahle propagaèné aktivity. Dôleitou súèasou programu je aj pravidelný monitoring verejnej
mienky zverejòovaný prostredníctvom médií. Tieto opatrenia vak boli len èiastoène úspené pri vytváraní spoloènej vízie o integrácii, meninová a väèinová
spoloènos vak naïalej zastáva dos odliné názory na integráciu a jej priority.
Bez dostatoèných verejných informácií môu bezostyní politici vyui výdavky
na meninové programy na politické úèely. V Maïarsku sa zistilo, e niektorí
politickí predstavitelia upozoròovali na výdavky vynaloené v prospech Rómov
bez toho, aby zdôraznili, e predmetné opatrenia boli prijaté s cie¾om zabezpeèi
rovnaký prístup k príleitostiam v maïarskej spoloènosti.33 Takýto prístup môe
zväèi rozhorèenie a vies k oslabeniu dôvery a iniciatívy medzi rómskymi
komunitami.
Iniciatívy zamerané na zlepenie úèasti menín v mediálnych organizáciách
majú zvlá ve¾ký význam pri vytváraní pozitívnejieho vnímania meninových
komunít verejnosou. V Maïarsku sa stala úspenou mimovládna iniciatíva na
propagovanie úèasti Rómov v médiách a na ich prístup k médiám. Rómske tlaèové centrum vytvára spravodajské èlánky a reportáe, ktoré ponúka mienko30
31

32
33

OSI okrúhly stôl, Sofia, máj 2002.
Ministerstvo kolstva a vedy, Organizácia a riadenie kolských aktivít v rámci
veobecného vzdelávania, odborných a peciálnych kôl, Sofia, 2002, str156.
OSI okrúhly stôl, Praha, jún 2002.
OSI okrúhly stôl, Budape, jún 2002.
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tvorným médiám. Ïalej poskytuje vzdelávanie mladým rómskym urnalistom
v spolupráci s Centrom nezávislej urnalistiky, ktoré podporilo zriadenie podobnej organizácie aj v Bukureti.
V celom regióne neexistuje dostatoèná skutoèná politická vô¾a rozvíja a realizova
efektívnu meninovú stratégiu. Tento stav môe súvisie s nedostatkom väèích
sympatií a podpory verejnosti pre spoloèné politické hodnoty a princípy, na
ktorých je zaloený proces rozirovania a mono aj s nedostatoèným úsilím zo
strany EÚ vyzdvihnú význam týchto hodnôt a princípov. truktúry EÚ a vlády
kandidátskych krajín musia formulova a uvádza presvedèivejie argumenty
o tom, e ochrana menín je základnou súèasou spoloèných hodnôt EÚ.
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3. MONITORING OCHRANY
MENÍN V ÈLENSKÝCH
TÁTOCH EÚ  SITUÁCIA
MOSLIMOV A RÓMOV
Viac ako kedyko¾vek predtým spoèíva európsky model na univerzálnych
hodnotách: slobode, demokracii, repektovaní ¾udských práv a základných
slobôd a vláde práva. Vo väèine prípadov boli tieto ideály dosiahnuté.
Stále vak musíme bojova, dokonca aj v naich starých demokraciách,
aby sa tieto ciele úplne naplnili.34

Druhý zväzok správ EUMAP-u za rok 2002 sa venuje situácií zranite¾ných
meninových skupín v jednotlivých piatich najväèích èlenských tátoch EÚ.35
Tieto správy odha¾ujú, e niektoré z problémov sú rovnaké ako v kandidátskych
krajinách. Rómovia v Nemecku a panielsku èelia predsudkom, sú vyèlenení
zo spoloènosti a diskriminovaní v rovnakých oblastiach, vrátane zamestnanosti,
vzdelania, bývania, prístupu k verejným tovarom a slubám a trestnoprávnemu
systému. Takisto existujú prekáky voèi plnému uplatòovaniu meninových
práv. Navye, Nemecko na rozdiel od kandidátskych krajín neprijalo peciálny
vládny program na rieenie týchto otázok.36
Správy EUMAP-u z èlenských tátov tie odha¾ujú mnostvo nových a odliných
otázok. Vznik ve¾kých moslimských komunít vo Francúzsku, Taliansku a Ve¾kej
Británii s odlinými tradíciami a hodnotami, ako aj ich túba plne sa zúèastòova
verejného ivota, predstavuje výzvu pre existujúci predpoklad ochrany menín
v rámci európskeho systému, pretoe tento systém má tendenciu vníma meninové skupiny z poh¾adu ich rasovej alebo etnickej príslunosti a nie z poh¾adu
náboenstva.

34

35

36

Louis Michel, Úvod k výroènej správe Európskeho parlamentu o ¾udských právach
za rok 2001, str. 7, dostupné na: <http://ue.eu.int/pesc/human_rights/en/HR2001EN/
pdf>, (posledná návteva stránky: 18. 9. 2002).
EUMAP preskúmal iba situáciu v piatich najväèích èlenských krajinách EÚ. Tento
materiál sa teda týka predovetkým ochrany menín v uvedených krajinách: program
samozrejme podporuje rozírenie monitoringu na vetkých 15 èlenských tátov
s cie¾om umoni irie a prepracovanejie odporúèania.
panielsky Rómsky rozvojový program bol prijatý v 80-tych rokoch. Pod¾a rómskych
predstavite¾ov je zastaraný a potrebuje opätovné posúdenie.

OPEN SOCIETY INSTITUTE 2002

MONITORING OCHRANY MENÍN V ÈLENSKÝCH TÁTOCH EÚ - SITUÁCIA MOSLIMOV A RÓMOV
33

3.1 POSTOJ

VEREJNOSTI

I keï v rámci populácie Sinti a Rómov v Nemecku a Rómami/cigánmi v panielsku existuje ve¾ká rozmanitos,37 väèinová spoloènos ich vníma ako jednu
skupinu. Podobne je to s moslimskou komunitou  aj keï ju v skutoènosti
tvoria rozlièné národnostné, etnické a jazykové komunity - moslimovia sú èasto
vnímaní ako jednoliata skupina.38
V skutoènosti rozlièné moslimské komunity zdie¾ajú tie isté hodnoty a záujmy.
Stále viac sa tieto komunity identifikujú ako skupina za úèelom protestu proti
diskriminaènému zaobchádzaniu a obhajobe meninových práv. To isté platí
pre rómske komunity. Skutoènos, e tak robia, by vak nemala podkopa úsilie
oficiálnych orgánov prehlbova ich väèie pochopenie a oceòovanie ich vnútornej
rozmanitosti.
Rómovia aj moslimovia sú v krajinách, kde ijú, èasto vnímaní ako cudzinci39 
a to i napriek tomu, e tam ijú ako obèania u generácie, alebo dokonca
stároèia, ako je to v prípade Rómov v Nemecku a panielsku. Výsledkom je, e
meninová politika sa niekedy zlúèi s politikou boja proti xenofóbii, alebo
poskytovaním sociálnej pomoci imigrantom èi cudzincom. V Nemecku sa
napríklad otázkami diskriminácie alebo násilia voèi meninám zaoberá Komisia
pre cudzinecké záleitosti40. Neexistuje iaden peciálny orgán kompetentný
na rieenie diskriminácie a násilia voèi obèanom, ktorí sú predstavite¾mi menín
alebo na posilòovanie identity menín na spolkovej úrovni.41
Napriek tomu, e väèina moslimov ijúcich vo Francúzsku sú obèanmi
Francúzska, èas populácie naïalej povauje maghrebských moslimov  oproti
iným prisahovalcom z ostatných krajín, ako napríklad z Talianska, panielska
37

38

39

40
41

Terminológia odporúèaná Rómskou úniou panielska: Róm (Roma) je veobecný
termín, Romani sa vzahuje na genitív jednotného èísla enského rodu a znamená
to Rómkin alebo charakteristický pre rómsku komunitu a Róm/cigán (Roma/
gitanos) alebo Róm (Roma) pokia¾ ide o panielskeho Róma.
Pozri Európske monitorovacie centrum boja proti rasizmu a xenofóbii (ïalej u len
EMCR - European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia), Súhrnná správa
o islamofóbii v EÚ po 11. 9. 2001, Viedeò, 2002, str. 2324.
EUMC poznamenáva, e neistota týkajúca sa naej identity, príslunosti a naich
tradícií vedie k narastajúcemu strachu z cudzích vplyvov a zodpovedajúcemu odporu
voèi èomuko¾vek, èo sa javí ako cudzie a iné. Výrok Boba Purkissa, predsedu
EUMC, a Beaty Winkler, riadite¾ky, pri príleitosti Medzinárodného dna boja proti
rasizmu, 21. 3. 2002, EUMC vestník, èíslo 11. 3. 2002, dostupné na: <http://eumc.eu.int>.
Myslia sa tým Vidite¾né meniny, napríklad Sinti a Rómovia.
V Taliansku je situácia Rómov a Sinti rovnaká  väèina z nich (okolo 70%) majú
historicky sídlo v Taliansku - zaoberá sa nimi Komisia pre integráciu cudzincov.
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a Portugalska - za prisahovalcov aj po tyroch generáciách ijúcich vo Francúzsku. Mono vzh¾adom na fakt, e moslimovia sú ve¾mi vidite¾ní, si Taliani vo
väèine prípadov spájajú prisahovalectvo s islamom, aj keï moslimovia v skutoènosti nepredstavujú väèinu prisahovalcov.42 Vo Ve¾kej Británii rastie na
oficiálnej úrovni povedomie o existencii predsudkov a diskriminácie voèi
moslimským komunitám, a to od roku 1977, keï Komisia vydala správu o britských moslimoch a islamofóbii.43 Skupiny moslimských komunít vak tvrdia, e
kroky vlády èo sa týka premietnutia oficiálneho uznania existencie diskriminácie
moslimských komunít do stratégie a legislatívnych opatrení sú pomalé, tvrdiac,
e vláda má silné slová, ale pomaly koná.44
Rómovia aj moslimovia musia èeli predsudkom väèinovej spoloènosti. Bená
predstava o rómskych komunitách v Nemecku a panielsku je negatívna
a ve¾mi rozírená. Prieskum verejnej mienky v roku 1992 ukázal, e 64 % Nemcov
nemá o Rómoch priaznivú mienku, èo je vyie percento ne v prípade
akejko¾vek inej rasovej, etnickej alebo náboenskej skupiny45 a prieskum
z roku 2001 ukázal pretrvávajúcu schému predsudkov.46 V panielsku sú
Rómovia/cigáni vnímaní ako skupina rezistentná voèi integrácii a vzahy s ostatnou panielskou populáciou sú poznaèené segregáciou vo vetkých oblastiach
ivota  spoluitie bez spolupatriènosti.
Nedávna správa Európskeho monitorovacieho centra proti rasizmu a xenofóbii
(EUMC) poznamenáva, e informácie o islame v médiách sa èasto zakladajú
na stereotypných zjednodueniach a vykres¾ujú náboenstvo a ideológiu ako
kompletne cudziu a alternatívnu voèi osvietenej svetskosti západu.47 Vetci
42
43

44
45

46

47

Kresania tvoria najväèiu skupinu, okolo 800 000 (48 % komunity prisahovalcov).
Komisia pre britských moslimov a islamofóbiu, Islamofóbia  výzva pre nás vetkých,
(Islamophobia  a Challenge for Us All), Londýn: The Runnymede Trust, 1997.
Rozhovor s organizáciou G, Londýn, 6. 6. 2002.
17 % má nepriaznivú mienku o moslimoch, 14 % o Indoch, 12 % o migrujúcich
pracovníkoch; 8 % o osobách s tmavou farbou pleti a o idoch 7 %. G. Margalit,
Anti-Gypsyism in the Political Culture of the Federal Republic of Germany: A Parallel
with Anti-Semitism? (Nenávis voèi cigánom v politickej kultúre Spolkovej republiky
Nemecko: paralela s antisemitizmom? Pozri <http://sicsa.huji.ac.il/9gilad.htm>,
(posledná návteva stránky: 9. 4. 2002).
Táto túdia tvorila súèas projektu financovaného Európskou komisiou, ktorého cie¾om
bolo vyhodnoti situáciu Sinti a Rómov vo vybraných èlenských tátoch EÚ (Nemecko,
Taliansko a panielsko) a vypracova odporúèania prísluným vládam oh¾adne stratégie.
Predbená správa je archivovaná v rámci Programu monitorovania vstupu do EÚ.
Európske monitorovacie centrum boja proti rasizmus a xenofóbii, Rasizmus a kultúrna
rozmanitos v masmédiách. Preh¾ad Výskumu a príkladov dobrej praxe z èlenských
tátov EÚ, 1995-2000, Viedeò, február 2002, str. 252, 262.
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moslimskí vodcovia vo Francúzsku, Taliansku a Ve¾kej Británii tvrdia, e
mienkotvorné médiá majú tendenciu spolieha sa na tie isté zdroje informácií
(ktoré sú údajne èasto radikálne alebo extrémistické a v rámci moslimských
komunít nie sú povaované za reprezentatívne), nereprezentujú irokú kálu
názorov a prispievajú k vytváraniu/utvrdzovaniu stereotypov o moslimoch ako
hrozbe voèi hodnotám a kultúre spoloènosti, v ktorej ijú.48 Pod¾a jednej
francúzskej moslimskej organizácie: Médiá pouijú kadý incident
aby
posilnili islamofóbiu a demontrovali, e islam nie je kompatibilný s republikou.49
Takéto mediálne praktiky môu prispie k narastaniu islamofóbie a môu ma
nezamý¾aný a neastný výsledok  posilnenie moslimskej identity okolo
vzájomne zdie¾aného pocitu zranite¾nosti a vylúèenia z väèinovej spoloènosti.
Verejní predstavitelia majú zodpovednos ako prví odsudzova diskriminaèné
postoje a skutky a èeli predsudkom. I keï sa mnohí zhosujú tejto zodpovednosti
dobre, sú aj takí, èo sami povedali výroky podnecujúce netoleranciu a podkopávajú základné európske hodnoty. Európske organizácie monitorujúce ¾udské
práva by mali zauja kontrolnú pozíciu, mali by monitorova oficiálne prejavy
a správy médií s tým, e by povzbudzovali zodpovedný prejav oficiálnych
predstavite¾ov, jednoznaène odsudzovali rasistické výroky a v prípade potreby
vyjadrili oficiálny nesúhlas.
V súèasnosti vak negatívne postoje a vnímanie moslimov a Rómov ovplyvòuje
správanie voèi nim a formuje kontext, v rámci ktorého sa uplatòuje legislatíva
a fungujú intitúcie.

3.2 OCHRANA

PRED DISKRIMINÁCIOU

Nie vetky èlenské táty EÚ zosúladili svoju legislatívu so tandardmi EÚ
v oblasti zákazu diskriminácie v zmysle Smernice o rovnosti rás a Smernice
o zamestnanosti. Pri hodnotení situácie moslimov ijúcich v Európe naviac
zisujeme, e ani tieto tandardy nie sú dostatoène komplexné; diskrimináciu
na základe náboenskej príslunosti upravuje iba Smernica o zamestnanosti.

48

49

Pozri napr. E. Poole, Framing Islam: An Analysis of Newspaper Coverage of Islam in
the British Press, (Odsúdenie islamu: analýza informácií publikovaných v britskej
tlaèi o islame) v K. Hafez, ed., Islam and the West in the Mass Media, New Jersey:
Hampton Press, 2000, str. 162 (Islam a západ v masmédiách).
Rozhovor s riadite¾om Institut Formation Avenir, 17. 5. 2002.
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Nemecko ani panielsko neprijali komplexnú antidiskriminaènú legislatívu.50
Obe krajiny sa snaia zosúladi domovskú legislatívu so Smernicou o rovnosti
rás, zatia¾ sme vak v tejto oblasti nevideli výrazný pokrok. Aj v krajinách, ktoré
u prijali komplexnú antidiskriminaènú legislatívu, stále existujú zásadné rozpory.
Napr. francúzska antidiskriminaèná legislatíva upravuje a postihuje diskrimináciu
na základe náboenského vierovyznania, ale jasne nedefinuje nepriamu
diskrimináciu; pod¾a názoru istého odborníka by definícia nepriamej diskriminácie odkazovala na [osobitné] kategórie obyvate¾stva (èo francúzska ústava
zakazuje).51
Situácia moslimov dokazuje, e ani systém v samotnej EÚ nie je komplexný.
Legislatívny a intitucionálny rámec slúiaci ako záruka ochrany pred rasovou
a etnickou diskrimináciou, ktorý platí vo Ve¾kej Británii, je z ve¾kej èasti v súlade
so Smernicou o rovnosti rás. Napriek tomu sa vak zdá, e neposkytuje adekvátnu
ochranu moslimom. Hoci niektoré náboenské komunity získali ochranu pred
diskrimináciou zdôrazòovaním skutoènosti, e aj oni tvoria etnické skupiny (t.j.
Bangladéania a Pakistanci), túto monos nemajú moslimovia pochádzajúci
z krajín, v ktorých netvoria väèinu. Mimo územia Severného Írska tátne orgány
presadzujúce rovnaké zaobchádzanie pôsobia pri rieení otázok rasovej a etnickej
nerovnosti v rozsahu existujúceho právneho rámca; podrobne sa nevenujú
moslimom ani iným neetnickým náboenským skupinám.
Legislatíva je iba prvý, aj keï nevyhnutný krok. Aj v tých tátoch, ktoré schválili
pomerne komplexné antidiskriminaèné zákony, napr. v Taliansku a Francúzsku,
nie je verejnos dostatoène informovaná o monostiach vyuitia práva ako
opravného prostriedku a iba málo prípadov skonèilo na súde. Zdá sa, e málo
sú informovaní najmä prisahovalci a ostatné zranite¾né komunity.52 Orgány
verejnej správy v uvedených krajinách sa snaili napomôc úèinnejej
implementácii antidiskriminaènej legislatívy. Napr. francúzske súdy sa pokúali
50

51

52

Podrobné porovnanie panielskej a nemeckej právnej úpravy a minimálne tandardy
uvedené v Smernici Rady Európy è. 2000/43/EC sa nachádza v dokumente Antidiscrimination Legislation in EU Member States (Antidiskriminaèná legislatíva
v èlenských krajinách EÚ) kapitoly o Nemecku a panielsku, European Centre for
Monitoring Racism and Xenophobia (Európske monitorovacie centrum rasizmu
a xenofóbie), Viedeò, 2002, dostupné na <http://www.eumc.eu.int/publications/
Article13/index.htm>, (posledná návteva stránky 10. 10. 2002).
Pozri D. Borillo, Les instruments juridiques français et européens dans la mise en
place du principe dégalité et de non-discrimination, (Francúzske a európske právne
nástroje pri uplatòovaní princípu rovnosti a zákazu diskriminácie), pozn. 3, str. 126.
Pozri I. Schincaglia, Lo straniero quale vittima del reato (Cudzí tátny prísluník ako
obe trestného èinu), výskumná správa, ktorú finanène podporili CPII, DAS, Kancelária
predsedu Rady ministrov, 1999.
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urýchli rieenie prípadov diskriminácie tým, e povolili vykonáva dôkazy
získané prostredníctvom vytvárania modelových situácií (pôsobenie agentov 
provokatérov). V Taliansku a panielsku je moné poda návrh na zaèatie konania vo veci diskriminácie v skrátenom súdnom konaní.
Vo Ve¾kej Británii antidiskriminaènú legislatívu dopåòa povinnos orgánov verejnej
správy aktívne presadzova väèiu rovnos príleitostí rôznych etnických
a rasových skupín prostredníctvom stratégií. Ak majú by verejné sluby bez
diskriminácie dostupné aj moslimom, uvedená povinnos by mala zahàòa aj
náboenské presvedèenie.53 Samotná vláda Ve¾kej Británie uviedla, e za moderné orgány miestnej správy povauje orgány udriavajúce kontakt so vetkými
¾uïmi, ktorým slúia a orgány s transparentnou rozhodovacou truktúrou, ktoré
pri poskytovaní sluieb berú do úvahy potreby uívate¾ov, nie poskytovate¾ov.54
Mali by sa organizova celoeurópske fóra zamerané na podporu spoloèného
chápania a interpretácie formy, ktorú by v teórii aj v praxi mala ma národná
antidiskrimnaèná legislatíva, s prihliadnutím na rôzne právne a politické tradície.
Èlánok è. 13 Zakladajúcej zmluvy o Európskej únii zabezpeèuje ochranu pred
diskrimináciou na základe náboenského vierovyznania a rasového alebo
etnického pôvodu.55 Uvedený postup pripravuje pôdu pre budúce iniciatívy
rozírenia pôsobnosti Smernice o rovnosti rás alebo na prípravu nových smerníc
v iných oblastiach, napr. v oblasti náboenstva alebo jazyka. EÚ by mohla posilni
svoj antidiskriminaèný rámec a poiada èlenské táty o ratifikáciu a podpis
Protokolu è. 12 k Európskemu dohovoru o ¾udských právach, ktorý obsahuje
samostatný zákaz diskriminácie, vrátane diskriminácie na základe náboenskej
príslunosti. To by v koneènom dôsledku znamenalo pristúpenie k samotnému
Dohovoru.56
Èlenské táty by prostredníctvom EÚ mali formálne zakotvi a aplikova princíp,
e zákaz diskriminácie musia sprevádza pozitívne opatrenia. tátni predstavitelia
by mali h¾ada spôsoby, ako zabezpeèi rovnaké podmienky dostupnosti

53

54

55

56

Uvedené u platí pod¾a Northern Ireland Act z r. 1998 (NIA - zákon o Severnom Írsku),
ktorý ukladá verejným orgánom povinnos bra do úvahy potrebu presadzova rovnos
príleitostí medzi osobami rôzneho náboenského vierovyznania. NIA, èl. 75(1).
Local Government Association, Faith and Community (Zdruenie miestnej správy,
Náboenstvo a komunita), LGA Publications, Londýn, 2002, str. 3.
Protokol 12 k Európskemu dohovoru o ochrane ¾udských práv a základných slobôd
(ECHR) obsahuje samostatný zákaz diskriminácie.
Uvedené odporúèanie podporili mnohé mimovládne organizácie zamerané na ochranu
¾udských práv, vrátane Amnesty International a Human Rights Watch, v spoloènej
správe ku Convention on the Future Europe (Dohovor o budúcej Európy).
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verejných sluieb pre vetkých, s osobitným zrete¾om na zranite¾né meninové
skupiny; mal by sa vytvori priestor na výmenu informácií medzi èlenskými
tátmi o pozitívnych skúsenostiach v tejto oblasti. Do doby, kým èlenské táty
schvália komplexnú legislatívu, by mali vyda pokyny alebo kódexy praktického
postupu a spolu s predstavite¾mi orgánov verejnej správy predchádza diskriminácii pri poskytovaní tátnych sluieb.

3.2.1 Nedostatok údajov
Mieru diskriminácie meninových skupín v mnohých èlenských tátoch znepreh¾adòuje nedostatok súhrnných tatistík alebo iných spo¾ahlivých údajov. Rovnako ako v kandidátskych krajinách, aj tu sa nedostatok údajov èasto odôvodòuje
právom na súkromie. Absencia dostatoèného mnostva informácií zároveò predstavuje prekáku pri vypracúvaní efektívnej antidiskriminaènej stratégie.
Neexistujú napr. spo¾ahlivé celonárodné tatistiky o situácii Rómov v panielsku
a v Nemecku, resp. o moslimoch vo Francúzsku alebo v Taliansku. pecializované organizácie zamerané na ochranu ¾udských práv poiadali orgány prísluných krajín, aby tento nedostatok odstránili.57 CERD napr. upozornila, e
nedostatok oficiálnych socio-ekonomických údajov o populácii panielskych
Rómov/Cigánov môe oslabi úèinnos stratégií zameraných na zlepenie ich
situácie.58 Aj Smernica o rovnosti rás odporúèa zisova prípady diskriminácie
na základe tatistických údajov.
Vlády panielska a Nemecka tvrdia, e právne normy upravujúce zhromaïovanie etnicky citlivých údajov znemoòujú systematické zhromaïovanie
dát. panielske zákony nezakazujú zhromaïovanie citlivých údajov, ak boli
respondenti náleito informovaní a ak sa dodriavajú ustanovenia zákona
o spracovaní údajov.59 Ústavný súd Spolkovej republiky Nemecko rozhodol, e
57

58

59

UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD-Výbor OSN pre
elimináciu rasovej diskriminácie), UN Committee on Economic, Social and Cultural
Rights (ECOSOC - Výbor OSN pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva), Advisory
Committee on Implementation of the FCNM (Poradný výbor k implementácii FCNM)
a European Commission against Racism and Intolerance (ECRI - Európska komisia
proti rasizmu a intolerancii) podporili význam tvorby tatistík ako nástroja na
odha¾ovanie prípadov diskriminácie a boj proti nej.
CERD, Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial
Discrimination (Závereèné pozorovania Výboru pre elimináciu rasovej diskriminácie):
panielsko, CERD/C/304/Add.8, 28. 3. 1996.
Pozri napr. Ethnic Monitoring and Data Protection  European Context (Montoring
etník a ochrana údajov  európsky kontext), Central European University Press 
INDOK, Budape, 2001, str. 200227.
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takéto údaje je moné zhromaïova pod podmienkou ich utajenia.60 Vláda
argumentovala, e zhromaïovanie údajov o etnickej príslunosti a postavení
Sinti a Rómov nie je praktické, pretoe na dosiahnutie tohto cie¾a je potrebné
vynaloi neprimerané mnostvo èasu a úsilia.61
V niektorých prípadoch boli takéto údaje u získané selektívne. Napr. pod¾a
panielskeho úradu na ochranu údajov v roku 2000 existovalo 85 verejných
a 60 v súlade so zákonom registrovaných súkromných databáz, ktoré zhromaïovali a spracúvali informácie o rasovej a etnickej príslunosti subjektov62.
Zákony o spracúvaní tatistík pre potreby spoloènosti obsahujú iba málo
obmedzení, resp. iadne obmedzenia v súvislosti so zhromaïovaním údajov
o rasovej alebo etnickej príslunosti.63 Uvedené údaje sa pouívajú na tvorbu
stratégií zameraných na uznané národy panielska. Nedostatok tatistických
údajov o Rómoch/Cigánoch je teda skôr dôsledkom chýbajúcej politickej
vôle, nie dôsledkom zákonných obmedzení a predstavuje vánu prekáku tvorby
verejných stratégií zacielených na konkrétne skupiny, ktoré majú riei váne
problémy diskriminácie a spoloèenskej izolácie týchto skupín.
Niektoré táty ironicky pouili nedostatok spo¾ahlivých údajov o etnickej
príslunosti ako základný argument pre odmietnutie kritiky nedostatoèného
zabezpeèenia adekvátnej ochrany meninových skupín pred diskrimináciou
a násilím. Napr. Nemecko odmietlo obvinenia z disproporèného zastúpenia
rómskych detí na peciálnych kolách s odôvodnením: ... neexistuje spo¾ahlivý
tatistický údaj, na základe ktorého by bolo moné usúdi, e táto skupina má
niie percento úèasti vo vzdelávacom procese ... [hoci] niektoré spolkové krajiny
informovali, e v osobitných prípadoch sú vo veobecných kolských
zariadeniach na výkon ústavnej výchovy alebo ochrannej výchovy mimoriadne
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Zistil vak, e právna úprava tatistík neposkytovala dostatoènú záruku. Od roku
1983 neboli podniknuté iadne kroky smerom k novelizácii zákonov tak, aby bolo
zaruèené utajenie údajov. Pozri rozhodnutie Ústavného súdu Spolkovej republiky
Nemecko z r. 1983, BVerfGE 65, 1ff.
Pripomienky vlády Spolkovej republiky Nemecko k stanovisku Poradného výboru
k Správe o realizácii FCNM v Spolkovej republike, str. 9, Pozri <http://
www.humanrights.coe/int/Minorities/Eng/FrameworkConvention/
AdvisoryCommittee/Comments.htm>, (posledná návteva stránky 10. 10. 2002).
Distribution of files containing sensitive data, registered in the General Register for
Data Protection (Distribúcia spisov obsahujúcich citlivé údaje, zaregistrovaných vo
Veobecnom registri ochrany údajov), Katalóg spisov 2000, CD-ROM vydal Data
Protection Agency (Úrad ochrany údajov).
Monitoring etník a ochrana údajov  európsky kontext, Central European University
Press  INDOK, str. 212213.
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vysoko zastúpené rómske deti a Sinti deti.64 Taliansko namietalo zistenia ECRI,
e poèet rasovo motivovaných èinov v Taliansku bol vyí ako poèet trestných
konaní na súdoch, pretoe tento záver nebol dostatoène podloený faktami
alebo tatistickými údajmi65 , hoci takéto údaje nie sú oficiálne k dispozícii.
Vo Ve¾kej Británii zohrali súhrnné tatistiky o etnickej príslunosti neocenite¾nú
úlohu pri tvorbe diferencovaných stratégií, ktoré majú zlepi kvalitu verejných
sluieb poskytovaných rasovým a etnickým meninovým skupinám. V tatistikách
sa uvádzalo, e v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, sociálneho zabezpeèenia, bývania, poskytovania verejných sluieb, zamestnanosti a v trestnoprávnej oblasti je pakistanská a bangladéska komunita (ktorá je prevane moslimská) mimoriadne znevýhodnená a èelí mimoriadnej deprivácii a diskriminácii,
dokonca aj v porovnaní s ostatnými meninovými etnickými komunitami. Na
tomto základe a na základe informácií o diskriminácii zo strany moslimských
predstavite¾ov bude zrejme potrebné vykona dodatoèný prieskum a zhromadi
tatistické údaje o náboenských komunitách vo Ve¾kej Británii aj v ostatných
èlenských tátoch EÚ. Keïe rozhodnutia o kritériách kategorizácie ¾udí sú odrazom
politických rozhodnutí, ktoré modely budú pravdepodobne dôleité a ktoré
skupiny potrebujú ochranu, iniciovanie takéhoto prieskumu by vyslalo zrete¾ný
signál, e èlenské táty sa angaujú v oblasti ochrany moslimských komunít rovnako
ako v oblasti ochrany ostatných rasových a etnických meninových komunít.
tatistické informácie poskytujú pevný základ priebeného hodnotenia situácie
meninových skupín a pomáhajú pri tvorbe efektívnych verejných stratégií, ktoré
majú riei znevýhodnenia uvedených skupín ete predtým, ne znevýhodnenia
vyústia do odcudzenia, nespokojnosti, príp. do konfliktu. EÚ by mala vyèleni
zdroje na výskum v úzkej spolupráci so zástupcami menín a navrhnú prijate¾né
metódy výskumu tak, aby bola zároveò zachovaná zásada súkromia a ochrany
osobných údajov. EÚ by mala nabáda èlenské táty, aby prostredníctvom
uvedených metód vytvorili komplexnejí obraz o situácii zranite¾ných
meninových skupín obyvate¾stva.

3.2.2 Diskriminácia Rómov
Napriek takmer úplnému nedostatku spo¾ahlivých údajov obsahujú správy
EUMAP obrovské mnostvo nesystematických dôkazov o závanom znevýhod64
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Pripomienky vlády Spolkovej republiky Nemecko k Stanovisku Poradného výboru
k Správe o realizácii FCNM v Spolkovej republike Nemecko, str. 13.
European Commission against Racism and Intolerance (ECRI - Európska komisia
proti rasizmu a intolerancii), Druhá správa o Taliansku, schválená 22. 6. 2001 and
publikovaná 23. 4. 2002, str. 30.
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òovaní rómskych komunít v Nemecku a panielsku v mnohých oblastiach; tieto
dôkazy si vyadujú súhrnnejí analytický a tatistický prieskum.
Podobne ako ich pendanti v krajinách strednej a východnej Európy, rómske
komunity v Nemecku a panielsku sú znevýhodnené pri získavaní rovnakého
prístupu k vzdelaniu. Nevýhody ich doslova oklieujú. Sèasti pramenia zo zlých
ivotných podmienok a biedy, ale úlohu zohráva aj výrazná marginalizácia
a diskriminácia. V Nemecku je nepomerné mnostvo Sinti a rómskych detí
umiestòovaných do peciálnych kôl pre mentálne retardované deti alebo
deti s oneskoreným vývojom bez oh¾adu na ich intelektuálne schopnosti. Absolventi takýchto kôl majú malé vyhliadky získa ïalie vzdelanie alebo nájs si
výnosné zamestnanie. Hoci sa poèet rómskych detí na bených kolách v panielsku od roku 1980 zvýil, vysoké percento predèasného ukonèenia kolskej
dochádzky a poèet vymekaných hodín zostáva ványm problémom. Málo
rómskych/cigánskych detí ukonèí vysokokolské vzdelanie. tátne koly v panielsku sú vo zvýenej miere getoizované a objavili sa problémy pri umiestòovaní detí v materských kolách a v urèitých typoch kôl.
Nemecká aj panielska vláda uznala potrebu riei nerovnosti vo vzdelávaní.
panielska vláda pripravila kompenzaèné vzdelávacie programy, ktoré
rómskym/cigánskym deom poskytujú pomoc navye. Niektorí rómski lídri vak
majú obavy, e uvedené iniciatívy môu posilni segregáciu vo vzdelávaní
a v koneènom dôsledku len málo prispie k rieeniu problému segregácie
v prístupe ku vzdelaniu. Absencia centrálneho koordinaèného orgánu naviac
viedla k nesystematickej realizácii programov v jednotlivých autonómnych
komunitách.
Nemecká vláda presadila mylienku tzv. podporných kôl, ktoré povauje za
prostriedok zabezpeèenia rovnakých moností pre Sinti a rómske deti. Pod¾a
názoru Sinti a rómskych lídrov mnohé z uvedených podporných príleitostí
dostávajú Sinti a rómske deti nesystematicky a niektoré orgány v kolstve tvrdia,
e v prípade podporných kôl dostal starý problém nové meno.66 Mnohé
spolkové krajiny Nemecka podporujú snahy mimovládnych organizácií
eliminova znevýhodnenia Sinti a rómskych detí v oblasti prístupu k vzdelávaniu.
Úèinnos uvedených iniciatív ani správne postupy sa vak doposia¾ systematicky
nehodnotili a nedolo k výmene skúseností. Nebola vypracovaná iadna
komplexná stratégia, ktorá by zabezpeèila, e úspené iniciatívy budú adekvátne
a trvalo finanène podporované.
Na trhu práce musia prísluníci Sinti a rómskej meniny prekonáva ve¾ké
prekáky. Okrem nevýhody veobecne nízkej vzdelanostnej úrovne a ne66

OSI okrúhly stôl, Hamburg, apríl 2002.
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dostatoènej odbornej praxe musia pri prijímaní do pracovného pomeru a na
pracovisku èeli silne zakoreneným predsudkom. V mnohých rómskych rodinách
je bená kombinovaná pracovná èinnos - ich èlenovia majú formálne aj neformálne zamestnanie a èasto vykonávajú neatraktívne práce, napr. poulièný
predaj, odvoz tuhého odpadu alebo sezónne práce. Hoci uvedená oblas nebola
systematicky preskúmaná, rómski lídri v Nemecku a panielsku a organizácie
presadzujúce ochranu ¾udských práv sa zhodujú, e diskriminácia Rómov je na
trhu práce kadodennou realitou. Úrady práce v panielsku uvádzajú, e mnohé
spoloènosti otvorene odmietajú zamestnáva rómskych uchádzaèov. Pod¾a
jedného zástupcu peciálneho pracovného programu pre Rómov v piatich
prípadoch z desiatich mi zamestnávatelia priamo povedali, e nechcú Rómov.67
V Nemecku ani v panielsku vak nie sú podávané návrhy na zaèatie súdneho
konania z dôvodu diskriminácie a judikatúra v tejto oblasti je v oboch krajinách
málopoèetná.
Reakcia vlády na problémy nezamestnanosti panielskej rómskej komunity
nadobudla rozmer klié a zoveobecòovania. Odvolávala sa na nedostatok
zruèností a na odliné postoje rómskej/cigánskej komunity k práci v z dôvodu
iného kultúrneho zázemia a rozdielnosti kultúr. Iba málo pozornosti venovala
úlohe rasovej diskriminácie. V dôsledku uvedeného bolo v reakcii na skutoènú
diskrimináciu vypracovaných iba nieko¾ko strategických politík. Za jeden
z podnetných trendov treba povaova Acceder, program s podporou EÚ,
ktorý po prvý raz zaèleòuje rómsku komunitu ako osobitnú cie¾ovú skupinu do
operaèných programov Európskeho sociálneho fondu.
Orgány verejnej správy sa v niektorých spolkových krajinách Nemecka pokúsili
zníi vysokú mieru nezamestnanosti v rómskej a Sinti komunite prostredníctvom
rôznych projektov zameraných na tvorbu pracovných miest; ich úèinnos vak
bola obmedzená. Podobne ako v oblasti vzdelávania, ani na tomto poli nedolo
k hlbiemu priebenému ani závereènému hodnoteniu úspených projektov
zameraných na tvorbu pracovných miest, na základe ktorého by bolo moné
vymeni si skúsenosti a definova vhodné postupy. Podrobnejia analýza by
mohla prispie k prijímaniu systematickejích strategických opatrení, ktoré by
zmiernili znevýhodòovanie prísluníkov Sinti a rómskej komunity na trhu práce.
Väèina Rómov ije v podmienkach bývania podtandardnej kategórie. Èasto
ijú v segregovaných chatrèiach (panielsko) alebo usadlostiach (Nemecko)
s minimálnou infratruktúrou na okraji mestských centier, v podmienkach, ktoré
prináajú váne zdravotné riziká. Z Nemecka aj panielska prili správy
o diskriminácii v prístupe k verejným aj súkromným bytom, ako aj v prístupe
67

Rozhovor s rómskou enou, ktorá pracuje na úrade práce. Poiadala o zachovanie
anonymity, december 2001.
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k ostatným tovarom a slubám. V centre Madridu a v ostatných ve¾kých panielskych mestách bene nájdete inzeráty s ponukami na prenájom bytov
s poznámkou iadni cudzinci, iadni Arabi, iadni cigáni, príp. iadni ¾udia z Východu. Nedávne prieskumy verejnej mienky naznaèujú pretrvávajúcu
podporu segregácie: mnohí nerómovia tvrdia, e [Rómovia] by mali i oddelene, nemali by dostáva byty v naich tvrtiach, alebo mali by by vyhnaní
z krajiny.68 V jednom prieskume z roku 1994 asi 68% Nemcov uviedlo, e nechcú
ma za suseda prísluníka Sinti alebo rómskej komunity.69
Nemecká vláda si uvedomila potrebu riei problém a potvrdila svoj zámer
zlepi ivotné podmienky Sinti a Rómov, ako aj potrebu presadzova ich
integráciu do spoloènosti. V niektorých spolkových krajinách iniciovala úspené
projekty reorganizácie bývania.70 Zástupcovia Sinti a rómskej meniny v Nemecku
zdôrazòujú, e do najúspenejích projektov sú zaangaovaní priamo vo fáze
rozhodovania. Poadujú zaèlenenie ad-hoc projektov do irieho a komplexnejieho rámca tátnej politiky bývania, a tým riei veobecný problém segregácie.
V panielsku sa v osemdesiatych a devädesiatych rokoch objavili pokusy
doslova vyhladi segregované chatrèe presahovaním Rómov/Cigánov do
prechodných ubytovacích jednotiek, ktoré sa èasto nachádzali v základných
budovách (niekedy v podtandardných podmienkach), èasto na periférii
mestských centier. Malo ís o doèasné rieenie s perspektívou v plnom rozsahu
zaèleni Rómov/Cigánov do zmieaných obytných tvrtí. V krátkodobej
perspektíve  hoci uplatòovaná stratégia rieila otázky a modely marginalizácie
a segregácie iba èiastoène  presahovanie tisícok rodín z chatrèí do bytov
s prívodom vody, dodávkou elektriny a hygienickými zariadeniami predstavovalo
neodkriepite¾ný pokrok.
Presahovanie vak nebolo koncipované ani zrealizované ako súèas dlhodobej
stratégie. Neexistuje centrálny orgán, ktorý by koordinoval realizáciu tohto
projektu. Hoci orgány miestnej správy získali ve¾kú flexibilitu a pod¾a vlastnej
úvahy môu tvori stratégie reagujúce na miestne pomery a niektoré z nich
naozaj vypracovali úspené stratégie zaèleòovania, vytvorila sa iba malá, resp.
68
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T. C. Buezas, citovaný A. Piquerom, Received Worse than People from Maghreb
(Prijatí horie ako ¾udia z Maghrebu), G. El Comercio, 10. 4. 2000.
Pozri D. Strauss, Anti-Gypsyism in German Society and Literature (Proticigánske nálady
v nemeckej spoloènosti a literatúre), v S. Tebbutt, vyd., Sinti a Rómovia: cigáni v nemecky
hovoriacej spoloènosti a literatúre, Berghahn Books, Oxford, 1998, str. 89.
Pozri P. Widmann, An den Rändern der Städte. Sinti und Jenische in der deutschen
Kommunalpolitik (Na okraji miest. Sinti a Jenishes v nemeckej sociálnej politike),
Metropol, Berlín, 2001.
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iadna platforma na koordinovanú výmenu pozitívnych a negatívnych skúseností
medzi komunitami a na hodnotenie alebo posudzovanie výsledkov. Hrozí, e
pôvodne improvizované východiská, ktoré mali riei krízové situácie, zostanú
trvalými rieeniami. V auguste 2002 tisícky Rómov ili v prechodných ubytovacích
jednotkách a nevedno, kedy sa prechodné obdobie skonèí.
Podobne ako Sinti a Rómovia v Nemecku, rómski lídri v panielsku tvrdia, e
neúspech pri pokuse zásadne zlepi podmienky bývania Rómov je priamym
dôsledkom zlyhania tátnych orgánov, ktoré Rómov aktívne nezainteresovali
do fázy prípravy programu a jeho realizácie. Okrem toho je tendencia prenies
zodpovednos za rieenie problémov bývania na mimovládne organizácie, èo
vak najmä pri absencii komplexnej tátnej stratégie postráda potrebné právomoci
a odbornú kvalifikáciu na systematické alebo efektívne rieenie problémov
takéhoto rozmeru.
V Nemecku aj v panielsku chýbajú národné tatistiky alebo túdie o zdravotnej
situácii rómskych komunít. Údaje získané na regionálnej alebo lokálnej úrovni
v panielsku a mnostvo nesystematických informácií z oboch krajín naznaèujú,
e Rómovia majú malé ivotné apirácie, v ich komunite je väèí výskyt chorôb
a majú väèie problémy s prístupom k zdravotnej starostlivosti ako väèinové
obyvate¾stvo.71 Rómovia v Nemecku aj v panielsku uvádzajú, e pracovníci
zdravotníckych zariadení èasto necitlivo reagujú na ich odliné kultúrne tradície
a postoje. Aj z uvedeného dôvodu Rómovia podpriemerne vyuívajú sluby
primárnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti a v nadmernej miere sa spoliehajú na rýchlu zdravotnícku pomoc. V Nemecku Rómovia nedôverujú zariadeniam zdravotnej starostlivosti. Ich nedôvera má pôvod v lekárskych experimentoch na Sinti a Rómoch v èasoch faistického Nemecka.
Priamym dôsledkom takmer úplnej absencie informácií v tejto oblasti je skutoènos, e v uvedených krajinách neexistujú pecifické vládne programy alebo
stratégie zamerané na rieenie ványch problémov v oblasti zdravia, ktoré suujú
rómske komunity. Prvým krokom by mali by systematické pokusy èeli veobecným podozreniam a pretrvávajúcej nedôvere k poskytovate¾om zdravotnej
starostlivosti v rómskych komunitách. Zdravotnícke mediaèné projekty realizované v mnohých krajinách strednej a východnej Európy, vrátane Rumunska,
by mohli by inpiráciou pre ïalie kroky. V panielsku sa tátna podpora
programov zdravia Rómov sústreïuje na AIDS, zneuívanie látok alebo mentálne
poruchy  výber, ktorý rómski lídri kritizovali ako nevhodný a predpojatý prístup.
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Pozri napr. J. F. Gamella, Populácia Rómov v Andalúzii, Junta de Andalucia, Sevilla,
1996, str. 171.
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Najvánejím prejavom diskriminaèných nálad je rasovo motivované násilie,
ktoré je v Nemecku aj panielsku na vzostupe. Dôsledky násilia sa ete viac
zhorujú vïaka neustálym a veobecne rozíreným obvineniam z diskriminácie
v oblasti trestného práva, vrátane zlého zaobchádzania a obaovania zo strany
pracovníkov orgánov èinných v trestnom konaní. Napriek závanosti obvinení,
ktoré v súvislosti s oboma krajinami vzniesli viaceré medzinárodné monitorovacie
organizácie, nemecká legislatíva neukladá prísnejie tresty za rasovo motivované
trestné èiny, ani osobitné tresty v prípade rasovo motivovaných trestných èinov,
ktorých sa dopustili pracovníci orgánov èinných v trestnom konaní. Naviac,
poskytnutie bezplatnej právnej pomoci závisí od pravdepodobnosti úspechu
vo veci. Hoci panielsky Trestný zákonník zakazuje podnecovanie rasovo
motivovanej diskriminácie, nenávisti alebo násilia a ukladá prísnejie tresty za
rasovo motivované trestné èiny, prísluné ustanovenia sa doposia¾ aplikovali
ve¾mi zriedka.

3.2.3 Diskriminácia moslimov
Ako sme vyie uviedli, èasto je aké odôvodni mieru diskriminácie moslimov,
pretoe pri pouití náboenstva ako indikátora nie je k dispozícii dostatok údajov.
Uitoèné môu by skúsenosti moslimov vo Ve¾kej Británii: predkovia mnohých
britských moslimov prili ako prisahovalci za prácou pred nieko¾kými
generáciami. A po nieko¾kých desaroèiach a po získaní ve¾kého mnostva
tatistických údajov týkajúcich sa rasového a etnického pôvodu, ktoré naznaèujú
väèie znevýhodnenie najmä pre bangladésku a pakistanskú moslimskú
komunitu, je èoraz viac potrebné informova o náboenskej diskriminácii
a vytvára cielené stratégie, ktoré ju budú riei. Zhromaïovanie rôznych údajov
o situácii moslimských komunít vo Ve¾kej Británii aj v ostatných èlenských
krajinách EÚ by umonilo tvorcom stratégií v týchto krajinách aktívne tvori
efektívne obojsmerné stratégie integrácie do spoloènosti ete pred vznikom
problémov.
V niektorých mestách Ve¾kej Británie sa objavili problémy segregácie
moslimských detí v procese vzdelávania. Povaujú sa za jeden z hlavných
faktorov, ktoré prispeli k ványm obèianskym nepokojom v Bradforde, Burnley
a Oldhame v lete 2001.72 Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI)
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Správa Ministerial Group on Public Order and Community Cohesion, Building Cohesive
Communities (Ministerská skupina pre verejný poriadok a súdrnos komunity,
budovanie súdrných komunít), Londýn: Ministerstvo vnútra, 2001; Správa nezávislého
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vyslovila obavy súvisiace s vyèleòovaním detí cudzincov alebo detí z prisahovaleckých rodín do osobitných pecializovaných vzdelávacích kurzov, do
urèitých okresov a kôl aj vo Francúzsku.73
Talianske koly navtevuje pomerne málo detí z prisahovaleckých rodín, ale
v porovnaní s priemernou kolskou dochádzkou ju mali horiu a èastejie
predèasne povinnú kolskú dochádzku konèili. Vláda sa snaí uvedené problémy
riei prostredníctvom kultúrnych a jazykových mediátorov, ktorí majú pomáha
uèite¾om pracujúcim so zahraniènými tudentmi a podporova ich v práci.74
Tzv. jazykový mediátor je zvyèajne dospelá osoba tej istej národnosti ako
zahranièní tudenti. Má im pomáha, aby si zvykli na kolu a uvo¾òova vzahy
medzi kolou a rodinou. Kultúrni mediátori pomáhajú uèite¾om, ktorí vedú
kurzy rozvoja gramotnosti podporované z verejných finanèných zdrojov a kurzy
integrácie do spoloènosti pre dospelé osoby zo zahranièia.75
Nemáme k dispozícii osobitné údaje mapujúce situáciu najmä moslimských
detí vo Francúzsku alebo Taliansku. Vzh¾adom na tatistické údaje o etnikách
vo Ve¾kej Británii, ktoré naznaèujú, e iaci z pakistanskej a bangladéskej
komunity dosahujú horie tudijné výsledky ako ostatní iaci na vetkých
úrovniach povinnej kolskej dochádzky, bolo by vhodné získa uvedené údaje
na úèely vytvorenia vzdelávacej politiky. Britskí a francúzski moslimovia
informovali o nespravodlivom zaobchádzaní v dôsledku vzdelávacích politík
a postupov, ktoré nedostatoène citlivo reagujú na ich zázemie a kultúru.76 Napr.
vo Francúzsku sa za dôleitú funkciu verejných kolských zariadení povauje
vtepovanie hodnôt republiky, vrátane laïcité (odluka cirkvi od tátu - sekularizmus). Toto viedlo k napätiu, najmä keï moslimské tudentky uplatòovali
právo zaha¾ova si tvár. Na povrch vyli problémy prameniace z h¾adania
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Pozri Európska komisia proti rasizmu a intolerancii, Druhá správa o Francúzsku,
schválená 10. 12. 1999 a zverejnená 27. 6. 2000, èl. 2122; 44. Francúzska vláda vo
vyhlásení potvrdila existenciu fenoménu disproporèného zastúpenia znevýhodnených
kategórií obyvate¾stva, hoci nesúhlasila s výrazom separation - separácia, ktorý
pouila ECRI.
Programový dokument týkajúci sa tátnej stratégie vo vzahu k prisahovalcom
a cudzincom na území daného tátu na v zmysle èl. 3 zákona è. 40/1998: 20012003,
str. 50.
Tieto kurzy ponúkajú osobitne zriadené Centri Territoriali Permanenti - Stále územné
centrá vzdelávania a zako¾ovania dospelých prisahovalcov. Centrá boli zaloené
a fungujú vïaka podpore zo tátnych zdrojov v zmysle O.M. 455/97.
P. Weller, A. Feldman, K. Purdam, Náboenská diskriminácia v Anglicku a Walese;
Výskumná túdia Ministerstva vnútra Ve¾kej Británie è. 220, Ministerstvo vnútra, Londýn,
2001, str. 2336.
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rovnováhy medzi poiadavkami laïcité a ostatných hodnôt republiky  ktoré
vo ve¾kej miere korepondujú s hodnotami väèiny - a medzi kultúrnymi hodnotami moslimov; podobné problémy vznikajú vdy, keï sa kultúrne dedièstvo
meninovej skupiny odliuje od kultúrneho dedièstva väèiny.
Výskum Ministerstva vnútra Ve¾kej Británie ukázal, e v porovnaní s ostatnými
náboenskými komunitami moslimovia hovoria o najväèej miere nespravodlivého zaobchádzania v oblasti zamestnanosti.77 tatistické údaje na
báze etnickej príslunosti vykazujú niie percento ekonomickej aktivity
a zamestnanosti a vyie percento nezamestnanosti medzi pakistanskými
a bangladéskymi moslimami ne v ostatných etnických meninových skupinách.78 Hoci nemáme k dispozícii podrobné tatistiky diskriminácie urèitých
etnických alebo náboenských skupín vo Francúzsku, francúzske pracovné
agentúry sprostredkúvajúce doèasné práce informovali o iadostiach spoloèností,
aby neposielali moslimských robotníkov. Francúzski moslimovia hovoria
o diskriminácii pri prijímaní do zamestnania a na pracovisku èastejie ako
v ostatných oblastiach, hoci z dôvodu diskriminácie bolo podaných iba málo
návrhov na zaèatie súdneho konania. Nemáme k dispozícii údaje o osobitnom
znevýhodòovaní moslimov v porovnaní s ostatnými talianskymi prisahovalcami.
Väèina prisahovalcov toti pracuje na miestach, ktoré si nevyadujú iadnu
kvalifikáciu, alebo vykonávajú sezónne práce, resp. pracujú ilegálne, èasto
s nedostatoèným sociálnym zabezpeèením.
Smernica o zamestnanosti vyaduje od èlenských tátov, aby v zamestnaní
osobitne a výslovne zakázali priamu aj nepriamu náboenskú diskrimináciu.
Od zamestnávate¾ov bude vyadova, aby pri prijímaní do zamestnania nerozhodovali na základe náboenskej príslunosti uchádzaèa a zabezpeèili, e
urèitá stratégia, postup, opatrenie alebo kritérium nemá za následok neelané
znevýhodòovanie moslimov, resp. zamestnancov iného vierovyznania. Smernica
vyaduje opatrenia na zabezpeèenie jej úèinnej implementácie prostredníctvom
írenia informácií, spoloèenského dialógu a dialógu s mimovládnymi organizáciami; 79 legislatívu bude potrebné doplni o praktické pokyny pre
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P. Weller, A. Feldman, K. Purdam, Náboenská diskriminácia v Anglicku a Walese;
Výskumná túdia Ministerstva vnútra Ve¾kej Británie è. 220, Ministerstvo vnútra, Londýn,
2001, str. 3750.
Performance and Innovation Unit, Improving Labour Market, Achievements for Ethnic
Minorities in British Society (Realizaèná a inovaèná jednotka, zlepenie situácie na trhu
práce pre etnické meniny v britskej spoloènosti), Úrad vlády, Londýn, 2001, p. 40.
EU Framework Employment Directive (Rámcová smernica EÚ o zamestnanosti)
èl. 1214.
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uchádzaèov o zamestnanie, zamestnávate¾ov, na základe ktorých sa dozvedia
o svojich právach a povinnostiach.
Prisahovalci sa veobecne stretávajú s diskrimináciou v rámci prístupu
k verejnému aj súkromnému bývaniu, ako aj v rámci prístupu k ostatným tovarom
a slubám. tatistiky vychádzajúce z etnickej príslunosti vo Ve¾kej Británii naznaèujú, e osobitne je znevýhodòovaná moslimská pakistanská a bangladéska
komunita. Hoci situácia najmä moslimov nebola zatia¾ dostatoène preskúmaná,
na základe túdií vo Francúzsku sa zistilo, e rasová alebo etnická diskriminácia
je bená v procese posudzovania a výberu iadate¾ov o pridelenie tátom
dotovaných verejných bytov,80 ako aj na trhu so súkromnými bytmi. Objavili sa
informácie, e vo Francúzsku a Taliansku zástupcovia intitúcií, ktoré majú na
starosti verejné bývanie, bene pride¾ujú ubytovacie kapacity na základe
diskriminujúcich hodnotení iadate¾ov cudzej tátnej príslunosti.81 V Taliansku
bola uvedená praktika predmetom súdneho konania minimálne v jednom
prípade, prièom navrhovate¾ bol v konaní úspený. Prisahovalecké komunity
sú vak ete stále málo informované o zákonných prostriedkoch na dosiahnutie
svojich práv. tatistické údaje z nedávneho prieskumu hovoria, e dostupnos
verejných bytov pre prisahovalcov je v porovnaní s Talianmi a obèanmi EÚ
ve¾mi nízka.82 Navye, prisahovalci majú èasto k dispozícii byty podradnej
kvality.83
Mnohé moslimské komunitné skupiny vo Ve¾kej Británii bene vyjadrujú obavy,
e poskytovatelia verejných sluieb nevzali pri poskytovaní sluieb do úvahy
ich potreby. Nedostatok informácií a tatistických údajov o skúsenostiach
moslimov je vánou prekákou pri tvorbe stratégií a pri zabezpeèovaní sluieb
zodpovedajúcich potrebám moslimských komunít v Británii, Francúzsku
a Taliansku.
Oblas osobitného zaobchádzania s moslimskými pacientmi vo francúzskom
systéme verejnej zdravotnej starostlivosti, vrátane verejných nemocníc, je málo
80

81

82

83

Správu o sociálnych bytoch zverejnil GELD pod è. 3, 10. 5. 2001, Les discriminations
raciales et ethniques dans laccès au logement social (Rasová a etnická diskriminácia
v prístupe k sociálnemu bývaniu) pod vedením Patricka Simona (ïalej GELD, Správa
è. 3). Pozri <http://www.sos-racisme.org/presse/notegeld.htm>, (posledná návteva
stránky 25. 9. 2002).
Trib. Milano, 20. 3. 2002, Dr.ssa Paola Gandolfi, v prípade El Houssein, El Mouden,
Zerai vs. Comune di Milano, nepublikované. V evidencii EUMAP.
Pozri Rete durgenza contro il razzismo, Výroèná správa 2000, str. 1621, na stránke
<http://www.unimondo.org/reteurg/ra00it.zip>, (posledná návteva stránky 18. 9. 2002).
Pozri Rete durgenza contro il razzismo, Výroèná správa 2000, str. 836, na stránke
<http://www.unimondo.org/reteurg/ra00it.zip>, (posledná návteva stránky 18. 9. 2002).
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preskúmaná, hoci informácie naznaèujú, e personál v zdravotníckych zariadeniach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie dostatoène chápe a hodnotí
ich odliné kultúrne a náboenské praktiky a poiadavky. Zdokumentovaná
nevyváenos pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rôznym meninovým
skupinám naznaèuje, e poskytovatelia zdravotnej starostlivosti k moslimským
komunitám nepreniknú, resp. nevyhovejú ich potrebám;84 tri tvrtiny moslimských
organizácií v túdii Ministerstva vnútra Ve¾kej Británie poukazovali na nespravodlivé zaobchádzanie zo strany zamestnancov sektora sociálnych sluieb
a na oddeleniach sociálnych sluieb.85
Keïe obyvatelia èlenských tátov majú tendenciu vníma moslimov ako cudzie
prvky v spoloènosti a islam chápa ako monolitnú kultúru (pozri vyie), udalosti
z 11. 9. 2001 vyústili do intenzívnejieho spájania islamu s terorizmom a fundamentalizmom. V mnohých èlenských krajinách EÚ, vrátane Talianska a Ve¾kej
Británie,86 sa po 11. 9. 2001 prevalila vlna nepokojov a násilia smerujúceho
proti moslimom a ¾uïom, ktorých verejnos vnímala ako moslimov. Hoci poèet
rasistických útokov vo Francúzsku poèas roka 2001 klesol,87 mnohé útoky súviseli
s udalosami z 11. septembra.
Pod¾a lídrov britských a francúzskych moslimov zaèínajú moslimské komunity
situáciu stále viac a viac vníma tak, e nie sú zastavovaní, vypoèúvaní
a preh¾adávaní na základe dôkazov alebo dôvodných podozrení, ale skôr preto,
lebo vyzerajú ako moslimovia. túdie v oblasti trestného práva vo Ve¾kej Británii
poukazujú na rozdiely v druhoch trestov a poète a výke trestov odòatia slobody
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Social Exclusion Unit, Minority Ethnic Issues in Social Exclusion and Neighbourhood
Renewal (Jednotka spoloèenskej izolácie, Problémy národnostných menín v prípade
spoloèenskej izolácie a obnove tvrtí, Londýn: Úrad vlády, 2000, èl. 2.39 uvádzajúci
príklad zdravotníckych sluieb v oblasti sexuálneho zdravia, ktoré nevyhovujú
potrebám meninových komunít.
P. Weller, A. Feldman, K. Purdam, Náboenská diskriminácia v Anglicku a Walese:
Výskumná túdia Ministerstva vnútra Ve¾kej Británie è. 220, Ministerstvo vnútra, Londýn,
2001, str. 72.
C. Allen, J.S. Nielson, Summary Report on Islamophobia in the EU after September
11, 2001 (Súhrnná správa o islamofóbii v EÚ po udalostiach 11. septembra 2001),
Viedeò: European Centre on Racism and Xenophobia (Európske centrum pre rasizmus
a xenofóbiu, máj 2002, str. 23, 2829; Islamic Human Rights Commission (Komisia
pre islamské ¾udské práva), UK Today: The Anti-Muslim Backlash in the Wake of 11th
September 2001 (Odpor proti moslimom ako následok udalostí z 11. septembra
2001), Komisia pre islamské ¾udské práva, Londýn, 2001.
V porovnaní s rokom 2000, kedy dolo k 146 útokom, bolo v roku 2001 zaznamenaných
67 rasových útokov. Správa CNCDH z roku 2001, vydaná v marci 2002.
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nepodmieneène medzi èernochmi a belochmi.88 Náznaky rozdielneho prístupu
sa objavili aj v systéme spravodlivosti Francúzska. Napr., hoci nemáme
k dispozícii systematické údaje a prípady náboenskej motivácie, zdá sa, nie je
moné izolova, e existuje diskriminaèný model ukladania trestov. Osoby,
ktorých etnický pôvod (alebo domnelý etnický pôvod) nie je francúzsky,
dostávajú prísnejie tresty za podobné trestné èiny.89 Orgány èinné v trestnom
konaní by mali nadväzova dobré vzahy s moslimskými komunitami a postupne
odstraòova nedôveru a podozrievavos. Takýto postup by mal pozitívne ved¾ajie
úèinky, pretoe prísluníci moslimskej komunity by poskytovali polícii súèinnos
pri boji proti zloèinu a pri získavaní informácií.
V reakcii na vlnu násilia po 11. septembri prijala Ve¾ká Británia zákon, pod¾a
ktorého sa náboenská motivácia pri spáchaní niektorých násilných èinov
vyèlenila ako samostatný trestný èin90 a rasová alebo náboenská motivácia sa
hodnotí ako priaujúca okolnos pri urèovaní výky trestu za vetky trestné
èiny.91 Správy z Francúzska a Talianska naznaèujú, e komunity Arabov,
moslimov a prisahovalcov sú terèom násilia, ale náboenská motivácia trestných
èinov sa ako dokazuje ako izolovaný prejav.92 Vo Francúzsku má vak rasovo
motivované násilie èasto náboenský rozmer: miesta bohosluieb (meity aj
synagógy) sú èasto terèom útokov, hádzania kameòov a dochádza k ich èiastoènému pokodeniu, resp. úplnému znièeniu. Zástupcovia orgánov èinných
v trestnom konaní by mali absolvova kolenie o problémoch vyplývajúcich
z trestných èinov motivovaných náboenskou neznáanlivosou.
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The Runnymede Trust Commission, The Future of Multi-Ethnic Britain (Budúcnos
mnohonárodnostnej Británie), The Parekh Report, Profile Books, Londýn, 2000,
str. 130.
Rozhovor s Hanifa Chérifi, Les musulmans victimes de discriminations. Une inégalité
entre les religions (Moslimské obete diskriminácie. Nerovnos medzi náboenstvami),
J-M. Blier, S. de Royer, Discriminations raciales, pour en finir, 2001, Parí, éditions
Jacob-Duvernet, str. 62.
Crime and Disorder Act 1998 (zákon o trestných èinoch a naruovaní verejného
poriadku z r. 1998), èl. 2832 v znení Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001
(zákon o bezpeènosti a boji proti terorizmu a zloèinu z r. 2001), èl. 39.
Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 (zákon o právomociach trestných
súdov (výmery trestov) z r. 2000) èl. 153 v znení zákona o bezpeènosti a boji proti
terorizmu a zloèinu z r. 2001, èl. 39.
Pozri posledné odporúèania ECRI v súvislosti s útokmi proti moslimom v Európe po
udalostiach z 11. septembra na <http://www.coe.int/T/E/Communication_and_Research/
Press/Themes_files/Combating_racism/e_ECRI_Rec5.asp#TopOfPage>, (posledná
návteva stránky 18. 9. 2002).
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3.3 MENINOVÉ

PRÁVA

3.3.1 Uznanie
Mnohé èlenské táty definovali meniny retriktívne, èím vytvorili hierarchiu ochrany
medzi rôznymi skupinami. V Taliansku majú tradièné národnostné meninové
skupiny (francúzska, nemecká a slovinská) zaruèené vetky meninové práva.
Moslimovia a Rómovia  pravdepodobne dve z najzranite¾nejích skupín v krajine
 stoja mimo.93 Rómovia/cigáni nie sú uznaní ako pueblo (národ tvoriaci súèas
panielska), a preto sa s nimi v rôznych sférach ekonomického, politického
a spoloèenského ivota zaobchádza horie ako s ostatnými meninovými skupinami.
V Nemecku sú Sinti/Rómovia uznaní za meninové skupiny spolu s Dánmi,
prísluníkmi frízskeho etnika a luickými Srbmi, èo vak neplatí pre moslimov. Vo
Ve¾kej Británii vláda prijala veobecnú definíciu národnostnej meniny,94 ktorá vak
vyluèuje prístup moslimov a èlenov ostatných náboenských komunít k meninovým
právam. Koncept meniny sa vo Francúzsku nepovauje za relevantný; existencia
menín je vnímaná ako hrozba pre model republiky, ktorého cie¾om je vetkým
garantova rovnaké zaobchádzanie. Hoci predstavitelia francúzskych moslimov tento
model nespochybnili, dospievajú ku konsenzu, e ako so skupinou sa s nimi
zaobchádza inak ne s ostatnými náboenskými meninami.95
EÚ ako orgán, ktorý vo vzahoch s tretími krajinami explicitne presadzuje
repektovanie menín a ich ochranu a ktorý stanovil túto podmienku aj pre
nových èlenov, musí vzh¾adom na potrebu vnútornej súdrnosti venova
pozornos spoloènej definícii meniny v rámci európskeho kontextu. EÚ musí
zároveò nabáda vetky èlenské táty, aby pod¾a toho koncipovali legislatívu
o ochrane menín a prísluné stratégie. Definícia by sa mala pravidelne
prehodnocova, aby vdy zachytila vznik nových meninových skupín.

3.3.2 tátne obèianstvo
Moslimovia ijúci vo Ve¾kej Británii sú väèinou britskí tátni obèania, mnohí
z nich ijú v Británii u ako potomkovia druhej alebo tretej generácie. Na rozdiel
93

94

95

Takmer úplná absencia údajov v Taliansku sauje zistenie rozdielu medzi
znevýhodneniami, ktorým èelia moslimovia a znevýhodneniami, ktorým èelia ostatní
prisahovalci. Pozri èl. 3.2.1.
Pozri Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National
Minorities (Poradný výbor pre Rámcový dohovor o ochrane národnostných menín),
Stanovisko k Ve¾kej Británii, trasburg, 2001, ods. 14.
OSI okrúhly stôl, Parí, júl 2002.
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od nich, mnohí moslimovia ijúci vo Francúzsku nadobudli francúzske tátne
obèianstvo iba v uplynulom desaroèí, alebo francúzske tátne obèianstvo
nenadobudli vôbec. Väèine moslimov ijúcich v Taliansku vôbec nebolo tátne
obèianstvo udelené. Reim meninových práv sa nevzahuje na nové meniny
a osoby, ktoré nie sú tátnymi obèanmi prísluného tátu.
Osoby, ktoré nie sú tátnymi obèanmi, sú osobitne zranite¾né v mnohých
smeroch: èasto majú sklony prijíma nelegálnu prácu, bez regulácie alebo
ochrany; èasto ijú v oddelených tvrtiach a èastiach v lacných bytoch nízkej
kvality; stretávajú sa s diskrimináciou a násilím; majú neistý právny tatút
a nepoznajú svoje zákonné práva. Mnohí nedôverujú orgánom èinným v trestnom
konaní a ostatným verejným èinite¾om, skôr z nich majú strach. Práva
a povinnosti osôb, ktoré nie sú tátnymi obèanmi, vo veobecnosti podliehajú
rôznym právnym reimom (t.j. nie tradièným reimom ochrany menín); ich
håbková analýza vak nie je predmetom týchto správ.96 Veobecne musia by
základné ¾udské práva a ich ochrana rovnaké pre vetkých bez oh¾adu na tatút
obèianstva. Niektoré krajiny (napr. Taliansko) reagovali na prítomnos ve¾kého
poètu osôb, ktoré nie sú ich tátnymi obèanmi, schválením osobitnej legislatívy
s cie¾om zdôrazni, e ochrana pred diskrimináciou a násilím patrí medzi základné
práva.97
Európske krajiny si zaèínajú stále viac uvedomova, e moslimskí prisahovalci
(vrátane doèasných pracovníkov, iadate¾ov o azyl a migrujúcich pracovníkov)
prichádzajú do Európy preto, aby v nej zostali. Európske ekonomiky èoraz viac
závisia od práce prisahovalcov. Ich odliný kultúrny a náboenský pôvod,
jazyk a hodnoty menia tvár a charakter mnohých èlenských tátov EÚ, ktoré
boli donedávna pomerne homogénne (napr. Taliansko a panielsko).
Väèina èlenských tátov si uvedomila, e udelenie tátneho obèianstva je
k¾úèovým prvkom procesu integrácie do spoloènosti, a preto prijali opatrenia,
96

97

Hoci správy EUMAP sa zamerali na práva tátnych obèanov rómskej národnosti v Nemecku a panielsku, je potrebné poukáza na ve¾ký poèet rómskych uteèencov
a iadate¾ov o azyl v týchto krajinách a v ostatných èlenských tátoch EÚ.
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero (zákon
o prisahovalectve a právnom tatúte cudzincov), Kapitola IV (ïalej zákon è. 286/
1998). Zákon è. 286/1998 bol 11. 7. 2002 novelizovaný. Novela priniesla mnohé
významné a kontroverzné zmeny, vrátane ustanovení, pod¾a ktorých musia vetci
prisahovalci, ktorí iadajú o udelenie povolenia na pobyt, musia poskytnú odtlaèky
prstov (uvedené ustanovenie v súèasnosti platí aj pre tátnych obèanov); Novela zníila
dobu platnosti povolenia na pobyt z troch na dva roky, sprísnila úpravu opätovného
zjednocovania rodín s tým, e vylúèila deti vo veku nad 18 rokov a sprísnila ustanovenia
upravujúce stratu zamestnania, ktoré má za následok zruenie povolenia na pobyt.

OPEN SOCIETY INSTITUTE 2002

MONITORING OCHRANY MENÍN V ÈLENSKÝCH TÁTOCH EÚ - SITUÁCIA MOSLIMOV A RÓMOV
53

ktoré majú u¾ahèi naturalizáciu prisahovalcov prichádzajúcich za prácou a ich
rodín. Mnohým francúzskym moslimom bolo tátne obèianstvo udelené v uplynulých desiatich rokoch. Podobný prudký nárast v poète moslimských tátnych
obèanov mono oèakáva aj v Taliansku. Keïe stále viac a viac moslimov nadobúda obèianstvo, nároky na tradièné meninové práva, t.j. prístup k vzdelaniu,
pouívanie jazyka meniny, prítomnos v médiách a osobitne úèas na politickom
dianí, sa budú pravdepodobne zvyova.
Transformácia èlenských tátov EÚ na multikulturálne spoloènosti so irokým
spektrom náboenstiev stavia existujúci právny reim ochrany menín pred
nové úlohy. Integrácia do spoloènosti musí by obojsmerný proces. Na jednej
strane sa nové skupiny musia prispôsobi európskemu kultúrnemu
a spoloèenskému prostrediu, na druhej strane väèinová spoloènos musí zaruèi
rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou a musí repektova
rozmanité identity. Lepia prepracovanos integraènej stratégie by prospela
ostatným marginalizovaným skupinám, napr. Sinti a Rómom, ktorých kultúra,
jazyk a história boli po stároèia podhodnocované a ktoré zostali na okraji spoloènosti.98
Hoci kadý tát môe v rámci zverených kompetencií rozhodnú, ktoré
meninové skupiny budú oficiálne uznané a kedy, EÚ by mala pôsobi na
èlenské krajiny v tom smere, aby definíciu menín formulovali irie a veobecnejie, a tým rozírili meninové práva aj na netradièné skupiny. Zároveò
by sa mala snai jasne formulova minimálny tandard rovnakého zaobchádzania
so skupinami, ktoré nespadajú do rámca platných definícií. Èlenské táty by
tie mali prija opatrenia urých¾ujúce proces ude¾ovania tátneho obèianstva.

3.3.3 Otázky meninových práv Rómov
Rómske komunity v Nemecku a panielsku dostali na ochranu a presadzovanie
odlinej kultúrnej a jazykovej identity znaène limitovanú podporu od tátu.
V niektorých oblastiach bol postoj tátu prekákou rozvoja meninových práv
Rómov. Najmä v porovnaní s inými meninovými skupinami, ktoré tát tedro
podporil, menej výhodné zaobchádzanie s Rómami samo o sebe predstavuje
formu diskriminácie.
Napr. hoci jazyky iných národnostných menín boli uznané a môu sa pouíva
v úradnom styku, Caló, jazyk panielskych Rómov, nie je v panielsku oficiálne
uznaný v zákone. tát ho dokonca neuznal ani ako chránený jazyk v súlade

98

Napr. kedysi platná legislatíva zakazujúca rómske/cigánske zvyky, obleèenie a pouívanie jazyka mala za následok takmer úplnú stratu Caló jazyka.
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s Európskou chartou regionálnych alebo meninových jazykov (CRML).99 Hoci
len ve¾mi málo Rómov/Cigánov pouíva jazyk Caló ako materinský jazyk, zohráva
mimoriadne významnú úlohu ako zjednocujúci symbol etnika; v politickom
kontexte je uznanie jazyka nevyhnutným predpokladom na uznanie identity
meniny; uznanie identity meniny je zasa k¾úèom k uznaniu jej politických
práv.100 Preto má zachovanie jazyka Caló pre rómsku komunitu ve¾ký význam
a rómski lídri opakovane poiadali vládu o pomoc pri propagácii jeho túdia
a pouívania.101 Najmä vzh¾adom na historickú perzekúciu rómskych komunít
za pouívanie jazyka Caló by si mal tát okrem iného102 prizna neprávosti
minulých období a podporova takéto poiadavky.
Ete v auguste 2002 bolo Hessensko jedinou spolkovou krajinou Nemecka, ktorá
akceptovala vetkých 35 bodov potrebných na implementáciu èasti III Európskej
charty regionálnych alebo meninových jazykov napriek tomu, e rómskym jazykom
sa hovorí vo väèine spolkových krajín v Spolkovej republike Nemecko.103
V súvislosti s právom pouíva rómèinu v úradnom styku vláda vyhlásila, e keïe
Sinti a Rómovia vyrastajú v bilingválnom jazykovom prostredí a spravidla ovládajú
nemèinu aj rómèinu, neboli zistené dôvody na pouívanie rómèiny v úradnom
styku.104 Sinti a rómski lídri vyjadrili obavy z nedostatku ochrany Rómov v praxi.105
Rada Európy, zoznam vyhlásení a deklarácií v súvislosti so Zmluvou è. 148, Európska
charta regionálnych alebo meninových jazykov, kompletná chronológia 18. 5. 2002.
panielsko uznalo za regionálne alebo meninové jazyky úradné jazyky, ktoré boli
uznané v tatútoch autonómie Baskicka, Katalánska, Baleárskych ostrovov, Galície,
Valencie a Navarra. Ostatné jazyky, ktoré sú chránené tatútom autonómie na územiach,
kde sa nimi tradiène hovorí, sa tie povaujú za regionálne alebo meninové jazyky.
100
I. Álvarez Dorronsoro, Rozhovor s Teresou San Román: Zmena a kontinuita rómskej
identity, Revista Hika 111, <http://www.hika.net/revista/zenb111/Ha_a_Teresa.html>,
(posledná návteva stránky 2. 8. 2002).
101
Manifesto for the Constitution of Platform for the Statute of the Roma Nation- Romipen
(Manifest vytvorenia platformy pre tatút rómskeho národa - Romipen), Toledo,
12. 2. 2000, ods. 14, Pozri <http://www.cenfor.com/romipen/manifiesto.htm>,
(posledná návteva stránky 20. 8. 2002).
102
Pozri A. G. Alfaro, The Great Gypsy Roundup (Ve¾ké rómske zhromadenie), Editorial
Presencia Gitana, 1995.
103
Správu predloila nemecká vláda Advisory Committee on Implementation of the
Framework Convention on National Minorities 1999 (Poradný výbor pre implementáciu
Rámcového dohovoru o národnostných meninách z r. 1999), str. 1011 (ïalej Správa
FCNM o Nemecku). Ostatné táty prijali èas II. CRML.
104
Správa FCNM o Nemecku, str. 79.
105
Sorge um Sprache: Sinti und Roma fordern Schutz des Romanes (Obavy o jazyk:
Sinti a Rómovia presadzujú ochranu rómèiny), Wiesbadener Tagblatt, 28. 7. 2001.
99
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V Nemecku aj panielsku vo vzdelávaní Rómov dominuje kompenzaèná alebo
podporná výuka (pozri èl. 3.2.2.);106 v tomto svetle uèitelia èasto vnímajú rómsku
identitu a kultúru ako problém, ktorý treba riei, nie ako výhodu, z ktorej treba ai a ktorú treba rozvíja. Hoci panielske zdruenia uèite¾ov a rómske
mimovládne organizácie opakovane iadali zaèleni pecializované kurzy
o histórii a kultúre panielskych etnických skupín a o komunikácii medzi
kultúrami do vysokokolských tudijných osnov budúcich uèite¾ov, psychológov,
sudcov a sociálnych pracovníkov, ich odporúèania nenali odozvu. Niektoré
informácie tohto druhu boli publikované vo viacerých spolkových krajinách
Nemecka, ale Sinti a rómski lídri naïalej tvrdia, e tudijné osnovy neobsahujú
adekvátne informácie o ich histórii a kultúre, alebo o ich prenasledovaní poèas
holokaustu.
Za rieenie väèiny problémov súvisiacich so vzdelávaním a kultúrou
zodpovedajú jednotlivé spolkové krajiny. Okrem Hamburgu iadna spolková
krajina v súèasnosti nezabezpeèuje výuku rómèiny na tátnych kolách
s odôvodnením, e výuku rómskeho jazyka si neelajú samotní Sinti rodièia.107
Vláda tie tvrdila, e väèina Sinti a Rómov108 nesúhlasí s rozvojom písomnej
formy rómèiny a s tým, aby sa outsideri uèili rómsky a vyuèovali v rómskom
jazyku.109 Toto tvrdenie vak nemá oporu v irom hodnotení postojov Sinti
a rómskych komunít v celom Nemecku. Vychádza zo stanovísk organizácií,
ktoré nemecká vláda uznala za oficiálnych zástupcov Sinti a rómskej komunity.110
V Nemecku aj v panielsku sú Rómovia slabo zastúpení vo verejnej správe
a v samospráve, a preto nemôu v plnom rozsahu chráni meninové práva

J. D. Santiago, intervencia publikovaná vo Working Documents 43 (Pracovné
dokumenty è. 43), Diskusia o Rómoch, str. 69.
107
Správa FCNM o Nemecku, str. 112.
108
V Správe FCNM o Nemecku sa uvádza, e niektoré rómske organizácie majú iný
názor, presadzujú zaradenie rómèiny do systému vzdelávania na kolách a chcú
podpori opatrenia na rozvoj písomnej formy tohto jazyka, aké boli prijaté v susedných
európskych krajinách. Správa vak zároveò naznaèuje, e vláda sa rozhodne
repektova vô¾u väèiny Sinti, ktorí opakovane trvajú na pestovaní svojho jazyka
výhradne v rámci rodiny a rodinných klanov. Správa FCNM o Nemecku, str. 96.
109
Správa FCNM o Nemecku, str. 86.
110
Vysoký komisár OBSE pre národnostné meniny súvislosti so tátom financovanými
mimovládnymi organizáciami (v panielsku) uviedol, e od zástupcov mimovládnych
organizácií nemono oèakáva, e budú poskytova absolútne nezainteresovanú
pomoc, ak to bude ma pravdepodobne dopad na ich vlastné financovanie. Správa
vysokého komisára OBSE pre národnostné meniny o situácii Rómov a Sinti v krajinách
OBSE, str. 145.
106
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alebo presadzova ich ochranu. V oboch krajinách rozlièné rómske komunity
oficiálne zastupuje jedna, príp. viacero organizácií, ktoré väèinu finanèných
prostriedkov dostávajú od tátu. tát síce takto získava sprostredkovate¾a a spo¾ahlivého partnera pri realizácii rôznych projektov, ale uvedený prístup nepresadzuje rozvíjanie nezávislých názorov a kritických postojov Rómov. Doposia¾
bol viac zdrojom konfliktov, ne katalyzátorom spolupráce medzi rôznymi
rómskymi organizáciami.111 V dôsledku takéhoto prístupu napr. v panielsku
hlavná stratégia tátu, ktorej cie¾om bolo zlepi situáciu Rómov, nadobudla
podobu programu sociálnej pomoci. Nestala sa strategickým plánom, ktorý má
chráni a presadzova práva a identitu rómskej meniny.
Vlády by mali zavies veobecnejie mechanizmy, ktorými by zabezpeèili rovnos
príleitostí pre Sinti, Rómov a ostatné oficiálne uznané národnostné meniny,
vrátane práva pestova a tudova vlastný jazyk. Mali by vytvori prepracovanejie
mechanizmy, ktorými by Sinti a Rómom zabezpeèili monos v plnom rozsahu
sa zúèastòova verejného diania, aktívne sa podie¾a na tvorbe stratégií
a programov urèených pre rómsku meninu, ako aj na ich realizácii.

3.3.4 Otázky meninových práv moslimov
Na moslimov sa z ve¾kej èasti nevzahujú existujúce reimy ochrany menín vo
Francúzsku, Taliansku a vo Ve¾kej Británii (pozri èl. 3.3.1). Intitúcie väèiny,
aj keï formálne deklarujú neutralitu alebo oslobodenie od náboenských
vplyvov, èasto implicitne (aj explicitne) favorizujú kultúru a náboenstvo väèiny.
Napr. Vianoce a Ve¾ká noc sú vyhlásené za dni pracovného pokoja; na oficiálnych
tátnych ceremóniách èasto vída kresanské náboenské symboly a rituály;
v kolských osnovách cíti vplyvy kresanských tradícií a histórie (dokonca aj
na kolách, ktoré navtevuje málo kresanov, resp. ktoré kresania nenavtevujú
vôbec).112 Vlády vetkých troch krajín sa vak formálne hlásia k hodnotám
multikulturalizmu a rozmanitosti a snaia sa napåòa náboenské a kultúrne
potreby moslimských komunít v kontexte existujúceho právneho a intitucionálneho rámca.
Chýbajúca jednota medzi rómskymi organizáciami sa èasto povauje za primárny
dôvod malej úspenosti snáh tátu zlepi ich situáciu. Pozri napr. tát a cigáni,
predbená správa o projekte výskumu stratégie, ktorú vypracovalo European Migration
Centre (Európske migraèné centrum),Berlín, november 2001; v evidencii EUMAP.
112
V Taliansku aj vo Ve¾kej Británii musia vetci iaci zapísaní do tátnej koly navtevova
hodiny náboenstva, ktorých súèasou sú spoloèné kresanské bohosluby, aj keï
rodièia sa môu rozhodnú, e ich deti nebudú chodi na hodiny náboenstva a na
bohosluby.
111
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Vo vzahu vetkých troch tátov k rôznym náboenstvám nachádzame zásadné
rozdiely. Anglikánska cirkev má v Anglicku113 tatút oficiálnej cirkvi. V Taliansku
upravuje vzájomné vzahy medzi tátom a väèinovou rímsko-katolíckou cirkvou
Konkordát.114 Vo Francúzsku115 a Taliansku majú zákonný nárok na urèité výhody
(napr. ú¾avy na dani z cirkevného majetku) iba náboenstvá zastúpené oficiálne
uznanou cirkevnou intitúciou, èo má za následok nerovnosti v zaobchádzaní
s rôznymi cirkvami;116 ani v jednej krajine sa moslimom nepodarilo uzatvori
dohodu so tátom, a preto nemôu v plnom rozsahu uplatòova náboenské
práva.
V snahe riei uvedené anomálie tátne orgány poiadali moslimov vo Francúzsku
a Taliansku, aby si zvolili jedného zástupcu, ktorý bude rokova o dohode so
tátom. Ukázalo sa vak, e tento postup je nároèný. Napr. v Taliansku by výber jednej organizácie ako zástupcu mohol vies k odcudzeniu ostatných organizácií; tát dospel k záveru, e na dohodu ete nedozrel èas. Vo Francúzsku
viaceré moslimské zdruenia participovali na konzultáciách, ktorých výsledkom
bol návrh dohody o spôsobe výberu konkrétnej organizácie ako zástupcu, ale
ostatné skupiny sa tohto procesu nezúèastnili a niektorí vedúci predstavitelia
zdruení mali pocit, e boli z procesu vylúèení.
Pokia¾ dôjde k uzatvoreniu takýchto dohôd, moslimovia ijúci vo Francúzsku
a v Taliansku nebudú ma prístup k dôleitým náboenským právam garantovaný
zákonom. Hoci niektoré miestne orgány podnikli urèité kroky v snahe vyhovie
potrebám moslimských komunít, robia tak na základe vlastnej úvahy a niekedy
èelia výhradám zo strany svojich volièov. Vo Francúzsku aj v Taliansku miestne
komunity èasto nesúhlasili s výstavbou islamských svätýò.
Existujúce rámce úpravy vzahov s meninovými náboenskými komunitami
nevyhovujú reálnemu stavu a poiadavkám ve¾kej a rôznorodej moslimskej
populácie. Niet sa èo èudova, pretoe uvedené rámce pôvodne vznikli za
kótska cirkev je národná cirkev kótska. Vo Walese a Severnom Írsku nie je iadna
oficiálna cirkev.
114
Konkordát bol ratifikovaný zákonom è. 121/25 z marca 1985, ratifikácia a podpis
dohody s dodatkovým protokolom podpísaným v Ríme 18. 2. 1984, ktorý novelizoval
Evanjelický konkordát z 11. 2. 1929 medzi Talianskou republikou a Svätou stolicou.
115
Evanjelická cirkev, reformovaný protestantizmus, judaizmus a rímsko-katolícka cirkev
sú zákonom uznané cirkvi v zmysle Combes Law z roku 1905.
116
Napr. v Taliansku skupiny, ktoré nepodpísali dohodu so tátom, nemôu okrem
iného venova èas príjmov fyzických osôb na èinnos svojej komunity, uplatni si dar
príslunej komunite ako odpoèítate¾nú daòovú poloku, navrhova uèite¾ov, ktorí by
mali na tátnych kolách uèi náboenstvo, alebo ma nárok na deò pracovného
vo¾na poèas náboenských sviatkov.
113
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úplne iných podmienok a reagovali na potreby pôvodných náboenských
komunít. Niektorí moslimovia (aj osoby, ktoré nie sú moslimovia) kritizovali
prístup tátu prívlastkom post-koloniálny, pretoe má kontrolova a riadi
moslimské komunity, nie podporova ich úèas na dianí. táty by mali prehodnoti
rámce úpravy náboenského komunitného ivota, vymedzi, do akej miery slúia
potrebám a záujmom náboenských meninových skupín, v prípade potreby
tieto rámce upravi, a tak reagova na reálny stav.
Rozmanitos moslimských komunít vo Francúzsku, Taliansku a Ve¾kej Británii
znamená, e nemajú jednotný meninový jazyk. Z uvedeného dôvodu nie sú
poiadavky na pouívanie meninového jazyka a vzdelávanie v tomto jazyku
relevantné pre moslimskú komunitu ako celok, hoci môu by relevantné pre
urèité jazykové skupiny. Moslimské komunity najmä vo Francúzsku a vo Ve¾kej
Británii pociujú potrebu nauèi sa meninový jazyk, význam pripisujú výuke
arabského jazyka, lepej informovanosti o islame na kolách, ako aj tomu, aby
sa ¾udia dozvedeli o prínose moslimov. iadajú rovnaké podmienky, ako majú
ostatné cirkvi. Britskí moslimovia zdôraznili potrebu prijíma na tátne koly
uèite¾ov so základnou znalosou islamu, aby mohli efektívnejie pôsobi
v prostredí, v ktorom sa prelínajú viaceré náboenstvá. Uznanie islamskej
dimenzie identity moslimských tudentov môe by dôleitým prvkom pri
vypracúvaní inovatívnych stratégií, ktoré majú zlepi úroveò na kolách.
V súèasnosti sa väèia èas výuky arabèiny a islamská náboenská výchova
sústreïuje v domácnostiach alebo v meitách po príchode zo koly. Vzh¾adom
na obmedzené èasové a finanèné monosti sú meity schopné vtepi iba základnú znalos arabèiny a islamu. Mladie generácie moslimov nemajú príleitos
v plnom rozsahu sa zapája do náboenského ivota a získa adekvátne znalosti
o histórii a tradíciách islamu. Bez náleitého vzdelania a znalostí nie sú mladí
moslimovia dostatoène pripravení vies dialóg s organizáciami, ktoré prichádzajú
s odlinými, mono aj radikálnejími interpretáciami islamu.
Výuka arabèiny v kontexte modernej výuky jazykov v tátnych kolách by vytvorila priestor na rozvíjanie záujmov a zruèností moslimských iakov a rodièov
a na zakomponovanie uèiva o arabsky hovoriacich komunitách a kultúrach do
uèebných osnov. V prípade takýchto poiadaviek by koly mali uvaova
o zaradení arabèiny ako volite¾ného moderného jazyka do uèebného plánu
bok po boku s modernými európskymi jazykmi.
Ako sme u vyie uviedli, informovanos verejnosti o tradíciách a histórii islamu
je mimoriadne nízka a intolerancia voèi moslimom predstavuje vány problém,
ktorý nadobúda ete väèie rozmery v dôsledku a príli zjednoduenej
a stereotypnej prezentácie islamu v médiách. Reakcia moslimov na stereotypizáciu v médiách je limitovaná; regulaèné orgány médií by mohli moslimské
komunity cielene informova o dostupných mechanizmoch saností. tátne
OPEN SOCIETY INSTITUTE 2002

MONITORING OCHRANY MENÍN V ÈLENSKÝCH TÁTOCH EÚ - SITUÁCIA MOSLIMOV A RÓMOV
59

orgány a médiá by mali uvaova o podpore projektov s cie¾om motivova
moslimov k aktívnejej úèasti na práci médií. Ak takéto projekty v praxi dopadli
mimoriadne úspene, spoloènými silami by sa mali snai o vymedzenie
a presadzovanie príkladov pozitívnej praxe.
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4. VÝZNAM MONITORINGU
A VYHODNOTENIA
Hoci politika je výsledkom práce nieko¾kých jednotlivcov, my vetci sme
schopní posúdi ju.117

4.1 MONITORING

MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

Medzinárodné právo zakotvuje zásadu, e základné ¾udské práva a slobody nemajú
derogaèný charakter, t.j. nemono ich zrui, a preto aby signatári medzinárodných
zmlúv a dohovorov o ¾udských právach tieto princípy dodriavali v praxi, boli
vytvorené mechanizmy monitoringu. V uplynulom desaroèí aj EÚ povýila
repektovanie ¾udských práv na jedno zo základných kritérií svojich stratégií
a politík. Zakomponovala klauzuly o ¾udských právach do zmlúv o vo¾nom
obchode s ostatnými tátmi. Samozrejme, dodriavanie ¾udských a meninových
práv stanovila ako podmienku èlenstva kandidátskych krajín.
Mnohé èlenské táty EÚ vak nemali pochopenie pre kritiku alebo monitoring
medzinárodných organizácií a niektoré nepredloili medzinárodným organizáciám naèas správy o stave dodriavania ¾udských práv. V rámci sféry
svojho pôsobenia EÚ nevenovala dostatoènú pozornos jednoznaènej formulácii
svojich poiadaviek v oblasti ¾udských práv a v praxi nezaviedla úèinné
mechanizmy interného monitoringu dodriavania ¾udských práv v èlenských
tátoch.118 Existujúce mechanizmy monitoringu nadmerne závisia od spolupráce èlenského tátu, a preto by sa mali podpori a posilni.119
Perikles aténsky, cca 430 pred n.l., uvedené v diele K.R. Poppera, Otvorená spoloènos
a jej nepriatelia, zv. I., Londýn: Routledge, 1945, str. 7.
118
O veobecnej diskusii o absencii mechanizmov monitoringu dodriavania ¾udských
práv v rámci EÚ sa bliie doèítate v diele P. Alstona a J.H.H. Weilera, An ´Ever
Closer Union´ in Need of a Human Rights Policy: The European Union and Human
Rights (´Únia èoraz bliie´ potrebuje stratégiu v oblasti ¾udských práv: Európska
únia a ¾udské práva, Alston (red.), EÚ a ¾udské práva, Oxford University Press, 1999.
119
Európske monitorovacie centrum pre rasizmus a xenofóbiu bolo zaloené v roku
1997 s cie¾om monitorova postoje verejnosti a médií k rasovým a etnickým meninám
v èlenských tátoch EÚ. Vypracovalo prospené správy o irokej kále problémov.
Organizácie, ktoré centru poskytujú informácie, vak èasto financujú vlády èlenských
tátov; èlenské táty schva¾ujú výroèné správy EUMC pred ich zverejnením. Tieto
skutoènosti jednoznaène podkopávajú nezávislos EUMC a jeho monosti otvorene
kritizova nedostatky.
117
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Niektoré èlenské táty reagovali na kritiku v oblasti dodriavania ¾udských práv
zo strany medzinárodných monitorovacích organizácií defenzívne. Napr. Grécko
na správu Európskej komisie na monitoring rasizmu a intolerancie (ECRI) z roku
2000 reagovalo nasledovne:
Text je preplnený zoveobecneniami a závermi, ktorým vo väèine prípadov chýba podloenie faktami. V ostatných prípadoch sa závery opierajú
o sporadické incidenty, ktoré sa nesprávne (a neobjektívne) povaujú za
tandardné prejavy, hoci v skutoènosti ide o výnimky, resp. vyboèenia
z beného rámca.120

Nemecká vláda tvrdila, e závery ECRI k problémom rasizmu boli príli povrchné
a neodráajú skutoènú situáciu v Nemecku.121 Kritické výhrady ECRI, e
opatrenia zamerané na podporu integrácie menín do spoloènosti neboli
dostatoèné, povaovala za neprípustné 122. Francúzska vláda vyjadrila
nespokojnos so zjavným spochybòovaním francúzskeho modelu republiky...,
ktorý má korene v právnej tradícii z obdobia pred dvesto rokmi a odmietla
akéko¾vek prehodnotenie zásady egalitarizmu, ktorá tvorí základ naej
republiky.123
Dánske centrum pre ¾udské práva uviedlo, e kritické vyjadrenia zo strany
medzinárodných organizácií na margo rastúcich prejavov rasizmu a xenofóbie
v Dánsku politici a tlaè takmer jednomyse¾ne bez váhania odmietli s tým, e:
Ve¾ká väèina politikov ani tlaè nikdy nespochybnili posolstvo kritických
vyjadrení. Namiesto toho si vzali na muku tých, ktorí posolstvo priniesli 
skupinu zahranièných pozorovate¾ov. Predmetom diskusie nebol obsah
posolstva; kritické vyjadrenia odmietli ako nevedecké a neusporiadané.
Týmto sa vyhli povinnosti kriticky odpoveda na otázku, èi vzah Dánska
k uteèencom a prisahovalcom vykreslený v správach odráa realitu dánskej
spoloènosti.124

Na kritiku zvonka citlivo reagovali aj krajiny kandidujúce na èlenstvo v EÚ. Po
zverejnení Pravidelných správ EÚ v roku 2001 bývalý maïarský predseda vlády
Viktor Orbán vyhlásil, e Maïarsko - ak sa chce sta èlenom EÚ - musí zatnú
zuby a mlèky trpie skutoènos, e iní v správach hodnotia jeho napredovanie.
My nepíeme správy o stave v iných krajinách a nie je nám celkom jasné, preèo
Pozorovania gréckych orgánov v súvislosti so Správou ECRI o Grécku, 2001, str. 24.
Pozorovania nemeckých orgánov v súvislosti s Druhou správou ECRI o Nemecku,
2000, str. 27.
122
Analýza jednotlivých krajín: Druhá správa ECRI o Nemecku, 2000, str. 27.
123
Pozorovania francúzskych orgánov v súvislosti so Správou ECRI o Francúzsku, 2000,
str. 24.
124
Dánske centrum pre ¾udské práva, ¼udské práva v Dánsku, stav v r. 2001, str. 10.
120
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iní pociujú neprekonate¾nú túbu písa správy o nás.125 EÚ by mala uchádzaèom
o èlenstvo jasne vysvetli, e hodnotenie stavu dodriavania základných ¾udských
a meninových práv bude pokraèova aj po ich vstupe do EÚ. Závanos tohto
odkazu je najlepie dokáza skutoèným a dôkladným vyhodnocovaním tejto
oblasti vo vetkých èlenských tátoch.
Medzinárodné monitorovacie organizácie  vrátane EÚ  by mali v kadom prípade prezentova vyváené kritické názory, podloené overenými informáciami.
Vlády by mohli poskytova súèinnos zhromaïovaním a poskytovaním
súhrnných informácií, èo by svedèilo o ich snahe plni si záväzky vyplývajúce
z dodriavania ¾udských práv. Defenzívne reakcie na kritické vyjadrenia vak
poukazujú na to, e monitoring nepovaujú za moný prostriedok sebazlepenia;
prezrádzajú neochotu uzna, e dodriavanie ¾udských práv nie je stav, ku
ktorému sa táty dopracujú raz a navdy. Ide o fenomén, o ktorý sa musia neustále snai. Pätnás súèasných èlenských tátov, ktorým bola zverená právomoc
rozhodnú o budúcom rozmere a podobe Európskej únie, musí by príkladom
tým, e bude kritiku akceptova a vyuije ju na kontruktívne rieenia.

4.2 VLÁDNY

MONITORING

Úloha a význam monitoringu sa prejavuje aj tým, do akej miery sú vlády ochotné
dôkladne preskúma svoje vlastné konanie. Monitoring je zdrojom k¾úèových
informácií pre efektívne zabezpeèovanie verejných tovarov a sluieb. Keïe
monitoring poskytuje verejným èinite¾om informácie, e sluby nie sú dostupné
pre urèité skupiny obyvate¾stva, môe sa chápa ako dôleitý nástroj
predchádzania konfliktom.
Najmä v súvislosti s ochranou menín predstavuje monitoring najlepí spôsob,
ako môu poskytovatelia sluieb zabezpeèi, e ich stratégie nepriamo
nediskriminujú urèité skupiny a e vetkým poskytujú rovnaké sluby. Bez
monitoringu by bolo aké zisti prípady nepriameho a èasto aj neúmyselného
znevýhodòovania komunít, alebo posúdi úspenos stratégií zameraných na
elimináciu nerovnosti. Efektívny monitoring je podmienený identifikáciou
rôznych komunít, ktoré má legislatíva chráni, intitúcií, ktorým má slúi
a vymedzením dosahu verejných sluieb.
Vláda môe zohráva k¾úèovú úlohu pri podpore miestnych a regionálnych
truktúr riadenia, ktorým sa nepodarilo úspene dosta k meninovým
komunitám. K zlepeniu situácie môe prispie napr. praktickými pokynmi. Tzv.
125

Rádio Slobodná Európa/Radio Liberty Newsline, zv. 5, è. 217, èas II, 15. 11. 2001.
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Beacon Council Scheme, ktorá monitoruje poskytovanie sluieb vo Ve¾kej Británii,
môu ako model prevzia ostatné èlenské táty a samotné truktúry EÚ. Schéma
identifikuje centrá v rámci miestnej správy, ktoré dosiahli najväèie úspechy
v poskytovaní sluieb v rôznych oblastiach. Úspené orgány miestnej správy
v rámci Beacon Scheme dostávajú granty a ich prostredníctvom môu informova
ostatné orgány miestnej správy o postupoch, ktoré pouili pri dosahovaní
stanovených cie¾ov. Uvedenú metódu by bolo moné poui na zistenie, do
akej miery rôzne náboenské, jazykové, etnické alebo iné komunity v praxi
profitujú zo tátnych stratégií.

4.3 OBÈIANSKA

SPOLOÈNOS

Je prirodzené, e ochota a schopnos vlád nasmerova kritiku do vlastných radov bude nevyhnutne obmedzená. Treba oèakáva, e vlády budú chcie dosiahnu optimálne hodnotenia svojich aktivít. Dôleitý kritický poh¾ad na vec je
moné získa na základe stanovísk tých, ktorí majú poíva ochranu a výhody.
Je vak potrebné zabezpeèi, e druhá strana kritiku prijíma a víta a e kritici sa
nemusia obáva negatívnych dôsledkov za vyjadrenie názoru v jej neprospech.
Tam, kde sú snahy obèianskej spoloènosti o kontruktívnu kritiku limitované
nedostatkom ¾udských zdrojov a financií alebo netolerantným prostredím, bude
konanie vlády izolované a bude menej reagova na sociálne potreby. Je preto
v záujme spoloènosti ma nielen vládu, ktorá je otvorená kritike, ale aj vládu,
ktorá podporuje rozvíjanie schopnosti organizácií obèianskej spoloènosti jasne
formulova a predklada kontruktívne analýzy. Uvedené platí najmä pre stratégie
ovplyvòujúce meninové skupiny, ktoré sú niekedy v nevýhode pri získavaní
prístupu k vzdelaniu.
Monitoring vládnych stratégií zameraných na ¾udské a meninové práva zo strany
organizácií obèianskej spoloènosti prináa aj iné výhody. V prvom rade môe
zvýi informovanos o zámeroch vlády a jej iniciatívach vo vedomí irej
verejnosti. Tomuto sa prikladá ve¾ký význam, pretoe nedostatok verejnej
podpory je èasto hlavnou prekákou úspenosti mnohých programov zameraných na ochranu menín (pozri èl. 2). V irom ponímaní monitoring
podporuje aktívny postoj a zainteresovanos na strane obèianskej spoloènosti
a motivuje ju, aby si osvojila tzv. kultúru kritiky, èo stimuluje obèanov (vrátane
menín) viac a zodpovedne sa zapája do legislatívneho procesu, do procesu
vytvárania intitúcií a tvorby stratégií, ktoré majú by na ich prospech. Právo
jednotlivca formulova a presadzova kritické postoje  najmä pokia¾ ide o vládnu
stratégiu  a uplatnenie tohto práva v plnom rozsahu  je charakteristickým
znakom otvorenej spoloènosti.
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5. ODPORÚÈANIA
Odporúèania pre jednotlivé táty tvoria súèas správ o stave spoloènosti
v jednotlivých krajinách. V ïalom texte uvádzame iba veobecne aplikovate¾né
odporúèania a odporúèania pre EÚ.
Kandidátskym krajinám a èlenským tátom odporúèame:
 v prípade absencie uvedených stratégií uvaova o vypracovaní a schválení
peciálneho programu vlády (alebo programov), ktoré sa budú zaobera
situáciou a postavením zranite¾ných meninových skupín obyvate¾stva,
 v spolupráci so zástupcami menín pravidelne posudzova obsah
existujúcich programov zameraných na ochranu menín alebo ich integráciu do spoloènosti, aby uvedené programy boli vo svojom prístupe
komplexné a v maximálnej monej miere zoh¾adòovali nové potreby
a záujmy meninových komunít,
 pri posudzovaní programov vychádza z komplexného zmapovania situácie
menín. V prípade absencie takýchto informácií zavádza vhodné
mechanizmy na získavanie údajov, ktoré sú v súlade so zákonom
stanovenými poiadavkami ochrany osobných údajov,
 revidova legislatívu a zabezpeèi jej úplný súlad so Smernicou o rovnosti
rás a Smernicou o zamestnanosti,
 v maximálnej monej miere legislatívne upravi povinnos verejných
orgánov eliminova nezákonné prejavy diskriminácie akéhoko¾vek druhu
vzh¾adom na funkcie, ktoré v spoloènosti plnia, presadzova rovnos
príleitostí a podporova dobré vzahy medzi prísluníkmi rôznych
etnických, kultúrnych, jazykových a náboenských skupín,
 informova iriu verejnos o cie¾och programov zameraných na ochranu
menín alebo na ich integráciu do spoloènosti s dôrazom na prepojenos
so spoloènými európskymi hodnotami,
 zabezpeèi, aby programy ochrany menín mali jasnú politickú podporu;
ústredným koordinaèným orgánom zveri dostatoèné právomoci a da im
k dispozícii dostatok financií a ¾udských zdrojov, aby mohli úèinne
koordinova realizáciu uvedených programov,
 pre zástupcov orgánov verejnej správy na lokálnej aj regionálnej úrovni,
ktorí dohliadajú na realizáciu vládnej stratégie vo vzahu k meninám,
organizova pecializované kolenia o cie¾och programu s dôrazom na
povinnos verejných èinite¾ov vetkým zaruèi rovnakú dostupnos
kvalitných sluieb,
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 prehodnoti rámce èinnosti náboenských komunít a zisti, do akej miery
slúia potrebám a záujmom náboenských meninových skupín; v prípade
potreby upravi uvedené rámce tak, aby viac reagovali na súèasnú realitu,
 u¾ahèi nadobudnutie obèianstva pre obyvate¾ov, ktorí nie sú tátnymi
obèanmi konkrétnej krajiny; presadzova chápanie integrácie ako obojsmerného procesu,
 pripravova a uprednostòova projekty, ktoré zapájajú zástupcov menín
do procesu aktívneho rozhodovania, t.j. aby iba pasívne neprijímali pomoc
od vlády,
 podporova snahy o nadviazanie a udriavanie dobrých vzahov medzi
orgánmi èinnými v trestnom konaní a meninovými komunitami ako prostriedku eliminácie vzájomnej nedôvery a podozrievavosti,
 rozíri podporu aktivít zameraných na budovanie kapacít s cie¾om podporova podloenú, preh¾adnú a kontruktívnu kritiku vládnej stratégie.
By otvorený kritike zo strany rezortných orgánov, ako aj zo strany
nezávislých mimovládnych monitorovacích intitúcií a kritiku vníma ako
impulz na zlepenie úèinnosti a hospodárnosti vládnej stratégie.
Európskej únii odporúèame:
 zdôrazòova, e repektovanie menín a ich ochrana tvoria základné
hodnoty spoloèné pre celú Úniu a pokraèujúci záväzok èlenstva v EÚ;
zvidite¾òujú sa schva¾ovaním explicitnej právnej úpravy na úrovni európskych intitúcií,
 zdôrazòova, e komplexný prístup k ochrane menín, ktorý zahàòa
predchádzanie diskriminácii a presadzovanie meninových práv, je základným aspektom pokraèujúceho záväzku èlenstva v EÚ,
 zabezpeèi dodriavanie Smernice o rovnosti rás a Smernice o zamestnanosti vo vetkých èlenských tátoch; uvaova o rozírení platnosti
Smernice o rovnosti rás aj na diskrimináciu náboenských menín a podporova návrhy nových smerníc garantujúcich základné ¾udské práva
skupinám, ktoré neboli z rôznych dôvodov oficiálne uznané ako meniny,
 podporova dialóg medzi èlenskými tátmi, výsledkom ktorého bude
rovnaké chápanie základných pojmov menina, ochrana menín
a integrácia do spoloènosti a návrhy irie koncipovaných definícií, ktoré
zahàòajú maximálny moný poèet menín; sformulova minimálne
tandardy garancie rovnakého zaobchádzania so skupinami, ktoré nespadajú do rámca schválených definícií,
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 poskytova jednotlivým tátom súèinnos pri príprave efektívnych verejných
stratégií na základe komplexného prístupu k problematike ochrany menín;
urèi povinnos eliminova vetky formy diskriminácie pri poskytovaní
sluieb a presadzova rovnos príleitostí a dobré vzahy medzi prísluníkmi
rôznych rás, etnických skupín a osobami rôzneho náboenského
vierovyznania,
 na úrovni EÚ podporova a posilòova mechanizmy na urèovanie vhodných
postupov a vzájomnú výmenu informácií pri realizácii stratégií zameraných
na ochranu menín,
 vyèleni zdroje na vypracovanie vhodných metód zhromaïovania údajov
o etnickej alebo náboenskej príslunosti pri súèasnom zachovaní súkromia
a ochrane osobných údajov; nabáda èlenské táty, aby uvedené metódy
vyuívali na komplexné zmapovanie situácie a postavenia zranite¾ných
meninových skupín obyvate¾stva,
 posilni existujúce mechanizmy monitoringu, napr. Európske monitorovacie
centrum pre rasizmus a xenofóbiu (EUMC) a vznikajúcu sie odborníkov
na ¾udské práva, vytvára nové mechanizmy a sústreïova pozornos na
úsilie zabezpeèi repektovanie vetkých ¾udských práv,
 podporova budovanie kapacít v organizáciách menín, aby mohli zohráva
aktívnu úlohu pri monitorovaní efektívnosti stratégií a politík, z ktorých
majú profitova,
 èeli protimeninovým náladám, otvorene a rázne potláèa rasistické prejavy
politikov èlenských tátov a vytvára mechanizmy na podporu zodpovednej
verejnej diskusie, podporova programy zamerané na zvýenie úèasti
menín v médiách,
 posudzova kritériá, na základe ktorých môu mimovládne organizácie
iada a spravova prostriedky programu Phare a ostatných grantových
programov tak, aby boli kritériá èo najjednoduchie a najtransparentnejie;
na úrovni konkrétneho tátu organizova kolenia pre potenciálnych
iadate¾ov a poskytova im pomoc a súèinnos,
 zlepi objem aj kvalitu informácií urèených pre verejnos v súvislosti
s pride¾ovaním a vyuívaním financií zo zdrojov EÚ na podporu programov
ochrany menín.
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1. Zhrnutie
Súèasná politika slovenskej vlády v otázke rómskej meniny je zaloená na
dvojstupòovej stratégii prijatej v rokoch 19992000 (ïalej len Stratégia).1 Na
podporu jej realizácie prijala v apríli 2002 bývalá vláda2 súbor Priorít.
Stratégia, ktorú dopåòa Akèný plán boja proti diskriminácii, rasizmu a intolerancii,
má za cie¾ stanovi komplexný súbor opatrení na rieenie problémov, ktorým
Rómovia èelia. Hoci prebieha aktualizácia a revízia Stratégie, súèasná verzia
odráa nedostatoènos výskumu a plánovania a doteraz jej realizácia v zásade
pozostávala len z krátkodobých projektov v nieko¾kých prioritných oblastiach;
tieto projekty vak spolu nepredstavujú koherentnú dlhodobú politiku. Financovanie zo tátneho rozpoètu bolo doteraz tie nedostatoèné. Navye, realizácia
Stratégie ponúka Rómom len málo moností zapoji sa do procesu rozhodovania
a riadenia pri práci na rieení problémov ich komunity. Avak v pilotnej fáze je
aj nieko¾ko s¾ubných iniciatív mimovládnych organizácií, ktoré s väèou podporou tátu môu ponúknu príleitosti tak pre ïalie dopracovanie Stratégie,
ako aj pre priamejiu úèas rómskej komunity.
Nedávne kroky na zdokonalenie intitucionálneho rámca pre riadenie, koordináciu a informovanie o politikách a projektoch zameraných na zlepenie situácie
Rómov by mali pokraèova ïalej. Osobitne Sekretariát splnomocnenca by mal
dosta dodatoènú politickú podporu, prejavenú pridelením ïalích finanèných
prostriedkov a personálnou posilou ako aj vyjadreniami zo strany najvyích
verejných èinite¾ov.

1

2

Stratégia na rieenie problémov rómskej národnostnej meniny a súbor opatrení na
jej realizáciu  I. etapa, schválená 27. 9. 1999 Uznesením vlády è. 821; a Rozpracovaná
stratégia vlády Slovenskej republiky na rieenie problémov rómskej národnostnej
meniny do súboru konkrétnych opatrení na rok 2000  II. etapa, schválená 3. 5.
2000 Uznesením vlády è. 294.
Vo¾by do parlamentu sa uskutoènili 20.-21. septembra 2002. Ich koneèné výsledky a
zloenie novej vlády: pozri Slovak Party Leaders Meet with President (Slovenskí
stranícki lídri sa stretli s prezidentom), Rádio Slobodná Európa RFE/RL Newsline, 24.
9. 2002.
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Základné informácie
Predchádzajúce vládne politiky zamerané na problémy Rómov charakterizovali
ich situáciu ako èisto sociálny problém obèanov vyadujúcich si osobitnú starostlivos a menej pozornosti sa v nich venovalo diskriminácii èi ochrane rómskej
identity a kultúry. Realizácia týchto politík èasto trpela nedostatkom financií
a slabými intitucionálnymi kapacitami.
Vláda, zvolená v roku 1998, vyhlásila integráciu Rómov za jednu zo svojich
hlavných priorít a v rokoch 19992000 vypracovala dvojstupòovú stratégiu.
Predstavitelia vlády poèas procesu jej vypracovania konzultovali s rómskymi
predstavite¾mi, obèianskou spoloènosou a s domácimi ako aj medzinárodnými
odborníkmi, hoci niektorí rómski predstavitelia majú pocit, e dopad ich vstupov
na koneèný obsah bol minimálny.

Riadenie
Celkovú zodpovednos za realizáciu Stratégie nesie podpredseda vlády pre
¾udské práva, meniny a regionálny rozvoj (ïalej len podpredseda vlády),
s podporou Sekcie ¾udských práv a menín ako aj splnomocnenca pre rómske
komunity.
Vláda urobila nieko¾ko krokov na posilnenie administratívnych kapacít na realizáciu a koordinovanie Stratégie, vrátane zaloenia Medzirezortnej komisie pre
záleitosti rómskych komunít (MRK), ktorej predsedá splnomocnenec a posilnenia ako aj rozírenia pôsobnosti splnomocnenca. 3 Avak monosti
podpredsedu vlády a splnomocnenca zabezpeèi dostatoèné financovanie a presadi úèinnú realizáciu ministerstvami a ostatnými tátnymi orgánmi, ktorým
vyplývajú zo Stratégie úlohy, sú stále obmedzené.
Hoci vláda pripravila nieko¾ko veobecných správ o Stratégii, neexistuje iaden
mechanizmus na systematické hodnotenie dopadu alebo úèinku jej realizácie,

3

Bol navrhnutý nový tatút splnomocnenca, ktorý by posilnil jeho monosti koordinova
a hodnoti realizáciu Stratégie tým, e by spadal pod priamu zodpovednos predsedu
vlády a nie podpredsedu vlády; ak bude tento nový tatút prijatý, posilní tie postavenie
splnomocnenca v rámci kompetenèného zákona a zákona o verejnej slube. Navrhovaný tatút je na stránke <http://www.vlada.gov.sk/orgovanova/dokumenty/
novy_statut.doc> (posledná návteva stránky 22. 10. 2002); pozri tie Uznesenie
vlády è. 1069 (18. 9. 2002) o navrhovanom tatúte splnomocnenca pre rómske
komunity.
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ktoré by obsahovalo aj truktúrované vstupy od obèianskej spoloènosti. Splnomocnenkyòa nedávno navrhla, aby sa zhodnotili snahy vlády o zlepenie
podmienok v rómskych osadách.
Rómski zástupcovia sú do Stratégie zaangaovaní hlavne ako poradcovia; mnohí
vyzývali k ich väèiemu zapojeniu aj pri realizácii a hodnotení projektov. V rámci
vládnych orgánov zodpovedajúcich za realizáciu jednotlivých zloiek Stratégie
nie sú iadni Rómovia na zodpovedných postoch, s výnimkou pozície splnomocnenca. Veobecne povedané, participácia mimovládnych organizácií na
realizácii jednotlivých zloiek Stratégie a projektov financovaných z programu
Phare bola doteraz nízka.

Podpora EÚ
EÚ poskytla významnú finanènú podporu na projekty zamerané na rieenie situácie Rómov, hlavne na vládne iniciatívy na zlepenie dostupnosti vzdelávania,
ivotných podmienok v segregovaných rómskych osadách a na podporu tolerancie voèi Rómom a ostatným meninám. Organizácie obèianskej spoloènosti
vyzývajú k väèej transparentnosti v postupoch pride¾ovania a vyhodnocovania
èerpania prostriedkov z programu Phare (a vlády). Rómski predstavitelia kritizovali skutoènos, e rómske mimovládne organizácie neboli dostatoène zapojené do realizácie projektov financovaných z programu Phare.
Európska komisia privítala schválenie Stratégie, ale opakovane iadala ïalie
zásadné úsilie na odstránenie rozdielu medzi sformulovaním dobrej politiky
a jej realizácie a zvýenie úsilia v boji s diskrimináciou. 4

Obsah a realizácia
Stratégia  etapa I stanovuje sériu veobecných opatrení, ktoré sa majú realizova
v nasledovných oblastiach: ¾udské práva, práva menín a podpora mimovládnych
organizácií; vzdelávanie a odborná príprava; jazyk a kultúra; zamestnanos; bývanie; zdravotná starostlivos; sociálne sluby a regionálny rozvoj. Etapa II uvádza
konkrétnejie úlohy. V mnohých prípadoch ich realizácia ete nezaèala, alebo
stále prebieha a k dneku sa vyhodnotilo len málo výsledkov.

4

Pozri: Európska komisia, Správy o pokroku Slovenska v príprave na vstup do EÚ z rokov
2001 a 2002, ktoré sú k dispozícii na stránke <http://www.europa.eu.int/comm/
enlargement/slovakia/index.htm> (posledná návteva stránky 30. 9. 2002).
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Súbor prioritných oblastí pre podniknutie krokov bol urèený v roku 2002,5
hlavne v oblastiach vzdelávania, bývania, a zvyovania verejného povedomia
o iniciatívach Stratégie a o problémoch Rómov. Konkrétne, Priority z roku 2002
navrhujú podporova komplexný program na zlepenie podmienok v rómskych
osadách a vykoli sociálnych pracovníkov pre prácu v rómskych komunitách.
Stratégia síce formálne uznáva, e v minulosti dochádzalo k diskriminácii, ale
toto kontatovanie nevyvauje konkrétnymi opatreniami na zisovanie a postihovanie diskriminaèného konania v súèasnosti. Zámerom Akèného plánu
boja proti diskriminácii, rasizmu a intolerancii6 je vyplni túto medzeru v Stratégii;
následný Akèný plán na roky 20022003 obsahuje osobitnú èas venovanú Rómom, vrátane návrhu na rieenie diskriminaèných praktík pouívaných miestnou
verejnou správou v oblasti sociálnej pomoci. Avak úsiliu v tejto oblasti naïalej
bráni absencia komplexnej antidiskriminaènej legislatívy.
Nedostatoèná legislatíva predstavuje významnú prekáku pre realizáciu opatrení
v oblasti vzdelávania, ako je napríklad organizovanie predkolských prípravných
tried a zamestnávanie Rómov do pozície asistenta uèite¾a. Rozírenie týchto
programov  úspených v pilotnej fáze  si bude vyadova ïaliu tátnu podporu.
Splnomocnenkyòa kritizovala ministerstvo kolstva pre jeho neschopnos vypracova systematickú dlhodobú stratégiu na zlepenie dostupnosti vzdelávania
pre Rómov, prièom práve táto oblas sa povauje za k¾úè k zlepeniu situácie
Rómov v irom meradle.
Mnohým Rómom chýba vzdelanostná kvalifikácia a príprava na povolanie,
prièom miera nezamestnanosti medzi rómskymi komunitami dosahuje
v niektorých oblastiach a 100 percent. Stratégia podporuje hlavne krátkodobé
opatrenia, ako napríklad verejnoprospené práce, u ktorých nie je pravdepodobné, e by stimulovali iniciatívu alebo ponúkali ïaliu kvalifikáciu na zamestnanie pre rómskych uchádzaèov o prácu. Navye, aj tieto opatrenia sa
stretávajú s opozíciou zo strany regionálnej a miestnej verejnej správy. Národný
úrad práce inicioval mimo záberu Stratégie nieko¾ko vzdelávacích programov,
ktoré ponúkajú odbornú prípravu, poradenstvo v h¾adaní zamestnania, a malé
granty pre rómskych podnikate¾ov. Hoci ich realizácia je ete len v ranom tádiu,
tieto programy sú s¾ubné, keïe zapájajú Rómov ako aktívnych úèastníkov do
zlepovania ich vlastnej zamestnate¾nosti.
5

6

Priority Vlády Slovenskej republiky vo vzahu k rómskym komunitám na rok 2002,
prijaté 10 .4. 2001 Uznesením vlády è. 357, http://www.government.gov.sk/
orgovanova/dokumenty/priority_vlady_2002_en.doc (posledná návteva stránky 30.
9. 2002).
Akèný plán predchádzania vetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na roky 20002001.
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Segregácia a extrémne zlé ivotné podmienky predstavujú naliehavý existenèný
problém pre mnohých Rómov, osobitne pre tých, ktorí ijú v segregovaných
osadách. Priority 2002 povaujú za naliehavú záleitos zlepi infratruktúru
v týchto komunitách; realizácia sa teraz pripravuje. Mnohé osady sú postavené
protizákonne, èo bráni infratruktúrnym zlepeniam a rozíreniu základných
komunálnych sluieb a sietí, a Stratégia tento problém neriei. Ústredné tátne
orgány sú, zdá sa, neschopné prekona odpor miestnych orgánov a obyvate¾ov
voèi iniciatívam na zlepenie osád. Avak nedávna iniciatíva splnomocnenkyne,
navrhujúca vykoli sociálnych pracovníkov, ktorí by pracovali ako mediátori
medzi rómskymi komunitami a miestnou verejnou správou, môe prinies v tejto
oblasti zlepenie.
Stratégia navrhuje nieko¾ko opatrení na rieenie ványch zdravotných problémov,
ktoré sa objavujú v dôsledku zlých ivotných podmienok a obmedzeného prístupu k zdravotnej starostlivosti. Neboli navrhnuté iadne opatrenia, ktoré by
reagovali na váne obvinenia z diskriminácie v sprístupnení zdravotnej starostlivosti a ostatných verejných tovarov a sluieb.
Je potrebný ïalí výskum a monitorovanie, aby sa stanovil rozsah diskriminácie
Rómov v systéme trestnej justície, ktorú niektorí medzinárodní a domáci pozorovatelia identifikovali ako vány problém. Informácie tohto typu by ve¾mi
pomohli úsiliu tátu zabezpeèi, aby orgány èinné v trestnom konaní, predstavitelia polície, sudcovia a prokurátori zaobchádzali s Rómami (ako aj s neRómami) regulárne, a doplnili by existujúce iniciatívy Stratégie zamerané na
poskytovanie kolení pracovníkom týchto orgánov na tému ¾udských práv.
Posilnenie legislatívy na identifikovanie a stíhanie rasovo motivovaných násilných
èinov nesprevádzal dostatoèný výcvik alebo iné aktivity na zvýenie povedomia.
Zároveò, pokraèujúce incidenty, v ktorých dolo k násiliu alebo zastraovaniu
Rómov políciou, majú tendenciu posilòova neochotu rómskych komunít oznamova rasovo motivované násilné èiny na polícii; v tomto oh¾ade je potrebné
vidite¾né úsilie vlády o zlepenie výkonu policajnej sluby v rómskych komunitách.
Splnomocnenkyòa zaloila jazykovú komisiu, ktorá má pripravi revidovanú
kodifikáciu rómèiny na pouívanie v uèebniciach a iných vyuèovacích materiáloch. Keïe kodifikácia by významne pomohla snahám o podporenie pouívania rómèiny v kolách a vo verejnom ivote, mala by práca tejto komisie
dosta plnú podporu tátu. Úsiliu podporova toleranciu a multikulturalizmus
medzi uèite¾mi a na kolách sa doteraz venovala len oklietená pozornos.
Stratégia identifikuje potrebu zapoji Rómov priamo do úsilia vynakladaného
na rieenie problémov, ktorým ich komunity èelia. Avak nenavrhuje konkrétne
spôsoby ako takéto zapojenie dosiahnu. Len ve¾mi málo Rómov je zamestnaných
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na tátnych úradoch alebo vo vládnych orgánoch na riadenie a koordinovanie
realizácie Stratégie, a v súèasnosti neexistujú iadne projekty na vykolenie alebo
prijímanie Rómov na takéto pozície; vynaloilo sa isté úsilie na prijímanie Rómov
do policajného zboru.

Záver
Stratégia stanovuje relatívne komplexný súbor koncepèných opatrení na rieenie
problémov Rómov. Poèas jej realizácie zaèali by zjavné niektoré nedostatky,
ktoré by sa mali riei ako súèas pravidelného procesu revidovania a aktualizácie
Stratégie.
Po prvé, je tu potreba rozsiahlejieho výskumu a plánovania, aby boli iniciatívy
Stratégie hlbie zakotvené v presnejom a podrobnejom obraze o najdôleitejích otázkach a problémoch. Po druhé, existuje potreba, aby tieto informácie
boli integrované, spoloène so skúsenosou získanou z realizácie pilotných projektov, s cie¾om vyvinú koherentnejie a dlhodobejie stratégie v k¾úèových
oblastiach, ako aj celkovú koncepènú politiku; splnomocnencovi musí by daná
kapacita a právomoc zohráva túto k¾úèovú koordinujúcu úlohu. Po tretie, komplexná antidiskriminaèná legislatíva je prvým nutným krokom smerom k podniknutiu potrebných opatrení na boj s diskriminaèným konaním zo strany súkromných osôb, ako aj verejných èinite¾ov. Prijatie takej legislatívy sa bude musie
doplni o irie vzdelávanie predstavite¾ov verejnej správy ako aj obèianskej
spoloènosti, aby sa zabezpeèila jej úèinnos v praxi. Nakoniec, vláda musí preukáza jasnú a jednoznaènú podporu cie¾om a iniciatívam Stratégie, èo pre verejných èinite¾ov na vetkých úrovniach, ako aj pre iriu verejnos bude signálom,
e realizáciu treba bra váne.
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2. Vládny program  úvod
2.1 ZÁKLAD

SÚÈASNÉHO PROGRAMU

Po roku 1989 bol prijatý rad dokumentov týkajúcich sa Rómov, z ktorých väèina
nazerala na rómsku otázku ako na sociálny problém, ktorý sa má riei prostredníctvom programov sociálnej pomoci.7 Tento prístup  pripravovaný poväèine
bez úèasti predstavite¾ov Rómov  zanedbával etnickú dimenziu problémov,
ktorým Rómovia èelia.
Predstavitelia obèianskej spoloènosti privítali tieto rodiace sa snahy, ale poukazovali na prekáky, stojace v ceste úèinnej realizácii, ktorými boli: nedostatok
komplexnej stratégie s konkrétnymi opatreniami, slabé intitucionálne kapacity,
nepridelenie zodpovednosti za realizáciu, a nedostatok finanèných prostriedkov.8
Realizáciu týchto programov brzdilo tie stále sa meniace politické prostredie,
ako aj nedostatok verejnej podpory.

7

8

Pozri Zásady politiky vlády vo vzahu k Rómom, prijaté Uznesením vlády è. 153
(apríl 1991); Koncepciu prístupu k obèanom vyadujúcim si osobitnú starostlivos,
prijatú Uznesením vlády è. 310 (30. apríla 1996), na stránke <http://www.vlada.gov.sk/
uznesenia/1996/0430/uz_0310_1996.html> (posledná návteva stránky 16. 5. 2002);
a Koncepèné plány týkajúce sa rieenia problémov Rómov, prijaté Uznesením vlády
è. 796 (november 1997). Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola tie
vytvorená pozícia splnomocnenca pre rieenie problémov obèanov vyadujúcich si
osobitnú pomoc, odráajúca prístup k Rómom na báze sociálnej pomoci ako
k sociálne hendikepovanej skupine. Rozhovor s predsedom parlamentného výboru
pre ¾udské práva, Bratislava, 14. 3. 2002.
Viac pozri M. Vaeèka, Country Report on Minority Practices in Pre-EU Accession
Slovakia (Správa o meninových právach na Slovensku pred vstupom do EÚ), Bratislava,
2001, str. 14, <http://www.ivo.sk/subory/country_report_mr.pdf> (posledná návteva
stránky 26. 4. 2002); pozri tie M. Vaeèka, Rómovia, v: Slovensko 19981999.
Súhrnná správa o stave spoloènosti, G. Mesenikov a M. Ivantyyn (eds.), Intitút pre
verejné otázky, Bratislava, 1999, str. 759-760; ako aj M. Vaeèka, Rómovia na
Slovensku, v: National Human Development Report Slovakia 1998, L. Vagaè (ed.),
United Nations Development Programme (UNDP), Bratislava, 1999; a UNDP, Towards
Diversity with a Human Face, Roma Regional Human Development Report 2002
(draft), apríl 2002.
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2.2 PROGRAM 

PROCES VYPRACOVANIA

Vláda zvolená v roku 1998 identifikovala integráciu Rómov ako jednu zo svojich
priorít v rámci veobecného úsilia o zlepenie postavenia menín.9 Podpredseda
vlády pre ¾udské práva, meniny a regionálny rozvoj, Pál Csáky (ïalej len podpredseda vlády), bol preto poverený pripravením Stratégie, ktorú vypracoval
novo vymenovaný splnomocnenec pre rieenie rómskej problematiky.10 S výrazným odklonom od predchádzajúcej praxe, poèas procesu vypracovávania
Stratégie, vláda zaèala konzultácie s rómskymi predstavite¾mi ako aj s expertmi
z obèianskej spoloènosti.11
Stratégia bola prijatá v dvoch etapách. Najprv bola v septembri 1999 prijatá
Stratégia na rieenie problémov rómskej národnostnej meniny a súbor opatrení na jej realizáciu (ïalej len Stratégia  etapa I).12 Relevantné ministerstvá
a predstavitelia krajských a okresných orgánov tátnej správy boli poiadaní,
aby predloili konkrétne opatrenia na realizáciu cie¾ov stanovených v prioritných
oblastiach; tieto boli v máji 2000 integrované do Stratégie, ako Rozpracovaná
stratégia vlády na rieenie problémov rómskej národnostnej meniny do súboru
konkrétnych opatrení na rok 2000 (ïalej len Stratégia  etapa II).13

9

10

11

12

13

Pozri Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, èas IV.1 Demokratický
právny tát, 19. 11. 1998, <http://www.vlada.gov.sk/VLADA/VLADA_1998/PROG_
VYHL/pvv98_en.rtf> (posledná návteva stránky 24. 4. 2002).
Pozri Uznesenie vlády è. 127 (10. 2. 1999) o vytvorení úradu splnomocnenca na
rieenie rómskej problematiky. Vincent Danihel, rómsky právnik, bol menovaný
v marci 1999. Pozri Program monitorovania prístupového procesu EÚ, Monitorovanie
prístupového procesu EÚ: Ochrana menín, Open Society Institute, Budape,
september 2001 (ïalej len Ochrana menín 2001), str. 39-40 (479-480)
Boli organizované pracovné stretnutia; bol tie konzultovaný Poradný zbor splnomocnenca. Pozri: Stratégia  etapa I, str. 13-14; pozri tie Zoznam respondentov,
str. 25-26. Návrh tie prediskutovala Rada pre národnostné meniny a etnické skupiny.
Pozri èas 2.4.
Stratégia vlády Slovenskej republiky na rieenie problémov rómskej národnostnej
meniny a súbor opatrení na jej realizáciu  I. etapa, schválená Uznesením vlády
è. 821 (27. septembra 1999), <http://www.government.gov.sk/INFOSERVIS/
DOKUMENTY/ROMSTRAT/en_romstrategia.shtml> (posledná návteva stránky
16. 5. 2002) (oficiálny anglický preklad).
Rozpracovaná stratégia vlády Slovenskej republiky na rieenie problémov rómskej
národnostnej meniny do súboru konkrétnych opatrení na rok 2000  II. etapa,
schválená Uznesením vlády è. 294 (3. mája 2000), <http://www.vlada.gov.sk/csaky/
strategia_II_eng.doc> (posledná návteva stránky 16. 5. 2002) (oficiálny anglický
preklad).
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V snahe zlepi realizáciu v èase ostávajúcom do volieb v septembri 2002, vybrala
splnomocnenkyòa14 nieko¾ko prioritných oblastí.15 Priority vo vzahu k rómskym
komunitám, prijaté v apríli 2002,16 boli prediskutované v rámci obnoveného
Poradného zboru splnomocnenca, pozostávajúceho z rómskych predstavite¾ov
a iných odborníkov obèianskej spoloènosti; boli tie zaslané rómskym
organizáciám na pripomienkovanie.17
Monos poskytnú vláde priame vstupy rómski predstavitelia privítali. Avak
niektorí majú pocit, e ich monosti ovplyvni obsah Stratégie boli v praxi
nedostatoèné.18 Iní kritici zase poukázali na to, e sa by iadala väèia príprava,
výskum a håbkové konzultácie s odborníkmi poèas procesu prípravy Stratégie. 19

2.3 PROGRAM 

OBSAH

Stratégia odráa pomerne komplexný prístup. Predstavuje preh¾ad problémov,
ktorým Rómovia èelia a navrhuje rieenia v nieko¾kých kritických oblastiach:
zamestnanos, bývanie, zdravie, sociálny sektor a vzdelávanie. Navrhuje tie
zintenzívni snahy v oblasti ¾udských práv, meninových práv, spolupráce
s mimovládnymi organizáciami, a v oblasti regionálneho rozvoja.20

14
15

16

17
18

19

20

Nová splnomocnenkyòa, Klára Orgovánová, bola vymenovaná 1. júla 2001.
Hodnotenie aktivít vlády Slovenskej republiky v oblasti rieenia problémov rómskych
komunít pre rok 2001 (ïalej len Hodnotenie aktivít 2001), 27. februára 2002, str.
2,<http://www.ial.sk/appl/material.nsf/0/B3A021C510C0CFE5C1256
B670045211D?OpenDocument> (posledná návteva stránky 16. 5. 2002) (v slovenèine).
Priority Vlády Slovenskej republiky vo vzahu k rómskym komunitám na rok 2002,
prijaté Uznesením vlády è. 357 (10. apríla 2002), <http://www.vlada.gov.sk/
orgovanova/dokumenty/priority_vlady_2002_en.doc (posledná návteva stránky 30.
9. 2002).
Rozhovor so splnomocnenkyòou pre rómske komunity, Bratislava, 8. 5. 2002.
Rozhovory : s riadite¾kou Nadácie dobrej rómskej víly Kesaj, Koice, 22. marca 2002;
s predsedom Zdruenia mladých Rómov, Starý Smokovec, 23. 3. 2002; a s predsedom
a podpredsedom Rady rómskych mimovládnych organizácií, Bratislava, 10. 7. 2002.
Pozri rozhovor s Annou Jurovou, odborníèkou na rómsku problematiku, vo februári
2001 v Spoloènos stále nie je schopná vyriei rómsku problematiku, Rómska tlaèová agentúra, 18. 7. 2002, str. 7, <http://www.rpa.sk/clanok.aspx?o=zc&n= 119&1=en>
(posledná návteva stránky 26. 9. 2002).
Stratégia  etapa I, str. 15.
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Etapa I uvádza hlavné problémy a zade¾uje súbor veobecných úloh, ktoré
majú relevantné orgány splni v siedmich oblastiach:
l

¾udské práva, práva osôb hlásiacich sa k národnostným meninám,
a mimovládne organizácie

l

vzdelávanie a odborná príprava

l

jazyk a kultúra

l

zamestnanos

l

bývanie

l

sociálny sektor

l

zdravie

l

regionálny rozvoj

Stratégia  etapa II uvádza zoznam konkrétnych úloh, ktoré sa majú realizova
v týchto oblastiach (s výnimkou poslednej).
Stratégia uznáva, e v minulosti boli Rómovia diskriminovaní a znevýhodòovaní
a vyzýva k opatreniam na zabránenie ich diskriminácii zo strany verejných orgánov.21 Kontatuje potrebu opätovného zhodnotenia situácie pokia¾ ide o ochranu pred rasovo motivovaným násilím a navrhuje v tejto oblasti nieko¾ko
opatrení. Avak neidentifikuje diskriminaènú prax, skrývajúcu sa pod mnohými
problémami, ktorým Rómovia èelia v súèasnosti. Konkrétnejie, Stratégia bola
kritizovaná, e neidentifikuje a neponúka rieenia v súvislosti s diskriminaènými
postupmi pri sprístupòovaní sociálnych sluieb a dávok, a e nenavrhuje nápravu
v oblasti poruovania základných obèianskych práv.22
Avak na zvýenie svojho úsilia o boj s diskrimináciou a rasizmom vláda prijala
doplnkový Akèný plán predchádzania vetkým formám diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na roky 20002001
(ïalej len Akèný plán 20002001).23 Akèný plán 20002001 mal za cie¾ zlepi
veobecný rámec pre boj proti diskriminácii, rasizmu a intolerancii prostred-

21
22

23

Stratégia  etapa I, str. 15, 16.
I. Zoon, On the Margins. Access of Roma to Public Services in Slovakia, Open Society
Institute, New York, 2001, str. 3.
Akèný plán predchádzania vetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na roky 20002001, schválený
Uznesením vlády è. 283 (3. mája 2000), <http://www.vlada.gov.sk/csaky/akcny_planen.doc> (posledná návteva stránky 16. 5. 2002). Akèný plán pripravil podpredseda
vlády pre medzinárodný rok boja proti rasizmu a diskriminácii (2001).
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níctvom kampane na zvyovanie verejného povedomia, vzdelávania v oblasti
¾udských práv a zlepovania informovanosti o zákonných opravných prostriedkoch; nebol zacielený konkrétne na Rómov. Navrhoval irokú kálu opatrení
na výchovu k tolerancii na kolách ako aj odborné kolenia pre profesijné skupiny (polícia, sudcovia, prokurátori, väzenská a justièná strá, armáda, zdravotníctvo a sociálni pracovníci, ako aj úradníci zo sociálnych oddelení okresnej
a krajskej správy).24
Následný Akèný plán 2002200325 je dôslednejí a navrhuje osobitné opatrenia
na rieenie intolerancie voèi Rómom, ktoré majú prísluné ministerstvá realizova
v spolupráci so splnomocnencom. Do svojich úloh zahàòa aj opatrenia na rieenie
diskriminaèných postupov uplatòovaných krajskou a okresnou tátnou správou
v oblasti sociálnej pomoci.26
Hoci Stratégia zdôrazòuje dôleitos implementovania právnych záruk v oblasti
¾udských a meninových práv27 a uznáva dôleitos opatrení na ochranu a zachovanie rómskeho jazyka a kultúry,28 navrhuje len ve¾mi málo konkrétnych
iniciatív s týmto cie¾om.
Odborníci kritizujú Stratégiu za to, e nedefinuje jasne svoje ciele. 29 Priority
z roku 2002 na druhej strane jasne stanovujú smerovanie krokov. Niektorí
pozorovatelia tvrdia, e Stratégia a Priority 2002 v zásade pokraèujú v odráaní
socio-ekonomického prístupu.30 Priority naozaj identifikujú vzdelávanie, bývanie a ovplyvòovanie verejnej mienky ako najakútnejie problémy, ktoré treba
riei;31 najvýznamnejími iniciatívami sú dva programy, ktorých cie¾om je zlep-

24
25

26
27
28
29

30

31

Pozri Akèný plán 20002001, str. 10-11.
Akèný plán 20022003 bol prijatý Uznesením vlády è. 207 (6. 3. 2002), <http://
www.vlada.gov.sk/csaky/akcny_plan_02_03_en.doc> (posledná návteva stránky 16.
5. 2002).
Akèný plán 20022003, èas 6.
Stratégia  etapa I, str. 16.
Stratégia  etapa I, str. 18-19.
Pravidelná správa z roku 2000, str. 21; Pozri tie písomné poznámky poskytnuté
výskumným pracovníkom z Ústavu pre výskum verejnej mienky, Bratislava, 5. 7.
2002.
Pozri rozhovor s Annou Jurovou v Spoloènos stále nie je schopná vyriei rómsku
problematiku, str. 7.
Priority 2002 pokrývajú nasledujúce otázky: (1) Vzdelávanie; (2) Podpora výstavby
obecných nájomných bytov a verejných sieových sluieb; (3) Ovplyvòovanie verejnej
mienky; (4) Zaloenie Domu Rómov v Bratislave; a (5) Výskum.
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i podmienky v rómskych osadách a vykoli sociálnych pracovníkov.32 Aj keï
potreba efektívneho vyuitia existujúcich prostriedkov je pochopite¾ná, výhradné
zameranie sa na rómske osady vyvolalo kritiku zo strany niektorých rómskych
predstavite¾ov, ktorí tvrdia, e tento prístup neodráa rôznorodos rómskych
komunít.33 Priority sa povaujú za doplnok k Stratégii; zároveò majú slúi ako
základ pre dlhodobé kroky.34
Nakoniec, okrem úloh vyplývajúcich zo Stratégie a z Akèných plánov, rôzne
ministerstvá a iné vládne orgány sa podujali na iniciatívy, ktoré tie môu ma
pozitívny dopad na situáciu Rómov.35 Avak napriek nieko¾kým krokom, ktoré
urobila vláda po roku 1998 na zlepenie právneho rámca na ochranu a podporu
meninových práv, stále ostávajú v tejto oblasti niektoré nevyrieené problémy;
najvýznamnejím z nich je v súèasnosti pozastavenie snáh o prípravu komplexnej
antidiskriminaènej legislatívy.36

2.4 PROGRAM 

RIADENIE/REALIZÁCIA/HODNOTENIE

Vláda urobila nieko¾ko pokusov smerom k posilneniu administratívnych kapacít
na realizáciu a koordinovanie Stratégie, vrátane zaloenia Medzirezortnej komisie
pre záleitosti rómskych komunít (MRK) a pridelenia dodatoènej podpory
splnomocnencovi pre rómske komunity. Avak vecná participácia na realizácii
zo strany k¾úèových ministerstiev je nízka, a neexistuje iaden mechanizmus
na vyadovanie ich aktívnejieho zapojenia. Financovanie zo tátneho rozpoètu

32

33
34
35

36

Pozri Komplexný rozvojový program rómskych osád, na adrese: <http://www.
government.gov.sk/orgovanova/dokumenty/rozvojovy_program_romskych_
osad_en.doc> (posledná návteva stránky 26. 9. 2002), a Sociálni terénni pracovníci
 Pilotný program, na adrese: <http://www.government.gov.sk/orgovanova/
dokumenty/program_socialnych_terennych_prac_en.doc> (posledná návteva stránky
26. 9. 2002); oba navrhnuté programy sú pripojené k Prioritám 2002.
Rozhovor so zástupkyòou Rómskej tlaèovej agentúry, Koice, 17. 7. 2002.
Priority 2002, str. 1.
Napr. program Ministerstva spravodlivosti vzdelávania vo väzniciach. Okrúhly stôl
OSI, Bratislava, jún 2002. Vysvetlenie: OSI zorganizoval stretnutie za okrúhlym stolom
na Slovensku v júni 2002 s cie¾om získa pripomienky tejto správe v jej pracovnej verzii.
Medzi prítomnými odborníkmi boli predstavitelia vlády, delegácie Európskej komisie,
predstavitelia rómskej komunity a mimovládnych organizácií. Národný úrad práce
tie realizuje opatrenia na podporu zamestnanosti Rómov, pozri èas 3.2.2.
Pozri èasti 3.2 a 3.4.
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je nedostatoèné  èo tie indikuje, e chýba politická vô¾a na podporu úèinnej
realizácie. Neexistujú iadne mechanizmy na hodnotenie úèinnosti realizovaných
aktivít, hoci sa bude iniciova monitorovanie snáh o zlepenie podmienok
v rómskych osadách.
V súèasnosti sa rómski predstavitelia zúèastòujú na realizácii Stratégie vo funkcii
poradcov, a mnohí vyzývajú k iriemu dialógu a k vytvoreniu väèích moností
pre zapojenie sa do úrovní rozhodovania a riadenia projektov. Nedávne úsilie
na zlepenie komunikácie s mimovládnymi organizáciami je vítané, hoci je tu
stále ete významný priestor na zlepovanie.
Celkovú zodpovednos za realizáciu Stratégie nesie podpredseda vlády, ktorému
pomáha Sekcia ¾udských práv a menín.37 Splnomocnencovi je zverená príprava,
koordinácia a realizácia konkrétnych projektov pre Rómov v súlade so Stratégiou,
ako aj zbieranie informácií o realizácii.38 Pozície podpredsedu vlády, splnomocnenca a Sekcie ¾udských práv a menín sú zaloené na programovom vyhlásení zvolenej vlády a nie na zákone,39 èo spôsobuje, e tieto pozície sú relatívne neisté.
Podpredseda vlády zorganizoval s podporou Svetovej banky audit s cie¾om
zhodnoti kapacity a aktivity splnomocnenca, výsledkom èoho bolo iniciovanie
nieko¾kých zlepení v koordinácii a realizácii Stratégie.40 Nová splnomocnenkyòa
bola menovaná v júli 2001,41 a jej mandát bol neskôr posilnený.42 Okrem
37
38
39

40
41

42

Uznesenie vlády è. 821/1999, úloha B.1, str. 2.
Uznesenie vlády è. 821/1999, úlohy B.8-B.13, str. 3.
Napríklad pozícia splnomocnenca, na rozdiel od splnomocnenca pre ochranu dát,
nie je pokrytá kompetenèným zákonom (zákon è. 575/2001, v znení zákona è. 143/
2002); a Sekcia ¾udských práv a menín nie je pokrytá zákonom o verejnej slube
(zákon è. 312/2001, vstúpil do platnosti 1. 4. 2002). Rozhovor s riadite¾kou Sekcie
¾udských práv a menín, Úrad vlády SR, Bratislava, 15. 4. 2002.
Rozhovor s pracovníèkou Sekcie ¾udských práv a menín, Bratislava, 17. 3. 2002.
Nová splnomocnenkyòa, Klára Orgovánová, bola vybraná vo výberovom konaní
monitorovanom Radou Európy a EÚ. Hodnotenie rómskych aktivít 2001, str. 1-2.
Splnomocnenec je zodpovedný za navrhovanie, koordinovanie a monitorovanie aktivít
zacielených na zlepenie situácie rómskych komunít. Pozri tatút splnomocnenca
pre rómske komunity, prijatý Uznesením vlády è. 886 (19. septembra 2001), èl. 1,
odsek. 2, a èl. 3, <http://www.vlada.gov.sk/orgovanova/statut.html> (posledná
návteva stránky 24. 4. 2002) (v slovenèine); pozri tie informácie o posilnení úradu
splnomocnenca pre rieenie problémov rómskej meniny prostredníctvom grantu
Svetovej banky, 23. 1. 2002, na adrese <http://www.ial.sk/appl/material.nsf/0/
B22D2D7F3D4799C7C1256B41003655E6?OpenDocument> (posledná návteva stránky
26. 9. 2002).
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sekretariátu v Bratislave43 má splnomocnenkyòa aj regionálnu kanceláriu s troma
pracovníkmi na plný úväzok v Preove (východné Slovensko, kde ijú viac ako
dve tretiny slovenských Rómov. Preovská kancelária monitoruje realizáciu dvoch
prioritných programov splnomocnenkyne na zlepenie podmienok v osadách44
a na vykolenie terénnych sociálnych pracovníkov;45 poskytuje tie neformálne
poradenské sluby Rómom v irokej kále tém.46
Medzirezortná komisia pre záleitosti rómskych komunít (MRK) bola zaloená
s celkovým cie¾om posilni spoluprácu medzi ministerstvami zapojenými do
realizácie Stratégie, monitorovania plnenia úloh a hodnotenia úèinnosti výdavkov
na rómske projekty.47 Avak MRK pozostáva výluène z predstavite¾ov prísluných
ministerstiev,48 a doteraz uskutoènilo málo stretnutí.49 Splnomocnenkyòa ako
predseda MRK nemá kompetencie vyadova aktivitu alebo správy z jednotlivých
ministerstiev a predklada návrhy vláde môe len cez podpredsedu vlády.50

43

44
45
46

47

48

49

50

Sekretariát splnomocnenca je organizaène umiestnený pod kanceláriu predsedu vlády,
ale na jeho prácu dohliada podpredseda vlády. Nemá osobitnú rozpoètovú kapitolu;
jeho rozpoèet spadá pod rozpoèet kancelárie predsedu vlády, hoci podpredseda
vlády nieko¾ko krát urobil rozhodnutia o rozpoètových otázkach týkajúcich sa
Sekretariátu splnomocnenca. Na sekretariáte pracuje 11 osôb.
Komplexný rozvojový program rómskych osád, pozri èas 3.2.3.
Sociálni terénni pracovníci  pilotný program, pozri èas 3.2.4.
Splnomocnenkyòa je rómskeho pôvodu. Kompetencie personálu sú dos veobecné;
napríklad pokia¾ ide o právne otázky, musí kancelária konzultova s právnym expertom
z bratislavského sekretariátu. Rozhovor s pracovníkmi preovskej kancelárie
splnomocnenca, 11. 7. 2002.
tatút MRK pozri <http://www.government.gov.sk/orgovanova/dokumenty/statut_
medzirezort_komisie.doc> (posledná návteva stránky 16. 5. 2002).
MRK pozostáva z predsedu (splnomocnenec) a z 13 zástupcov z relevantných ministerstiev na úrovni tátneho tajomníka, riadite¾ov sekcií a riadite¾ov odborov. tatút
neumoòuje zastúpenie Rómov alebo obèianskej spoloènosti; v súèasnosti vak sú
v MRK dvaja rómski èlenovia. Úplný zoznam èlenom MRK je uvedený na stránke
<http://www.government.gov.sk/orgovanova/dokumenty/clenovia_ medzirez_
komisie.doc> (posledná návteva stránky 16. 5. 2002). MRK má tie mandát spolupracova s mimovládnymi organizáciami, vrátane rómskych.
Prvé stretnutie MRK sa konalo 17. decembra 2001. Pod¾a svojho tatútu (èl. 8) by sa
mala stretáva aspoò raz za tri mesiace, ale ku koncu septembra 2002 neboli
zorganizované iadne ïalie stretnutia.
tatút splnomocnenca, èl. 5.
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Zaregistrovaná bola tie nízka úèas z niektorých ministerstiev, ako napríklad
z ministerstva kolstva.51
Etapa I Stratégie zadáva len málo konkrétnych úloh,52 avak ïalích 282 úloh
bolo stanovených v etape II. Majú ich realizova hlavne ministerstvá, vládne
intitúcie na národnej úrovni, regionálne a okresné orgány verejnej správy,
a nieko¾ko miestnych samospráv.53 Väèinu z úloh formulovali tieto orgány samotné a koordinácia sa ukázala by aká.54 pecifické úlohy uloila vláda aj
na podporu opatrení navrhnutých v Prioritách 2002.55
Okrem hore uvedených intitúcií sú za meninovú politiku na niektorých ministerstvách zodpovedné pecializované sekcie, napríklad Sekcia meninovej kultúry (ministerstvo kultúry) a Odbor meninového kolstva (ministerstvo kolstva).
Údajne je na týchto a ostatných relevantných ministerstvách zamestnaných len
ve¾mi málo Rómov. Existuje tie Rada pre národnostné meniny a etnické skupiny
 poradný orgán pre meninovú politiku; avak jej rola v realizácii Stratégie je
obmedzená.56

51
52

53

54
55

56

Okrúhly stôl OSI, Bratislava, jún 2002.
Pozri Súbor opatrení pre realizáciu  etapa I, Stratégia  etapa I, èas 1, str. 8-12;
úlohy sú tie zadelené Uznesením vlády è. 821/1999 (ktorým bola prijatá Stratégia 
etapa I). Èas 2 pozostáva z dôvodovej správy, po ktorej nasleduje samotný text
Stratégie.
Pre nieko¾ko obcí je stanovené nezáväzné odporúèanie spolupracova pri realizácii
niektorých úloh. Pozri napr. Uznesenie vlády è. 364 (25. apríla 2001) na adrese:
<http://www.ial.sk/appl/material.nsf/0/74382D6F8D293FC8C1256A410024A7E4/
$FILE/Zdroj.html> (posledná návteva stránky 26. 9. 2002).
Priority 2002, str. 1.
Pozri Uznesenie vlády è. 357 (10. 4. 2002), ktorým sa prijali Priority 2002 s dvoma
pripojenými programami, a ktoré zade¾uje pecifické úlohy rôznym tátnym aktérom
(ministerstvá, krajská tátna správa ako aj splnomocnenec a podpredseda vlády) na
základe smerovania krokov naèrtnutých v Prioritách 2002.
trnás meninových zdruení, vrátane dvoch rómskych organizácií, nominuje èlenov
do Rady pre národnostné meniny a etnické skupiny, ktorej predsedá podpredseda
vlády.
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Financovanie a vykazovanie výdavkov
Existujú tri hlavné zdroje financovania realizácie úloh stanovených v Stratégii:
veobecná pokladnièná rezerva, financovanie z jednotlivých ministerstiev,
a spolufinancovanie z programu Phare.
Po prvé, kancelária splnomocnenca dostáva istý objem prostriedkov na realizáciu
projektov z osobitnej rezervy veobecnej pokladniènej správy na základe iadosti
podpredsedu vlády. Táto iados je zaloená na návrhoch projektov prijatých
od rôznych ministerstiev a iných tátnych intitúcií. Pod¾a tatútu zo septembra
2001 je splnomocnenec spoluzodpovedný za rozde¾ovanie finanèných prostriedkov zo veobecnej pokladniènej správy.57
Rastúce objemy tátnych finanèných prostriedkov boli pridelené regionálnym
a okresným úradom na projekty rieenia potrieb Rómov: z 15 mil. Sk ( 359.540)
v roku 199958 sa objem prostriedkov zvýil na 30. mil. (719.080) v roku 2001,
z èoho väèina bola pridelená na prioritnú oblas zlepovania bývania
a infratruktúry v rómskych osadách.59 Avak dopyt zjavne prevyuje dostupné
prostriedky60 a financie potrebné na realizáciu mnohých úloh stanovených
v Stratégii nie sú zabezpeèené.61 V roku 2002 neboli zo tátneho rozpoètu osobitne vyèlenené iadne prostriedky na realizáciu peciálnych programov pre

57
58

59

60

61

tatút splnomocnenca, èl. 3.
Informácia vlády Slovenskej republiky o stave realizácie opatrení na rieenie
problémov rómskej národnostnej meniny v období november 1998 a máj 2000,
prijatá 17. mája 2000, str. 5, na stránke: <http://www.government.gov.sk/csaky/
rom_p_stav_1998-2000.html> (posledná návteva stránky 16. 5. 2002). Pouitý
výmenný kurz SKK 41,72 = 1.
V roku 2001, bolo rozdelenie pre 90 projektov nasledovné: 62 percent bolo na
projekty zlepovania infratruktúry rómskych osád a rekontrukcie základných kôl;
23,3 percent na projekty v oblasti kultúry; 8,3 percent na projekty zvyovania
zamestnanosti; 3,7 percent na projekty vzdelávania a odbornej prípravy; a 2,7 percent
na projekty v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva. Vyhodnotenie rómskych aktivít
2001, str. 13. Pozri tie rozpis grantov za rok 2001 pod¾a tém na stránke: <http://
www.vlada.gov.sk/orgovanova/dokumenty/sumar_projekty_2001.doc> (posledná
návteva stránky 26. 9. 2002).
U 15. februára 2001 mala databáza Sekretariátu splnomocnenca 517 návrhov projektov
v celkovej sume 1,1 mld. Sk (26.366.251). Hodnotenie rómskych aktivít 2001, str.
13.
Rozhovory s predsedom parlamentného výboru pre ¾udské práva, Bratislava, 11. 4.
2002 a so zástupcom Rómskej tlaèovej agentúry, Koice, 17. 7. 2002.
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Rómov; splnomocnenkyòa preto navrhla prideli 50 mil. Sk (1.198.466 eur) zo
veobecnej pokladniènej správy na prioritné projekty;62 do októbra 2002 bolo
pridelených celkovo 22.374.860 Sk (536.310 eur).63 Splnomocnenkyòa vyzývala
k zvýeniu financovania.64
Po druhé, prostriedky môu prideli jednotlivé ministerstvá, èi u na úèely projektov pecificky zameraných na Rómov alebo na iné projekty, ktoré zahàòajú
aj Rómov.65 Jednotlivé ministerstvá podávajú správy o svojich výdavkoch ministerstvu financií a Najvyiemu kontrolnému úradu.
Tým, e jednotlivým ministerstvám a vedúcim tátnej správy na okresnej úrovni
bola zverená zodpovednos pride¾ova ich vlastné rozpoètové prostriedky, sa
vláda snaí decentralizova právomoci a zapoji orgány verejnej správy na
vetkých úrovniach do realizácie Stratégie; dúfa tie, e týmto spôsobom povzbudí spoluprácu na miestnej úrovni medzi orgánmi, rómskou komunitou a mimovládnymi organizáciami.66 Avak ako motivácia, tak aj prostriedky na realizáciu
projektov v prospech Rómov èasto chýbajú;67 predstavitelia obèianskej spoloènosti uvádzajú neochotu mnohých obecných a regionálnych orgánov spolupracova na realizácii Stratégie.68 To môe by èiastoène spôsobené skutoènosou,

62

63

64

65

66
67
68

Návrh na truktúru kapitoly Veobecnej pokladniènej správy  sociálne a kultúrne
potreby rómskej komunity a rezerva na projekty rieiace problémy rómskej komunity
v roku 2002, Priority 2002, str. 6-7.
3.023.130 Sk (72.462 eur) bolo pridelených zo veobecnej pokladniènej správy
Uznesením vlády è. 358 (10. 4. 2002); 3.180.000 Sk (76.222 eur) Uznesením vlády è.
459 (9. 5. 2002); 5.669.500 Sk (135.894 eur) Uznesením vlády è. 627 (12. 6. 2002);
4.063.000 Sk (97.387 eur) Uznesením vlády è. 789 (17. 7. 2002); a 6.439.230 Sk
(154.344 eur) Uznesením vlády è. 884 (21. 8. 2002). Uznesenia vlády sú na stránke:
<http://www.vlada.gov.sk/orgovanova/zoz_uznesenia.html> (posledná návteva
stránky 23. 10. 2002).
Priority 2002, str. 1; Pozri tie Orgovánová: Spolupráca s rómskym etnikom bola
pozitívna, SME Online, 5. septembra 2002, <http://www.sme.sk/clanok.asp?rub=
online_zdom&cl=652680> (posledná návteva stránky 26. 9. 2002).
Viac ne 165 mil. Sk (3.954.938 eur) z rozpoètu regionálnej tátnej správy a ministerstiev
bolo zabezpeèených na regionálne a rezortné programy v rámci etapy II. Stratégia 
etapa II, str. 2.
Stratégia  etapa I, str. 13-14.
Rozhovor s riadite¾kou Nadácie dobrej víly Kesaj, Koice, 22. marca 2002.
G. Adam, Aktivity mimovládnych organizácií na rieenie problémov rómskeho národnostnej meniny, prezentácia na konferencii Slovensko a Rómovia: Partnerstvo
a participácia, str. 2.
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e regionálne a okresné tátne orgány, hoci majú v rámci Stratégie pridelené
povinnosti, nedostali dodatoèné prostriedky postaèujúce na plnenie týchto
povinností.
A nakoniec, projekty na podporu realizácie Stratégie môu by financované
prostredníctvom programov Phare, na ktoré vláda vynakladá stále vyie objemy
spolufinancovania.69 Tieto výdavky monitoruje Centrálna finanèná a kontraktaèná jednotka Úradu vlády.

Hlásenia a hodnotenie
Prostredníctvom MRK splnomocnenec kadoroène pripravuje informácie o realizácii Stratégie, a to na základe informácií od ministerstiev a regionálnych
orgánov; avak neexistuje mechanizmus na vyadovanie od realizaèných
orgánov, aby odovzdávali informácie o svojej èinnosti zameranej na plnenie
úloh vyplývajúcich im zo Stratégie.70 Podpredseda vlády na základe týchto
informácií pripravil dve verejné správy.71 Aj keï sú správy poväèine opisné,
ponúkajú aj isté hodnotenie. Napríklad správa z roku 2001 kontatuje, e nedostatok efektívnej koordinácie viedol k rozptýleniu úsilia a zdrojov. 72
Splnomocnenkyòa nedávno poukázala na to, e spolupráca s miestnymi starostami nie je dostatoèná, a vyzvala tie vládu, aby sa vo väèej miere zapojila
do realizácie Stratégie.73
Splnomocnenkyòa zdôrazòuje dôleitos hodnotenia úèinnosti snáh, a preto

69

70
71

72
73

Napríklad v rámci programu Phare 2000 bolo vládou pridelených 309.000 eur na
spolufinancovanie projektov; v rámci Phare 2001 bola celková výka vládneho
spolufinancovania 9.075.000 eur. Pozri Preh¾ad projektov Phare pod gesciou podpredsedu vlády pre ¾udské práva, meniny a regionálny rozvoj, na stránke <http://
www.government.gov.sk/csaky/phare_summary_en.doc> (posledná návteva stránky
26. 9. 2002).
Uznesenie vlády è. 821/1999, úloha B. 10; Pozri tie tatút MRK, èl. 3, odseky 2, 3.
Informácia vlády Slovenskej republiky o stave realizácie opatrení na rieenie
problémov rómskej národnostnej meniny v období november 1998 a máj 2000;
a Hodnotenie rómskych aktivít 2001.
Hodnotenie rómskych aktivít 2001, str. 1-2.
Orgovánová: Spolupráca s rómskym etnikom bola pozitívna, SME Online, 5. 9. 2002.
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navrhla uskutoèni sociografický prieskum rómskych osád, ako aj monitorovanie
projektov a pripravi analýzu vládnych politík v rokoch 1948 a 1989.74

Zapojenie mimovládnych organizácií a Rómov
Rómski predstavitelia poukazujú na to, e len málo opatrení Stratégie sa realizovalo na miestnej úrovni a pripisujú to pretrvávaniu negatívnych postojov
voèi Rómom na strane miestnej verejnej správy ako aj nedostatku financií. Tvrdia,
e tento nedostatok aktivity je v ostrom kontraste s vyhláseniami vlády o tom,
e zlepenie situácie Rómov je prioritou.75 Pod¾a niektorých rómskych predstavite¾ov majú miestne snahy o vybudovanie úèinného programu na báze
chybnej a neefektívnej truktúry Stratégie len malú ancu na úspech.76
Rómski predstavitelia sú osobitne kritickí k nízkej úèasti rómskych mimovládnych
organizácií na realizaèných komponentoch Stratégie a na projektoch financovaných z programu Phare,77 ako aj k faktu, e väèinu z prostriedkov urèených
na projekty pre Rómov, zdá sa, dostávajú nerómske mimovládne organizácie.78
Úèas mimovládnych organizácií je veobecne nízka a hoci mimovládne organizácie sa tie môu uchádza o granty prostredníctvom Sekretariátu splnomocnenca, väèina prostriedkov na realizáciu Stratégie bola pridelená tátnym
aktérom (hlavne ministerstvám a krajským úradom).
Predstavitelia Rómov a obèianskej spoloènosti sa zúèastòujú na realizácii a hodnotení Stratégie hlavne v úlohe poradcov, a to osobitne prostredníctvom Po-
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Pozri kapitolu Výskum, Priority 2002, str. 5-6. Na prieskum a analýzu vládnych
politík sa Uznesením vlády è. 884 (21. 8. 2002) vyèlenilo sa 870.000 Sk (20.853)
<http://www.vlada.gov.sk/orgovanova/dokumenty/uznesenie_884_2002.rtf>
(posledná návteva stránky 23. 10. 2002); monitorovanie projektov sa pecificky
nespomínalo.
Rozhovory s riadite¾kou Nadácie dobrej víly Kesaj, Koice, 22. 3. 2002; a s predstavite¾om Zdruenia mladých Rómov, Starý Smokovec, 23. 3. 2002.
Rozhovory s riadite¾kou Nadácie dobrej víly Kesaj, Koice, 22. 3. 2002; a s vedúcim
verejnej správy na sídlisku Luník IX, 23. 3. 2002.
Rozhovory: s predsedom a podpredsedom Rady rómskych mimovládnych organizácií,
Bratislava, 10. 7. 2002; s predstavite¾om Zdruenia mladých Rómov, Starý Smokovec,
23. 3. 2002; a s predstavite¾kou Rómskej tlaèovej agentúry, Koice, 17. 7. 2002.
J. Èerveòák, Vznikne na Slovensku rómsky tretí mimovládny sektor? Romano Nevo
¼il, No. 392-399, 1999.
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radného zboru splnomocnenca. Väèinu èlenov tohto Poradného zboru79 tvoria
Rómovia. Avak pod¾a jedného èlena zboru sa uskutoènilo len nieko¾ko konzultácií týkajúcich sa realizácie Priorít 2002.80 S jedinou výnimkou splnomocnenkyne nie sú iadni Rómovia priamo zodpovední za realizovanie komponentov Stratégie alebo za koordinovanie jej realizácie v rámci rôznych relevantných vládnych orgánov.81 Pre zástupcov Rómov alebo obèianskej spoloènosti
nie sú vyhradené iadne pozície v MRK. Splnomocnenkyòa vymenovala
koordinátora pre spoluprácu s mimovládnymi organizáciami. Napriek tomu
mnohí rómski predstavitelia tvrdia, e existuje potreba zosúladenejieho úsilia
vlády na rozvoj spolupráce so irokým prierezom rómskej komunity.82

Realizácia Akèného plánu
Za realizáciu Akèného plánu je zodpovedný podpredseda vlády spolu so Sekciou
¾udských práv a menín. Koordinaèný výbor, zodpovedný za Akèný plán 2000
200183 , nahradila medzirezortná skupina pozostávajúca z predstavite¾ov ministerstiev zapojených do realizácie Akèného plánu 20022003. Tak, ako tomu
bolo v koordinaènom výbore, ani v tejto skupine nie sú iadni predstavitelia
Rómov alebo obèianskej spoloènosti okrem splnomocnenkyne. Splnomocnenkyòa dostala úlohu koordinova pecifické aktivity pre Rómov v rámci Akèného plánu 20022003.84 Hodnotenie Akèného plánu 20002001 zaregistrovalo
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Zloenie Poradného zboru splnomocnenkyne pozri na stránke: <http://www.vlada.
gov.sk/orgovanova/zoznam_cl_porad_zbor_orgov.html> (posledná návteva stránky
16. 5. 2002).
Rozhovor s predsedom a podpredsedom Rady rómskych mimovládnych organizácií,
Bratislava, 10. 7. 2002.
Rozhovor s predsedom a podpredsedom Rady rómskych mimovládnych organizácií,
Bratislava, 10. 7. 2002.
Rozhovory s predsedom a podpredsedom Rady rómskych mimovládnych organizácií,
Bratislava, 10. 7. 2002, s riadite¾om mimovládnej organizácie Projekt Schola, Koice,
11. 7. 2002, a s riadite¾kou Nadácie dobrej víly Kesaj, Koice, 11. 7. 2002.
Hodnotenie Akèného plánu predchádzania vetkým formám diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na roky 20002001 (ïalej
len Hodnotenie Akèného plánu 20002001), 8. január 2002, str. 1, <http://
www.vlada.gov.sk/csaky/akcny_plan_2000-2001.html> (posledná návteva stránky
16. 5. 2002) (v slovenèine).
Èas 6 Realizácia aktivít zameraných na rieenie problémov rómskych komunít
v Slovenskej republike, Akèný plán 20022003.
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istý úspech, ale zdôraznilo potrebu pokraèova v úsilí, aby sa zabezpeèila plná
realizácia.85 Nieko¾ko mimovládnych organizácií realizuje projekty v rámci
Akèného plánu.86 Avak predstavitelia obèianskej spoloènosti kritizovali nízku
úroveò finanèných prostriedkov poskytnutých na realizáciu, ako aj nedostatok
koherentnej dlhodobej komunikaènej stratégie na boj proti rasizmu a intolerancii
(pozri èas 3.4.4).

2.5 PROGRAM

A VEREJNOS

Stratégia povauje za dôleité venova pozornos zabezpeèeniu, aby osobitné
opatrenia na zlepenie situácie Rómov nevyvolali negatívne reakcie zo strany
miestnych obyvate¾ov, ktorí tie zápasia s ekonomickými akosami.87 Isté úsilie
sa vyvinulo v prezentovaní cie¾ov a aktivít Stratégie verejnosti prostredníctvom
médií a konferencií. Splnomocnenkyòa sa tie pokúsila zapoji do procesu realizácie mimovládne organizácie, vrátane rómskych.
Splnomocnenkyòa vymenovala koordinátora pre styk s verejnosou a médiami,
aby zlepila komunikáciu v súvislosti so Stratégiou. 88 Preovská kancelária tie
distribuuje informácie o Stratégii, ale nemá pecializovaného pracovníka pre
styk s verejnosou.89 Okrem iných komunikaèných iniciatív, ktoré splnomocnenkyòa vyvinula - napríklad zriadenie webovej stránky90 - zorganizovala tie
dve informaèné kampane na írenie informácií o situácii Rómov a o Stratégii;
jedna sa zaèala v jeseni 2001 s finanènými prostriedkami od Svetovej banky;
druhá 8. apríla 2002 (Medzinárodný deò Rómov).
Prvú oficiálnu verejnú prezentáciu vládnej Stratégie a dosiahnutých výsledkov
zorganizoval v máji 2002 podpredseda vlády.91 Ilo o sériu oficiálnych správ
85
86

87
88
89
90

91

Hodnotenie Akèného plánu 20002001.
Napríklad mimovládna organizácia ¼udia proti rasizmu dostala tátnu podporu na
kampaò za toleranciu; pozri èas 3.2.
Stratégia  etapa I, str. 15.
Hodnotenie rómskych aktivít 2001, str. 2.
Rozhovor s pracovníkmi preovskej kancelárie splnomocnenkyne, 11. 7. 2002.
<http://www.vlada.gov.sk/orgovanova/> a <http://www.vlada.gov.sk/romovia/>
(posledná návteva stránky 16. 5. 2002). Niektorí rómski predstavitelia poukazujú na
to, e je potrebné, aby webovú stránku dopåòali ïalie komunikaèné snahy, keïe
len málo Rómov ijúcich na východnom Slovensku má prístup na Internet.
Konferencia Slovensko a Rómovia: partnerstvo a participácia (Bratislava, 2. 5. 2002)
bola exponovaným podujatím, na ktoré bol okrem iných pozvaný aj komisár EÚ pre
rozirovanie, Günter Verheugen, aby na nej vystúpil.
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o Prioritách 2002 a navrhovaných projektoch, ako aj projektoch financovaných
z programu Phare. Nevytvorila sa vak príleitos na verejnú diskusiu.92

2.6 PROGRAM

A

EÚ

EÚ poskytuje znaènú finanènú podporu projektom na zlepenie situácie Rómov
prostredníctvom programu Phare pre Slovensko, na ktorý vyèlenila v období
medzi rokmi 1998 a 2001 celkove 16.050.000 eur.93 Financovanie Phare
podporilo projekty v niektorých prioritných oblastiach identifikovaných vládou,
osobitne v oblasti vzdelávania, zlepovania situácie v rómskych osadách a úsilia
na podporu tolerancie voèi meninám.
Európska komisia reagovala priaznivo na prijatie Stratégie, ale opakovane
vyzývala k lepej realizácii. V roku 2001 Komisia tie vyzdvihla potrebu zvýi
úsilie v boji proti rozírenej diskriminácii.94 Následné financovanie Phare bolo
zosúladené s týmito zisteniami, podporujúc okrem iného výchovu k tolerancii, úsilie na ïalie rozpracovanie Stratégie, ako aj zlepenie realizaèných kapacít95 .
92
93

94

95

Rozhovor s predstavite¾om Zdruenia mladých Rómov, Bratislava, 14. 5. 2002.
Iba v roku 2001 samotnom bolo pridelených desa miliónov eur, èo nezahàòa
financovanie z programov Phare na rozvoj obèianskej spoloènosti (celkovo 78.170
eur), ani ïalie financovanie z programu Phare. Úplný zoznam projektov financovaných z Phare na Slovensku k máju 2002, pozri DG Enlargement Information
Unit, EU Support for Roma Communities in Central and Eastern Europe, May 2002,
str. 28-29, <http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/pdf/brochure_roma_
may2002.pdf> (posledná návteva stránky 22. 8. 2002); Pozri tie Preh¾ad projektov
Phare pod gesciou podpredsedu vlády pre ¾udské práva, meniny a regionálny rozvoj,
na stránke 22. 8. 2002, <http://www.vlada.gov.sk/csaky/phare_summary_en.doc>
(posledná návteva stránky 30. 9. 2002).
Komisia Európskych spoloèenstiev, Pravidelná správa o pokroku Slovenska v príprave
na vstup do EÚ z roku 2001, 13. 11. 2001 (ïalej len Pravidelná správa 2001), str.
24, na stránke: <http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/sk_en.pdf>
(posledná návteva stránky 26. 9. 2002).
Úsilie v tejto poslednej oblasti je podporované prostredníctvom twinningového
projektu s Francúzskom pod názvom Zlepovanie situácie Rómov v Slovenskej
republike (prostriedky pridelené z Phare 2000 vo výke 550.000 eur), od januára
2002 do decembra 2003. Pozri stránku: <http://www.vlada.gov.sk/romovia/twinning/
index_en.php3> (posledná návteva stránky 30. 9. 2002). Projekt má tie za cie¾
vypracova krátkodobé a strednodobé stratégie v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, bývania a zdravia.
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Vyskytli sa problémy s finanèným riadením a vykazovaním pouitia prostriedkov
Phare. Pre podozrenia z podvodu, ako aj pre nezrovnalosti vo výkazníctve96
boli fondy v júli 2001 zmrazené, èo malo za následok váne naruenie realizovania projektov.97 Vyetrovanie, uskutoènené kontrolnou jednotkou Phare
(OMAS) nenalo v hospodárení Sekcie ¾udských práv a menín s prostriedkami
Phare iadne nezrovnalosti.98 Kontatovalo vak potrebu zlepi kapacity Odboru
koordinácie projektov v Sekcii ¾udských práv a menín, ktorý je zodpovedný za
riadenie projektov Phare zameraných na meniny. 99 Financovanie Phare bolo
znovu uvo¾nené v septembri 2002, keï sa podozrenia ukázali ako neopodstatnené.100
Správa jednotky OMAS tie kontatuje, e úèinnému hodnoteniu výdavkov
Phare bráni veobecne iroké definovanie cie¾ov projektov a slabo vypracované
ukazovatele úspenosti výsledkov.101 Napriek mnohým identifikovaným prob-

Nové pokyny pre výkazníctvo v súvislosti s prostriedkami Phare v roku 2001 znamenali,
e boli potrebné vyie administratívne kapacity a lepia koordinácia medzi rôznymi
jednotkami zapojenými do hospodárenia s prostriedkami. To viedlo k nezrovnalostiam
vo výkazníctve. Písomné pripomienky riadite¾ky NPOA, Bratislava, 26. 7. 2002.
97
Mnohé organizácie, ktoré u boli zapojené do realizácie, alebo ktoré boli vybrané,
sa ocitli bez akýchko¾vek prostriedkov. Rozhovor s predstavite¾om Nadácie Sándora
Máraia, Dunajská Streda, 16. 3. 2002.
98
OMAS Consortium, Middle Unit, Predbené vyhodnotenie programu Phare Európskej
únie, krajina: Slovenská republika (Interim Evaluation of the European Union Phare
Programme, Country: Slovak Republic), Predbená hodnotiaca správa è. R/SR/JHA/
01041, 25. 9. 2001 (ïalej len Správa OMAS 2001). OMAS skúmal programy Phare
1998, 1999 a 2000, a po september 2001. Správa nebola zverejnená, ale jej kópiu
mono získa od Odboru koordinácie projektov. Informácie poskytla riadite¾ka Odboru
koordinácie projektov, Sekcia ¾udských práv a menín, Bratislava, 9. 5. 2002.
99
Správa OMAS 2001, str. 2.
100
Zadraných bolo desa percent prostriedkov (5 mil. eur). Boli uvo¾nené 25. septembra
2002, po tom, ako slovenský Najvyí kontrolný úrad uzavrel, e nedolo k zneuitiu,
a e polícia, pracujúca spoloène s tímom z Úradu Európskej komisie na boj proti
podvodom (OLAF), dospela k tomu istému záveru. EU Releases Frozen Phare Funds
to Slovakia (EÚ uvo¾òuje zmrazené prostriedky Phare pre Slovensko), Rádio
Slobodná Európa RFE/RL Newsline, 26. 9. 2002.
101
Správa OMAS 2001, str. 10.
96
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lémom, OMAS hodnotil realizáciu projektov Phare celkovo ako uspokojivú,102
rovnako ako vláda.103 Aj keï OMAS nezistil iadne nezrovnalosti v organizácii
tendrov pre projekty Phare,104 predstavitelia Rómov a odborníci z obèianskej
spoloènosti tvrdia, e pri výbere projektov chýba transparentnos.105 Budúce
správy o úèinnosti financovania projektov pre Rómov prostriedkov Phare, by
mali ís za hodnotenie formálnej zhody s postupmi, a zahrnú aj hodnotenie
od organizácií obèianskej spoloènosti, osobitne rómskych.
OMAS aj rómski predstavitelia zdôraznili, e nedostatoèná udrate¾nos projektov
financovaných z programu Phare je významným zdrojom znepokojenia. Na
rieenie tohto problému OMAS odporuèil, aby vláda zaruèila kontinuitu v rámci
Odboru koordinácie projektov106 a kontatoval, e aktívnejie zapojenie zo strany
rómskej komunity by tie výrazne napomohlo udrate¾nosti.107
Rómovia tie tvrdia, e by mali by viac zapojení do rozhodovania oh¾adne pride¾ovania a pouitia prostriedkov Phare v prospech rómskych komunít, ako aj
do realizácie projektov Phare. 108
Pod¾a predstavite¾a EÚ byrokratické poiadavky na prípravu a administratívu

Správa OMAS 2001, str. III. Toto celkovo pozitívne hodnotenie projektov financovaných
z programu Phare bolo urobené napriek skutoènosti, e napríklad v rámci projektu
Spi (pilotný projekt Phare 1998 Zlepenie situácie Rómov v regióne Spia)
rekontrukciu materskej kôlky v obci Markuovce nerealizovala firma z Banskej
Bystrice, ktorá vyhrala tender a prostriedky (49.000 eur) sa museli vráti programu
Phare v Bruseli. Rozhovor s riadite¾kou Odboru koordinácie projektov, Sekcia ¾udských
práv a menín, Bratislava, 9. 5. 2002. Správa OMAS 2001 nespomína problémy so
stavbou materskej kôlky. Správa OMAS 2001, str. 2-3.
103
Preh¾ad projektov Phare, str. 1; Pozri tie prezentáciu riadite¾ky Odboru koordinácie
projektov, Sekcia ¾udských práv a menín, na konferencii Slovensko a Rómovia:
Partnerstvo a participácia, organizovanej kanceláriou podpredsedu vlády, Bratislava,
2. 5. 2002.
104
Správa OMAS 2001, str. III.
105
Mimovládne organizácie sa vyberajú v neverejnom tendri na základe pozvania vládou.
106
Správa OMAS 2001, str. 20.
107
Napríklad na zlepenie udrate¾nosti projektu Spi navrhol, aby miestne orgány
podporili stavbu materskej kôlky a komunitného centra. Správa OMAS 2001, str. III;
Pozri tie str. 17-18.
108
Rozhovor s predsedom a podpredsedom Rady rómskych mimovládnych organizácií,
Bratislava, 10. 7. 2002.
102
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okolo kadého návrhu projektu Phare spôsobujú, e pre stredné a malé mimovládne organizácie, vrátane väèiny rómskych mimovládnych organizácií, je
aké zúèastni sa na tendroch Phare.109 Mali by sa vypracova mechanizmy,
ktoré by umonili, aby bolo financovanie pre mimovládne organizácie, osobitne
rómske, prístupnejie, a to vrátane zakolenia v oblasti postupov pouívaných
pri ude¾ovaní grantov Phare a úèasti v tendrových komisiách.110 To by tie sprístupnilo finanèné prostriedky aj pre mimovládne organizácie, ktoré nepôsobia
v Bratislave a doteraz stáli väèinou mimo financovania EÚ.111
Mimovládne organizácie (vrátane rómskych)112 dostávajú finanèné prostriedky
Phare prostredníctvom Nadácie pre podporu obèianskych aktivít (NPOA), ktorá
zaviedla prax ponúka praktickú pomoc pri príprave projektov. Avak OMAS
identifikoval potrebu zlepenia monitorovania informovania o týchto grantoch;
jeho odporúèania NPOA uplatòuje od mája 2002.113

Rozhovor s pracovníèkou Delegácie Európskej komisie na Slovensku, Bratislava, 10.
7. 2002.
110
Rómski predstavitelia sú zahrnutí v riadiacich výboroch na monitorovanie realizácie
projektov Phare. Rozhovor s riadite¾kou Odboru koordinácie projektov, Sekcia
¾udských práv a menín, Bratislava, 9. 5. 2002.
111
G. Adam, èlen Rady pre národnostné meniny, Aktivity mimovládnych organizácií
na rieenie problémov rómskeho etnika, prezentácia na konferencii Slovensko a
Rómovia: Partnerstvo a participácia, str. 2.
112
V roku 2001 bolo na projekty pre meniny pridelených 1.465.000 eur; hoci väèina
prostriedkov bola pridelená na projekty pre Rómov (26 projektov), presný podiel
rómskych mimovládnych organizácií, ktoré dostali prostriedky nie je známy. Správa
OMAS 2001, str. 3-5, 12; Pozri tie zoznam projektov v prílohe 6. Pozri tie webovú
stránku NPOA (Nadácia pre podporu obèianskych aktivít) <www.changenet.sk/npoa>
(posledná návteva stránky 26. 8. 2002).
113
Správa OMAS 2001, str. III. Medzi odporúèaniami bolo: zavedenie zmien v manamente
finanèných správ, v pokynoch na spracovanie a v mechanizmoch vnútorného
výkazníctva. Pod¾a NPOA boli odporúèané zmeny zavedené koncom mája 2002.
Písomné pripomienky riadite¾ky NPOA, Bratislava, 26. 7. 2002.
109
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3. Vládny program  realizácia
3.1 STANOVENÉ

CIELE PROGRAMU

Cie¾om vládnej Stratégie, tak ako je stanovené v dokumente etapy I, je vytvori
podmienky pre rieenie problémov rómskej národnostnej meniny v oblastiach,
kde je situácia kritická  nezamestnanos, bývanie, zdravie, sociálny sektor
a kolský systém, alebo tam, kde sú dôvody pre zlepenie  ¾udské práva,
práva prísluníkov národnostných menín, spolupráca s mimovládnymi organizáciami a regionálny rozvoj.114 Etapa II Stratégie sa zameriava na realizáciu
týchto cie¾ov prostredníctvom konkrétnych opatrení.
Dokument Priority 2002 tie navrhuje opatrenia, ktoré sa majú realizova
v zúenejom okruhu prioritných oblastí; iadne nové ciele nedefinuje.

3.2. VLÁDNY

PROGRAM A DISKRIMINÁCIA

Stratégia uznáva, e Rómovia boli v minulosti diskriminovaní a kladie si za cie¾
zabráni budúcej diskriminácii zo strany orgánov verejnej správy.115 Zároveò za
zdá, e aspoò èiastoènú zodpovednos za túto situáciu pripisuje Rómom samotným: niektoré aspekty ivota istej èasti tejto meniny spôsobujú sociálny
odstup u majoritnej spoloènosti, ktorý sa potom nespravodlivo aplikuje na celú
meninu.116
Stratégia naèrtáva nieko¾ko opatrení na boj s diskriminaènými postupmi, a to
poskytovaním vzdelávania v oblasti ¾udských práv (s osobitnou pozornosou
venovanou rómskej menine) èlenom profesijných skupín ako sú polícia, väzenská strá a pracovníci súdov, ako aj miestne orgány.117 Vzdelávanie v oblasti
¾udských práv pre profesijné skupiny a aktivity na zvyovanie verejného
povedomia boli navrhnuté aj v kontexte Akèného plánu 20002001 ako aj
v nadväznom pláne. Realizované aktivity  napríklad protirasistická kampaò,
ktorú organizovala mimovládna organizácia ¼udia proti rasizmu  udávajú
Stratégia  etapa I, str. 15.
Stratégia  etapa I, str. 15, 16.
116
Stratégia  etapa I, str. 15.
117
Uznesenie vlády è. 821/1999, úlohy B.15 (minister spravodlivosti), B.16 (minister
vnútra); Pozri tie Stratégia  etapa II, str. 6-8.
114
115
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úspené výsledky,118 napriek relatívne nízkej úrovni finanèných prostriedkov.119
(Viac o realizácii Akèných plánov pozri èasti 3.2.5 a 3.3.)
Stratégia tie odporúèala výskum a monitorovanie diskriminácie, ako aj v prípade
potreby zvái úpravu legislatívy a systému sociálnej ochrany (pozri èas 3.2.4).120
Následné skúmanie vlády viedlo k záveru, e súèasná legislatíva nie je v súlade
so Smernicou EÚ o rovnosti rás,121 ale prijatie komplexnej antidiskriminaènej
legislatívy sa odïa¾uje.122

Pod¾a prieskumu uskutoèneného po prvej fáze kampane, oslovila 44 percent
slovenských obèanov, z èoho 67 percent ju hodnotilo pozitívne. Hodnotenie Akèného
plánu 20002001, str. 12.
119
Celkovo 499.100 Sk (11.963 eur) bolo vyèlenených na dve kampane a na vytvorenie
webovej stránky, <www.racism.sk>. Informácie poskytol pracovník Sekcie ¾udských
práv a menín, Bratislava, 12. 6. 2002. Pozri tie Hodnotenie Akèného plánu 2000
2001, str. 12.
120
Pozri Uznesenie vlády è. 821/1999, úloha B. 14, str. 4; pozri tie Stratégia  etapa II,
str. 5; pozri tie Uznesenie vlády è. 821/1999, Odporúèanie C.1, str. 5.
121
Smernica Rady 2000/43/EC z 29 júna 2000 implementujúca princíp rovnakého zaobchádzania s osobami bez oh¾adu na ich rasový èi etnický pôvod. Rozhovor s pracovníkom Sekcie ¾udských práv a menín, Bratislava, 17. 3. 2002. Komplexnejí preh¾ad
slovenskej legislatívy v porovnaní so Smernicou: pozri Ján Hrubala, Právna analýza
národnej a európskej antidiskriminaènej legislatívy. Porovnanie Smernice EÚ
o rovnosti rás a Protokolu è. 12 s antidiskriminaènou legislatívou na Slovensku,
European Roma Rights Center/Interights/Minority Policy Group, Budapest/London/
Brussels, September 2001, na stránke: <http://www.migpolgroup.com/uploadstore/
Slovakia%20electronic.pdf> (posledná návteva stránky 22. 10. 2002); Pozri tie Ochrana menín 2001, str. 440-442.
122
Toto nie je pecifická úloha Stratégie alebo Akèného plánu. Pozri vak Akèný plán
20022003, èas 8, kde sa spomínajú snahy o vypracovanie legislatívy o rovnakom
zaobchádzaní a Centrum pre rovnaké zaobchádzanie. Sekcia ¾udských práv a menín
vypracovala v spolupráci s mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami návrh,
ktorý vláda v máji 2002 prijala; avak neuvaovalo sa o òom do volieb v septembri
2002. Memorandum o antidiskriminaènej legislatíve, Centrum právnych analýz/Nadácia
Kalligram, júl 2002, <http://www.cla.sk/projects/project.php?melyik= anti_
discrimination&nyelv=en&direkturl=anti_discrimination/cla_analysis/anti_
discrimination_memo_july_02.htm> (posledná návteva stránky 22. 10. 2002). Návrh
legislatívy pozostával z dvoch predpisov: zákon o rovnakom zaobchádzaní, a návrh
na zriadenie Centra pre rovnaké zaobchádzanie, pozri na stránke: <http://www.ial.sk/
appl/material.nsf/0/AF1121D2FA91FE33C1256B6D003E92C4?OpenDocument>
(posledná návteva stránky 26. 9. 2002), a na: <http://www.ial.sk/appl/material.nsf/
0/9982E11807844812C1256B6D003F73EF?OpenDocument> (posledná návteva
stránky 26. 9. 2002), v uvedenom poradí.
118

PROGRAM MONITOROVANIA PRÍSTUPOVÉHO PROCESU EÚ

MONITOROVANIE PRÍSTUPOVÉHO PROCESU DO EÚ: OCHRANA MENÍN
VLÁDNY PROGRAM - REALIZÁCIA
92

Neexistuje iaden osobitný orgán na monitorovanie a preetrovanie diskriminácie.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (ïalej len ministerstvo práce)
podniklo isté kroky na zriadenie takého orgánu, ale aj táto iniciatíva je a do
obdobia po vo¾bách v septembri 2002 pozastavená.
Vymenovanie verejného ochrancu ¾udských práv (ombudsmana) parlamentom
v marci 2002123 ponúka jednu cestu írenia informácií o diskriminácii a prijímania
saností.124
Zatia¾ je informovanos o existujúcich monostiach na podávanie saností nízka
a vláda poskytuje len malú praktickú pomoc pri príprave, podávaní a rieení
saností na diskrimináciu.125

3.2.1 Vzdelávanie
Vzdelávanie vláda identifikovala ako prioritnú oblas.126 V Stratégii sa skutoènos,
e mnohí Rómovia neukonèia základné vzdelanie nepripisuje diskriminácii, ale
rigidnému systému kolstva, nízkej návteve materských kôl a jazykovým
problémom, a preto aj opatrenia sa usilujú riei konkrétne práve tieto otázky.
Hoci väèina opatrení je ete stále len v pilotnej fáze, nieko¾ko iniciatív, ako
napríklad organizovanie predkolských prípravných tried (takzvaných nultých
roèníkov) a zamestnávanie rómskych asistentov uèite¾a, dosahuje s¾ubné
výsledky.
Stratégia stanovuje základný cie¾ vytvori podmienky pre zmenu vzdelávacieho
systému tak, aby rómske deti mohli by rovnako úspené ako ostatné127 a chce

Zákon o verejnom ochrancovi práv bol prijatý 4. decembra 2001. Po neúspenom
prvom pokuse vo februári 2002, zvolil parlament 19. marca 2002 Pavla Kandráèa 
kandidáta opozièného Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) bývalého premiéra
Meèiara. Dve zo strán vládnej koalície údajne hlasovali za tohto kandidáta. Pozri
Nejednotnos slovenskej vlády poznaèila hlasovanie o ombudsmanovi, TOL, 19.25. 3. 2002.
124
Avak v zriadení jeho úradu sú mekania. Rozhovor s predsedom parlamentného
výboru pre ¾udské práva, Bratislava, 11. 4. 2002.
125
Ministerstvo zahranièných vecí USA, Správy o praxi krajín v oblasti ¾udských práv 2001, Slovenská republika (Country Reports on Human Rights Practices  2001, Slovak
Republic), èas 5, <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8338.htm> (posledná
návteva stránky 30. 9. 2002).
126
Stratégia  etapa I, str. 17; Priority 2002.
127
Stratégia  etapa II, str. 10.
123
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ho dosiahnu prijatím rýchlych rieení najkritickejích otázok.128 Ministerstvo
kolstva uloilo úlohu vypracova strednodobú a dlhodobú koncepciu vzdelávania129 pre Rómov na vetkých úrovniach vzdelávania s výnimkou vysokého
kolstva.
Regionálne a okresné orgány dostali úlohu vypracova plány vzdelávania
rómskych detí na svojom území.130 Ministerstvo stále pracuje na koncepcii vzdelávania a výchovy rómskych detí ako súèasti irieho úsilia o vypracovanie
dlhodobej koncepcie vzdelávania veobecne, ktorá by pokrývala nadchádzajúcich 15 a 20 rokov (známej tie ako Projekt Milénium).131 Keïe Koncepcia nie je dokonèená, nebola ete predloená poiadavka na finanèné prostriedky
na jej realizáciu, ani na òu neboli zatia¾ vyèlenené prostriedky.132
Ïalou úlohou ministerstva kolstva bolo uskutoèni rezortný výskum situácie
rómskych detí a iakov v systéme vzdelávania a kolskej výchovy s cie¾om zisti,
aké sú dôvody akostí rómskych detí v oblasti vzdelávania.133 Od roku 2000
realizuje túto iniciatívu Metodologické stredisko v Preove, na základe èoho
boli vybrané pilotné materské kôlky a základné koly s vysokou koncentráciou
rómskych detí pre úèas v projektoch Phare.134

Stratégia  etapa I, str. 17.
Stratégia  etapa I, str. 8, 9; pozri tie Stratégia  etapa II, str. 10.
130
Stratégia  etapa I, str. 9.
131
Uznesenie vlády è. 821/1999, úloha B.17, str. 4. Stratégia  etapa II (str. 10) uloila
ministerstvu kolstva úlohu dokonèi túto koncepciu. Pozri tie Priority 2002, str. 2.
132
Hodnotenie rómskych aktivít 2001, str. 7. Ministerstvo dostalo od vlády úlohu dokonèi
túto koncepciu do 15. júna 2002. Pozri Uznesenie vlády è. 357 (10. apríla 2002),
úloha B.1. Avak snahy ministerstva na vypracovanie koncepcie podporuje
twinningový projekt s Francúzskom, ktorý pomáha vláde v irom naplnení Stratégie.
Konkrétnejie, v oblasti vzdelávania prvé indikácie hovoria, e koncepcia bude zahàòa
predkolskú výchovu, integrovanie rómskych detí do základných kôl, a zvýenie
poètu rómskych tudentov na stredných kolách a univerzitách. Pozri Správa
o vzdelávaní z úvodného seminára, konaného v Bratislave 13.-14. 6. 2002, str. 2,
<http://www.vlada.gov.sk/romovia/twinning/dokumenty/education.doc> (posledná
návteva stránky 30. 9. 2002).
133
Pozri Uznesenie vlády è. 821/1999, úloha B.18, str. 5; Pozri tie Stratégia  etapa I,
str. 18.
134
László Szigeti, tátny tajomník ministerstva kolstva, Program rozvoja vzdelávania
pre Rómov, prezentácia na konferencii Slovensko a Rómovia: Partnerstvo a participácia, Bratislava, 2. 5. 2002.
128
129
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Konkrétne aktivity sú zamerané na predkolskú a základnú úroveò vzdelávania
a pozostávajú hlavne z rozirovania súèasných pilotných iniciatív zavádzania
predkolských prípravných tried a prípravy a zamestnávania rómskych asistentov
uèite¾a,135 ako aj zavádzania lepích osnov rómèiny. Zámerom vetkých týchto
opatrení je pomôc zlepi kolskú dochádzku a prospech rómskych detí. Hoci
Stratégia spomína, e len ve¾mi málo Rómov dosahuje strednú kolu a univerzitné
vzdelanie,136 nenavrhuje opatrenia na priame rieenie tohto problému.137

Rómski asistenti
V súlade so Stratégiou uloilo v roku 2001 ministerstvo kolstva Nadácii kola
dokorán vypracova program na podporu odbornej prípravy a zamestnávania
rómskych asistentov uèite¾a.138
Paralelne s tým projekt Národného úradu práce má za cie¾ vykoli a prija do
práce rómskych uèite¾ských asistentov v spolupráci s rómskou mimovládnou
organizáciou Zdruenie mladých Rómov (pozri èas 3.2.2) ako súèas tvorivého
rieenia, ktoré spoèíva v zamestnávaní asistentov pod hlavièkou Národného
akèného plánu zamestnanosti a nie prostredníctvom ministerstva kolstva, keïe
to nebolo moné pod¾a súèasnej legislatívy (pozri niie). Aj v tomto prípade
poskytuje odbornú prípravu asistentov Nadácia kola dokorán.
Táto iniciatíva bola vo svojej pilotnej fáze priaznivo hodnotená. 139 Asistenti

Ministerstvo tie dostalo úlohu pokraèova v podpore vzdelávacieho centra na Strednej
kole rómskeho umenia v Koice. Stratégia  etapa I, str. 8, 9; Pozri tie Stratégia 
etapa II, str. 10.
136
Stratégia  etapa I, str. 18.
137
Avak pod-projekt programu Phare 1999 Program na podporu tolerancie menín
má za cie¾ zvýi podiel menín na stredných kolách a univerzitách (s osobitným
zameraním na Rómov). Pozri Preh¾ad projektov Phare, str. 2.
138
Rozpoèet na prípravu asistentov sa odhadol na 160.000 eur; a ïalích 170.000 eur sa
odhaduje na vybavenie univerzitných katedier, metodologických centier a desiatich
pilotných základných kôl. Správa OMAS 2001, str. 9; pozri tie Informácie o projektoch
týkajúcich sa rómskej otázky so zameraním na vzdelávací proces (návrh), è.: 857/
2001, Ministerstvo kolstva SR, Bratislava, 5. 9. 2001, str. 4 (v slovenèine) (v archíve
EUMAP).
139
Chudoba Rómov a sociálna starostlivos o nich v Slovenskej republike (Poverty and
Welfare of Roma in the Slovak Republic), Svetová banka, Nadácia SPACE, INEKO,
The Open Society Institute, Bratislava, 2002, str. 57, na adrese: <http://www.
worldbank.sk/Data/povertyinslovak.pdf> (posledná návteva stránky 30. 9. 2002).
Rozhovor s riadite¾om projektu Schola, Koice, 11. 7. 2002.
135
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pomáhajú u¾ahèi komunikáciu medzi demi a uèite¾mi ako aj medzi uèite¾mi
a rodièmi; prostredníctvom rómskych asistentov sa údajne mnohí rodièia zaèali
viac zaujíma o vzdelávanie svojich detí. Pod¾a niektorých pozorovate¾ov rómskym asistentom nie je vdy v triede pridelená dostatoèná úloha, èo neslúi
ako dobrý vzor pre rómske deti.140 S patriènou zákonnou a finanènou podporou,
ako aj s rozíreným hodnotením výsledkov s cie¾om identifikova a riei podobné
problémy, sa dá oèakáva, e program dosiahne pozitívne výsledky.

Predkolské prípravné triedy
Predkolské prípravné triedy pre rómske deti (hovorí sa im aj nulté roèníky)
majú za cie¾ pomôc rómskym deom pripravi sa na prvý roèník základnej koly (a tým zlepi prospech a zníi mieru predèasného ukonèenia kolskej dochádzky). Nulté roèníky boli prvýkrát otvorené v Koiciach v kolskom roku
1992/1993 ako pilotný projekt;141 do dneka je zriadených 85 nultých tried na
61 základných kolách, s celkovým poètom 1057 úèastníkov.142
Nulté roèníky sú tie vítané ako rieenie nedostatku predkolskej výchovy v niektorých oblastiach143 a prináajú pozitívne výsledky v zlepovaní dochádzky
a prospechu.144 Avak niektorí pozorovatelia naznaèili, e ak majú by nulté
roèníky naozaj úèinné, mali by by integrované do komplexnejej vládnej stratégie. Z tohto poh¾adu sú plány na zavedenie esmesaènej povinnej predkolskej
dochádzky krokom správnym smerom, ale nestaèia na rieenie nerovnosti vo
vzdelávacom systéme ako celku.145 Iní sú zase toho názoru, e nulté roèníky sa
zriaïujú bez dostatoènej metodologickej a prípravnej podpory uèite¾ov.146
Rozíreniu týchto dvoch iniciatív bránia právne prekáky. Napríklad sa zistilo,
e zamestnávanie rómskych asistentov uèite¾a poruuje zásadu rovnoprávnosti
a existujúca legislatíva nedovo¾uje implementáciu opatrení tzv. pozitívnej

Rozhovor s riadite¾kou projektu Schola, Koice, 11. 7. 2002.
Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a iakov, str. 12 (v archíve EUMAP).
142
Tieto iniciatívy podporuje aj program v rámci Phare 2000 pod názvom Zlepenie
situácie Rómov v Slovenskej republike a spoloènosti, ktorý pripravil Odbor
koordinácie projektov. Pozri Správa OMAS 2001, str. 9. Hodnotenie rómskych aktivít
2001, str. 9.
143
Rozhovor s riadite¾kou projektu Schola, Koice, 11. 7. 2002.
144
Pozri Chudoba Rómov a sociálna starostlivos o nich v Slovenskej republike, str. 56.
145
Písomné pripomienky predstavite¾a MVO Spolu do budúcnosti, 15. 7. 2002.
146
Rozhovor s riadite¾kou projektu Schola, Koice, 11. 7. 2002.
140
141

PROGRAM MONITOROVANIA PRÍSTUPOVÉHO PROCESU EÚ

MONITOROVANIE PRÍSTUPOVÉHO PROCESU DO EÚ: OCHRANA MENÍN
VLÁDNY PROGRAM - REALIZÁCIA
96

diskriminácie. V roku 2001 bola ministerstvom kolstva zriadená pozícia pedagogických asistentov, ale asistentov môe zamestnáva ministerstvo len po
tom, ako sa zmení zákon o verejnej slube v lete 2002.147 Podobné právne prekáky zabránili systematickému zakladaniu predkolských prípravných tried.
Rómski predstavitelia kritizujú skutoènos, e Stratégia neuznáva diskrimináciu
ako faktor, ktorý prispieva k zlým kolským výsledkom a k vysokej miere predèasného ukonèenia kolskej dochádzky medzi rómskymi demi, a tak nestanovuje
iadne opatrenia na boj s diskriminaènými javmi, ako sú napríklad segregácia
a neúmerné umiestòovanie rómskych detí do osobitných kôl pre duevne
a fyzicky postihnuté deti.148 Väèina rómskych detí z osád navtevuje osobitné
koly.149
Stratégia vak uznáva, e absolventi osobitných kôl sú znevýhodòovaní na
trhu práce, a vyzýva k zavádzaniu flexibilných vyrovnávacích tried základnej
koly s mením poètom iakov, ako aj k zavádzaniu vzdelávacích psychologických poradenských centier.150 Takisto uznáva potrebu multikultúrneho
a tolerantného kolského prostredia151 a ïalieho výskumu.152 Pomocou programu Phare prehodnocuje ministerstvo kolstva existujúce vstupné testy pre
deti zo znevýhodnených skupín, s cie¾om zníi poèet rómskych detí, ktoré sú
umiestòované do osobitných kôl. Podobná iniciatíva dostane podporu v rámci
nového projektu Phare 2001.153
Nedávne vládne hodnotenie priznalo, e väèina opatrení Stratégie v oblasti

Písomné pripomienky pracovníèky Delegácie Európskej komisie na Slovensku, 15.
7. 2002. Pozri EK: SR musí novelizova kolský zákon aj kvôli Rómom, SME Online,
20. 6. 2002; Pozri tie Peniaze na rómskych asistentov dostaneme, SITA (Slovenská
tlaèová agentúra), 20. 6. 2002. Pozri zákon è. 408 (27. 6. 2002), ktorým sa novelizuje
zákon è. 313/2001 o verejnej slube: <http://www.vlada.gov.sk/orgovanova/
dokumenty/novela_skolskeho_zakona.pdf> (posledná návteva stránky 23. 10. 2002).
148
Rozhovor s riadite¾kou projektu Schola, Koice, 18. 4. 2002; Pozri tie Ochrana
menín 2001, str. 10-13 (442-447).
149
Pozri UNDP, Towards Diversity with a Human Face, Roma Regional Human Development Report 2002 (draft), April 2002, str. 40-42; pozri tie Centrum pre práva
Rómov Správa o ¾udských právach  situácia Rómov na východnom Slovensku, 20002001, Koice, str. 37-45.
150
Stratégia  etapa I, str. 18.
151
Stratégia  etapa I, str. 17.
152
Stratégia  etapa II, str. 11.
153
Písomné pripomienky pracovníèky Delegácie Európskej komisie na Slovensku, 15.
7. 2002.
147
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vzdelávania je stále v pilotnej fáze a realizujú ich mimovládne organizácie a e
podpora z programu Phare je k¾úèová.154 Skutoènos, e ministerstvo kolstva
nepodniklo iadne reálne kroky na realizáciu Stratégie na poli vzdelávania je
tie predmetom kritiky.155
Mnohí pozorovatelia zdôrazòujú, e rozsah a dôleitos problémov, ktorým
èelia Rómovia v oblasti vzdelávania si vyaduje realizáciu dobre naplánovanej,
konzistentnej, komplexnej a vytrvalej stratégie. Táto stratégia by mala:
l

pokrýva vetky úrovne vzdelávania, vrátane prístupu na univerzity;

l

integrova skúsenosti získané poèas realizácie pilotných projektov organizáciami obèianskej spoloènosti;

l

dopåòa opatrenia na zlepenie kolskej dochádzky a prospechu
opatreniami na rieenie problému segregácie a zabezpeèi, aby ïalie
navrhnuté opatrenia neposilòovali existujúce modely segregácie; a

l

zabudova mechanizmy, ktoré zabezpeèia, e pride¾ovanie kompetencií
v oblasti vzdelávania regionálnym a miestnym orgánom verejnej správy
nevytvorí prekáky pre realizáciu.

3.2.2 Zamestnanos
Stratégia  etapa I uznáva problém extrémne vysokej úrovne nezamestnanosti
medzi Rómami, ktorá sa odhaduje v niektorých oblastiach východného Slovenska
na takmer 100 percent.156 Avak nestanovuje komplexný prístup na rieenie
tohto problému. Hoci kontatuje potrebu vytvori stimuly pre rómskych uchádzaèov o zamestnanie, v rámci Stratégie sa v tejto oblasti realizuje len málo
konkrétnych iniciatív.
Stratégia pripisuje vysokú nezamestnanos nasledujúcim faktorom: nízka kvalifikácia, zlý zdravotný stav, nízka pracovná morálka a diskriminaèné postoje.157
Neriei diskrimináciu Rómov na trhu práce,158 hoci existuje ve¾a indikácií, e je
Hodnotenie rómskych aktivít 2001, str. 7.
Priority 2002, str. 2; Pozri tie Hodnotenie rómskych aktivít 2001, str. 7.
156
Pozri Hodnotenie rómskych aktivít 2001, str. 8; Pozri tie Stratégia  etapa II (str. 24);
a tie Chudoba Rómov a sociálna starostlivos o nich v Slovenskej republike, str. 14,
27-30.
157
Stratégia  Etapa I, str. 19-20.
158
Ministerstvo práce má v rámci Stratégie úlohu uskutoèni výskum diskriminácie
v spolupráci s ministerstvom vnútra. Avak na túto úlohu neboli vyèlenené iadne
finanèné prostriedky.
154
155
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ványm problémom;159 mnohí mladí vzdelaní Rómovia tvrdia, e nemajú takmer
iadne ance nájs si prácu.160
Medzi opatreniami navrhnutými v rámci Stratégie sú:
l

Poskytovanie verejnoprospených prác

l

Vzdelávacie iniciatívy pre nezamestnaných (hlavne mladých Rómov)

l

Zlepenie veobecnej ekonomickej situácie prostredníctvom regionálnej
politiky

l

Prehodnotenie monosti motivovania zamestnávate¾ov, ktorí prijmú do
zamestnania Rómov

l

Poradenstvo pre rómskych podnikate¾ov na podporu rozvoja súkromného
podnikania.

Priority 2002, okrem programu prípravy terénnych sociálnych pracovníkov,
ktorých kompetencie budú zahàòa rieenie otázok zamestnanosti (pozri èas
3.2.4), neobsahujú iadne opatrenia v oblasti zamestnanosti.
Ministerstvo pôdohospodárstva ako aj nieko¾ko regionálnych orgánov dostalo
v rámci Stratégie úlohu vytvori verejnoprospené pracovné miesta (hlavne pre
nekvalifikovaných pracovníkov) pre dlhodobo nezamestnaných. Avak finanèné
prostriedky na realizáciu tejto úlohy (120.000 Sk, alebo 2.876 eur) vyèlenil iba
kraj Nitra. Údajne nieko¾ko miestnych samospráv je aktívne proti tejto iniciatíve. Krajská samospráva v Bratislave podporila poradenstvo pre rómskych podnikate¾ov.161
Program verejnoprospených prác, doplnkový k programom verejnoprospených
pracovných miest v rámci Stratégie, iniciovalo v roku 2000 ministerstvo práce.
V roku 2001 vynaloil Národný úrad práce (NÚP) 1,4 mld. Sk (33.557.047 eur)
na vytvorenie a udranie 48000 pracovných miest. 162 Vláda odporuèila, aby
NÚP vyèlenil v roku 2002 pre okresné úrady na takéto pracovné miesta ïalích
2.874.000 Sk (68.888 eur).163 Avak tento program nie je zameraný pecificky na

M. Vaeèka, Rómovia, v: Slovensko 19981999. Súhrnná správa o stave spoloènosti,
str. 180; Pozri tie Nadácia dobrej víly Kesaj, Biela kniha 2000, Koice, 2000.
160
Rozhovor s predstavite¾om Zdruenia mladých Rómov, Bratislava, 23. 3. 2002.
161
Na tento úèel bolo vyèlenených 160.000 Sk (3.835 eur).
162
Edit Bauer, tátna tajomníèka Ministerstva práce, Sociálny program pre Rómov,
prezentácia na konferencii Slovensko a Rómovia: Partnerstvo a participácia, Bratislava, 2. 5. 2002, str. 3.
163
Uznesenie vlády è. 884 (21. 9. 2002), odporúèanie C.1.
159
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Rómov a miestne orgány sa môu rozhodnú v rámci neho neprijíma rómskych
kandidátov.164
Pod¾a kritikov sú verejnoprospené pracovné miesta neúèinné vo vytváraní
pracovnej motivácie alebo v rieení dlhodobej nezamestnanosti: veobecne trvajú
len tri mesiace, dávajú úèastníkom len málo príleitostí na rozvoj ich pracovných
zruèností a ponúkajú platy, ktoré nie sú ove¾a vyie ne dávky sociálnej pomoci.165 Jeden pozorovate¾ kontatoval, e programy verejnoprospených pracovných miest v skutoènosti zvyujú motiváciu Rómov osta na sociálnych
dávkach.166
Niektoré z najs¾ubnejích iniciatív na zlepenie vyhliadok na zamestnanie pre
Rómov realizuje NÚP mimo rámca Stratégie.

Iniciatívy Národného úradu práce
NÚP zaèal nedávno realizova nieko¾ko programov zameraných na rieenie
nezamestnanosti Rómov a na tento úèel zo svojho rozpoètu vyèlenil významný
objem prostriedkov.167 NÚP realizuje tri typy programov pre Rómov: (1) prípravu
rómskych asistentov; (2) mimopracovnú prípravu na zamestnanie; a (3)
poradenstvo v otázkach zamestnania. Snaí sa tie h¾ada prácu pre Rómov,
ktorí absolvovali prípravné kurzy. Napríklad v roku 2001 pomohol NÚP zariadi
zamestnanie pre 116 vykolených rómskych asistentov. 168 Príprava na
zamestnanie a osobné poradenstvo údajne poskytli pomoc 699 osobám.169

Pozri napr. A. Koptová a S. Schmidt, The Truth about Roma?, Nadácia dobrej víly
Kesaj, Koice, 2001, str. 66-70.
165
Viac o programe verejnoprospených prác pozri Chudoba Rómov a sociálna
starostlivos o nich v Slovenskej republike, str. 30-31; Pozri tie I. Radièová, Rómovia
= problém, Sociológia, è. 5, 2001, str. 436-437.
166
Pod¾a novej novely Zákona o sociálnej pomoci (vstúpil do platnosti 1. 7. 2000),
osobám, ktoré nepracovali viac ako dva roky sa sociálna pomoc redukuje; avak
verejnoprospené práce sa pre tento úèel povaujú za zamestnanie. Písomné
pripomienky predstavite¾a Zdruenia Rómov a rómskeho poradcu, Banská Bystrica,
7. 7. 2002.
167
Iniciatívy NÚP netvoria súèas Stratégie. Rozhovor s predstavite¾om NÚP, Bratislava,
10. 5. 2002.
168
Celkové prostriedky poskytnuté NÚP: 24 mil. Sk (575.264 eur).
169
Celkové prostriedky poskytnuté NÚP na tieto programy: 8.060.356 Sk (193.201 eur)
164
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V roku 2002 schválil NÚP dvanásmesaèný projekt na poskytnutie prípravy
ïalím 237 rómskym asistentom v spolupráci so Zdruením mladých Rómov
ako súèasti Národného akèného plánu zamestnanosti. Asistenti sa najprv
zúèastnia prípravy, ktorú poskytuje Nadácia kola dokorán a následne budú
zamestnaní v siedmich regiónoch (pozri tie èas 3.2.1).170
NÚP podnikol tie nieko¾ko ïalích iniciatív, vrátane poskytovania konkrétnej
pomoci a kolení Rómom, ktorí si chcú zaloi malú firmu. Osoby, ktoré pripravia
adekvátny podnikate¾ský plán môu poiada o malé granty od NÚP do výky
200.000 Sk (4.794 eur). Projekty poskytovania prípravy na zamestnanie a poradenstva nezamestnaným Rómom sa realizujú v Preove (východné Slovensko)171 a v Banskej Bystrici.172
Aj keï je ete priskoro na hodnotenie dopadu týchto iniciatív na mieru nezamestnanosti u rómskej komunity, odráajú jasnú tendenciu podpori aktívnu
úèas Rómov a rómskych organizácií na rieení problému. Tieto pilotné projekty
by sa mali starostlivo preskúma pri ïalom vývoji procesu vypracovania komplexnej stratégie na zníenie nezamestnanosti.173

3.2.3 Bývanie a ostatné tovary a sluby
Stratégia  etapa I identifikuje zlepenie podmienok bývania Rómov ijúcich
v osadách ako jeden z najdôleitejích problémov, ktoré treba riei.174 Tvrdí,
e keïe rómske osady nikdy neprestanú existova, je dôleité zmeni kvalitu

Projekt Rómsky asistent 20022003 má dosta takmer 25 mil. Sk (599.233) od NÚP.
Informácie poskytnuté na tlaèovej konferencii Zdruenia mladých Rómov, Bratislava,
10. 7. 2002 (v slovenèine) (v archíve EUMAP).
171
Bolo zorganizovaných 17 koliacich stretnutí pre pribline 270 osôb v celkovej sume
tri milióny korún (71.908 eur). Rozhovor s predstavite¾kou NÚP, Bratislava, 10. 5.
2002.
172
NÚP na tento projekt vyèlenil sedem miliónov korún (167.785 eur). Rozhovor
s predstavite¾kou NÚP, Bratislava, 10. 5. 2002.
173
To by bolo osobitne uitoèné v kontexte twinningového projektu Phare 2000, ktorý
má za cie¾ zlepi vládnu Stratégiu okrem iného aj s oh¾adom na zamestnanos.
174
Stratégia  etapa I, str. 20. Populácia v rómskych osadách výrazne vzrástla, keïe
Rómovia sa do nich vracajú kvôli tomu, e inde nenachádzajú cenovo prístupné
bývanie; pod¾a odhadov miestnych orgánov narástol poèet Rómov ijúcich v osadách
z 14 988 v roku 1988 na 123 034 v roku 1997. Chudoba Rómov a sociálna starostlivos
o nich v Slovenskej republike, str. 2-3, 11.
170
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úrovne bývania [ ].175 Stratégia tie navrhuje realizáciu projektov na podporu
komplexnej resocializácie rómskej komunity ijúcej v [ ] osadách, èo okrem
otázky bývania zahàòa aj vzdelávanie a prípravu na zamestnanie, zamestnanie,
poradenstvo, atï.176 Zdôrazòuje dôleitos aktívneho zapojenia èlenov rómskej
komunity do týchto snáh a do vypracovania komplexných rieení na báze
dlhodobej politiky.177
Väèina konkrétnych snáh na realizáciu cie¾ov Stratégie v oblasti bývania je
ete v pilotnej fáze. Do dneného dòa sa aktivity väèinou zameriavali na urgentné opatrenia v oblasti výstavby cenovo prístupného sociálneho bývania
a na zlepovanie infratruktúry v segregovaných osadách.
Stratégia neriei niektoré k¾úèové otázky. Napríklad neboli navrhnuté iadne
opatrenia na u¾ahèenie získania právneho nároku na pozemky, na ktorých sú
rómske osady postavené; v súèasnosti je väèina osád v tomto zmysle nelegálna.
Podobne Stratégia nenavrhuje ani kroky na rieenie diskriminácie v oblasti bývania, ktorá pod¾a tvrdenia niektorých odborníkov má dopad na rastúcu segregáciu Rómov v osadách.178 Prieskumy veobecne indikujú, e prevládajúca
väèina populácie podporuje segregáciu rómskych komunít,179 a aktívna opozícia
voèi iniciatívam v oblasti bývania predstavuje vánu prekáku pre úèinné pouitie
finanèných prostriedkov EÚ180 a tátu v tejto oblasti.

Hodnotenie rómskych aktivít 2001.
Stratégia  etapa I, str. 21.
177
Stratégia  etapa I, str. 21.
178
Ina Zoon, On the Margins, str. 80-83. Existuje ve¾a správ v súvislosti s prijímaním
diskriminaèných bytových predpisov a politík s cie¾om vylúèi Rómov napríklad zablokovaním výstavby bytov, odmietnutím vydania trvalého bydliska Rómom, atï. Pozri
Ochrana menín 2001, str. 16-23 (451-456); Centrum pre práva Rómov Správa
o ¾udských právach  situácia Rómov na východnom Slovensku, 2000-2001, Koice,
str. 6-8; a Biela kniha 2000.
179
Avak niektoré zdroje naznaèujú, e verejná mienka sa zmiernila. Pod¾a prieskumu
vykonaného v roku 2001, 66 percent populácie by nechcelo ma za suseda Róma,
v porovnaní s 86 percentami v prieskume z roku 1999. Prieskum tie naznaèil, e
osoby vo veku do 30 rokov sú tolerantnejie voèi Rómom ne starie osoby.
Ministerstvo zahranièných vecí USA, Správy o praxi krajín v oblasti ¾udských práv 2001, Slovenská republika, èas 5, <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/eur/
8338.htm> (posledná návteva stránky 30. 9. 2002).
180
Informácie od Kláry Orgovánovej, citované v: O. tefucová, Kampaò pre zblíenie
rómskej a nerómskej komunity na Slovensku, 13. 4. 2002, Rádio slobodná Európa,
<www.slobodka.sk> (posledná návteva stránky 23. 10. 2002).
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Program sociálneho bývania
V apríli 2001 schválila vláda program na podporu výstavby sociálneho bývania
pre skupiny s nízkym príjmom a zlepenia infratruktúry (verejných sietí)
v rómskych osadách.181 Obce majú nárok na úvery zo tátneho fondu rozvoja
bývania pri výhodných úrokových sadzbách, ako aj na dotácie z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR na vykrytie a 80 percent nákupnej ceny
sociálnej bytovej jednotky (bytu resp. bytového domu) v rómskych osadách;
zvyných 20 percent má by pokrytých formou vecného príspevku (vo veobecnosti ide o prácu) od budúcich nájomníkov v daných bytových jednotkách.
Byty budú vo vlastníctve miestnej samosprávy. Sekretariát splnomocnenca
a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR zorganizovali sériu seminárov
pre 350 starostov, na ktorých sa nový program vysvet¾oval. Avak do apríla
2002 iba pä miestnych orgánov poiadalo o dotácie na výstavbu obecných
nájomných bytov, a iba 15 poiadalo o dotácie na stavbu verejných sietí.182
V Starej Tehelnej (Preov) bolo napríklad v októbri 2001 dokonèených 88 bytov
(zo 176 naplánovaných), ktoré boli pridelené boli hlavne rómskym rodinám.183
V obci Rudòany, bolo renovovaných 31 bytov a pridelené boli 220-tim obyvate¾om; ïalích 51 nových bytov sa stavia.184
Pod¾a splnomocnenkyne je hlavným dôvodom nízkej úèasti na programe to, e
miestne samosprávy nemajú potrebné ¾udské a finanèné zdroje na riadenie
projektov. Z tohto dôvodu splnomocnenkyòa poiadala o osobitné finanèné
prostriedky na pomoc obciam pri príprave a realizácii projektov;185 tieto prostriedky boli vyèlenené.186

Uznesenie vlády è. 335 (11. apríla 2001). Pozri úlohu Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR navrhnú program výstavby nájomných bytových domov
pre osoby s nízkym príjmom, medzi ktoré sa dajú zaradi aj rómski obèania. Stratégia
 etapa II, str. 29; Pozri tie Priority 2002, str. 3-4; a Hodnotenie rómskych aktivít
2001, str. 8-10.
182
Priority 2002, str. 3-4. V roku 2001 boli na realizáciu tohto programu vyèlenené
dotácie vo výke 19.225.000 Sk (460.810 eur). Informácia o realizácii bytovej politiky
pre Rómov z najviac zaostalých rómskych komunít, 14. 3. 2002, str.1, <www.ial.sk>
(posledná návteva stránky 23. 10. 2002)
183
Prispela aj obec. Hodnotenie rómskych aktivít 2001, str. 9.
184
Informácia o realizácií bytovej politiky Rómov s najviac zaostalých rómskych komunít
185
Priority 2002, str. 4.
186
Pozri napr. Uznesenie vlády è. 627 (12 jún 2002), ktoré vyèlenilo 5.669.500 Sk (135.894
eur) z rezervy Veobecnej pokladniènej správy pre krajské úrady Banská Bystrica,
Koice a Preov na podporu prípravy projektovej dokumentácie miestnymi orgánmi.
181
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Pod¾a niektorých pozorovate¾ov vláda uprednostòuje iniciatívy v oblasti sociálneho bývania, pretoe sa ¾ahko predávajú médiám ako aj rómskym komunitám.187 V mnohých prípadoch sú vak miestne samosprávy a obyvatelia proti
nim.188 Napríklad v obci Huncovce (východné Slovensko), miestne zastupite¾stvo
zamietlo starostov návrh postavi sociálne bývanie pre Rómov, hoci tátne prostriedky u na to boli vyèlenené.189 V Dobinej podpísali miestni obyvatelia
(vrátane Rómov) petíciu, organizovanú Pravou slovenskou národnou stranou
(PSNS), protestujúcu proti plánom vybudova byty pre Rómov.190
Jestvuje tie nieko¾ko ïalích prekáok pre úèinnú realizáciu, vrátane chýbajúcich
stavebných povolení a nedostatku pozemkov vhodných na takéto stavby. Významnú prekáku pre tieto projekty predstavuje skutoènos, e nie je stanovené
právne vlastníctvo pôdy, na ktorej stojí väèina osád. Miestna samospráva èasto
nemôe (alebo nechce) realizova infratruktúrne zlepenia, kým nie je vyrieená
táto otázka.191
Keïe jednotky sociálneho bývania sa môu stava na mieste urèenom obcou,
program takto umoòuje vytváranie nových segregovaných osád alebo posilòovanie existujúcich schém segregácie.192 Správa OMAS naznaèila, e by sa
malo uvaova aj o programoch premiestnenia Rómov do majoritných komunít,
namiesto investovania znaèných prostriedkov do zlepovania infratruktúry
v segregovaných osadách.193 Stále vak existujú plány na rozírenie aktivít v tejto
oblasti pouitím financovania z programu Phare 2001 a od vlády.194
Napriek znaèným prostriedkom, ktoré získali okresné a mestské úrady prostredníctvom daòových výhod, mono pozorova len malé zlepenia v podmienkach osád.195 Pod¾a niektorých pozorovate¾ov je k¾úèovým faktorom poRozhovor s predstavite¾om Nadácie Sándora Máraia, Dunajská Streda, 16. 3. 2002.
Informácia o realizácii bytovej politiky Rómov z najviac zaostalých rómskych komunít,
14. 3. 2002, <www.ial.sk>, str. 1.
189
Rozhovor s predsedom parlamentného výboru pre ¾udské práva, Bratislava, 11. 4.
2002.
190
Pozri Strach zo strachu, Rómska tlaèová agentúra, 26. 7. 2002.
191
Chudoba Rómov a sociálna starostlivos o nich v Slovenskej republike, str. vii
192
Hodnotenie rómskych aktivít 2001, str. 9
193
Správa OMAS, str. IV.
194
Projekt Infratruktúrna podpora pre rómske osady pripravil Odbor koordinácie
projektov, v úzkej spolupráci s novou splnomocnenkyòou. Phare vyèlenili 8.300.000
eur a vláda spolufinancuje èiastkou 8.400.000 eur.
195
Na podielových daniach mali Spiiaci za Rómov stovku miliónov korún, Rómska
tlaèová agentúra, 25. 6. 2002.
187
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litická vô¾a: tam, kde miestne orgány majú vô¾u urobi zlepenia, sa pokrok
dosiahol; avak na mnohých miestach starostovia váhajú s takýmito zlepeniami
zo strachu, e ak sa podmienky v danej osade zlepia, príde do nej viac Rómov,
aby sa tam usadili.196

Program na zlepenie podmienok v rómskych osadách
V rámci Priorít 2002 je v súlade o Stratégiou navrhnutý Komplexný rozvojový
program pre rómske osady.197 Program má za cie¾ rieenie otázok bývania,
zlepenie infratruktúry v osadách, poskytnutie podpory na vzdelávanie a zamestnanos, ako aj podporu miestneho podnikania a terénnych sociálnych pracovníkov, èerpajúc pritom zo skúsenosti z minulých projektov. Zdôrazòuje
dôleitos partnerstva medzi miestnymi Rómami a nerómskou komunitou. Na
prípravu zoznamu obcí, ktoré sa majú zúèastni pilotnej fázy programu bolo
vyèlenených 210.000 Sk (5.034 eur)198 .
Znaèná vládna podpora sa vyèlenila na projekt Infratruktúrna podpora pre
rómske osady, v rámci Phare 2001, hoci tento projekt je stále vo fáze tendra.199
Naliehavo vystupuje potreba vytvorenia mechanizmu na hodnotenie a doh¾ad
nad vyuitím finanèných prostriedkov vyèlenených iniciatívam na zlepenie
infratruktúry, osobitne vo svetle skutoènosti, e finanèné prídely sa budú zvyova. Bude tie potrebné zabezpeèi efektívnu spoluprácu a koordináciu medzi
ústrednými a miestnymi orgánmi pri vypracúvaní a realizovaní bytových politík.

Ostatné verejné tovary a sluby
Napriek pokraèujúcim správam o diskriminácii Rómov v sprístupòovaní
verejných tovarov a sluieb200 Stratégia nenavrhuje kroky na rieenie tohto

Rozhovor s riadite¾kou Nadácie dobrej víly Kesaj, Koice, 11. 7. 2002.
Stratégia zdôrazòuje, e je dôleité podporova prepojenie bytovej politiky, vytvárania
pracovných príleitostí, ochrany ivotného prostredia, ochrany kultúrneho dedièstva,
atï., pri rieení podmienok v rómskych osadách. Stratégia  etapa I, str. 21. Pozri tie
Komplexný rozvojový program pre rómske osady.
198
Uznesenie vlády è. 884 (21. 8. 2002).
199
Prostriedky Phare 8.300.000 eur, prostriedky vlády 8.400.000 eur.
200
M. Vaeèka, Rómovia, v: Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave spoloènosti, G.
Mesenikov a M. Kollár (eds.), Intitút pre verejné otázky, Bratislava, 2000, str. 180;
pozri tie Biela kniha 2000; a Centrum pre práva Rómov, Správa o ¾udských právach
 situácia Rómov na východnom Slovensku, 2000-2001, Koice.
196
197
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problému. Slovenská obchodná inpekcia sa neukázala ako úèinná pri odkrývaní
a rieení diskriminaènej praxe v tejto oblasti.201

3.2.4 Zdravotná starostlivos a ostatné formy sociálnej
ochrany
Stratégia uznáva, e neprebieha iaden systematický výskum problémov
rómskych komunít na poli zdravotnej starostlivosti, napriek hojným informáciám
o extrémne zlých zdravotných podmienkach osobitne v osadách.202 Avak nenavrhuje strategický výskum alebo analýzu, ani neriei otázky diskriminácie
v sprístupòovaní zdravotnej starostlivosti, èo ako problém zdôrazòujú mimovládne organizácie a predstavitelia Rómov.203
Stratégia stanovuje nieko¾ko úloh pre ministerstvo zdravotníctva204 a ministerstvo
vyèlenilo finanèné prostriedky na realizovanie projektov poskytovania zdravotnej
výchovy v kolách (250.000 Sk, 5.992 eur) a medzi rómskymi demi (750.000
Sk, 17.977 eur). Iniciatíva na osvetu medzi Rómami na tému manelstva
a plánovania rodiny dostala 500.000 Sk (11.985 eur). A nakoniec, finanèné prostriedky vo výke 800.000 Sk (19.175 eur) boli poskytnuté regionálnym
a okresným úradom na oèkovacie programy a na testovanie dodávok pitnej
vody.205
Priority 2002 nestanovujú iadne pecifické iniciatívy v oblasti zdravotníctva,
hoci sa predpokladá, e snahy o zlepenie infratruktúry v rómskych osadách
budú ma pozitívny dopad aj na zdravotnú starostlivos v týchto komunitách.

V prvej polovici roku 2001 vykonala Slovenská obchodná inpekcia 11 397 kontrol
a zistila, e dolo k 7350 porueniam (64,50 percent). Avak správa nespomína iadne
prípady diskriminácie. Správa Slovenskej obchodnej inpekcie, 2001, <http://
www.soi.sk/kcinnost/zoznam/vysledkyprvypolrok.htm> (posledná návteva stránky
26. 9. 2002).
202
Pozri napr. Stratégia  etapa I, str. 22; Hodnotenie rómskych aktivít 2001, str. 12;
Chudoba Rómov a sociálna starostlivos o nich v Slovenskej republike, str. vii, str. 40;
Európske centrum pre práva Rómov Správa o ¾udských právach  situácia Rómov na
východnom Slovensku, 2000-2001, Koice, str. 8.
203
Pozri Chudoba Rómov a sociálna starostlivos o nich v Slovenskej republike, str. 40;
Pozri tie Ochrana menín 2001, str. 13-16 (447-450).
204
Stratégia  etapa I, str. 22-23; Stratégia  etapa II, str. 39-41.
205
Stratégia  etapa II, str. 39-40.
201
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Ministerstvo zdravotníctva neiniciovalo iadne ïalie programy v rámci Stratégie.206 Avak v rámci Akèného plánu dostalo úlohu zavies antidiskriminaèné
vzdelávanie do osnov odbornej prípravy pracovníkov v zdravotníctve.207 Neboli
k dispozícii iadne informácie o tom, v akom rozsahu sa táto úloha realizuje
a s akými výsledkami.

Sociálna pomoc
Stratégia kontatuje, e prechod na trhovú ekonomiku má významný dopad na
najzranite¾nejie skupiny populácie, vrátane Rómov. Medzi hlavné navrhnuté
opatrenia patrí príprava sociálnych pracovníkov na prácu v rómskych komunitách a zamestnávanie rómskych poradcov na okresných a regionálnych úradoch (pozri èas 3.4.3).208
Etapa I Stratégie navrhla uskutoèni výskum sociálnej exklúzie a moné úpravy
systému sociálnej ochrany.209 Akèný plán 20022003 navrhuje monitorovanie
administratívy sociálnej pomoci regionálnymi a okresnými verejnými správami,
aby sa zabránilo diskriminaèným postupom, hoci nie pecificky v súvislosti
Rómami.210 Taktie navrhuje antidiskriminaèné vzdelávanie relevantných verejných èinite¾ov aj na okresnej a regionálnej úrovni.211

Terénni sociálni pracovníci
Pozícia terénneho sociálneho pracovníka bola prvýkrát zavedená v rokoch
1996/1997.212 V rámci Stratégie sa urobilo nieko¾ko krokov na u¾ahèenie práce,
ktorú vykonávajú sociálni pracovníci zamestnaní v regiónoch, kde ijú Rómovia.
Po prvé, umonila sa úprava ich popisu práce tak, aby sa mohli sústredi na
prácu v teréne priamo s komunitami a nie na administratívne úlohy súvisiace

Informácie poskytol hovorca Ministerstva zdravotníctva SR, Bratislava, 20. 5. 2002.
Uznesenie vlády è. 207/2002, úloha 2.20, str. 3.
208
Stratégia  etapa II, str. 35.
209
Uznesenie vlády è. 821/1999, úloha B. 19 (Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny), str. 5.
210
Akèný plán 20022003, èasti 6.2.2 a 6.2.3.
211
Uznesenie vlády è. 207/2002, úloha 2.5, str. 1.
212
Uznesenia vlády è. 310/1996 a 796/1997.
206
207
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s vyplácaním dávok v nezamestnanosti a sociálnych dávok.213 Po druhé,
v kolskom roku 2000/2001 bol zavedený nový tudijný program prípravy
sociálnych pracovníkov osobitne na prácu s rómskymi komunitami na Katedre
rómskych túdií Pedagogickej fakulty v Nitre, vrátane povinných hodín rómèiny.
Tento program sa vak v súèasnosti zúil a tudenti sa môu pecializova na
prácu s Rómami iba vo tvrtom roèníku a hodiny rómèiny sú u len volite¾né.214
V rámci Priorít 2002 sociálni pracovníci dostávajú osobitnú prípravu, èo im
pomáha lepie riei potreby rómskych komunít a pomáha aj komunikácii medzi
osadami a miestnymi správami ako aj obyvate¾mi obcí, s ktorými sú osady spojené.215 Títo terénni sociálni pracovníci poskytujú pomoc v celej kále oblastí,
vrátane zdravotnej starostlivosti a zamestnanosti. Proces výberu a prípravy, ktorý
sa zaèal v júli 2002, uskutoèòuje mimovládna organizácia v spolupráci s preovskou kanceláriou splnomocnenkyne. Predpokladá sa, e dvadsa novo vykolených terénnych sociálnych pracovníkov, z ktorých asi polovica sú Rómovia,
zaène pracova na jeseò 2002.216

3.2.5 Systém trestnej justície
Stratégia a Akèný plán stanovujú systematické a pravidelné vzdelávanie v oblasti
¾udských práv a tolerancie pre sudcov a èakate¾ov, prokurátorov a prokurátorovèakate¾ov, a pre pracovníkov väzníc.217 Pod¾a jednej vládnej správy zorganizovali
Ministerstvo spravodlivosti SR218 a Generálna prokuratúra SR219 v rokoch 2000
a 2001 nieko¾ko seminárov na tieto témy.

Ich popis práce sa tie zmenil tak, aby mohli riei nie problémy obèanov vyadujúcich
si osobitnú pomoc, ale skôr problémy Rómov. Uznesenie vlády è. 821/1999, úloha
B.6, str. 3.
214
Rozhovor s profesorom Pedagogickej fakulty Univerzity Kontantína filozofa v Nitre,
Bratislava, 10. 7. 2002.
215
Program terénnych sociálnych pracovníkov  pilotný program.
216
Rozhovor s pracovníkmi preovskej kancelárie splnomocnenkyne, 11. 7. 2002. Financie
na zakolenie a odmeòovanie vláda vyèlenila do konca roka 2002 v celkovej výke
1.106.690 Sk (26.527 eur). Pozri Uznesenie vlády è. 884 (21. 8. 2002).
217
Pozri Stratégia  etapa II, str. 8; Pozri tie Uznesenie vlády è. 283/2000 (Akèný plán
20002001), úloha C.10 Ministerstva spravodlivosti, a úloha D.1 Generálneho prokurátora, str. 4, 5. Akèný plán 20022003 navrhuje vystupòova systematické a pravidelné
kolenia pre tieto rôzne profesijné skupiny.
218
Hodnotenie Akèného plánu 20002001, str. 4.
219
Písomné pripomienky Generálnej prokuratúry, Bratislava, 30 July 2002.
213
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Niektoré medzinárodné organizácie a rómski predstavitelia tvrdia, e slovenskí
Rómovia sú vystavení diskriminaènému zaobchádzaniu zo strany systému trestnej
justície,220 vrátane èastejej a dlhie trvajúcej vyetrovacej väzby. Avak mekanie
v súdnom konaní je veobecným problémom;221 neexistujú iadne oficiálne
vládne údaje, ktoré by buï potvrdzovali, alebo vyvracali obvinenia, e Rómovia
sú vystavení osobitne tvrdému zaobchádzaniu. Je potrebný ïalí výskum a monitorovanie, aby sa mohlo kontatova, èi a v akom rozsahu existuje v tejto
oblasti problém diskriminácie. V kadom prípade by sa mala riei skutoènos,
e u Rómov prevláda vnímanie odliného zaobchádzania s nimi, pretoe rozírená nedôvera a podozrievavos voèi orgánom èinným v trestnom konaní
a voèi ich predstavite¾om medzi rómskymi komunitami obmedzí úèinnos
akejko¾vek antidiskriminaènej legislatívy, ktorá môe by prijatá.

3.3 OCHRANA

PRED RASOVO MOTIVOVANÝM NÁSILÍM

Stratégia identifikuje rasovo motivované násilné trestné èiny voèi Rómom ako
problém, kontatujúc, e väèina týchto trestných èinov ostáva nenahlásená. 222
Stratégia zavádza nieko¾ko opatrení na rieenie násilia zo strany súkromných
osôb ako aj predstavite¾ov polície a urobili sa kroky na u¾ahèenie uznávania
rasovej motivácie v zákone aj v praxi. Avak sú potrebné ïalie opatrenia, ktoré
zníia nedôveru rómskych komunít voèi orgánom èinným v trestnom konaní;
kým sa nevykonajú, aj zlepená legislatíva bude nedostatoène vyuívaná.

Pozri Racial Discrimination and Violence against Roma in Europe (Rasová
diskriminácia a násilie voèi Rómom v Európe), vyhlásenie podané Európskym centrom
pre práva Rómov na zváenie Výborom Organizácie spojených národov pre elimináciu
rasovej diskriminácie na jeho 57. zasadnutí 15.-16. 8. 2000.
221
Európsky súdny dvor pre ¾udské práva (ECHR) dostáva najvyí poèet saností (na
jeden milión obyvate¾ov) práve zo Slovenska; väèina z nich sa týka súdnych prieahov.
Human Rights Court Receives Highest Number of Complaints from Slovakia (Súdny
dvor pre ¾udské práva dostáva najvyí poèet saností zo Slovenska), Rádio Slobodná
Európa RFE/RL Newsline, 11. 7. 2002. Pozri tie Monitoring the EU Accession Process:
Judicial Capacity (Monitorovanie prístupového procesu EÚ: Justièné kapacity), Open
Society Institute, Budapest, 2002, na stránke: <http://www.eumap.org>.
222
Stratégia  etapa I, str. 15. V roku 2001 zaznamenala polícia 40 rasovo motivovaných trestných èinov, z èoho 23 bolo vyrieených. Hodnotenie rómskych aktivít
2001, str. 6.
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Násilie páchané súkromnými osobami
Stratégia ukladá ministerstvu vnútra úlohu monitorova miesta, kde sa pozorovalo
napätie a konflikt, osobitne s oh¾adom na útoky prívrencov skupiny skinheads
proti Rómom a pod¾a potreby podniknú primerané kroky.223 Akèný plán 2002
2003 dodáva, e ministerstvo by malo zabezpeèi prijatie a realizáciu opatrení
urèených na predchádzanie neonacistickým èinom a rasovému násiliu a na ich
stíhanie.224
Ministerstvá vnútra a spravodlivosti mali spolupracova pri schva¾ovaní potrebných zmien v právnom systéme pre prípady doteraz netrestate¾ných rasovo
motivovaných trestných èinov225 . Na základe toho bola prijatá novela Trestného
zákona, pod¾a ktorej sa dá tresta írenie prejavov nenávisti na Internete.226
Predchádzajúce zavedenie prísnejích trestných sadzieb za trestné èiny spáchané
s rasovou motiváciou významne posilnili legislatívnu úpravu v tejto oblasti. 227
Poèet osôb odsúdených za rasovo motivované trestné èiny pod¾a vládnych tatistík v období rokov 19962001 klesal.228 Avak správy mimovládnych organizácií
naznaèujú, e výskyt takýchto trestných èinov neklesal. To môe poukazova
na nedostatoènú znalos novej legislatívy alebo na neochotu ju poui. 31. augusta 2001 súd v iline odsúdil troch muov, ktorí sa zúèastnili iroko medializovaného smrte¾ného útoku proti A. Baláovej, na tri a pä rokov odòatia
slobody, avak ich trestné èiny neboli uznané ako rasovo motivované.229 Polícia
bola tie kritizovaná za to, e nepreukázala rasový motív v útoku z februára
2002 proti rómskym obyvate¾om v obci Gánovce (pri Poprade).230

Stratégia  etapa II, str. 5-6.
Uznesenie vlády è. 207/2002, úloha 2.19, str. 3.
225
Stratégia  etapa II, Task 3, str. 6.
226
Novela Trestného zákona prijatá 19. 6. 2002. Písomné pripomienky Ministerstva
spravodlivosti SR, Bratislava, 15. 7. 2002.
227
Písomné pripomienky Sekcie zahranièných vzahov a ¾udských práv, Ministerstvo
spravodlivosti SR, Bratislava, 16. 7. 2001. Pozri tie Ochrana menín 2001, str. 463.
228
V roku 2001 bolo sedem odsúdených, v porovnaní s poètami 13 v roku 2000, 11
v roku 1999, 23 v roku 1998, 68 v roku 1997, a 50 v roku 1996. Informácie poskytlo
Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislava, 15. 7. 2002.
229
Útok na Baláovcov: súd rasový motív neuznal, SME, 30. 10. 2001. Avak tvrtý
obalovaný bol usvedèený z trestného èinu rasovo motivovaného zabitia v marci
2001. Pozri Ochrana menín 2001, str. 26-27 (463-464).
230
Fakty o Gánovciach, Rómska tlaèová agentúra, 20. 6. 2002.
223
224
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Akèný plán vyzýva k tomu, aby sa osobitná pozornos venovala uplatòovaniu
legislatívy zameranej proti rasizmu a intolerancii. V reakcii na túto výzvu zorganizovala Generálna prokuratúra pre prokurátorov kolenie o ¾udských právach,
s osobitným zameraním na boj proti rasovo motivovanej trestnej èinnosti.231
Ministerstvo vnútra pripravilo správu o extrémistických organizáciách,232 pod¾a
ktorej je v súèasnosti na Slovensku aktívnych 3 400 pravicových extrémistov.233
Stratégia tie iadala, aby ministerstvo vnútra prestalo s praxou zaznamenávania
etnického pôvodu osôb odsúdených za trestné èiny, keïe sa pozorovalo, e
táto prax rozdúchava animozitu voèi Rómom, ak sa publikuje takáto informácia
v médiách.234 Avak sú správy, e takéto údaje boli uverejnené na webovej
stránke ministerstva spravodlivosti.235
Na ministerstve vnútra bola zaloená neoficiálna Komisia pre rasovo motivovanú
kriminalitu. Komisia má medzi svojimi èlenmi predstavite¾ov mimovládnych organizácií. Jej hlavným poslaním je preetrova údajné rasovo motivované trestné
èiny.236 Pod¾a mimovládnych organizácií sa a donedávna stretávala len zriedka.237
Nieko¾ko mimovládnych organizácií nezávisle podniklo kroky na zvyovanie
povedomia o existujúcej legislatíve a na poskytovanie právnej pomoci tým, ktorí
chcú poda trestné oznámenie. Mimovládna organizácia ¼udia proti rasizmu

Písomné pripomienky Generálnej prokuratúry, Bratislava, 30. 7. 2002; Pozri tie
Hodnotenie Akèného plánu 20002001, str. 9-10.
232
Ministerstvo vnútra, Výroèná správa o stave a vývoji extrémizmu na území Slovenskej
republiky, Bratislava, apríl 2002, <http://www.minv.sk/en/index.htm> (posledná
návteva stránky 23. 10. 2002).
233
Mimovládne organizácie pracujúce v oblasti ¾udských práv vo veobecnosti privítali
túto správu, hoci kontatujú, e je väèinou len opisná, a nepokrýva aktivity
neonacistických a skinhedských organizácií dostatoène podrobne. Tlaèová správa
organizácie ¼udia proti rasizmu, 11. 4. 2002.
234
Pozri Stratégia  etapa II, úloha 5, str. 6.
235
Pozri napr. tatistickú roèenku Ministerstva spravodlivosti SR za rok 2001, <www.
justice.gov.sk> (posledná návteva stránky 21. 10. 2002). Pozri tie Slovak Romany
Organisations Say Justice Ministry Violating Law (Slovenské rómske organizácie
hovoria, e ministerstvo spravodlivosti poruuje zákon), Rádio Slobodná Európa
RFE/RL Newsline, 19. 9. 2002.
236
Rezort vnútra prizval k spolupráci MVO, Changenet News, 18 February 2002,
<www.changenet.sk> (posledná návteva stránky 26. 9. 2002).
237
Písomné pripomienky predstavite¾a organizácie ¼udia proti rasizmu, Bratislava, 17. 6.
2002.
231
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zriadila anonymnú linku pomoci pre obete rasovo motivovaných útokov.238
Medzi májom 2001 a májom 2002 mala linka 170 hovorov a ponúkla právnu
pomoc v 30 prípadoch. Táto linka pomoci vak nedostala iadnu vládnu
podporu.239

Násilie zo strany polície
Stratégia hovorí, e polícia od roku 1998 uskutoèòuje energetickejie opatrenia
proti skinheadom240 , ale predstavitelia obèianskej spoloènosti tvrdia, e kroky
polície na zabránenie rasovo motivovaným trestným èinom sú stále zriedkavé.241
Slovenské mimovládne organizácie sa snaili priláka pozornos médií k informovaniu o rasistických útokoch ako spôsobu vyvíjania tlaku na policajné sily, aby
takéto prípady preetrovali.
V roku 2001 bolo podaných 4156 saností na políciu, z èoho 2742 bolo preetrených a 20 percent bolo zistených ako opodstatnených.242 Najèastejou sanosou je obvinenie polície zo zneuitia moci; 69 takýchto prípadov bolo
nahlásených v roku 2000.243 Saovatelia tie èasto udávajú neprimerané správanie
alebo tolerovanie rasistických èi neonacistických skupín zo strany prísluníkov
polície.244 Rómovia osobitne sa vak èasto boja poda trestné oznámenie proti
policajtom zo strachu, e sa stanú cie¾om protiobvinenia.245
V súvislosti s vysoko medializovaným prípadom K. Sendreia, v ktorom bol
rómsky mu ubitý na smr v policajnej väzbe, boli 9.7.2001 traja policajti a starosta
obce Magnezitovce obvinení z útoku. Ostávajúci tyria prísluníci polície boli

Pozri Hotline Against Racism Introduced in Slovakia (Na Slovensku je zriadená linka proti rasizmu), Rádio Slobodná Európa RFE/RL Newsline, 27. 9. 2001.
239
Informácie poskytol predstavite¾ organizácie ¼udia proti rasizmu, Bratislava, 15. 5.
2002; písomné pripomienky predstavite¾a organizácie ¼udia proti rasizmu, Bratislava,
17. 6. 2002.
240
Stratégia  etapa I, str. 15.
241
Pozri Policajt a zákon: kto znamená viac? Národná obroda, 10. 7. 2001; Pozri tie
rozhovor s predsedom organizácie ¼udia proti rasizmu, rádio Twist, správy o iestej,
25. 2. 2002. Pozri tie Romano Nevo ¼il, è. 526-532, 2002, str. 12.
242
Pozri Policajní éfovia èelia trestným oznámeniam, SME, 27. 4. 2002, str. 2.
243
Policajt a zákon: kto znamená viac? Národná obroda, 10. 7. 2001.
244
Písomné pripomienky Generálnej prokuratúry, Bratislava, 30. 7. 2002.
245
Pozri napr. Roma Leader Says Community Lives in Fear of Slovak Police (Rómsky
líder hovorí, e komunita ije v strachu zo slovenskej polície), Rádio Slobodná
Európa RFE/RL Newsline, 18. 4. 2001.
238
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obvinení 8. 10. 2001.246 Po tomto prípade oznámil minister vnútra, e vetci
prísluníci polície absolvujú výcvik v pouívaní sily a e za kandidátov na prísluníka polície budú prijatí iba absolventi peciálnych policajných kôl.247
Tieto iniciatívy sú v súlade s úlohami zadelenými v rámci Stratégie, ktoré od
ministerstva poadujú, aby zaviedlo na policajných akadémiách nové kurzy
z oblasti ¾udských práv a komunikácie (s osobitným dôrazom na rómsku komunitu).248 Akèné plány tie navrhujú vzdelávanie polície,249 ako aj ïaliu logistickú
podporu a vybavenie pre policajné jednotky zaoberajúce sa rasovo motivovanou
kriminalitou;250 o realizácii je len málo informácií.
Ministerstvo vnútra prijalo koncepciu výcviku polície a poskytlo výcvik na tému
identifikovania rasovo motivovaných trestných èinov.251 Realizoval sa napríklad
18-mesaèný projekt v spolupráci s holandskou políciou, poskytujúci výcvik
v oblasti vykonávania policajnej sluby v meninových komunitách. Tento
projekt tie propagoval zamestnávanie prísluníkov menín ako policajtov.252
V súèasnosti sa odhaduje, e v národnom policajnom zbore je zamestnaných
20 Rómov a 50 v rámci jednotiek mestskej èi obecnej polície.253 Avak niektorí
pozorovatelia sú skeptickí v tom, e by tieto iniciatívy poukazovali na iriu
politiku prijímania Rómov za prísluníkov polície.254 Niektorí predstavitelia vlády
skutoène tvrdia, e systematická politika prijímania Rómov do radov polície by
poruovala princíp rovnosti.255
Ministerstvo vnútra podniklo v súlade s Akèným plánom niektoré iniciatívy na
posilnenie spolupráce s mimovládnymi organizáciami v boji proti rasovo moti-

Slovak Police Charged Over Roms Torture, Death While in Custody (Slovenská
polícia obvinená z muèenia Róma, Smr vo väzbe), Rádio Slobodná Európa RFE/RL
Newsline, 9. 10. 2001.
247
Slovak Police to be Re-trained in Use of Force (Slovenská polícia sa má prekoli
v pouívaní sily), Rádio Slobodná Európa RFE/RL Newsline, 13. 7. 2001.
248
Stratégia  etapa II, úlohy 8 a 9, str. 5-6.
249
Uznesenia vlády è. 283/2000, úloha C. 16, str. 5; è. 207/2002, úloha 2.15, str. 3.
250
Uznesenie vlády è. 207/2002, úlohy 2.17, 2.18, str. 3.
251
Hodnotenie Akèného plánu 20002001, str. 7.
252
Hodnotenie Akèného plánu 20002001, str. 8.
253
Rozhovor s predsedom Komisie pre rasovo motivovanú kriminalitu, Ministerstvo
vnútra, Bratislava, 25. 8. 2002.
254
Tlaèová správa organizácie ¼udia proti rasizmu, 29. 5. 2002.
255
Písomné pripomienky Generálnej prokuratúry, Bratislava, 30. 7. 2002.
246

OPEN SOCIETY INSTITUTE 2002

113

vovanej kriminalite, napríklad zriadením pracovnej skupiny v decembri 2000
(neskôr premenovanej na Komisiu na rieenie problému rasovo motivovaného
násilia), vytvorenej z odborníkov z Prezídia policajného zboru SR a predstavite¾ov mimovládnych organizácií, vrátane tých, ktoré sú aktívne v oblasti rómskej
problematiky.256

3.4 PODPORA

MENINOVÝCH PRÁV

Predchádzajúca vláda uvádzala podporu a ochranu meninových práv medzi
svojimi prioritami257 a zaznamenala istý pokrok v posilòovaní súvisiaceho právneho rámca. Hoci neexistuje iaden komplexný meninový zákon, Slovensko
ratifikovalo Rámcový dohovor o ochrane národnostných menín (FCNM) ako
aj Európsku chartu regionálnych a meninových jazykov (ECRML).258
Stratégia ïalej kontatuje, e Rómovia [ ] predstavujú pecifickú národnostnú
meninu a uznáva, e rozsah, v akom majú prístup k meninovým právam
v praxi je stále nedostatoèný.259

3.4.1 Vzdelávanie
Ústava zaruèuje prísluníkom národnostných menín právo na vzdelanie v materinskom jazyku.260 Avak legislatíva týkajúca sa kolstva neroziruje jednoznaène

Týmito mimovládnymi organizáciami sú: ¼udia proti rasizmu, Nadácia obèan a demokracia, Nadácia otvorenej spoloènosti  Slovakia, a ZEBRA (Zdruenie africkoslovenských rodín). Komisia sa zaoberá prevenciou a tie vzdelávaním polície. Hodnotenie Akèného plánu 20002002, str. 8.
257
Stratégia  Etapa I, str. 12, a programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky.
258
V sèítaní ¾udu v máji 2001 sa k rómskej národnosti prihlásilo 89 920 osôb (1,7 percenta
populácie, v porovnaní s 83 988 resp. 1,4 percenta v roku 1991). Zároveò 99 448
osôb uviedlo rómèinu ako svoj materský jazyk. Pozri výsledky sèítania z roku 2001,
na stránke: <http://www.statistics.sk/webdata/slov/scitanie/namj.htm> (posledná
návteva stránky 26. 9. 2002). Vláda odhaduje, e skutoèná ve¾kos rómskej populácie
je medzi 360 000 a 400 000. Hodnotenie rómskych aktivít 2001, str. 1. Neoficiálne
odhady uvádzajú ve¾kos rómskej populácie bliie k 500 000.
259
Stratégia  etapa I, str. 15.
260
Ústava Slovenskej republiky prijatá 3. septembra 1992, èlánok 34, odsek 2a, na
<http://www.concourt.sk> (posledná návteva stránky 26. 9. 2002).
256
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toto právo aj na Rómov,261 èo bolo predmetom sanosti Rady rómskych mimovládnych organizácií na Ústavný súd SR.262 Prípad ete nie je uzavretý.
Stratégia uznáva, e úsilie tátu o podporu meninového vzdelávania Rómov
nebolo dostatoèné a uvádza, e v závislosti od potreby a záujmu rómskej komunity bude podporova rómèinu ako doplnkový vyuèovací jazyk. Navrhuje,
aby sa tak robilo prostredníctvom realizácie pilotných iniciatív, ako je napríklad
zamestnávanie rómskych asistentov;263 nenavrhuje zaloenie kôl alebo tried
poskytujúcich vyuèovanie v rómskom jazyku, hoci plánuje (rovnako ako Priority
2002) pokraèova v podporovaní Strednej umeleckej koly v Koiciach a túto
podporu chce rozíri.264 Uvauje sa tie o pecializovaných stredných kolách
v Banskej Bystrici a Koiciach, ktoré by mali zlepi kvalitu vzdelávania
v rómskom jazyku, ako aj o òom a o rómskej kultúre.265 Nakoniec, vláda s¾úbila
podporu programu vzdelávania o rómskej kultúre pre uèite¾ov prvých roèníkov,
realizovanému na Univerzite v Nitre.266
V súèasnosti má len málo Rómov prístup k vzdelávaniu v rómèine.267 Pod¾a

Zákon o základných a stredných kolách (350/1994), ktorý umoòuje etnickým
meninám uplatni toto právo, je rozírený na vetky meniny, ale hoci Zákon è. 29/
1984 o sieti základných a stredných kôl explicitne zaruèuje vyuèovanie v materinskom
jazyku èeskej, maïarskej, nemeckej, po¾skej a ukrajinskej/rusínskej menine, nespomína Rómov.
262
Pozri Rómovia si na Ústavnom súde uplatòujú právo na vzdelávanie v materinskom
jazyku , SME Online, 9. 2. 2002, <http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=234179> (posledná návteva stránky 26. 9. 2002).
263
Stratégia  etapa I, str. 18.
264
Stratégia  etapa I, str. 8; Priority 2002, str. 3.
265
Rozhovor s riadite¾kou Nadácie dobrej víly Kesaj, Koice, 22. 3. 2002.
266
Univerzita Kontantína Filozofa sa dostala po Nitre a Spii aj do Luèenca, Rómska
tlaèová agentúra, 18. 7. 2002.
267
Okrem Strednej umeleckej koly v Koiciach sa rómèina pouíva aj na Katedre rómskej kultúry na Univerzite v Nitre, ako aj vo Výskumnom a poradenskom stredisku
v Spiskej Novej Vsi, pouívajú ju rómski asistenti, a pouíva sa ako podporný jazyk
v kôlkach a predkolských prípravných triedach s vysokou koncentráciou rómskych
detí. Rozhovor s profesorom Pedagogickej fakulty Univerzity Kontantína filozofa
v Nitre, Bratislava, 22. 7. 2002. Pozri Report submitted by the Slovak Republic pursuant
to Article 25, paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National
Minorities (Správa odovzdaná Slovenskou republikou v súlade s èlánkom 25, odsek 1,
Rámcového dohovoru o ochrane národnostných menín), èlánok 14, na <http://
www.riga.lv/minelres/reports/slovakia/Article_14.htm> (posledná návteva stránky
26. 9. 2002).
261

OPEN SOCIETY INSTITUTE 2002

115

niektorých odborníkov poskytnutie monosti vyuèovania v rómèine by mohlo
zlepi dosahovanú úroveò vzdelania v rómskych komunitách.268 Rómski predstavitelia zdôrazòujú, e dokonca aj keï tátom podporované vzdelávanie
v rómèine nie je v súèasnosti uskutoènite¾né, deti by mali môc pouíva svoj
materinský jazyk v kole bez toho, aby sa museli hanbi. Vybudovanie silnej
siete rómskych asistentov uèite¾a a zavedenie jazykových kurzov rómèiny na
kolách by bolo dôleitým prvým krokom. 269
Stratégia má tie za cie¾ zabezpeèi multikultúrne vzdelávanie pre vetkých tudentov, a uznáva potrebu podporova toleranciu okrem iného poskytovaním
informácií o rómskej kultúre a histórii na kolách.270 Avak na podporu týchto
cie¾ov je relatívne málo programov; rómska história a kultúra nie sú ete súèasou
bených osnov základných a stredných kôl. Ministerstvo kolstva pridalo jednu
hodinu na tému diskriminácie do veobecných osnov; rómski aktivisti tvrdia,
e to je pre boj s rozírenými diskriminaènými postojmi nedostatoèné.271 Ministerstvo tie podporilo nieko¾ko tvorivých dielní (workshopov), súae v slohových prácach a iné aktivity na zvýenie povedomia o diskriminácii medzi
kolskými demi a mládeou a podporuje prípravu a vydanie novej knihy o rómskej histórii, ktorej autorom je odborník zo tátneho pedagogického ústavu.272
Táto kniha, ktorú majú pouíva základné koly, má by vydaná v roku 2002.
Informácie o tom, v akej miere sa rómski odborníci zúèastnili na jej príprave,
neboli pre túto správu k dispozícii.
Niektoré projekty v rámci programu Phare obsahujú komponenty propagujúce
èi podporujúce rómsku identitu alebo vyuèovanie v rómèine. Napríklad program
Phare 1999 navrhuje zaloenie Rómskeho vzdelávacieho, informaèného, dokumentaèného a poradenského centra; Phare 2000 má za cie¾ okrem iného podporova rómsku identitu prostredníctvom predkolskej výchovy, základného
vzdelávania, nultých roèníkov, a vzdelávania uèite¾ov pracujúcich s Rómami.273
Do dneného dòa sa len ve¾mi málo vyhodnotila úèinnos týchto programov,

Rozhovor s predsedom parlamentného výboru pre ¾udské práva, Bratislava, 11. 4.
2002.
269
Rozhovory: s riadite¾kou Nadácie dobrej víly Kesaj, Koice, 22. 3. 2002; s riadite¾kou
projektu Schola, Koice, 11. 7. 2002, a s predstavite¾kou Rómskej tlaèovej agentúry,
Koice, 17. 7. 2002.
270
Stratégia  Etapa I, str. 17.
271
Okrúhly stôl OSI, Bratislava, jún 2002.
272
Ministerstvo kolstva vyèlenilo 500.000 Sk (11.985 eur) na jej vydanie.
273
Pozri tie èas 3.2.1.
268
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keïe sú stále buï v príprave alebo vo fáze realizácie. Výsledky by sa mali
starostlivo preskúma s úèasou rómskych odborníkov, aby sa stanovilo, ktoré
prvky by sa mohli zahrnú do vypracovania vládnych politík na zlepenie meninového vzdelávania pre Rómov.

3.4.2 Jazyk
Hoci významný poèet Rómov hovorí po rómsky ako svojím materinským
jazykom,274 Stratégia nehovorí o podpore pouívania rómèiny vo verejnom ivote. Tvrdí sa, e absencia kodifikovanej formy rómèiny predstavuje prekáku
pre uplatòovanie jazykových meninových práv Rómov.275
Sekretariát splnomocnenkyne zriadil jazykovú komisiu, ktorá má preskúma
a revidova (pod¾a potreby) kodifikáciu rómskeho jazyka; posledné snahy
o kodifikáciu boli vyvinuté v roku 1971. Komisia u odporuèila vydanie slovensko-rómskeho slovníka a rómskej gramatiky. Keïe práca komisie je podstatná v tom, aby sa Rómom zabezpeèilo uplatòovanie meninových jazykových
práv v praxi, mali by by prioritne vyèlenené ¾udské a finanèné zdroje na podporu
jej práce.
Medzi rómskymi komunitami je len malé povedomie o jazykových právach.276
Iba osem rómskych osád spåòa 20-percentnú hranicu stanovenú zákonom o jazykoch menín; 277 navye, pouívanie meninových jazykov v styku s regionálnymi orgánmi nepokrýva ani zákon o jazykoch menín, ani charta

Vláda odhaduje, e a 80 percent Rómov pouíva rómèinu v kadodennom ivote.
Hodnotenie rómskych aktivít 2001, str. 8.
275
Väèina existujúceho výskumu o rómèine je v rómskoèeskej verzii, keïe snahy
o kodifikáciu prebiehali ete za bývalého Èeskoslovenska, a väèina odborníkov
sídlila v súèasnej Èeskej republike. Pod¾a Informácie o stave prípravy rekodifikácie
rómskeho jazyka by mal slúi východoslovenský rómsky dialekt (ktorý pouíva
ako hovorový jazyk okolo 80 percent Rómov na Slovensku) ako základ pre ortografiu
rómskeho jazyka. Informácia o stave prípravy rekodifikácie rómskeho jazyka, 23. 1.
2002,<http://www.ial.sk/appl/material.nsf/0/2D1A8F8DBD52AED2
C1256B410035F905?OpenDocument> (posledná návteva stránky 26. 9. 2002).
276
Charta ECRML dáva rómèine oficiálny tatút regionálneho alebo meninového jazyka.
Údajné protireèenia medzi Chartou a slovenskou legislatívou by mohli predstavova
prekáku pre úèinnú implementáciu ECRML. Informácie poskytlo Centrum právnych
analýz/Nadácia Kalligram, Bratislava, 15. 7. 2002.
277
Zákon è. 184/1999 o pouívaní jazykov národnostných menín, prijatý 10. 7. 1999.
274
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ECRML.278 Okrem toho, len ve¾mi málo Rómov je zamestnaných v tátnej správe.
Preto je pravdepodobné, e monosti pouívania rómskeho jazyka vo verejnom
ivote ostanú aj v bezprostrednej budúcnosti minimálne279 a je teda potrebná
dlhodobá stratégia a politika.

3.4.3 Participácia na verejnom ivote
Stratégia zdôrazòuje, e je potrebné poskytnú Rómom monosti participácie
na rieení ich vlastných problémov,280 avak nenavrhuje konkrétne prostriedky
na podporu tejto participácie. Poradný výbor dohovoru FCNM tvrdí, e
pretrvávajúce nedostatky v súvislosti s úèinnou participáciou Rómov na spoloèenskom a ekonomickom ivote majú negatívny dopad na sociálne a ekonomické podmienky ivota tejto meniny vo veobecnosti a na rómske eny
osobitne.281
V parlamente nie sú iadni Rómovia282 , ani na zodpovedných miestach vo vláde,
vrátane orgánov zodpovedných za realizáciu politík týkajúcich sa Rómov,
s jedinou výnimkou splnomocnenca pre rómske komunity. Participácia na miestnom politickom ivote je vyia283 a nieko¾ko rómskych strán a kandidátov dúfa v úspech v komunálnych vo¾bách v decembri 2002.
Stratégia zavádza pozíciu rómskeho poradcu na úrovni regionálnej tátnej

Informácie poskytla Sekcia ¾udských práv a menín, Bratislava, 10. 10. 2002.
Pozri Poradný výbor pre Rámcový dohovor o ochrane národnostných menín, Názor
na Slovensko (Opinion on Slovakia), prijatý 22. 9. 2000, èl. 10, odsek 36, na adrese:
<http://www.humanrights.coe.int/minorities/Eng/FrameworkConvention/AdvisoryCommittee/Opinions/Slovakia.htm> (posledná návteva stránky 26. 9. 2002); Pozri
tie Pravidelnú správu 2001, str. 23-24.
280
Stratégia  etapa I, str. 23.
281
Názor na Slovensko, èl. 15, odsek 47.
282
Dve rómske strany sa kvalifikovali na úèas v parlamentných vo¾bách v roku 2002;
nieko¾ko hlavných politických strán malo tie na kandidátskej listine rómskych
kandidátov. Avak iaden z nich nezískal kreslo v novom parlamente. Pozri K. Magdolenová, Analýza: Rómovia a vo¾by v roku 2002 na Slovensku, Rómska tlaèová
agentúra, 7. 10. 2002, <http://www.rpa.sk/clanok.aspx?o=zc&n=320&l=en> (posledná
návteva stránky 23. 10. 2002).
283
Pozri Ochrana menín 2001, str. 474; Pozri tie, M. Vaeèka, Rómovia, v: Slovensko
19981999. Súhrnná správa o stave spoloènosti, str. 764.
278
279
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správy.284 Avak neboli pridelené iadne dodatoèné finanèné prostriedky a tieto
povinnosti prebrali existujúci pracovníci, ktorí nedostali iadne ïalie zakolenie.
Navye, nie je explicitne uvedené, e tieto pozície by mali obsadi Rómovia
a kadý úrad samostatne rozhoduje, èi chce prija rómskeho poradcu alebo nie.
K dnenému dòu boli stanovení na regionálnej úrovni len traja poradcovia. Po
lobovaní nieko¾kých rómskych mimovládnych organizácií bola zriadená aj pozícia
okresného poradcu.285 Pod¾a zdrojov z mimovládnych organizácií,286 iba dvaja
sú rómskeho pôvodu (jeden regionálny poradca a jeden okresný).
Priority 2002 navrhujú zaloenie bilingválnej (anglicko-slovenskej) strednej koly
na prípravu budúcich tátnych úradníkov, ktorá by mala zahàòa aj predmet
rómskych túdií.287 Toto opatrenie a iné pozitívne opatrenia tohto druhu by
mali dosta podporu, keïe èasom zvýia poèet kvalifikovaných a vykolených
Rómov zamestnaných v tátnej slube,288 èo by zase ve¾mi napomohlo komunikácii medzi tátnou správou a rómskymi komunitami.
Rómovia participujú ako poradcovia v Poradnom zbore splnomocnenca, v Rade
pre národnostné meniny a v poradnej komisii, ktorá pride¾uje finanèné prostriedky ministerstva kultúry. Ministerstvo vnútra tie vytvorilo osobitnú pozíciu
poradcu pre rómske otázky. Rómski èlenovia MRK zastupujú skôr ministerstvá,
ktoré ich delegovali, ne rómsku komunitu ako takú. Hoci neexistujú iadne
oficiálne údaje, prevláda presvedèenie, e Rómovia sú ve¾mi slabo zastúpení
okrem iného v tátnej slube, systéme trestnej justície a v polícii.
Rastúci poèet Rómov sa zúèastòuje na vypracovávaní a realizácii politiky orientovanej na Rómov prostredníctvom mimovládnych organizácií. Stratégia uznáva
dôleitos takéhoto vývoja a s¾ubuje podporu aktivitám mimovládnych organizácií.289 Berúc do úvahy uznanú potrebu spolupráce so sektorom obèianskej

Pozri Uznesenie vlády è. 821/1999, úloha B.7 (má sa pokry existujúcimi pracovníkmi
krajských úradov), str. 3; pozri tie Stratégia  etapa II, krajské úrady, úloha 1, str. 35.
285
Pozícia rómskeho poradcu v Spiskej Novej Vsi bola vytvorená výsledkom lobovania
nieko¾kých (rómskych) MVO. Rozhovor s poradcom pre rómske otázky v Spiskej
Novej Vsi, 3. 4. 2002.
286
Rozhovor s predsedom a podpredsedom Rady rómskych mimovládnych organizácií,
Bratislava, 10. 7. 2002.
287
Priority 2002, str. 3.
288
V tomto kontexte by sa vak mohol spomenú návrh splnomocnenkyne zaloi
bilingválnu strednú kolu, ktorá by zahàòala rómske túdiá a bola orientovaná na
prípravu budúcich zamestnancov v tátnej slube. Pozri èas 3.4.1.
289
Stratégia  etapa I, str. 16; Stratégia  etapa II, str. 5.
284
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spoloènosti, ak sa má Stratégia realizova v plnej írke, vyvstáva potreba
vytvorenia úèinnejích mechanizmov na podporu získavania vstupov od mimovládnych organizácií a na ich spracovanie v priebehu pravidelnej revízie
a aktualizácie Stratégie.

3.4.4 Médiá
Stratégia stanovuje cie¾ podporova projekty pre a o Rómoch v masmédiách290 ,
ako aj vytvorenie rómskych redakcií v tátnych médiách.291 Avak pod¾a niektorých Rómov profesionálov, príli málo pozornosti sa venuje pestovaniu rómskych médií a médií v rómèine.292
V súlade s uvedeným cie¾om splnomocnenkyòa v marci 2002 podpísala dohodu
o spolupráci na antidiskriminaènej kampani s riadite¾om Slovenskej televízie.293
V súèasnosti sa vysiela 30-minútový program v rómèine pre rómsku meninu.
Vysiela sa v rámci maïarského programu na celotátnom okruhu ako aj v regionálnej verejnej televíznej stanici v Preove, ktorá tie pripravuje ïalí týdenný
regionálny televízny program.
Priority 2002 majú za cie¾ riei negatívne názory majoritnej populácie na Rómov
prostredníctvom kampaní v masmédiách, z ktorých niektoré sa u realizovali.
Napríklad od októbra 2001 do apríla 2002 realizovala splnomocnenkyòa kampaò
pod názvom Vetci sme obèanmi Slovenskej republiky, ktorá bola zameraná
na novinárov, predstavite¾ov tátnej správy a na miestne samosprávy ako aj na
iriu verejnos, v úsilí prekonáva negatívne stereotypy o Rómoch.294 Druhá
kampaò pod názvom Èaèipen (èo v rómèine znamená pravda), sa zaèala 8.
apríla 2002 (Medzinárodný deò Rómov).295 Pokrývala mnohé aktivity po celej
krajine s cie¾om priblíi navzájom Rómov a Nerómov. Akèný plán 20022003
odporúèa naïalej pokraèova v týchto kampaniach, ale nie je jasné, èi bude na
ne k dispozícii aj tátna podpora. Predstavitelia obèianskej spoloènosti kritizovali

Stratégia  etapa II, str. 20.
Stratégia  etapa I, str. 19.
292
Rozhovor s predstavite¾kou Jekhetane a Romano Nevo ¼il, Bratislava, 10. 7. 2002.
293
Rozhovor so splnomocnenkyòou pre rómske komunity, Bratislava, 8. 5. 2002. 294
Pozri Priority 2002, str. 4. Kampaò dostala podpory od Svetovej banky.
295
Pozri Klára Orgovánová, v: Olga tefucová, Kampaò pre zblíenie rómskej a nerómskej
komunity na Slovensku, Rádio Slobodná Európa, 10. 4. 2002, <www.slobodka.sk>
(posledná návteva stránky 23. 10. 2002).
290
291
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nedostatok trvalej vládnej stratégie na podporu tolerancie v médiách.296 Jasná
a vidite¾ná podpora vlády  tak finanèná, ako aj politická  bude tie dôleitá
pre úspech kampaní tohto charakteru.
Stratégia dáva ministerstvu kultúry úlohu podporova vydávanie rómskych èasopisov a novín,297 prièom v roku 2002 bolo na tento úèel vyèlenených 1.650.000
Sk (39.549 eur). Predstavitelia obèianskej spoloènosti presadzujú potrebu
dlhodobejej stratégie na podporu meninových médií; v súèasnosti sa financie
pride¾ujú na roènej báze, èo bráni úèinnému dlhodobému plánovaniu.298 Rómske
tlaèené médiá nemôu prei bez tátnej podpory.299
15. apríla 2002 bola v Koiciach otvorená prvá nezávislá Rómska tlaèová agentúra,
na základe modelov úspených v Maïarsku a v Èeskej republike. Agentúra
poskytuje pravidelné reportáe o témach dôleitých pre rómsku komunitu 
èasto napísané rómskymi novinármi  novinám a èasopisom základnému prúdu. Týmto spôsobom sa agentúra aktívne snaí propagova pozitívnejí
obraz rómskej komunity v masmédiách.300

3.4.5 Kultúra
Stratégia kontatuje potrebu pozitívne nabáda k rozvoju rómskej kultúry prijatím
mechanizmu pravidelných a vèasných dotácií zo tátneho rozpoètu [ ].301
Medzi iniciatívy, ktoré dostanú takúto tátnu podporu, sú divadelný súbor
Romathan v Koiciach302 a Dom Rómov v Bratislave.303

Písomné pripomienky predstavite¾a organizácie ¼udia proti rasizmu, Bratislava, 17.
6. 2002.
297
Stratégia  etapa I, str. 9.
298
Rozhovor s predstavite¾kou Jekhetane a Romano Nevo ¼il, Bratislava, 10. 7. 2002.
299
V súèasnosti existuje len jeden týdenník  Romano Nevo ¼il (vydávaný v rómèine
a slovenèine), jeden mesaèník pre rómsku mláde (Ternipen), a jeden dvojmesaèník
pre deti (tarprajtanoro).
300
Pozri Slovakias First Romany Press Agency Opens, RFE/RL Newsline, 16. 4. 2002.
Pozri webovú stránku RPA na adrese <http://www.rpa.sk> (posledná návteva stránky
26. 9. 2002).
301
Stratégia  etapa I, str. 19.
302
V roku 2002, dostalo divadlo 6.850.000 Sk (164.190 eur); a ïalích 1,5 mil. Sk (35.954
eur) bolo vyèlenených na rekontrukciu. Telefonický rozhovor s generálnou riadite¾kou Sekcie meninovej kultúry, Ministerstvo kultúry SR, Bratislava, 24. 10. 2002.
303
Priority 2002, str. 4. Avak k júlu 2002 nebol vláde predloený iaden návrh projektu.
296
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V súlade s cie¾mi Stratégie poskytuje ministerstvo kultúry podporu kultúrnym
aktivitám mnohých rómskych mimovládnych organizácií. V roku 2001 bolo na
rómske projekty vyèlenených 5.799.000 Sk (138.998 eur); ïalích 500.000 Sk
(11.985 eur) bolo urèených na výskum (pre nerómske organizácie). V roku
2002 bolo na projekty rómskych organizácií vyèlenených 7.353.000 Sk (176.246
eur).304 Hodnotenie toho, v akom rozsahu sa darí týmto aktivitám priláka záujem
majoritnej komunity by pomohlo urèi, èi v spoloènosti ako celku pestujú
oceòovanie rómskej kultúry.

304

Telefonický rozhovor s generálnou riadite¾kou Sekcie meninovej kultúry, Ministerstvo
kultúry SR, Bratislava, 24. 10. 2002.
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4. Hodnotenie
Prijatie Stratégie bolo dôleitým naznaèením úmyslu vlády riei problémy, ktorým
èelí rómska komunita, ako súèasti jej irieho úsilia o zlepenie ochrany menín.
Realizácia je stále v ranom tádiu, ale u sa dá identifikova nieko¾ko oblastí,
kde dolo k zlepeniu.
Stratégia má za cie¾ riei zloité problémy v irokom rozsahu oblastí, vrátane
vzdelávania, zamestnanosti, bývania, sociálnych sluieb a zdravotnej starostlivosti. Zároveò roziruje úvahy aj o rómsky jazyk a kultúru a uznáva potrebu
podporova ich rozvoj. A predsa sa Stratégia  aj keï je vo svojom zábere komplexná  nezaoberá do håbky rôznymi identifikovanými otázkami. Berúc do
úvahy zloitos a rozsah problémov v kadej z týchto oblastí, Stratégia bude
musie by revidovaná a aktualizovaná, s cie¾om vypracova sériu pod-stratégií
v kadej z týchto oblastí, a to na základe rozsiahleho výskumu, podstatnej
a znaènej participácie rómskych komunít a vyèlenenia potrebných ¾udských
a finanèných prostriedkov.
Ako príklad uvedieme diskrimináciu, ktorej existenciu Stratégia síce uznáva,
ale predsa nejde dos do håbky; neidentifikuje pecifické diskriminaèné postupy
a prax, s ktorými sa Rómovia stretávajú v mnohých oblastiach ivota, ani nenaznaèuje pecifické nápravné opatrenia. Úsilie o prijatie antidiskriminaènej
legislatívy ete nezískalo potrebnú politickú podporu. Berúc do úvahy nízke
povedomie o existujúcej legislatíve a hlboko zakorenenú nedôveru rómskych
komunít voèi tátnym intitúciám, vrátane orgánov èinných v trestnom konaní,
prijatie takej legislatívy bude musie by doplnené o pokyny na implementáciu,
vzdelávanie a aktivity na zvyovanie povedomia. To by sa dalo dosiahnu prostredníctvom intenzívnych vzdelávacích programov na tému novej legislatívy
pre verejných èinite¾ov a predstavite¾ov obèianskej spoloènosti a pokraèovaním
súèasných snáh o zlepenie vedomostí z oblasti ¾udských práv medzi predstavite¾mi polície a súdov.
Priority 2002 predstavujú pozitívnu iniciatívu na vyjasnenie cie¾ov Stratégie
a prehåbenie úrovne zainteresovanosti v niektorých pecifických oblastiach.
Rieenie zlých podmienok bývania v rómskych osadách prinesie bezprostredné
a hmatate¾né zlepenie kvality ivota mnohých Rómov. Avak paralelne s tým
by sa mala vypracova dlhodobá politika na rieenie hlbie zakoreneného problému segregácie; nemusí by nákladovo efektívne vytvára novú infratruktúru
v izolovaných rómskych osadách, ak je dlhodobým cie¾om podporovanie
integrácie do cenovo prístupného a sluného bývania v rámci majoritných ko-
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munít.305 Predstavitelia obèianskej spoloènosti tie poukázali na to, e výhradné
zameranie sa na Rómov ijúcich v osadách pripomína predchádzajúce politiky,
ktoré pristupovali k rómskej otázke ako k èiste sociálnemu problému.

Riadenie
Úèinná realizácia Stratégie si vyaduje aktívne zapojenie irokej kály tátnych
aktérov na vetkých úrovniach. V súlade s tým, súèasný systém administratívy
a riadenia je pomerne decentralizovaný a väèinu konkrétnych opatrení uvedených v Stratégii  etapa II navrhli ministerstvá alebo regionálna èi miestna verejná správa. Avak bolo by ve¾mi dobré vyvái reagovanie na potreby miestnych
komunít potrebou celkovej koherentnosti a konzistencie politiky  èo sa najlepie
dosiahne jasne artikulovanou vládnou politikou.
Na centrálnej úrovni nesie podpredseda vlády za realizáciu Stratégie politickú
zodpovednos, kým splnomocnenec má na starosti riadenie, koordinovanie
a monitorovanie. Avak ani jeden z nich nemôe prinúti ministerstvá, aby plnili
svoje úlohy vyplývajúce zo Stratégie a ich monos ponúka finanèné stimuly je
tie slabá; objem tátnych financií, ktoré má podpredseda vlády a splnomocnenec
k dispozícii je hlboko pod úrovòou dopytu. Opä platí, e ministerstvá a ostatné
tátne orgány sa zapájajú pod¾a svojho uváenia a pod¾a svojich moností
(a vôle) do pride¾ovania ïalích financií zo svojich vlastných rozpoètov. Na ministerstvách a v rámci miestnej verejnej správy trpí realizácia Stratégie tým, e
tieto orgány samotné majú nedostatok prostriedkov, administratívnych kapacít
a personálu kvalifikovaného na riadenie projektov. Vznik politickej a ¾udovej
opozície voèi niektorým iniciatívam Stratégie sa javí ako významná prekáka
realizácie v niektorých oblastiach.
Niektoré z týchto prekáok sa dajú riei prostredníctvom jasných a jednoznaèných vyjadrení podpory cie¾om a zámerom Stratégie od predstavite¾ov
na najvyej úrovni. tátne orgány, ktoré sú presvedèené o politickej nutnosti
a prezieravosti podniknutia vidite¾ných krokov na demontrovanie svojho úsilia
napåòa Stratégiu, nájdu prostriedky na to, aby tak urobili. V mnohých prípadoch
sú tvorivos a politická vô¾a dôleitejie ne financie; a na základe toho istého
platí, e je nepravdepodobné, aby zvýenie financovania bez zabezpeèenia
politickej podpory a pochopenia prinieslo pozitívne výsledky.
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Správa OMAS 2001, str. IV.
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Okrem zlepeného riadenia a koordinácie, jestvuje aj potreba vypracova mechanizmy monitorovania a hodnotenia, aby sa pomohlo pravidelnému a systematickému revidovaniu a aktualizovaniu Stratégie. Navrhovaný výskum aktivít
na zlepenie podmienok v rómskych osadách predstavuje v tomto smere
pozitívny krok.

Participácia a zastúpenie menín
Vytvorenie poradných orgánov s cie¾om získa od rómskych predstavite¾ov vstupy
pri vypracúvaní a realizácii politiky vytvorilo pre Rómov nové monosti pokia¾
ide o vyjadrenie potrieb ich komunít, ktorými sa má vláda zaobera.
Avak hoci Stratégia zdôrazòuje, e je potrebné, aby Rómovia prevzali spoluzodpovednos za svoj osud,306 nepecifikuje mechanizmy pre takéto zapojenie;
keïe Rómovia nenesú plný diel zodpovednosti za vypracúvanie a riadenie
Stratégie, nemôu na seba prevzia ani zodpovednos za jej realizáciu. Tam,
kde chýbajú kapacity projektového manamentu, malo by sa úsilie sústredi na
poskytnutie kolení potrebných na to, aby predstavitelia Rómov mohli by menovaní do pozícií vedenia prípravy a spravovania vládnych programov, ktorými
sa napåòa Stratégia. Tam, kde chýbajú potrebné kvalifikácie, malo by sa úsilie
sústredi  tak, ako odporuèila splnomocnenkyòa  na poskytnutie vzdelávacích
a koliacich príleitostí pre Rómov, ktorí by sa chceli da na profesionálnu
dráhu v tátnej slube.
Väèie zapojenie rómskej komunity je k¾úèom k dlhodobému úspechu Stratégie
pre Rómov. Zapojenie Rómov ako rovnocenných partnerov do procesu vypracúvania a realizácie rieení problémov, ktorým èelia ich komunity, je nutné na
dosiahnutie irích cie¾ov Stratégie, ktorými sú: kultivova vodcovstvo, zodpovednos a iniciatívu medzi rómskymi komunitami.
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5. Odporúèania
Vláde:
l

Vysiela silné, jasné a konzistentné signály ministerstvám a ostatným
orgánom, ktorým zo Stratégie vyplývajú povinnosti, e ich majú bra váne.

l

Vybavi orgány koordinujúce Stratégiu právomocami vyadova správy
(vrátane finanèných výkazov) o úlohách vyplývajúcich zo Stratégie, kontrolova a hodnoti realizaèné úsilie a ponúka odporúèania na zlepenie.

l

Ïalej posilni monosti splnomocnenca dohliada na vypracúvanie a realizáciu konzistentných, koherentných a dlhodobých politík v kadej
z oblastí naèrtnutých v Stratégii; zvái zavedenie pozície splnomocnenca
zákonom, aby sa zabezpeèila kontinuita v realizácii Stratégie v budúcnosti.

l

Podpori håbkový prieskum a analýzu v problémových oblastiach ako
nutný krok smerom k vypracovaniu úèinnejích, zacielenejích politík
a programov.

l

Poskytova tréning s cie¾om rozvíja zruènosti v oblasti projektového manamentu, administratívy a rozpoètovania v rámci jednotlivých ministerstiev, ako aj na úrovni miestnej samosprávy.

l

Vyvinú pecifické mechanizmy na podporu vyej participácie Rómov
na realizácii a hodnotení Stratégie, vrátane vzdelávacích aktivít na tému
tvorby politík a riadenia projektov.

l

Prija komplexnú antidiskriminaènú legislatívu v súlade so smernicami
EÚ o rovnosti rás a zamestnanosti.

l

Prija pokyny a vzdelávací program pre verejných èinite¾ov a sociálnych
pracovníkov na tému implementácie antidiskriminaèných predpisov,
s cie¾om zvýi intitucionálne kapacity na zabezpeèenie rovného prístupu
k verejným tovarom a slubám v praxi.

l

Vypracova vzdelávacie programy prípravy Rómov na zamestnanie vo verejnej správe a v iných oblastiach a vypracova politiku na podporovanie
zamestnávania absolventov týchto programov ako tátnych úradníkov.

l

Revidova Stratégiu tak, aby sa do nej zahrnuli opatrenia na vysporiadanie
vlastníckych práv k pôde, na ktorej sa nachádzajú rómske osady; zvái
vypracovanie politiky na podporovanie integrácie do majoritných komunít,
radej ne upevòovanie existujúcich schém segregácie.

l

Doplni opatrenia na zlepenie dostupnosti vzdelávania pre Rómov
prostredníctvom predkolskej prípravy a osobitných triednych asistentov
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v snahe uzna a kultivova rómsky jazyk a kultúru, osobitne v oblastiach,
kde tuduje ve¾a rómskych detí.
l

Vypracova pecifické programy na podporu rómskych médií a vzdelávania
pre rómskych urnalistov ako k¾úèového prostriedku propagovania
intenzívnejieho oceòovania rómskej kultúry v irej komunite.
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