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ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI:
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Predslov
Táto správa na základe viacerých zdrojov údajov a informácií z celej EÚ, ktoré
pokrývajú roky 2000 – 2009, zreteľne ukazuje, že mnohí Rómovia a Travelleri
v EÚ stále žijú v podmienkach, ktoré zďaleka nedosahujú minimálne štandardy
primeraného bývania, a že podmienky ich subštandardného, neistého a často
segregovaného bývania sú častou príčinou veľkých problémov Rómov
a Travellerov v iných oblastiach života, ako sú vzdelávanie, zamestnanie
a zdravie. Napriek skutočnosti, že smernica Európskej únie o rasovej rovnosti
z roku 2000 ustanovuje ochranu Rómov a Travellerov pred diskrimináciou
v oblasti bývania, správa tiež dokazuje, že ich priama a nepriama diskriminácia
v oblasti prístupu k bývaniu zostáva naďalej rozšírená. Vo viacerých členských
štátoch stále dochádza k nútenému vysťahovaniu Rómov a Travellerov.
Medzinárodné dokumenty už dlhé roky zakotvujú právo na primerané bývanie
a v posledných rokoch aj národné vlády čoraz viac uznávajú potrebu opatrení na
zlepšenie podmienok bývania najmä Rómov a Travellerov. No členské štáty
a miestne orgány musia vykonať ešte veľa práce v oblasti poskytovania
efektívnych miestnych iniciatív s cieľom prelomiť začarovaný kruh vylúčenia,
segregácie a chudoby, ktoré majú korene v neprimeranom prístupe k bývaniu.
Okrem toho táto správa upozorňuje na zreteľnú potrebu iniciatív, ktorými sa
zvýši povedomie Rómov a Travellerov o ich právach v tejto oblasti. Potrebné sú
tiež opatrenia, ktoré by mohli byť využité na to, aby im pomohli v boji
s diskrimináciou, s ktorou sa príliš pravidelne stretávajú. Správa nadväzuje na
predchádzajúcu prácu agentúry, ktoré boli zamerané na iné oblasti sociálneho
života Rómov vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu.
Rád by som sa poďakoval Európskemu stredisku pre práva Rómov (European
Roma Rights Centre) a stredisku Pavee Point Travellers Centre za
vypracovanie pôvodnej správy pre tento projekt, a zamestnancom Agentúry pre
základné práva za dobre vykonanú prácu a angažovanosť pri príprave tejto
správy na uverejnenie.

Morten Kjærum
Riaditeľ
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Zhrnutie
V decembri 2007 Európska komisia požiadala Agentúru Európskej únie pre
základné práva (FRA) o vypracovanie správy o podmienkach bývania Rómov
a Travellerov v EÚ. Dôkazy v tejto správe za roky 2000 – 2009 boli
zhromaždené z celej Európskej únie.
Kontúry a obsah práva na primerané bývanie načrtávajú viaceré medzinárodné
dokumenty. Z tejto správy je zrejmé, že veľký počet Rómov a Travellerov
v EÚ, ktorí žijú v subštandardných podmienkach, hlboko pod úrovňou
minimálnych kritérií na primerané bývanie, v tejto súvislosti netuší čo je
rovnaké zaobchádzanie. Rómovia niekedy žijú v špinavých chudobných
štvrtiach a provizórnych táboroch, často v oddelených a environmentálne
nebezpečných oblastiach. Rómovia veľmi často obývajú oblasti s veľmi zlým
prístupom k verejným službám, zamestnaniu a školám, bez primeraného
prístupu k verejným rozvodom a k službám verejných podnikov, napr.
dodávkam vody, elektriny alebo plynu. Mnohí Rómovia a Travelleri žijú
preľudnených podmienkach v značne menších priestoroch na osobu ako sú
národné priemery, pričom mnohé obydlia sú vo veľkej miere schátrané.

Segregácia
Snahy o zlepšenie rovnakého zaobchádzania a podporu sociálneho začlenenia si
vyžadujú aktívny boj proti rezidenčnej segregácii. Táto správa svedčí o stále
zrejmej segregácii v mnohých členských štátoch, niekedy v dôsledku zámernej
vládnej politiky. Okrem toho, niektoré projekty bývania určené pre Rómov
a Travellerov zachovávajú alebo rozširujú izoláciu a segregáciu týchto
spoločenstiev. Segregácia môže vážne obmedziť prístup Rómov a Travellerov
k vzdelávaniu, zamestnaniu a zdravotnej starostlivosti mnohých.. Segregované
alebo neisté bývanie znamená nedostatočný alebo prerušovaný prístup
k vzdelávaniu; bývanie na oddelenom území znamená menej príležitostí
dozvedieť sa o pracovných príležitostiach alebo nemožnosť používať verejnú
dopravu na cestu do práce a existujú aj dôkazy, že mať adresu v určitých
rómskych oblastiach znamená okamžité zamietnutie prihlášky do zamestnania.
Neprimerané štandardy bývania majú za následok zlý zdravotný stav a vyššiu
chorobnosť a segregované stanovištia znamenajú ťažší prístup k zdravotníckym
zariadeniam. Dokázané je tiež, že v dôsledku segregácie sú Rómovia
a Travelleri citlivejší voči násilným útokom.
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Právna istota držby
Nedostatok právnej istoty držby je obzvlášť akútnym problémom spoločenstiev
Rómov a Travellerov, ktoré žijú v neoficiálnych osadách alebo v nájomných
bytoch. Najmä osoby, ktoré žijú v neoficiálnych osadách, sú zvlášť zraniteľné
voči nútenému vysťahovaniu.
Existujú prípady hromadného núteného vysťahovania Rómov z komunálnych
bytov vrátane vysťahovania Rómov, ktorí pravidelne platili nájomné,
vysťahovania bez predchádzajúcej výpovede, vysťahovania bez riadnej
konzultácie s dotknutými spoločenstvami a násilného vysťahovania za
asistencie polície, pri ktorom bol zničený osobný majetok. V mnohých
prípadoch orgány neposkytli náhradné ubytovanie a/alebo primeranú náhradu za
vyvlastnenie.

Nedostatok dočasných stanovíšť
V krajinách s veľkou komunitou Travellerov je napriek realizácii príslušných
programov očividný nedostatok zodpovedajúcich stálych a dočasných stanovíšť
a táborísk. Najčastejšie uvádzanými dôvodmi sú ťažkosti s nájdením vhodných
pozemkov, ako aj finančných zdrojov, ale najsilnejším argumentom sa zdá byť
odpor miestnych obyvateľov, ktorí nie sú Travelleri. Okrem nedostatku územia
existujú v niektorých členských štátoch aj príklady predpisov, ktoré vytvárajú
konkrétne prekážky využívania stanovíšť Travellermi.
Pretože príslušné orgány a vlády nedali Travellerom k dispozícii dostatok
priestorov a na regulovaných dočasných stanovištiach majú ťažkosti
s parkovaním, vysoký počet Travellerov obýva neoficiálne/ilegálne stanovištia
bez prístupu k základným službám, ktoré nie sú na to určené alebo na ktorých je
to protizákonné. Vo všeobecnosti bývanie v neregulovaných osadách
postavených na pozemkoch, ktoré tieto osoby nevlastnia, alebo bez príslušného
stavebného povolenia alebo bývanie v opustených budovách je obvykle
poslednou možnosťou spôsobenou nedostatkom iných alternatív bývania.

Rasizmus a diskriminácia v bývaní
Z tejto správy je zrejmé, že jednou z príčin zlých podmienok bývania Rómov
a Travellerov je rasová diskriminácia, priama i nepriama. Niekedy miestne
orgány odmietnu prístup k sociálnemu bývaniu opatreniami, ktoré sú priamo
alebo nepriamo diskriminačné voči Rómom a Travellerom. Inokedy
prenajímatelia odmietnu Rómom prenajať bývanie, dokonca aj keď ubytovanie
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pre nich hľadajú služby sociálnej starostlivosti. Uvádzali sa príklady nátlaku
nerómskych susedov, ktorý mal za následok odmietnutie prenajímateľa
poskytnúť Rómom prenájom. Niekedy skupiny súkromných osôb organizujú
kampane proti Rómom a Travellerom v danej lokalite.

Využívanie antidiskriminačných právnych predpisov
Prijatím smernice 2000/43/ES1 o rasovej rovnosti poskytla EÚ dôležitý právny
nástroj na využívanie v boji proti diskriminácii na základe rasového alebo
etnického pôvodu v prístupe, okrem iného, k tovaru a službám vrátane bývania,
uplatniteľný na diskrimináciu Rómov a Travellerov. Údaje zhromaždené
z rôznych zdrojov ukazujú zatiaľ iba veľmi malý počet sťažností na údajnú
diskrimináciu v oblasti bývania, podaných orgánom pre rovnosť príležitostí
alebo v úradoch ombudsmanov.
Ďalšie dôkazy z roku 2008 prináša Prieskum Európskej únie o menšinách a
diskriminácii (EÚ-MIDIS), ktorý uskutočnila FRA. V siedmich členských
štátoch, v ktorých sa robil prieskum medzi Rómami2, sa iba každý deviaty (11,5
percenta) zo všetkých Rómov, ktorí odpovedali, že boli počas minulých 12
mesiacov diskriminovaní v prístupe k bývaniu, rozhodol nahlásiť incident
príslušným organizáciám. Väčšina bola presvedčená, že by tým nič nedosiahli,
zatiaľ čo 41 percent uviedlo, že nevedia, ako takéto incidenty nahlásiť.
Respondentov sa tiež pýtali, ako sú informovaní o právnych predpisoch, ktoré
zakazujú diskrimináciu v súvislosti s etnickým pôvodom pri prenajímaní alebo
kúpe bytu. Polovica opýtaných respondentov (47 percent) nevedela o žiadnych
takých právnych predpisoch. Toto bolo zhodné vo všetkých skúmaných
členských štátoch s výnimkou Grécka, v ktorom iba 13 percent respondentov
vedelo o takom zákone a 85 percent kategoricky tvrdilo, že neexistuje žiadny
taký zákon.
Tento nedostatok povedomia práv svedčí o tom, že správa o práve na
nediskrimináciu sa k niektorým najzraniteľnejším menšinám v Európe
nedostala.

1

2

Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180,
19.7.2000, s. 22).
Týmito sú Bulharsko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko a Slovensko.
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Vnútroštátne politiky
Jedným z pozitívnych zistení tejto štúdie je to, že veľká väčšina členských
štátov uznala potrebu prijatia iniciatív vzťahujúcich sa na Rómov, ktoré sa
týkajú sa začlenenia Rómov do sídelných štruktúr. Avšak zistenia tejto štúdie
ukazujú, že doteraz väčšina nezlepšila situáciu v bývaní Rómov a Travellerov
úmerne s vynaloženými finančnými prostriedkami a očakávanými účinkami.
Jednou z príčin je, že tieto iniciatívy často nie sú založené na primeraných,
etnicky rozčlenených údajoch a sú bez časových rámcov alebo meradiel pre
hodnotenie. Ďalšou príčinou je neochota niektorých regionálnych a miestnych
orgánov, ktoré sú často orgánmi zodpovedajúcimi za miestne politiky bývania,
účinne realizovať vnútroštátne politiky bývania. Mnoho miestnych
a regionálnych orgánov po celej Európe zaobchádza s Rómami a Travellermi
ako s „nevítanými hosťami“, čo je reakcia povzbudzovaná prevládajúcimi
predsudkami častí miestnych komunít. Okrem toho, dokonca aj keď štátne
orgány majú právomoc zatlačiť na miestne orgány, aby realizovali politiky
bývania pre Rómov a Travellerov, existuje málo dôkazov, že sú to ochotné
urobiť.

Cesta vpred
Súčasná bytová situácia Rómov a Travellerov predstavuje závažný problém a je
potrebné ju riešiť prostredníctvom naliehavej akcie inštitúcií EÚ, členských
štátov a miestnych orgánov, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie
a podporilo sociálne začlenenie. V tejto súvislosti je obzvlášť dôležitá aktívna
účasť Rómov a Travellerov na všetkých etapách prípravy politík bývania,
od plánovania, realizácie až po vyhodnotenie a posúdenie na úrovni EÚ,
vnútroštátnej, regionálnej aj miestnej úrovni.
Členské štáty EÚ musia zabezpečiť, aby Rómovia a Travelleri mali právnu
istotu držby, dostupné služby a infraštruktúru; aby ich bývanie bolo primerané,
cenovo dostupné, obývateľné a prístupné a aby bývali v primeranej lokalite
a kultúrne vhodných domovoch. Členské štáty by mali v čo najkratšom čase
zabezpečiť pitnú vodu, elektrinu, odvoz odpadu, cesty pre verejnú dopravu
a ďalšiu infraštruktúru do osád Rómov a stanovíšť Travellerov, ktorým niečo z
uvedeného chýba. Kvalitu bývania Rómov a Travellerov je potrebné neustále
monitorovať a zlepšovať.
Členské štáty by mali potvrdiť právo ľudí na usadlý alebo kočovný štýl života
podľa vlastného slobodného výberu. Aby sa zabezpečilo rovnaké
zaobchádzanie, celoštátne, regionálne a miestne orgány by mali pre nich
sprístupniť všetky podmienky potrebné na pestovanie týchto životných štýlov

8

Podmienky bývania Rómov a Travellerov v EÚ

v súlade s právnym rámcom vzťahujúcim sa na výstavbu, plánovanie a prístup
na súkromné pozemky.
Vzhľadom na nízku informovanosť o antidiskriminačných právnych
predpisoch, preukázanú v prieskume EÚ-MIDIS agentúry FRA a prieskumoch
Eurobarometra Európskej komisie, členské štáty a špecializované orgány, ako
sú orgány pre rovnosť príležitostí, by mali zintenzívniť svoje úsilie v
oblasti zvyšovania informovanosti a šírenia informácií o antidiskriminačných
právnych predpisoch a možnostiach nápravy so zameraním najmä na
potenciálne obete diskriminácie pri prístupe k bývaniu.
Je potrebné vyplniť akékoľvek medzery medzi právnymi predpismi a ich
uplatňovaním v teréne. Národné vlády by mali rozpoznať mnohostranné
problémy, ktorým čelia miestne orgány, a podnecovať ich, aby uplatňovali
rovnaké zaobchádzanie a opatrenia sociálneho začlenenia. Zároveň by mali
sledovať a sankcionovať akékoľvek priame alebo nepriame diskriminačné
postupy uplatňované na miestnej úrovni. Špecializované orgány, napríklad
orgány pre rovnosť príležitostí, musia zohrávať osobitne dôležitú úlohu pri
zabezpečovaní prístupu obetí k mechanizmom podávania sťažností.
Účinnými politikami sú informované politiky: preto je dôležité pravidelné
zhromažďovanie oficiálnych, využiteľných a zmysluplných, disagregovaných
údajov podľa etnicity sprevádzaných všetkými potrebnými ochrannými
opatreniami ustanovenými, okrem iných, smernicou EÚ o ochrane údajov.
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1. Úvod
Napriek nedávnemu úsiliu zlepšiť bytovú situáciu Rómov a Travellerov v celej
Európskej únii existuje obava, že mnohí naďalej nemajú prístup k primeranému
bývaniu. V decembri 2007 Európska komisia požiadala FRA, aby vypracovala
správu o podmienkach bývania Rómov a Travellerov v EÚ. V reakcii na to,
agentúra po porade so zainteresovanými stranami vrátane Rady Európy
a Komisie EÚ požiadala svoje národné kontaktné miesta siete (RAXEN)3, aby
vypracovali príslušné tematické štúdie a ďalší výskum a porovnávaciu analýzu
zadala Európskemu centru pre práva Rómov a Centru Travellerov Pavee Point.
Prieskum FRA EÚ-MIDIS 4 , ktorý sa uskutočnil v roku 2008 na posúdenie
skúseností s diskrimináciou a viktimizáciou medzi prisťahovaleckými
a etnickými menšinovými spoločenstvami v EÚ, poskytol cenné údaje
o siedmich členských štátoch EÚ (Bulharsku, Českej republike, Grécku,
Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Slovensku).
Táto komparatívna správa dopĺňa inú prácu vykonanú v minulosti agentúrou5,
ktorá bola osobitne zameraná na Rómov a Travellerov, menovite Správu EUMC
o rómskych ženách a zdraví Rómov za rok 2003, Správu EUMC o
prisťahovalcoch, menšinách a bývaní: vylúčenie, diskriminácia a
antidiskriminácia v 15 členských štátoch EÚ za rok 2005 a Správu o Rómoch
a Travelleroch vo verejnom vzdelávacom systéme 6 za rok 2006. V tejto
súvislosti je táto správa ďalším dôležitým krokom k doplneniu a systematizácii
informácií o pretrvávajúcich bariérach pre Rómov a Travellerov pri využívaní
hlavných hospodárskych a sociálnych práv, ako aj informácií o skúsenostiach
v členských štátoch s nápravou odlišného vplyvu hospodárskych a sociálnych
faktorov na prístup Rómov a Travellerov k bývaniu.
Vo Výročnej správe FRA za rok 2007 sa konštatujú „vysoké úrovne deprivácie
Rómov v oblasti bývania“ s dodatkom, že „údaje sústavne ukazujú, že kvalita
úrovne rómskych osád a ubytovacích zariadení je subštandardná v porovnaní

3

4
5
6

10

Od roku 2000 národné kontaktné miesta (NFP) RAXEN vo všetkých členských štátoch EÚ
zhromažďujú údaje o otázkach týkajúcich sa rasizmu, xenofóbie a s tým súvisiacej
intolerancie. NFP sú organizácie, ktoré vybrala agentúra prostredníctvom verejného
obstarávania a s ktorými uzavrela zmluvy o poskytovaní podkladových materiálov o javoch,
ako sú rasizmus, xenofóbia a s tým súvisiaca intolerancia, ako aj o politikách a iniciatívach
podporujúcich rovnosť príležitostí a rozmanitosť, a to prostredníctvom rôznych nástrojov na
predkladanie správ. Ďalšie informácie sú k dispozícii na:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/raxen/raxen_en.htm.
Ďalšie informácie a Správu o kľúčových údajoch o Rómoch si pozrite na:
http://www.fra.europa.eu/eu-midis.
V jej predchádzajúcej forme ako Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie
(EUMC).
Všetky správy sú k dispozícii na: http://fra.europa.eu .
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s priemernou populáciou“. 7 Uznesenia Európskeho parlamentu vyzvali vlády,
aby ukončili segregáciu bývania a realizovali politiky na zlepšenie podmienok
bývania Rómov, venujúc pozornosť najmä neprimeraným účinkom
subštandardného bývania na rómske ženy. Hoci otázky bývania spadajú najmä
do rozsahu zodpovednosti členských štátov, EÚ poskytla prijatím smernice
2000/43/ES 8 o rasovej rovnosti dôležitý právny nástroj na boj proti
diskriminácii na základe rasového alebo etnického pôvodu okrem iného pri
prístupe k tovaru a službám vrátane bývania (článok 3 ods. 2 písm. h). Smernica
tiež umožnila členským štátom vykonať osobitné opatrenia na dosiahnutie
rovnosti.Správa Európskej komisie za rok 2004 Situation of Roma in an
Enlarged European Union (Situácia Rómov v rozšírenej Európskej únii) 9
vyzdvihla prístup k bývaniu medzi hlavnými výzvami, aby sa dosiahla úplná
rovnosť príležitostí pre Rómov v členských štátoch a vyzvala na využívanie
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (2007 – 2013) na primerané riešenie
bývania a doplnkovej infraštruktúry. Súčasne od roku 2000, spolu so začatím
procesu sociálneho začleňovania, poskytla otvorená metóda koordinácie
sociálneho začleňovania rámec pre vzájomné učenie sa a výmenu poznatkov z
vývoja politík a reforiem týkajúcich sa chudoby a sociálneho vylúčenia.
Prostredníctvom tohto procesu vlády tiež zdieľajú skúsenosti o sociálnom
začleňovaní Rómov vrátane skúseností v oblasti zlepšovania podmienok ich
bývania. Program Dekáda začleňovania rómskej populácie10 2005 – 2015, na
ktorom sa zúčastňuje šesť členských štátov EÚ, rieši bývanie ako jednu zo
štyroch prioritných oblastí, ktoré si vyžadujú od národných vlád cielené
programovanie. V kontexte tohto výskumu sa výraz „bývanie“ používa
v odkazoch na všetky typy formálneho a neformálneho ubytovania vrátane
domov, bytov, karavanov, táborov, skupinového bývania, neformálnych
spôsobov bývania atď. Výrazy „Rómovia“ a „Travelleri“ sa používajú ako
súhrnné výrazy na označenie rôznych skupín ako sú Rómovia, Sintiovia,
Cigáni, Jenišovia, Travelleri atď. a ich podskupín bez ohľadu na spôsob, akým
sa ktorákoľvek z týchto skupín prezentuje sama.

7
8
9

10

Výročná správa za rok 2007 Agentúry Európskej únie pre základné práva (2007) je
k dispozícii na: http://fra.europa.eu/fra/material/pub/racism/report_racism_0807_en.pdf, s. 88.
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod.
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, oddelenie
D 3 (2004) Situácia Rómov v rozšírenej Európe, k dispozícii na:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=99&langId=en (10.10.2009).
Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko sú členmi
programu Dekáda začleňovania rómskej populácie a Slovinsko má štatút pozorovateľa.
Podrobné informácie o programe Dekáda začleňovania rómskej populácie možno nájsť na jej
oficiálnej internetovej stránke, ktorá je k dispozícii na: http://www.romadecade.org/
(10.10.2009).
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2. Medzinárodný rámec: právo
a politika
Právo na primerané bývanie je mnohostranné, čo si vyžaduje rôznorodé
opatrenia, pretože jeho realizácia siaha od opatrení založených na politike, cez
finančné opatrenia po právne opatrenia. Funguje ako nezávislé právo aj ako
„splnomocňujúce“ právo a tým je jeho využívanie životne dôležité pre
vykonávanie radu ďalších ľudských práv. Takže existuje viacero
medzinárodných dokumentov, ktoré stanovujú kontúry a obsah práva na
primerané bývanie.

2. 1. Právo na bývanie podľa medzinárodného
práva11
Odkazy na právo na bývanie sa objavujú v medzinárodných dokumentoch od
roku 1948, keď bolo toto právo ustanovené vo Všeobecnej deklarácii ľudských
práv.12 Odvtedy bolo toto právo znovu potvrdené vo viacerých medzinárodných
dokumentoch. Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych
právach (ICESCR) 13 vyzýva zmluvné strany, aby podnikli všetky potrebné
kroky na zabezpečenie realizácie práva na primerané bývanie.
Špecializovanejšie zmluvy, ako je Dohovor o odstránení všetkých foriem

11

12

13

12

Odkazy na ustanovenia o práve na bývanie v tejto časti budú obmedzené na tie, ktoré
ustanovujú plnohodnotné právo na bývanie. V dôsledku toho sa nebudú robiť žiadne odkazy
(pokiaľ to nie je výslovne vyžadované a ak sa to priamo nevzťahuje na otázky bývania) na iné
ustanovenia stanovujúce neúplné práva na bývanie, ako je právo na rešpektovanie domova
(stanovené napríklad v článku 17 Medzinárodného paktu o občianskych a politických
právach) alebo iné práva, ktoré môžu obsahovať otázky bývania, ako je právo, že nikto
nemôže byť podrobený mučeniu, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo
trestu (pozri napríklad články 1 a 16 Medzinárodného dohovoru proti mučeniu a inému
krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu). Valné zhromaždenie
OSN (1976) Medzinárodný dohovor o občianskych a politických právach, k dispozícii na:
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm a Valné zhromaždenie OSN (1987)
Medzinárodný dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu
zaobchádzaniu alebo trestu, k dispozícii na: http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm
(16.7.2009).
Podľa článku 25.1 „Každý má právo na takú životnú úroveň, ktorá by mohla zabezpečiť jeho
zdravie a blahobyt, aj zdravie a blahobyt jeho rodiny vrátane potravy, ošatenia, bývania […]“
Valné zhromaždenie OSN (1948), k dispozícii na: http://www.un.org/en/documents/udhr/
(16.7.2009).
Valné zhromaždenie OSN (1966), článok 11 ods. 1, k dispozícii na:
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm (16.7.2009).
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diskriminácie žien (CEDAW),14 Dohovor o právach dieťaťa (CRC)15 a Dohovor
týkajúci sa postavenia utečencov16 tiež uvádzajú právo na bývanie. Dohovory
významne zakazujú aj diskrimináciu, napr. ICESCR v súvislosti s právami
vymenovanými
v dohode
a v Medzinárodnom
pakte
o občianskych
a politických právach (ICCPR), ako samostatné právo na rovnosť pred zákonom
a na rovnakú zákonnú ochranu.17
Vo svojej všeobecnej pripomienke č. 4 o práve na primerané bývanie18 Výbor
OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva (CESCR) poverený
sledovaním realizácie ICESCR vypracoval prvky práva na bývanie. Výbor
poznamenal, že to neznamená iba existenciu strechy nad hlavou, ale „že by sa to
malo považovať za právo žiť niekde v bezpečí, pokoji a dôstojnosti.“ CESCR
tiež zdôraznil, že právo na bývanie by sa malo zabezpečiť pre všetky osoby bez
ohľadu na ich príjem a vykonávať spôsobom, ktorý zodpovedá ich zdrojom.
Napríklad náklady súvisiace s bývaním by mali byť na takej úrovni, aby bol
k dispozícii dostatočný príjem na pokrytie ostatných základných potrieb.
Prvky primeraného bývania boli definované takto:
 právna istota držby;
 dostupnosť služieb, materiálov, zariadení a infraštruktúry;
 cenová dostupnosť;
 obývateľnosť;
 prístupnosť;
 miesto, ktoré umožňuje prístup k zamestnaniu, zdravotníckym službám,
vzdelávaniu, starostlivosti o deti a iným sociálnym zariadeniam;
 kultúrna primeranosť.
Uznaním, že získanie tohto práva v plnom rozsahu je záväzkom náročným na
zdroje, sa výbor domnieval, že na štáty sa prenáša dvojitá povinnosť. Po prvé,
štáty by sa mali zaviazať, v maximálnom rozsahu svojich zdrojov, na postupné
dosahovanie úplnej realizácie práv uvedených v ICESCR. Toto si vyžaduje
prijatie legislatívnych, správnych, finančných, vzdelávacích a sociálnych
opatrení, ktoré zabezpečia úplnú realizáciu práva na bývanie. Po druhé, niektoré
povinnosti okamžite zaťažujú štáty bez ohľadu na úroveň ich prosperity; tieto
14
15
16
17
18

Valné zhromaždenie OSN (1981), článok 14.2 písm. h), k dispozícii na:
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm (16.7.2009).
Valné zhromaždenie OSN (1990), článok 27.3, k dispozícii na:
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm, (16.7.2009).
Valné zhromaždenie OSN (1951), článok 21, k dispozícii na:
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf (16.7.2009).
Článok 2 ods. 2 a článok 26.
CESCR (1990), všeobecná pripomienka č. 4, Právo na primerané bývanie, k dispozícii na:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/099b725fe87555ec8025670c004fc803/469f4d91a9378221c
12563ed0053547e?OpenDocument#*%20Contained%20i (16.7.2009).
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zahŕňajú právnu nápravu a upustenie od diskriminácie,19 vypracovanie stratégií
a sledovanie miery realizácie práva na bývanie.
Dokonca aj krajiny, ktoré čelia veľkým finančným ťažkostiam pre recesiu alebo
prechod na iný hospodársky systém, by mali prijať cielené programy s relatívne
nízkymi nákladmi pre najzraniteľnejších členov spoločnosti. V niektorých
prípadoch si opatrenia, ktoré majú byť realizované, jednoducho vyžadujú, aby
sa štát zdržal niektorých postupov a zaviazal sa uľahčiť „svojpomoc“ pre
postihnuté skupiny. Výbor tiež konštatoval, že ICESCR priznáva minimálnu
povinnosť zabezpečiť základné prístrešie/bývanie. Ak je významný počet
jednotlivcov v štáte zbavený základného prístrešia, potom sa príslušný štát bude
považovať za zlyhávajúci v plnení svojich povinností podľa ICESCR. Okrem
toho prijatie akéhokoľvek opatrenia úmyselne zhoršujúceho doterajší stav by si
vyžadovalo dôkladné zváženie a muselo by byť odôvodnené v celom rozsahu.20
Ďalšou otázkou, ktorá sa týka práva na bývanie, je možnosť jeho uplatnenia
pred súdmi. Výbor poznamenal, že jedným zo spôsobov podporovania
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv je poskytovanie opravných
prostriedkov pre ich realizáciu.21 Dňa 10. decembra 2008 Valné zhromaždenie
OSN jednomyseľne prijalo Opčný protokol k Medzinárodnému dohovoru
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorým sa udeľuje výboru
kompetencia prijímať a posudzovať oznámenia, t. j. sťažnosti jednotlivcov.22
Jednou zo zložiek práva na primerané bývanie je právo na ochranu pred
núteným vysťahovaním; je povinnosťou zmluvných štátov, ktoré ju majú plniť
bezodkladne. Výbor vo svojej všeobecnej pripomienke č. 7 k právu na
primerané bývanie: nútené vysťahovanie uviedol komplexné usmernenie pre
túto otázku. Výbor definoval nútené vysťahovanie ako „stále alebo dočasné
presťahovanie proti vôli jednotlivcov, rodín alebo spoločenstiev z ich domovov
19

20

21

22
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CESCR (2009), všeobecná pripomienka č. 20, Zákaz diskriminácie v hospodárskych,
sociálnych a kultúrnych právach, k dispozícii na:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/gc/E.C.12.GC.20.doc (19.7.2009).
CESCR (1990), všeobecná pripomienka č. 3, Charakter povinností zmluvných štátov, k
dispozícii na:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/94bdbaf59b43a424c12563ed0052b664?Opendoc
ument (16.7.2009). Otázku „postupnej realizácie“ hospodárskych, sociálnych a kultúrnych
práv pozri aj v Limburgských zásadách pre implementáciu Medzinárodného paktu
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z 2. – 6. júna 1986, k dispozícii na:
http://www.unimaas.nl/bestand.asp?id=2453 (16.7.2009), ako aj v Maastrichtských
usmerneniach o porušovaní hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, Maastricht, 22. –
26. januára 1997, k dispozícii na:
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtguidelines_.html (19.7.2009).
CESCR (1990), všeobecná pripomienka č. 3, Charakter povinností zmluvných štátov, k
dispozícii na:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/94bdbaf59b43a424c12563ed0052b664?Opendoc
ument (16.7.2009).
Valné zhromaždenie OSN (2008), k dispozícii na:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/A-RES-63-117.pdf (18.8.2009). Protokol
24. septembra 2009 podpísali zástupcovia 24 štátov, z nich boli ôsmi z členských štátov EÚ.
Protokol nadobudne platnosť po ratifikácii aspoň desiatimi štátmi.
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a/alebo pozemkov, ktoré obývajú, bez poskytnutia a k náležitým formám
právnej a inej ochrany a prístupu k nim“.23 Pripomínajúc, že vysťahovanie je vo
všeobecnosti nezlučiteľné s ICESCR, uznáva sa tiež, že niekedy môžu byť
odôvodnené za predpokladu splnenia viacerých podmienok (ako sú
predchádzajúca porada s osobami, ktoré majú byť vysťahované, doručenie
primeraného a odôvodneného oznámenia, s termínom vysťahovania a možnými
opravnými prostriedkami pred súdom buď na zabránenie vysťahovaniu alebo na
poskytnutie náhrady). Takéto požiadavky sa vzťahujú rovnako na prípady
vysťahovania štátnymi orgánmi aj súkromnými osobami. Vysťahovania by
nemali spôsobiť, že postihnutí zostanú bez domova alebo ešte zraniteľnejší
porušením iných ľudských práv. Nemali by sa realizovať v zlom počasí alebo
v noci. Ak sa vysťahované osoby nedokážu postarať o seba sami, potom by mal
zmluvný štát vykonať všetky primerané opatrenia s využitím všetkých
dostupných zdrojov, aby zabezpečil poskytnutie primeraného náhradného
bývania.
CESCR tiež vyjadril obavu, že nútené vysťahovanie je často sprevádzané
násilím (k vysťahovania niekedy dochádza počas násilných incidentov medzi
etnickými skupinami) a že ženy, deti a menšiny sú obzvlášť zraniteľné. 24 Po
spresnení povinností štátov v prípadoch násilného vysťahovania a vypracovaní
všeobecnej pripomienky č. 7 výboru, osobitný spravodajca OSN pre bývanie
uverejnil súbor podrobných usmernení, ktoré uvádzajú povinnosti štátov pred
vysťahovaním, počas neho a po ňom. Takže po vysťahovaní sú štáty povinné
„bez ohľadu na okolnosti a bez diskriminácie […] zabezpečiť aspoň, aby
vysťahované osoby alebo skupiny, najmä tie, ktoré nie sú schopné postarať sa
sami o seba, mali bezpečný a istý prístup k: […] základnému prístrešiu
a bývaniu.“25
Zásada nediskriminácie sa opakuje vo všetkých dokumentoch a textoch OSN:
prakticky všetky už uvedené dokumenty OSN obsahujú ustanovenia
o antidiskriminácii. CESCR ďalej rozpracoval rôzne formy diskriminácie
a spôsoby, akými môžu prekážať využívaniu práv chránených ICESCR vrátane
práva na bývanie. Výbor vyzýva štáty, aby „odstránili“ priamu a nepriamu
diskrimináciu a zamerali sa na realizáciu podstatnej rovnosti. Uvádzajúc, že
v niektorých prípadoch môžu mať štáty povinnosť prijať osobitné opatrenia, aby
23

24

25

CESCR (1997), všeobecná pripomienka č. 7, Právo na primerané bývanie: nútené
vysťahovania, k dispozícii na:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CESCR+General+Comment+7.En?OpenDocume
nt (19.7.2009).
CESCR (1997), všeobecná pripomienka č. 7, Právo na primerané bývanie, k dispozícii na:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CESCR+General+Comment+7.En?OpenDocume
nt (19.7.2009).
Osobitný spravodajca OSN pre bývanie (2007) Správa osobitného spravodajcu o primeranom
bývaní ako súčasti práva na primeranú životnú úroveň, príloha 1, Základné zásady
a usmernenia pre vysťahovania a odsun založené na vývoji vypracované osobitným
spravodajcom pod záštitou Rady OSN pre ľudské práva A/HRC/4/18, 5. február 2007,
k dispozícii na:
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/106/28/PDF/G0710628.pdf?OpenElement
(19.7.2009).
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zmiernili účinky diskriminácie, výbor zdôrazňuje viacnásobnú diskrimináciu,
ktorej odstránenie si zaslúži osobitnú pozornosť a úsilie.
Osobitne zaujímavé sú pripomienky výboru v súvislosti so „systémovou
diskrimináciou“, menovite diskrimináciou, ktorá je „všadeprítomná,
pretrvávajúca a hlboko zakorenená v správaní a organizácii spoločnosti a ktorá
často zahŕňa nespochybnenú alebo nepriamu diskrimináciu.“26 Podľa výboru si
riešenie takejto diskriminácie vyžaduje komplexný prístup s využitím radu
právnych predpisov, politík a programov, vrátane dočasných osobitných
opatrení. Mali by sa vykonať opatrenia, aby sa zvýšila informovanosť
príslušných aktérov s cieľom povzbudiť ich, aby zmenili svoj prístup alebo ak
tak neurobia, aby boli za to potrestaní. V tejto súvislosti je jednou zo
základných povinností uložených zmluvným štátom podľa článku 2
Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
(ICERD) zakázať a odstrániť rasovú diskrimináciu vo všetkých jej formách
a zaručiť každému právo bez rozdielu rasy, farby pleti alebo národného alebo
etnického pôvodu na rovnosť pred zákonom a využívanie práv chránených
dohovorom. Bývanie je jedným z týchto práv.27 Vykorenenie rasovej segregácie
je navyše povinnosťou stanovenou v dohovore (článok 3)28 ktorou sa má zaručiť
právo na bývanie bez rozlišovania, napríklad podľa rasy (článok 5 písm. e) bod
iii)).
Aj keď neexistuje konkrétny dokument venovaný problematike Rómov alebo
Travellerov alebo rozsiahla iniciatíva pre Rómov a Travellerov v rámci OSN,
rôzne orgány OSN udávajú, že nedostatok komplexnej politiky bývania
v súvislosti, okrem iných, s Rómami a Travellermi, môže byť porušením
povinností, ktoré vyplývajú štátom z príslušného dokumentu OSN. Okrem toho
podľa usmernení CESCR, sú štáty povinné poskytovať štatistické údaje
a informácie týkajúce sa ich bytovej situácie (najmä bytovej situácie
zraniteľných sociálnych skupín) a opísať opatrenia prijaté na riešenie situácie
a jej vplyvu.29

Orgány OSN často vyzývali štáty, aby navrhli a realizovali politiky bývania pre
Rómov. Vo svojom všeobecnom odporúčaní č. 27 o diskriminácii Rómov Výbor
26

27
28

29
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CESCR (2009), všeobecná pripomienka č. 20, Zákaz diskriminácie v hospodárskych,
sociálnych a kultúrnych právach, k dispozícii na:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/gc/E.C.12.GC.20.doc (19.7.2009).
Valné zhromaždenie OSN (1969), článok 5 písm. e) bod iii), k dispozícii na:
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm (7.10.2009).
Článok 3 bol vypracovaný po všeobecnom odporúčaní CERD (1995) č. 19, Rasová segregácia
a apartheid, k dispozícii na:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/18c91e92601301fbc12563ee004c45b6?Opendoc
ument (12.10.2009), ktorý zdôrazňuje, že k rasovej segregácii môže dôjsť aj v prípade
neúmyselného dôsledku súkromnej akcie, ktorú musí štát eliminovať.
CESCR (2009) Usmernenia týkajúce sa dokumentov súvisiacich so zmluvou, ktoré majú byť
predkladané zmluvnými štátmi podľa článkov 16 a 17 [ICESCR], k dispozícii na:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/E.C.12.2008.2.doc (20.9.2009).
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na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) vyzval štáty, aby „prijali
a realizovali vnútroštátne stratégie a programy a vyjadrili rozhodnú politickú
vôľu a morálne vodcovstvo s cieľom zlepšiť situáciu Rómov a ich ochranu proti
diskriminácii štátnymi orgánmi, ako aj akoukoľvek osobou alebo organizáciou“.
Podobne boli štáty vyzvané, aby poskytli kočovným Rómom alebo Travellerom
miesta vybavené na táborenie všetkými potrebnými zariadeniami pre ich
karavany. 30 CERD sa tiež pravidelne odvoláva na Rómov a Travellerov vo
svojich záverečných poznámkach, ktoré zahŕňajú a zdôrazňujú problémy
súvisiace s bývaním.31
Početné problémy, ktorým Rómovia čelia v oblasti bývania, boli dostatočne
preukázané v pôvodnej veci týkajúcej sa bývania predloženej CERD. V prípade
sa riešia štyri súvisiace a často sa prekrývajúce témy: rasistické reakcie
miestnych nerómskych obyvateľov, prijatie diskriminačných opatrení
miestnymi orgánmi, nediskriminácia pri uplatňovaní práva na bývanie
a existencia právnych opravných prostriedkov na vznesenie námietok proti
diskriminácii.
Prípad sa týka uznesenia prijatého Mestským zastupiteľstvom mesta Dobšiná na
Slovensku, ktoré schválilo politiku bývania pre nemajetnú rómsku komunitu,
ktorá tam býva, a vyzvalo primátora, aby pripravil potrebnú dokumentáciu
a požiadal o štátne financovanie. Po schválení uznesenia však miestni nerómski
obyvatelia požiadali petíciou mesto, aby nepokračovalo v pláne výstavby bytov,
pretože by to viedlo k „prílivu neprispôsobivých občanov cigánskeho
pôvodu“. 32 Po doručení tejto petície mestské zastupiteľstvo toto uznesenie
zrušilo a prijalo nové uznesenie, v ktorom nahradilo pôvodný plán výzvou
pripraviť návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať v súvislosti s
„neprispôsobivými“ občanmi mesta: bol to návrh, ktorý bol predložený na
verejnú diskusiu s obyvateľmi mesta. V novom uznesení je výslovný odkaz na
petíciu nerómskych obyvateľov mesta. Rómovia prostredníctvom svojich
právnych zástupcov napadli petíciu a odvolanie prvého uznesenia na
prokuratúre a ústavnom súde, ktoré odmietli ich požiadavky s odôvodnením, že
uznesenia nie sú právne akty a teda nepodliehajú preskúmaniu súdmi.
Slovenská vláda zopakovala tento argument pred CERD tvrdiac, že takéto
uznesenia predstavujú „výhradne vnútorné organizačné pravidlá“ a ako také
30

31
32

CERD (2000), všeobecné odporúčanie č. 27, Diskriminácia Rómov, odsek 1.2, k dispozícii
na:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/11f3d6d130ab8e09c125694a0054932b?Opendoc
ument (18.7.2009).
CERD (2009), záverečné poznámky, CERD/C/FIN/CO/19, (13.3.2009), odsek 17; CERD
(2009) CERD/C/BGR/CO/19, (23.3.2009), odsek 15.
CERD (2005), oznámenie č. 31/2003, L.R. a spol./Slovensko, k dispozícii na:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/3764f57be14718c6c1256fc400579258?Opendocu
ment (16.8.2009). Podobný prípad týkajúci sa susedov neochotných akceptovať prisťahovalca
sťahujúceho sa do ich susedstva a neprimeraných reakcií štátu pozri v oznámení č. 4/1991,
L.K./Holandsko, k dispozícii na:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ec0884e5a47c1a1480256714005f6000?Opendoc
ument (10.10.2009).
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nepriznávajú žiadne práva, nehovoriac o práve na bývanie, ktoré by sa dalo
uplatniť pred súdom. CERD s tým nesúhlasil a pripomenul, že mestské
zastupiteľstvá predstavujú orgány verejnej moci, a teda ich akty by mali byť
v súlade s ICERD. Výbor tiež konštatoval, že by bolo neprípustne formálne
a v rozpore s duchom ICERD tvrdiť, že pri poslednej etape skutočného
vykonávania práva by nemalo dochádzať ku diskriminácii, a pritom ponechať
priestor na diskrimináciu v predchádzajúcich etapách vedúcich k jeho
uplatneniu. Toto platí najmä vo vzťahu k právam, ktoré si vyžadujú rozsiahle
administratívne opatrenia a opatrenia týkajúce sa tvorby politík pre ich
implementáciu (ako je právo na bývanie). CERD poznamenal, že počiatočné
uznesenie mestského zastupiteľstva predstavovalo dôležitý politický a praktický
krok k realizácii práva na bývanie. Jeho následné, rasovo motivované zrušenie,
bolo porušením povinnosti štátu, aby všetky orgány, celoštátne aj miestne,
vykonávali svoje funkcie spôsobom, ktorý nie je rasovo diskriminačný. 33
Okrem toho odvolaním uznesenia bol porušený aj zákaz diskriminácie týkajúcej
sa práva na bývanie. 34 CERD tiež zistil porušenie v tom, že chýbali právne
opravné prostriedky pre Rómov, aby napadli zrušenie prvého uznesenia a
uplatnili nárok na nápravu.35

33

34

35
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Valné zhromaždenie OSN (1969) Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem
rasovej diskriminácie (ICERD), článok 2.1 písm. a), k dispozícii na:
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm (16.8.2009).
Valné zhromaždenie OSN (1969) Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem
rasovej diskriminácie (ICERD), článok 5 písm. e) bod iii), k dispozícii na:
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm (16.8.2009).
Valné zhromaždenie OSN (1969) Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem
rasovej diskriminácie (ICERD), článok 6, k dispozícii na:
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm (16.8.2009).
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3. Európsky rámec: právo a politika
3. 1. Vplyv smernice o rasovej rovnosti
V júni 2000 Rada Európskej únie prijala smernicu 2000/43/ES z 29. júna 2000,
ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na
rasový alebo etnický pôvod (smernica o rasovej rovnosti), v ktorej je stanovený
19. júl 2003 ako konečný termín jej transpozície do legislatívy členských
štátov.36
Smernica sa vzťahuje na všetky osoby v súvislosti s verejným a súkromným
sektorom vrátane orgánov verejnej správy. Takže rozsah zákazu diskriminácie
zasahuje rôzne oblasti. Článok 3 ods. 1 písm. h) smernice o rasovej rovnosti
okrem iných uvádza „prístup k tovaru a službám, ktoré sú k dispozícii
verejnosti, vrátane bývania a ich poskytovanie“.
Podľa článku 13 smernice o rasovej rovnosti musia členské štáty zabezpečiť,
aby obete porušenia zásady rovnakého zaobchádzania mali k dispozícii opravné
prostriedky vedúce k účinným, primeraným a odradzujúcim sankciám proti
strane, ktorá túto zásadu porušila. Zároveň by mali určiť orgán alebo orgány na
podporu rovnakého zaobchádzania; tieto orgány by mali poskytovať nezávislú
pomoc obetiam diskriminácie pri presadzovaní ich sťažností, vykonávať
nezávislé prieskumy týkajúce sa diskriminácie, uverejňovať nezávislé správy
a vydávať odporúčania na riešenie akejkoľvek otázky týkajúcej sa
diskriminácie.

3.1.1. Kompetencie orgánov pre rovnosť
Vplyv smernice o rasovej rovnosti ako právneho nástroja na boj
proti diskriminácii v oblasti bývania sa líši medzi členskými štátmi. Takže
v niektorých prípadoch smernica nemala žiadny vplyv, buď preto, že bola
transponovaná iba nedávno (ako v prípade Českej republiky37) alebo preto, že
36
37

Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.
Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky schválila zákon (198/2009 Zb.)
transponujúci smernicu o rasovej rovnosti (ako aj smernicu o rovnosti pri zamestnávaní
(smernica Rady 2000/78/ES)) 17.6.2009; pozri http://www.equineteurope.org/405_3.html
(23.8.2009). Zákon nadobudol účinnosť 1.9.2009 s výnimkou ustanovení týkajúcich sa
verejného ochrancu práv určeného podľa smernice ako vnútroštátny orgán pre rovnosť; tieto
ustanovenia majú nadobudnúť účinnosť 1.12.2009. Kvalitu zákona kritizovali všetky strany
politického spektra, ako aj mimovládne organizácie. Zákon bude pravdepodobne zmenený
a doplnený po parlamentných voľbách na jeseň roku 2009.
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transponujúce právne predpisy nerozšírili rozsah pôsobnosti smernice na všetky
možné situácie bývania (ako v prípade Poľska a Lotyšska38).
Takmer všetky členské štáty EÚ už zriadili orgány pre rovnosť, ktoré môžu
prijímať sťažnosti na diskrimináciu,39 hoci rozsah ich mandátu sa líši. Napríklad
môžu mať oprávnenie na priame poskytnutie náhrady, napr. bez odvolania sa na
súd; alebo uložiť pokuty alebo vydať stanovisko alebo odporúčanie. Niektoré
orgány pre rovnosť sú v záujme získania záväzného rozhodnutia o zistení
diskriminácie oprávnené buď vo svojom vlastnom mene a/alebo v mene
žalobcu, začať súdne konanie pred súdom alebo orgánom podobným súdu,
ktorý preskúma prípady diskriminácie.
Je dôležité poznamenať, že niektoré orgány pre rovnosť prijali rôzne opatrenia,
aby zvýšili prioritu otázok týkajúcich sa Rómov a Travellerov. Napríklad
aktivisti Rómov a Travellerov sú zastúpení v radách orgánov pre rovnosť v
Írsku, Portugalsku a Rumunsku. Aj orgán pre rovnosť v Belgicku poveril
členov svojho personálu, aby sa zaoberali výlučne otázkami Rómov
a Travellerov. Orgány pre rovnosť v Írsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve
prijali stratégie týkajúce sa otázok Rómov a Travellerov, zatiaľ čo orgán pre
rovnosť v Portugalsku má špeciálny úrad, ktorý poskytuje informácie
o rómskych projektoch, ako aj vnútroštátne a medzinárodné správy o Rómoch.40
Iné orgány pre rovnosť, napríklad vo Francúzsku, v Grécku, Taliansku,
Rumunsku a vo Fínsku realizovali na základe sťažností týkajúcich sa otázok
bývania Rómov a Travellerov niektoré aktivity ad hoc alebo vypracovali
osobitné správy o otázkach týkajúcich sa Rómov a Travellerov. Takto orgán pre
rovnosť vo Francúzsku vytvoril pracovnú skupinu a vydal odporúčania
týkajúce sa Travellerov (vrátane otázok bývania). Grécky orgán pre rovnosť
nedávno uverejnil osobitnú správu o Rómoch, v ktorej sa uvádza, že niektorí
Rómovia, ktorí nie sú uvedení v obecných registroch, môžu mať problémy pri
podávaní žiadostí o pôžičky z programu dotácií na bývanie.41 Taliansky orgán
pre rovnosť zorganizoval senzibilizačnú kampaň42 o predsudkoch proti Rómom,

38

39
40

41

42
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Patērētāju tiesību aizsardzības likums (Zákon na ochranu práv spotrebiteľov) bol zmenený
a doplnený a pokrýva diskrimináciu v oblasti poskytovania bývania poskytovateľmi služieb (t.
j. podnikateľmi, realitnými agentúrami atď.). Občiansky zákonník však ešte len má byť
zmenený a doplnený, a preto smernicou o rasovej rovnosti stále nie sú pokryté súkromné
obchodné operácie.
Zoznam orgánov pre rovnosť je k dispozícii na:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=616&langId=en (15.9.2009).
Gabinete de Apoio à Comunidade Cigana [Úrad na podporu rómskej komunity]. Úrad má
svoju internetovú stránku, ktorá je k dispozícii na: http://www.ciga-nos.pt/Home.aspx
(16.9.2009).
Δημοτολογική Κατάσταση των Ελλήνων Τσιγγάνων, august 2009, k dispozícii na:
http://www.synigoros.gr/pdf_01/8289_3_Dimotologisi_Roma_Eidiki_Ekthesi.pdf
(18.9.2009). Správa obsahuje na konci anglické zhrnutie.
Pozri A. Simoni (2008) Správa o opatreniach na boj s diskrimináciou, správa o krajine /
aktualizovaná v roku 2007, Taliansko, stav k 29. februáru 2008, k dispozícii na:
http://www.non-discrimination.net/content/media/2007-IT-Country%20Report%20Final.pdf
(9.9.2009), s. 52.
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zatiaľ čo rumunský orgán pre rovnosť zorganizoval antidiskriminačné
semináre pre pracovníkov orgánov verejnej správy.

3.1. 2. Sťažnosti týkajúce sa bývania
Podľa článku 13 smernice o rasovej rovnosti43 sú členské štáty povinné určiť
jeden alebo viac orgánov na podporu rovnakého zaobchádzania pre všetky
osoby bez diskriminácie založenej na rasovom alebo etnickom pôvode. Tieto
orgány by mali minimálne poskytovať nezávislú pomoc obetiam diskriminácie
pri presadzovaní sťažností týkajúcich sa diskriminácie,44 vykonávať prieskumy,
uverejňovať nezávislé správy a vydávať odporúčania. Podľa článku 13 vlády
nemajú žiadnu povinnosť poverovať orgány pre rovnosť príležitostí ukladaním
pokút alebo sankcií. Ako vidno z uvedeného, niektoré členské štáty však udelili
svojim orgánom pre rovnosť príležitostí oveľa väčšiu právomoc.
Jedným zo spôsobov, akým tieto orgány poskytujú pomoc, je prevzatie
sťažnosti. Všetky orgány pre rovnosť príležitostí môžu prijímať sťažnosti proti
diskriminácii a skúmať ich – rozdiel medzi nimi spočíva v tom, aké opatrenie
môžu vykonať, keď sa predpokladá prípad diskriminácie. Spôsobom zisťovania
vplyvu smernice v oblasti bývania Rómov a Travellerov preto bude skúmanie
sťažností na údajnú diskrimináciu v oblasti bývania, ktoré podali
Rómovia/Travelleri orgánom pre rovnosť príležitostí vo svojej krajine. Presné
posúdenie podaných sťažností je však ťažké, pretože nie sú ľahko dostupné

43

44

Článok 13 uvádza toto: „1. Členské štáty určia orgán alebo orgány na podporu rovnakého
zaobchádzania pre všetky osoby bez diskriminácie na základe rasy alebo etnickom pôvode.
Tieto orgány môžu byť súčasťou orgánov poverených ochranou ľudských práv alebo
ochranou práv osôb na vnútroštátnej úrovni. 2. Členské štáty zabezpečia, aby do právomoci
týchto orgánov patrili:: - bez toho, aby bolo dotknuté právo obetí a práva združení, organizácií
alebo iných právnických osôb, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 2, poskytovanie nezávislej
pomoci obetiam diskriminácie pri podaní žaloby kvôli diskriminácii, - vykonávanie
nezávislých prieskumov týkajúcich sa diskriminácie, - uverejňovanie nezávislých správ
a vydávanie odporúčaní k akejkoľvek záležitosti, ktorá sa vzťahuje k takejto diskriminácii.“
Neexistuje žiadne usmernenie, čo znamená článok 13 ods. 2, keď uvádza, že pomoc, ktorá má
byť poskytnutá obetiam diskriminácie, má byť „nezávislá, čo už v roku 2006 podnietilo
expertov, aby požiadali o podrobnejšie vysvetlenie obsahu pojmov „nezávislá pomoc“ podľa
článku 13 smernice o rasovej rovnosti a „účinné sankcie“ podľa článku 15 smernice o rasovej
rovnosti. Pozri R. Holtmaat (2006) Katalyzátory zmeny? Orgány pre rovnosť podľa smernice
2000/43/ES – existencia, nezávislosť a účinnosť, k dispozícii na: http://www.stopdiscrimination.info/fileadmin/pdfs/Reports/Catalysts_for_Change_en.pdf (15.8.2009), s. 41 a
61. Podobne nemožno nájsť žiadne zmysluplné usmernenie v príslušných oznámeniach
Komisie; vo svojom prehľade o situácii týkajúcej sa smernice o rasovej rovnosti tieto veci
neriešila a zdá sa, že očakáva od Európskeho súdneho dvora (ESD), aby vydal konečné
pokyny k výkladu jednotlivých ustanovení smernice“. Pozri Európska komisia (2006)
Uplatnenie smernice 2000/43/ES z 29. júna 200, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod, KOM (2006) 643
v konečnom znení, Brusel 30. októbra 2006, s. 8.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0643en01.pdf (18.8.2009).
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štatistické údaje členené podľa tém a etnického pôvodu, buď v súvislosti so
sťažnosťami podanými orgánom pre rovnosť alebo ich výsledkami.
Podľa údajov zhromaždených od orgánov pre rovnosť v sieti RAXEN bolo
napriek tomu v období rokov 2000 až 2009 podaných orgánom pre rovnosť
alebo kanceláriám ombudsmanov v EÚ približne 550 sťažností súvisiacich
s bývaním Rómov/Travellerov. Z nich sa podľa zistenia siete RAXEN
v približne 35 prípadoch týchto sťažností zistilo porušenie predpisov alebo
dosiahlo urovnanie. Na základe výsledkov prieskumu EÚ-MIDIS
a kvalitatívnych dôkazov uvádzaných v správach medzinárodných organizácií je
opodstatnené konštatovanie, že veľmi veľa prípadov diskriminácie v súvislosti s
bývaním na základe rasového alebo etnického pôvodu vôbec nebolo
ohlásených.
Pokiaľ ide o charakter sťažností podaných na orgány pre rovnosť príležitostí,
nasledujúce prípady predstavujú prehľad početných problémov, s ktorými sa
stretávajú Rómovia a Travelleri v oblasti bývania:
Tehotná Rómka s tromi deťmi podpísala nájomnú zmluvu s jediným vlastníkom
v západnom Švédsku. O nejaký čas neskôr prenajímateľ zistil, že žena je
rómskeho etnického pôvodu a keď bola rodina mimo mesta, vymenil zámok na
byte, čím ju fakticky vysťahoval. Podľa vtedajšieho švédskeho ombudsmana
proti etnickej diskriminácii 45 bolo vysťahovanie rasovo motivované a úrad
ombudsmana podal sťažnosť proti prenajímateľovi na okresnom súde v
Linköpingu. Súd rozhodol, že prenajímateľ diskriminoval Rómku z dôvodu jej
etnického pôvodu a priznal jej odškodnenie vo výške 50 000 SEK (približne 5
000 EUR). Prenajímateľ sa odvolal na odvolacom súde v Göta, ale prípad sa
nakoniec vyriešil.46
V prípade z Fínska rómska rodina bez domova žiadala v rokoch 2005 a 2006
obec Himanka o pridelenie bytu, ale pri výbere žiadateľov o bývanie zo
zoznamu čakateľov ju vždy obišli. Rodina mala podozrenie, že to bolo kvôli jej
rómskemu pôvodu a podala sťažnosť ombudsmanovi pre národnostné menšiny.
V odpovedi na dopyt ombudsmana pre menšiny orgány miestnej samosprávy
argumentovali tým, že Himanka nie je pre Rómov ideálnym miestom na
bývanie, pretože neposkytuje žiadnu príležitosť zostať v kontakte s rómskou
kultúrou. Ombudsman sa rozhodol postúpiť prípad národnému tribunálu pre
diskrimináciu, ktorý konštatoval, že podľa tvrdenia obce bolo všetkým
žiadateľom ponúknuté bývanie do troch mesiacov od podania žiadosti, ale
sťažovatelia boli na zozname žiadateľov dlhšie ako dva roky, hoci bol
k dispozícii postačujúci počet bytov. Tribunál ďalej konštatoval, že obec
45

46
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Od 1.1.2009 boli štyri predchádzajúce úrady ombudsmanov pre diskrimináciu, menovite
ombudsmana pre rovnosť príležitostí (rodových), ombudsmana pre etnickú diskrimináciu,
ombudsmana pre zdravotné postihnutie a ombudsmana pre diskrimináciu kvôli sexuálnej
orientácii nahradené úradom Diskrimineringsombudsmannen [ombudsmana pre rovnosť].
DO OMED 2005/1209 (15.12.2008). Pozri aj súvisiacu vec, v ktorej bol rozsudok vynesený
v prospech žalobcu/navrhovateľa, odvolací súd v Göte, č. 3501-08.

Podmienky bývania Rómov a Travellerov v EÚ

Himanka zaobchádzala s rómskou rodinou menej priaznivo ako so žiadateľmi
patriacimi k väčšinovému obyvateľstvu. Vo svojich úvahách tribunál prihliadol
aj na skutočnosť, že osoby bez domova by mali byť uprednostnené pri výbere
nájomcov. Tribunál nariadil obci, aby upustila od diskriminačného postupu;
keďže to obec neurobila, tribunál rozhodol o uložení podmienečnej pokuty vo
výške 4 000 EUR, aby presadil dodržanie rozhodnutia o zákaze diskriminácie.47
Prípad z Írska ilustruje problémy Travellerov, ktorým niekedy čelia pri zaistení
voľného prístupu na dočasné stanovište. Miestne zastupiteľstvo so súhlasom
rodín bývajúcich na táborisku nechalo inštalovať závoru, ktorá bránila
žiadateľovi pri vjazde a výjazde s jeho dodávkovým vozidlom. Keď sa s nimi
skontaktoval a žiadal kľúč od závory oznámili mu, že kľúč nemôže dostať
a musí informovať miestny úrad 24 hodín pred zamýšľaným vstupom na
stanovište pre karavany alebo odchodom z neho. Sťažovateľ to považoval za
diskriminačné zaobchádzanie, pretože v minulosti Netravelleri dostávali kľúče
od závory a predložil na tento účel tribunálu pre rovnosť fotografie. Vo svojej
odpovedi miestne zastupiteľstvo tvrdilo, že takéto závory možno nájsť na
všetkých dočasných stanovištiach, pretože ich inštalácia je stanovená podľa
politického rozhodnutia 48 a že kľúče sa rovnako nevydávajú Travellerom aj
Netravellerom, aby sa chránili stanovište a obyvatelia, ktorí tam riadne bývajú.
Vyšetrujúci úradník pre rovnosť zistil, že dôvody uvádzané miestnym
zastupiteľstvom, pre ktoré osoby bývajúce na dočasnom stanovišti nedostávajú
kľúče od závor na vstupe k svojim domovom, neoprávňovali zastupiteľstvo na
menej priaznivé zaobchádzanie so sťažovateľom. Podľa úradníka pre rovnosť
rozdiel v zaobchádzaní so sťažovateľom a osobou, ktorá býva v konkrétnom
štandardnom netravellerskom ubytovaní bol založený na tom, že Traveller
nebol považovaný za zodpovednú osobu. Preto úradník konštatoval, že
sťažovateľ preukázal evidentný prípad diskriminácie. Odporcovi bolo uložené
zaplatiť sťažovateľovi 2 000 EUR ako zadosťučinenie za účinky diskriminácie
a bezodkladne poskytnúť kľúč od príslušnej závory. Nakoniec úradník pre
rovnosť tiež odporúčal miestnemu zastupiteľstvu, aby čo najrýchlejšie
preskúmalo, či je na táborisku závora odporúčaná podľa príslušných usmernení
potrebná.49
Prípad, ktorý bol podaný na rumunský orgán pre rovnosť (Národnú radu pre
boj proti diskriminácii – NCCD) veľmi zvýraznil štruktúrny charakter
problémov s bývaním, ktorým čelia Rómovia a Travelleri. Sťažnosti sa týkali
násilného vysťahovania desiatich až jedenástich rómskych rodín, každej
s najmenej piatimi príslušníkmi, bývajúcimi v devastovanej budove, ktorú si
prenajali od mesta Miercurea Ciuc. Podľa zistení vyšetrovania NCCDRómovia
boli presťahovaní do zariadenia na čistenie odpadových vôd na okraji mesta
a usídlení na nie veľmi upravenej ploche 700 – 800 štvorcových metrov
47
48

49

Syrjintälautakunta/Fínsky národný tribunál pre diskrimináciu (13.3.2007).
Menovite Ministerstvo životného prostredia a miestnej samosprávy (2002) Usmernenia pre
skupinové bývanie Travellerov, Dublin; Ministerstvo životného prostredia a miestnej
samosprávy.
Írsko/Tribunál pre rovnosť/DEC-S2008-004 (29.1.2008).
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ohradenej plotom. Dostali osem kovových chatrčí a sedem drevených domov
pripojených na elektrickú sieť a prevádzkovaný vodovod. Rómovia tvrdili, že
dve deti im zomreli a ich úmrtie pripisovali toxickému prostrediu. V odpovedi
na tieto tvrdenia starosta údajne vyhlásil, že ho zdravie detí nezaujíma, pretože
(Rómovia) majú aj tak „priveľa detí“. V skutočnosti starosta považoval
presťahovanie za „pozitívne opatrenie“ pre Rómov, pretože ich účty za služby
boli platené mestom. Vyšetrovanie NCCD však odhalilo, že pravou príčinou
premiestnenia Rómov na toto konkrétne miesto bol odpor miestneho
spoločenstva proti presťahovaniu na iné stanovištia. S odvolaním sa, okrem
iného, na články 8 a 14 Európskeho dohovoru o ľudských právach, NCCD
konštatoval, že mestské zastupiteľstvo mesta Miercurea Ciuc diskriminovalo
Rómov. Mesto dostalo pokutu 4 000 rumunských lei (približne 1 000 EUR). 50

3. 1. 3. Informovanosť Rómov a Travellerov o svojich
právach
Príliš obmedzený počet sťažností v súvislosti s diskrimináciou v bývaní na
základe rasového alebo etnického pôvodu podaných orgánom pre rovnosť
príležitostí by na prvý pohľad mohol naznačovať, že Rómovia a Travelleri
v skutočnosti nie sú závažne diskriminovaní, keď sa snažia zabezpečiť si
primerané bývanie. Nebolo by to však v súlade s mnohými správami
medzinárodných orgánov o strašných podmienkach bývania a všeobecne
rozšírenej diskriminácii, s ktorou sa stretli mnohí Rómovia a Travelleri.
Z analýzy51 nedávneho prieskumu EÚ-MIDIS vyplýva určité vysvetlenie tohto
nesúladu: v siedmich členských štátoch, v ktorých sa konal prieskum
medzi Rómami, iba každý deviaty (11,5 percenta) zo všetkých Rómov, ktorí
odpovedali, že boli diskriminovaní v prístupe k bývaniu v posledných 12
mesiacoch sa rozhodol oznámiť takéto incidenty príslušným organizáciám.
Tieto údaje naznačujú, že medzi Rómami sú veľmi vysoká miera
neoznamovania diskriminácie v súvislosti s bývaním. Veľká väčšina sa
rozhodla incident neoznámiť; väčšina bola presvedčená/verila, že nič
nedosiahnu, keď tak aj urobia. Mnohí respondenti uvádzali viacero dôvodov,
prečo to neoznámili. Takmer tri štvrtiny povedali, že „sa nič nezmení“, zatiaľ čo
41 percent uviedlo, že nevedia ako alebo kde majú takéto incidenty oznámiť.
Štvrtina respondentov sa tiež obávala možných negatívnych následkov pre seba,
ak diskrimináciu oznámia, pričom 16 percent sa obávalo zastrašovania
páchateľmi ako odvety.

50
51
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Rumunsko/Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (23.9.2005).
Pozri FRA (2009) Diskriminácia Rómov v súvislosti s bývaním vo vybraných členských
štátoch EÚ: skúsenosti a vnímanie diskriminácie v súvislosti s bývaním: analýza údajov EÚMIDIS.
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Respondenti dostali aj otázku týkajúcu sa informovanosti o právnych
predpisoch, ktoré zakazujú diskrimináciu v súvislosti s etnickým pôvodom pri
prenajímaní alebo kupovaní bytu (pozri graf). Iba štvrtina (27 percent) všetkých
respondentov uviedla, že vie o takýchto právnych predpisoch. Na rozdiel od
toho, polovica (47 percent) respondentov prieskumu nevedela o takýchto
právnych predpisoch a ďalších 23 percent respondentov si nebolo istých alebo
nemali žiadny názor. Tento trend bol evidentný v členských štátoch, v ktorých
sa vykonal prieskum, s výnimkou Grécka, v ktorom iba 13 percent
respondentov poznalo takéto právne predpisy a 85 percent uviedlo, že takéto
právne predpisy neexistujú. Tento nedostatok informovanosti o právach
nasvedčuje, že správa o práve nebyť diskriminovaný nedosiahla niektoré
z najzraniteľnejších menšín v Európe. Navyše skutočnosť, že asi 376 z približne
550 sťažností súvisiacich s bývaním Rómov/Travellerov podaných v celej EÚ
bolo podaných vo Fínsku a v Írsku asi znamená, že orgánom pre rovnosť
príležitostí v týchto krajinách sa do určitej miery podarilo zviditeľniť a získať
dôveru.
1.
Obr. 1 EÚ-MIDIS: Informovanosť o právnych predpisoch, ktoré zakazujú
diskrimináciu pri prenajímaní alebo kupovaní bytu (%)
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Implementácia antidiskriminačných právnych predpisov
V januári 2008 Národný diskriminačný tribunál vo Fínsku zistil diskrimináciu,
ktorej sa dopustila realitná spoločnosť v meste Raahe a uložil jej podmienečnú
pokutu vo výške 2000 EUR. Realitná spoločnosť súhlasila s prenájmom bytu
rómskemu žiadateľovi len pod podmienkou, že Úrad sociálnych služieb v Raahe
bude vystupovať ako ručiteľ za prenájom. Tribunál zistil, že v prípade
väčšinového obyvateľstva v podobných situáciách to nebol štandardný postup.
Tribunál preto dospel k záveru, že realitná spoločnosť zaobchádzala so
žiadateľom diskriminačným spôsobom na základe etnického pôvodu.52

Boj proti diskriminácii na švédskom trhu bývania v rokoch 2006 – 2008
Vtedajší ombudsman pre etnickú diskrimináciu financoval správu, ktorá
osobitne skúmala štrukturálnu a priamu diskrimináciu na trhu bývania počas
troch rokov. V tejto správe sú podrobne opísané formy diskriminácie, ako sú
kritériá prenájmu, prekážky pri kúpe, systémy sprostredkovania, nedostatok
transparentnosti atď., ktoré umožňujú nerovnosť a diskrimináciu. Správa
dokonca naznačuje, že niektoré z nich sú úmyselne systematizované. Zistili sa
aj pravidlá a postupy pretrvávajúce na trhu bývania, ktoré spôsobujú rôzne
formy diskriminácie. Správa obsahovala odporúčania pre národné vlády
a miestnu samosprávu, ako aj pre súkromných sprostredkovateľov bývania.
Rozpočet projektu bol 500 000 SEK (50 000 EUR).53

3. 2. Judikatúra Rady Európy
3.2.1. Európsky súd pre ľudské práva
Otázky bývania Rómov a Travellerov sú v čoraz častejšie predkladané
Európskemu súdu pre ľudské práva (ďalej len súd/ESĽP), ktoré väčšinou
uvádzajú porušenia ustanovení článku 3 (zákaz mučenia a neľudského alebo
ponižujúceho zaobchádzania), článku 8 (rešpektovanie súkromného a rodinného
52

53
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Rozhodnutie je k dispozícii na:
http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/sltk/home.nsf/PFBD/A85FDCAD7E5D1774C2257
3DA0049%208F0?opendocument (10.10.2009).
DO (2008) Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden – En rapport från DO:s
särskilda arbete under åren 2006-2008 kring diskriminering på bostadsmarknaden,
k dispozícii na:
http://www.sabo.se/SiteCollectionDocuments/DO_Bostadsrapport_2008_ny.pdf
(12.10.2009).
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života) Európskeho dohovoru o ľudských právach (ECHR) a článku 1 protokolu
č. 1 (ochrana majetku) k tomuto dohovoru.
Právo nebyť diskriminovaný chránia dve ustanovenia ECHR. Prvým je článok
14 (zákaz diskriminácie), ktorý nie je samostatným právom, čo znamená, že sa
môže uplatniť iba v spojení so zásadnými ustanoveniami dohovoru. Druhým
ustanovením je článok 1 protokolu 12, ktorý je samostatným ustanovením
zákazu diskriminácie nielen v súvislosti s právami chránenými dohovorom, ale
aj zákazu diskriminácie v širšom zmysle vrátane všetkých práv ustanovených
vo vnútroštátnom práve.54
Hoci žiaden z týchto článkov výslovne nepriznáva právo na bývanie, súd vo
svojej pôsobnosti ustálil rozšírenie ochrany na osoby v neistej bytovej situácii
a na osoby, ktorým hrozí nútené vysťahovanie. V Marzari v Taliansku (vo veci,
ktorá nesúvisela s Rómami/Travellermi) sa sťažovateľ trpiaci závažným
ochorením sťažoval na vysťahovanie a neposkytnutie vhodného náhradného
ubytovania. Po konštatovaní, že vysťahovanie z dôvodu neplatenia nájomného
bolo oprávnené, súd tiež konštatoval, že v niektorých prípadoch pravdepodobne
budú orgány povinné bývanie zabezpečiť. V tejto veci súd konštatoval, že
orgány nielenže vysťahovanie sťažovateľa na dlhý čas odložili, ale
v skutočnosti mu aj poskytli dom, hoci ho sťažovateľ nepovažoval za vhodný.
Preto súd rozhodol, že sťažnosť je neopodstatnená.55
Vo veci Stanková/Slovensko súd s odvolaním sa na slovenský ústavný súd
konštatoval, že obec neodôvodneným vysťahovaním sťažovateľky
a neposkytnutím primeraného náhradného ubytovania porušila ustanovenia
článku 8 ECHR.56 Súd naznačil, že okrem poskytnutia náhradného ubytovania
by v zásade boli opodstatnené ďalšie opatrenia zamerané na ochranu nájomcov.
Tieto opatrenia zahŕňajú pozastavenie vysťahovaní, 57 uloženie povinnosti
prenajímateľovi poskytnúť nájomcovi pred vysťahovaním náhradné
ubytovanie58, ako aj prijatie programov na kontrolu nájomného.59
Ďalším prípadom týkajúcim sa bývania je vec Wallová a Walla/Česká republika
(vec, ktorá nesúvisí s Rómami/Travellermi). 60 Tu bol súd kritický k orgánom
sociálneho zabezpečenia, ktoré prevzali starostlivosť o deti sťažovateľa
54
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Od 1. septembra 2009 je zmluvnou stranou protokolu 12 týchto šesť členských štátov:
Cyprus, Španielsko, Luxembursko, Holandsko, Rumunsko a Fínsko. Ďalších 13 členských
štátov sú jeho signatármi. Osem členských štátov nepodpísalo protokol (Bulharsko, Dánsko,
Francúzsko, Litva, Malta, Poľsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo).
ESĽP, rozhodnutie komory, 36448/97, (4.5.1999), pozri aj ESĽP, rozhodnutie komory,
Botta/Taliansko, 21439/93, (24.2.1998) a ESĽP, rozhodnutie komory, O’Rourke/Spojené
kráľovstvo, 39022/97 (26.6.2001).
ESĽP, rozsudok komory, 7205/02 (9.10.2007).
ESĽP, rozsudok veľkej komory, Immobiliare Saffi/Taliansko, 22774/93 (28.7.1999).
ESĽP, rozsudok komory, Schirmer/Poľsko, 68880/01 (21.9.2004).
ESĽP, rozsudky veľkej komory Mellacher a spol./Rakúsko 10522/83 (19.12.1989) a HuttenCzapska/Poľsko č. 35014/97 (19.6.2006).
ESĽP, rozsudok komory, 23848/04 (26.10.2006).
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a umiestnili ich v sociálnej inštitúcii iba na základe toho, že ich rodičia nemali
vhodné bývanie – čo je problém, ktorý majú mnohí Rómovia v Českej
republike. 61 Súd konštatoval, že orgány mali pomôcť sťažovateľom prekonať
ich problém s bývaním, namiesto uchýlenia sa k takémuto drastickému
opatreniu.
Pokiaľ ide o prípady Rómov a Travellerov súd uznal, že aj karavany umiestnené
na pozemku bez predchádzajúceho povolenia sa musia považovať za domovy
a spadajú do rozsahu pôsobnosti ustanovenia článku 8. Súd konštatoval, že za
určitých okolností dokonca aj protizákonne postavené obydlie možno
považovať za „majetok“ a jeho vlastníka za oprávneného na náhradu podľa
článku 1 protokolu č. 1 (právo na majetok).62 V súlade s týmto prístupom súd
zjavne prijal právny názor, že aj rómske chatrče 63 predstavujú obydlie a teda
spadajú do rámca článku 8 (súkromie a rodina). 64 Vo veci Connors/Spojené
kráľovstvo súd konštatoval, že Cigán, ktorého okamžite vysťahovali
z nehnuteľnosti obce, mal dostať príležitosť účinne napadnúť rozhodnutie
o jeho vysťahovaní skôr, ako k vysťahovaniu došlo.65
Nútené vysťahovania Rómov (často sprevádzané zbúraním ich obydlí úradnými
osobami) a Travellerov ešte viac zhoršuje ich už i tak problematické podmienky
bývania. V zásadnej veci Moldovan a iní/Rumunsko (č. 2)66 súd konštatoval, že
strašné podmienky bývania sťažovateľov po zbúraní ich domovov spolu
s rasovou diskrimináciou zo strany rôznych orgánov, ktorej boli
verejne vystavení pri vybavovaní svojich sťažností, takisto predstavujú
porušenie článku 3 dohovoru.
Séria nedávnych sťažností pred súdom, ktoré sa týkali údajného nezákonného
núteného vysťahovania Rómov, súvisí s problémom dostupných opravných
prostriedkov. Upozorňuje sa na to, že sťažovateľ môže predložiť sťažnosť súdu,
až keď (neúspešne) využil všetky dostupné vnútroštátne právne prostriedky,
ktorými by mohol dosiahnuť nápravu utrpenej ujmy. Vo väčšine prípadov to
61

62
63
64

65

66

28

ECRI (2009) Správa o Českej republike (štvrtý monitorovací cyklus), CRI(2009)30,
15.2.2009, k dispozícii na: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
(16.9.2009), odsek 144.
ESĽP, rozsudok veľkej komory, Öneryıldız/Turecko, 48939/99 (30.11.2004), pozri však
ESĽP, rozsudok komory, Hamer/Belgicko, 21861/03 (27.11.2007).
Výraz „chatrč“ sa tu používa na opis improvizovaných obydlí postavených Rómami. Tieto
chatrče sú obvykle postavené z drevených dosiek, plechov a nylonových fólií.
ESĽP, opis skutkových okolností, Evangelos Camalis a spol./Grécko, 5469/07, rozhodnutie
o oznámení (13.6.2008); súd si vyžiadal vyjadrenie vlády, či zbúranie chatrčí sťažovateľov
nebolo porušením článkov 3 a 8. V čase písania tejto správy nebolo konanie ukončené.
ESĽP, rozsudok komory, 66746/01, (27.5.2004). Je potrebné poznamenať, že súd kládol
významný dôraz na skutočnosť, že žiadateľ býval na zákonne zriadenom mieste, čim sa táto
vec líšila od prípadov „Cigánov“ v Spojenom kráľovstve, v ktorom sa žalobcovia usadili bez
získania potrebného povolenia. Pozri aj ESĽP, rozsudok komory, McCann/Spojené
kráľovstvo, 19009/04 (13.5.2008).
ESĽP, rozsudky komory, 41138/98 a 64320/01 (12.7.2005); pozri aj podobné veci ESĽP,
rozsudok komory, Kalanyos a spol./Rumunsko, 57884/00 (26.4.2007) a ESĽP, rozsudok
komory, Gergely/Rumunsko, 57885/00 (26.4.2007).
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bude podanie žaloby na súdoch. Ak sťažovateľ neskúsi tieto cesty, súd zamietne
sťažnosť ako „neprijateľnú“. Jediná výnimka z tohto pravidla je, ak navrhovateľ
presvedčí súd, že buď neexistuje prostriedok nápravy utrpenej ujmy, alebo je
neúčinný.
Vo veciach Camalis a spol./Grécko,67 Ibiši a spol./Grécko68 a Rasema Husovic
a spol./Taliansko, 69 sťažovatelia (všetci boli Rómovia protizákonne obývajúci
opustené nehnuteľnosti) nevyužili žiadny vnútroštátny prostriedok nápravy.
Namiesto toho tvrdili, že skutočnou ujmou, ktorú utrpeli, bolo zbúranie ich
obydlí a strata bývania. Argumentovali, že za daných okolností by jediným
účinným prostriedkom nápravy bola pomoc pri čo najrýchlejšom zaistení
bývania. Pretože neexistoval žiadny takýto právny prostriedok, tvrdili, že sa naň
nemohli odvolať. V pomerne prekvapujúcom kroku súd rozhodol o oznámení
tejto sťažnosti príslušným vládam a vyžiadal si ich vyjadrenie o tom, či sú
k dispozícii nejaké prostriedky na nápravu vo veci samej a či sťažovatelia
neboli diskriminovaní na základe ich etnického pôvodu. V skutočnosti vo veci
Rasema Husovic a spol./Taliansko jednou z otázok, ktoré súd adresoval
talianskej vláde bolo, či vláda poskytla rómskym sťažovateľom nejaký druh
pomoci po ich vysťahovaní, zatiaľ čo vo veci Ibiši a spol./Grécko sa súd pýtal,
aké opatrenia prijali orgány na realistické a udržateľné vyriešenie ťažkej
situácie sťažovateľov.
Toto by sa dalo považovať za postupný vývoj judikatúry súdu v súvislosti
s Rómami a Travellermi. Veľmi dôležitý aspekt judikatúry súdu podľa článku 8
v prípadoch „Cigánov“ v Spojenom kráľovstve70 sa týka existencie náhradného
ubytovania v prípadoch vysťahovania, ako aj charakteru tohto ubytovania
v prípadoch týkajúcich sa Travellerov. Hoci tieto sťažnosti nakoniec pred
súdom neuspeli, súd aj tak konštatoval, že štáty majú povinnosť uľahčiť
„cigánsky spôsob života“. 71 Súd ďalej vyjadril právny názor, že dostupnosť
67
68

69

70

71

ESĽP, opis skutkových okolností, 5469/07, rozhodnutie o oznámení (13.6.2008). V čase
písania tejto správy nebola vec ukončená.
ESĽP, opis skutkových okolností, 47236/07, rozhodnutie o oznámení z 2. februára 2008.
Jednou z otázok súdu položených gréckej vláde bolo, či majú „prístup k účinnému
a dostupnému postupu, ktorý im umožní vysloviť svoje obavy príslušným orgánom
a zúčastniť sa na procese rozhodovania súvisiacom s ich prípadným presťahovaním“. V čase
písania tejto správy nebola vec ukončená.
ESĽP, Exposé des faits et Questions aux Parties, Rasema Husovic et autres c. Italie, 4830/05,
rozhodnutie o oznámení z 30. júla 2007. Po poskytnutí ubytovania sťažovateľom, títo
oznámili súdu svoj úmysel stiahnuť sťažnosť a súd vyškrtol vec zo svojho zoznamu. ESĽP,
rozsudok komory, Rasema Husovic a spol./Taliansko, 4830/05, 13. 5. 2008.
ESĽP, veľká komora, Chapman/Spojené kráľovstvo, 27238/95; ESĽP, veľká komora,
Beard/Spojené kráľovstvo, 24882/94; ESĽP, veľká komora, Coster/Spojené kráľovstvo,
24876/94; ESĽP, veľká komora, Lee/Spojené kráľovstvo 25289/94; ESĽP, veľká komora,
Jane Smith/Spojené kráľovstvo 25154/94. Veľká komora spojila všetkých päť vecí a vyniesla
rozsudok 18. januára 2001.
ESĽP, veľká komora, Chapman/Spojené kráľovstvo, č. 27238/95 (18.1.2001), odsek 96: „Aj
keď príslušnosť k menšine s tradičným životným štýlom odlišným od životného štýlu väčšiny
neposkytuje imunitu pred všeobecnými právnymi predpismi určenými na ochranu majetku
komunity ako celku, ako je životné prostredie, môže ovplyvniť spôsob, akým sa takéto právne
predpisy uplatňujú. Ako je naznačené vo veci Buckley, zraniteľné postavenie Cigánov ako
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náhradného ubytovania je hľadisko, na ktoré by mali vziať do úvahy orgány
požadujúce vysťahovanie, 72 čím naznačil, že vysťahovanie, ktoré nie je
sprevádzané poskytnutím náhradného ubytovania, môže byť v rozpore
s článkom 8.73
V tejto súvislosti, a v tom možno toto rozhodnutie súdu považovať za medzník,
súd vo veci Jordanova a spol./Bulharsko vyhovel návrhu bulharských Rómov
a podľa pravidla 39 rokovacieho poriadku súdu,74 uviedol predbežné opatrenia,
ktorými mala bulharská vláda účinne pozastaviť vysťahovanie,75 čo sa aj stalo.
Okrem toho pri oznámení sťažnosti bulharskej vláde súd vyzval vládu, aby sa
vyjadrila, prečo orgány, ktoré dlhé roky tolerovali osadu Rómov, teraz chcú
uplatniť právo na pozemky a či plánujú uskutočniť konkrétne projekty, ktorými
by pomohli všetkým sťažovateľom, a najmä zraniteľnejším osobám, ako sú deti,
chorí a starí ľudia, zabezpečiť si bývanie.76

72
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74

75
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menšiny znamená, že ich potrebám odlišného životného štýlu by sa mala venovať osobitná
pozornosť v príslušnom regulačnom plánovacom rámci a pri prijímaní rozhodnutí
v osobitných veciach […] V tejto súvislosti ukladá článok 8 členským štátom povinnosť
uľahčovať spôsob života Cigánov“.
ESĽP, veľká komora, Chapman/Spojené kráľovstvo, č. 27238/95 (18.1.2001), odsek 103:
„Ďalším relevantným hľadiskom, ktoré majú vziať na prvom mieste do úvahy vnútroštátne
orgány, je fakt, že ak nie je k dispozícii náhradné ubytovanie, zásah je vážnejší, ako keby
takéto ubytovanie bolo k dispozícii. Čím je náhradné ubytovanie vhodnejšie, tým menej
závažný je zásah predstavovaný presťahovaním sťažovateľa z doterajšieho existujúceho
ubytovania“. Nakoniec súd rozhodol (v bodoch 112 – 113), že sťažovateľka mala k dispozícii
alternatívne stanovištia a že nepredložila súdu žiadne osobitné hľadiská, ktoré by sa mohli
vziať do úvahy (napr. nedostatok zdrojov pre ňu).
ESĽP, rozhodnutie komory, Codona/Spojené kráľovstvo, 485/05 (7.2.2006). Podobnú vec
týkajúcu sa francúzskych Travellerov si pozrite v ESĽP, rozsudok komory, Gabriel Louis
Stenegry a Mme Sonia Adam/Francúzsko 40987/05, (22.5.2007). V oboch prípadoch súd
konštatoval, že orgány sťažovateľom (britským Cigánom a francúzskym Travellerom) po ich
vysťahovaní skutočne poskytli náhradné ubytovanie, v dôsledku čoho nebol porušený článok
8, aj keď poskytnuté ubytovanie úplne neuspokojovalo ich kultúrne potreby. Je potrebné
poznamenať, že vo veci Codona súd naznačil, že dlhodobé neposkytnutie kultúrne
primeraného bývania sťažovateľovi by skutočne mohlo byť porušením dohovoru.
Po úspešnom vyžiadaní informácií podľa pravidla 39 môže Európsky súd pre ľudské práva
naznačiť vláde, aby prijala konkrétne opatrenia do preskúmania sťažnosti súdom (napr. či
sťažovateľ podal sťažnosť týkajúcu sa jeho bezprostredne hroziacej deportácie do krajiny,
v ktorej podľa jeho tvrdenia bude obeťou mučenia, vtedy súd môže nariadiť vláde, aby ho do
preskúmania sťažnosti nedeportovala). Súd vyhovie požiadavkám pravidla 39 iba v
prípadoch, ak je ohrozený život alebo zdravie sťažovateľa s poukázaním na porušenie článku
2 alebo 3 dohovoru. V tomto prípade to naznačuje, že súd vzal do úvahy, že vysťahovanie
Rómov by vystavilo ich a ich rodiny ohrozeniu života alebo zdravia.
Tieto opatrenia neboli zverejnené, ale na základe vyžiadaného výsledku bulharská vláda
neprikročila k vysťahovaniu.
ESĽP, opis skutkových okolností a otázky účastníkom, Jordanova a spol./Bulharsko,
25446/06, rozhodnutie o oznámení z 8. júla 2008.
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3.2.2. Európsky výbor sociálnych práv
Pôvodná Európska sociálna charta z roku 1961 aj revidovaná Európska sociálna
charta (ESC) z roku 1996 obsahujú ustanovenia, ktoré priamo (článok 16) alebo
nepriamo (článok 31) súvisia s bývaním. Charta (originál, ako aj revízia)
ustanovujú, že zahrnuté práva by sa mali vykonávať nediskriminačným
spôsobom.
Európsky výbor sociálnych práv (ECSR) je orgán poverený dohľadom
nad vykonávaním Európskej sociálnej charty zmluvnými štátmi. Pritom výbor
skúmal otázku bývania Rómov a Travellerov vo všeobecnosti a ich prístup
k bývaniu osobitne v mnohých prípadoch, vo svojich záveroch prijatých
v súvislosti s dodržiavaním charty zmluvnými štátmi a vo svojich
rozhodnutiach o kolektívnych sťažnostiach. K dnešnému dňu boli vyhlásené tri
rozhodnutia o kolektívnych sťažnostiach, ktoré sa týkali výlučne bývania
Rómov, 77 ako aj ďalšie dve, 78 ktoré sa týkali bývania vo všeobecnosti, ale
obsahovali aj zložku bývania Travellerov. V auguste 2009 boli vyhlásené za
prípustné ďalšie dve kolektívne sťažnosti na bývanie, ktoré sa prejednávali pred
ECSR, zatiaľ čo tretia bola zaregistrovaná.79
2.

3.

Podľa ECSR, primerané bývanie znamená obydlie, ktoré je konštrukčne
zaistené a bezpečné z hygienického a zdravotného hľadiska, ako aj obydlie,
ktoré nie je preplnené a ktoré má prístup k potrebnej vybavenosti pre verejnosť,
ako je odvoz odpadu, elektrina, vykurovanie a voda. Jeho držitelia by mali mať
právnu istotu držby. Hoci poskytnutie dočasného prístrešia by mohlo byť za
určitých okolností potrebné, malo by tiež spĺňať niektoré normy a malo by byť
cenovo dostupné. Tým, ktorí žijú v takomto ubytovaní, by sa malo v primeranej
lehote poskytnúť primerané (t. j. stále) bývanie. V súvislosti s Travellermi by sa
pod bývaním mala chápať existencia dostatočného počtu primerane vybavených
dočasných stanovíšť.80 Čo sa týka cenovej dostupnosti, dom sa bude považovať
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ECSR, rozhodnutie o veci samej, ERRC/Grécko, kolektívna sťažnosť 15/2003, (8.12.2004),
ECSR, rozhodnutie o veci samej, ERRC/Taliansko, kolektívna sťažnosť č. 27/2004,
(7.12.2005), ECSR, rozhodnutie o veci samej, ERRC/Bulharsko, kolektívna sťažnosť č.
31/2005, (18. október 2006). Všetky rozhodnutia, ako aj súvisiaca dokumentácia, sú
k dispozícii na: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_en.asp
(19.8.2009).
ECSR, rozhodnutie o veci samej, International Movement ATD Fourth World/Francúzsko,
kolektívna sťažnosť č. 33/2006, (5.12.2007) a ECSR, rozhodnutie o veci samej, Európska
federácia národných združení pracujúcich s bezdomovcami (FEANTSA)/Francúzsko,
kolektívna sťažnosť č. 39/2006 (5.12.2007).
ECSR, rozhodnutie o prípustnosti, Medzinárodné stredisko pre zákonnú ochranu ľudských
práv (INTERIGHTS)/Grécko, kolektívna sťažnosť č. 49/2008, (23.9.2008), ECSR,
rozhodnutie o prípustnosti, ERRC /Francúzsko, kolektívna sťažnosť č. 51/2008, (23.9.2008),
a Centrum pre práva na bývanie a vysťahovanie (COHRE)/Taliansko, kolektívna sťažnosť č.
58/2009, zaregistrovaná 29.5.2009.
ECSR, rozhodnutie o veci samej, ERRC/Grécko, kolektívna sťažnosť 15/2003 (8.12.2004)
odseky 24 – 25 a 46, ERRC/Taliansko, kolektívna sťažnosť č. 27/2004 (7.12.2005), odsek 35,
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za cenovo dostupný, keď domácnosť bude môcť zaplatiť počiatočné náklady
(ako sú vklad a preddavok nájomného) a dlhodobo uhrádzať bežné nájomné
a iné náklady (poplatky za služby spojené s užívaním a za údržbu), a pritom
udržiavať aspoň minimálnu životnú úroveň vzhľadom na kritériá príslušného
spoločenstva.81 ECSR tiež výslovne poukázal na súvislosť medzi neprimeraným
bývaním a zdravotnými rizikami.82
ECSR podrobne riešil otázku ochrany pre núteným vysťahovaním
a vysťahovanie definoval ako „odňatie obydlia osobe, ktorá ho užívala z dôvodu
jej platobnej neschopnosti alebo nesprávneho užívania“.83 K vysťahovaniu by
malo dôjsť iba ak je to nevyhnutné, a aj vtedy musí vysťahovanie spĺňať
príslušné normy, ktoré by mali dostatočne chrániť práva dotknutých osôb. Tieto
pravidlá by mali obsahovať predchádzajúcu konzultáciu s dotknutými osobami,
náležité oznámenie o dátume vysťahovania a mali by stanoviť okolnosti, za
akých sa vysťahovanie môže uskutočniť. Náhradné ubytovanie alebo dotácie na
podporu bývania by sa mali poskytnúť dokonca aj v prípade, keď je
vysťahovanie odôvodnené verejným záujmom. Právne opravné prostriedky, ako
aj právna pomoc by mali byť poskytnuté osobám, ktoré sa majú vysťahovať a
pre prípady nezákonných vysťahovaní sa má poskytnúť náhrada. 84 Uvedené
požiadavky sú kumulatívne: hoci podľa francúzskeho práva mnohé z týchto
požiadaviek boli splnené (napríklad príslušné orgány sa snažili zabrániť
vysťahovaniu, bolo zaslané primerané oznámenie a vysťahovanie sa nekonalo
počas zimného obdobia), francúzske právo neposkytuje žiadne záruky, že
vysťahované osoby budú znovu ubytované. To podľa ECSR postačovalo na
konštatovanie, že Francúzsko porušuje ustanovenie článku 31 ods. 2 charty.85
Vo svojom rozhodnutí o kolektívnej sťažnosti č. 31/2005 ERRC/Bulharsko
výbor ECSR konštatoval, že osoby, ktorých práva nie sú primerane chránené
zákonom, môžu byť donútené porušiť zákon, aby uspokojili svoje základné
potreby. Toto by však nemalo slúžiť na ospravedlnenie ďalšieho zbavovania ich
práv alebo nevykonania opatrení na zvrátenie tejto situácie. Výbor upozornil, že
hoci sa podmienky legalizácie protizákonných obydlí zdajú neutrálne, na
Rómov majú nepriamy diskriminačný účinok, pretože sa v nich neprihliadla na
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ECSR, rozhodnutie o veci samej, ERRC/Bulharsko, kolektívna sťažnosť č. 31/2005
(18.10.2006), odsek 56.
ECSR, rozhodnutie o veci samej, International Movement ATD Fourth World/Francúzsko,
kolektívna sťažnosť č. 33/2006 (5.12.2007), odsek 94.
ECSR, rozhodnutie o veci samej, ERRC/Bulharsko, kolektívna sťažnosť č. 46/2007,
(3.12.2008) odsek 47.
ECSR, rozhodnutie o veci samej, International Movement ATD Fourth World/Francúzsko,
kolektívna sťažnosť č. 33/2006 (5.12.2007), odsek 78.
Pozri napr. ECSR, rozhodnutie o veci samej, ERRC/Grécko, kolektívna sťažnosť č. 15/2003
(08.12.2004), odsek 51, ECSR, rozhodnutie o veci samej, ERRC/Taliansko, kolektívna
sťažnosť č. 27/2004 (7.12 2005), odsek 41, ECSR, rozhodnutie o veci samej,
ERRC/Bulharsko, kolektívna sťažnosť č. 31/2005 (18.10.2006), odsek 52, ECSR, rozhodnutie
o veci samej, International Movement ATD Fourth World/Francúzsko, kolektívna sťažnosť č.
33/2006 (5.12.2007), odsek 78.
ECSR, rozhodnutie o veci samej, International Movement ATD Fourth World/Francúzsko,
kolektívna sťažnosť č. 33/2006 (5.12.2007), ods. 80.
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dlhodobú neschopnosť štátu riešiť potreby bývania Rómov integrovaným
a koherentným spôsobom. V dôsledku toho bolo menej pravdepodobné, že
obydlia Rómov budú legalizované, pretože nemôžu splniť príslušné kritériá.86
Toto na druhej strane znamenalo, že Rómovia boli s vyššou pravdepodobnosťou
vysťahovaní z nelegalizovaných obydlí. 87 ESCR podobne konštatoval, že
príčinou nedostatku miest na zastavenie pre francúzskych Travellerov mohla
byť nedostatočná implementácia francúzskej politiky v oblasti zabezpečenia
dočasných stanovíšť. Preto Travelleri s vyššou pravdepodobnosťou musia
parkovať svoje karavany protizákonne s vyšším rizikom vysťahovania.88

3. 3. Právo na bývanie a ochrana pred núteným
vysťahovaním podľa vnútroštátnych
právnych predpisov
Bývanie spadá v prvom rade do pôsobnosti členských štátov EÚ. Otázka
diskriminácie spadá do pôsobnosti EÚ, ako už bolo uvedené, prostredníctvom
smernice o rasovej rovnosti, článok 3 ods. 1 písm. h). V charte základných práv
EÚ sa potvrdzuje, že „uznáva“ právo na sociálnu a bytovú pomoc s cieľom
zabezpečiť dôstojnú existenciu pre všetky osoby, ktoré nemajú dostatok
prostriedkov. 89 Charta sa však oslovuje na členské štáty „výlučne vtedy, ak
uplatňujú právo Únie.“ Práva, ako je uvedené právo, sa musia vykladať „podľa
pravidiel ustanovených právom Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi
a praxou“. 90 V členských štátoch existujú rôzne prístupy k právu na bývanie
v ich vnútroštátnych právnych poriadkoch.
Niektoré členské štáty zaviedli právo na bývanie, ktoré môže byť uplatnené
pred súdom; napríklad vo Francúzsku,91 v autonómnej oblasti Katalánsko92 v
Španielsku (podobný zákon je prerokúvaný v Andalúzii) 93 a v Škótsku
v Spojenom kráľovstve. 94 Trochu iný prístup bol uplatnený v Poľsku, kde
zákon zabezpečuje, že za žiadnych okolností nikto nemôže ostať bez domova;
86
87
88
89

90
91
92
93
94

ECSR, rozhodnutie o veci samej, ERRC/Bulharsko, kolektívna sťažnosť č. 31/2005
(18.10.2006), odsek 55.
ECSR, rozhodnutie o veci samej, ERRC/Bulharsko, kolektívna sťažnosť č. 31/2005
(18.10.2006), odsek 56.
ECSR, rozhodnutie o veci samej, International Movement ATD Fourth World/Francúzsko,
kolektívna sťažnosť č. 33/2006 (5.12.2007), odsek 151.
Pozri článok 34 ods. 3 charty. Hoci charta ešte nie je právne záväzná, očakáva sa, že bude
mať vplyv na príslušné politiky EÚ. Pozri aj článok 21 charty, ktorý obsahuje komplexné
ustanovenie o nediskriminácii.
Pozri článok 51 ods. 1 charty.
Francúzsko/Loi 2007-290 (5.3.2007), známy ako Loi DALO (Droit au Logement Opposable).
Katalánsko/Ley 18/2007 (28.12.2007).
Andalúzia/Anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda (návrh zákona o práve na
bývanie).
Škótsko/ Zákon o bezdomovstve atď. (Škótsko) 2003 (5.3.2003).
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dokonca ak vysťahovanej osobe nebolo pridelené sociálne bývanie,
vysťahovanie sa pozastaví, až kým buď miestny orgán alebo prenajímateľ, ktorý
vysťahovanie požaduje, neposkytne dočasné ubytovanie v rovnakej alebo
blízkej lokalite s aspoň piatimi štvorcovými metrami obytného priestoru na
osobu.95 V Spojenom kráľovstve majú miestne úrady podľa zákona o bývaní
z roku 1996 povinnosť poskytnúť ubytovanie ľuďom, ktorí sú považovaní za
„bezdomovcov“ a majú „naliehavú potrebu“ ubytovania. 96 V Maďarsku
ústavný súd interpretoval ústavu tak, že ukladá štátu povinnosť poskytnúť
ubytovanie osobe, ktorá je v priamom ohrození života.97
Väčšina členských štátov EÚ prijala verejné celoštátne a/alebo regionálne
politiky bývania pre svojich štátnych príslušníkov, z ktorých môžu mať úžitok
aj Rómovia a Travelleri. Napríklad boli to práve politiky bývania pre širokú
verejnosť, ktoré mali dôležitý vplyv na bytovú situáciu Rómov v Španielsku98 a
Portugalsku.99
Prístup Travellerov ku kultúrne primeranému bývaniu si zasluhuje osobitnú
zmienku. Hoci Írsko100 a Spojené kráľovstvo101 schválili právne predpisy na
poskytovanie konkrétneho sociálneho ubytovania pre Travellerov vo forme
napr. dočasných stanovíšť alebo programov skupinového bývania, počet
dostupných táborísk je veľmi obmedzený. Neexistencia dostupných plôch
spojená s nedostatkom akejkoľvek perspektívy pokroku a trvalá hrozba
vysťahovania viedli mnohých Travellerov k hľadaniu ubytovania v stálom
ubytovaní. Podobne, hoci Belgicko 102 a Grécko formálne uznávajú právo
Rómov a Travellerov na kočovný/polokočovný spôsob života, poskytovanie
primeraného ubytovania je tak obmedzené, že sa im ich právo v skutočnosti
odopiera. V Holandsku v minulosti existoval osobitný zákon o Travelleroch,

95
96
97
98
99
100
101

102
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Poľsko/Dz. U. 1964/43/296 (17.11.1964), článok 1046 zmenený a doplnený v roku 2005.
Spojené kráľovstvo/Zákon o bývaní 1996 (24.7.1996).
Maďarsko/Ústavný súd, uznesenie č. 42/2000 (XI. 8.).
Španielsko/Ley 41/1980 (5.7.1980).
Programa Especial de Realojamento (PER) [Osobitný program pre nové bývanie], ktorý sa
začal v roku 1993.
Írsko/Zákon o bývaní (ubytovanie Travellerov) z roku 1998 (13.7.1998).
Spojené kráľovstvo bolo jednou z prvých krajín, ak nie vôbec prvou krajinou, ktorá prijala
právny predpis o bývaní Travellerov vo forme zákona o stanovištiach pre karavany a riadení
rozvoja z roku 1960 (29.6.1960) a neskôr zákona o stanovištiach pre karavany z roku 1968
(26.7.1968). V súčasnosti je najdôležitejšou zmenou, ktorá sa týka ubytovania Travellerov,
schválenie obežníka č. 1/2006, Plánovanie stanovíšť pre karavany pre Cigánov a Travellerov
úradu podpredsedu vlády, ktorý ustanovuje vnútroštátne usmernenie týkajúce sa plánovacích
aspektov pri vyhľadávaní a zriaďovaní stanovíšť pre Travellerov.
Je potrebné rozlišovať v súvislosti s dostupnosťou stanovíšť v rôznych belgických regiónoch:
Flámsko, región hlavného mesta Brusel a Valónsko: 1) vo flámskom regióne sa Rómom a
Travellerom priznáva právo na kočovný a polokočovný spôsob života de facto aj de jure.
Oficiálne dočasné stanovištia sú k dispozícii, hoci ich počet je nedostatočný; 2) v regióne
hlavného mesta Bruselu a vo Valónsku nie je kočovný/polokočovný spôsob života oficiálne
zahrnutý do regionálnych právnych predpisov o bývaní. Chýbajú vhodné trvalé oficiálne
dočasné stanovištia pre Rómov a Travellerov, hoci sa často toleruje využívanie určitých plôch
ako dočasných stanovíšť . Ale ani týchto stanovíšť nie je dosť.
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ale časom bol zrušený. 103 Následne boli existujúce stanovištia rozobrané a
Travellerom sa sprístupnil iba obmedzený počet nových. To viedlo k preplneniu
existujúcich stanovíšť a stále častejšie k uchyľovaniu sa Travellerov k
„normálnemu“ sociálnemu ubytovaniu.
Viacero členských štátov poskytlo podnety na boj proti segregácii. Napríklad v
Maďarsku musia byť žiadosti miestnych orgánov o finančnú podporu
projektov bývania zo štrukturálnych fondov EÚ sprevádzané jasnou politikou
rovnakých príležitostí; miestne orgány musia preto vypracovať opatrenia na
integrovanie Rómov do sociálnej štruktúry. 104 Okrem toho maďarský zákon
z roku 2003 o rovnakom zaobchádzaní a podpore rovnakých príležitostí 105
osobitne rieši otázku segregácie bývania.106 Na Slovensku, aj keď nie povinne
sa odporúča zahrnúť antidiskriminačnú dimenziu do politík bývania pre
Rómov. 107 Podobne vo Fínsku by obce mali brať do úvahy otázky bývania
Rómov pri príprave svojich plánov etnickej rovnosti, hoci nie sú predpísané
žiadne sankcie, ak tak neurobia.108
mnohých členských štátoch závisia konkrétne programy bývania pre Rómov
a Travellerov od ďalších právnych predpisov na ich vykonanie, ktoré sa nie
vždy zavedú včas. Na druhej strane krajiny ako Írsko, Taliansko, (na
regionálnej úrovni) a Francúzsko prijali konkrétne zákony o bývaní Rómov
a Travellerov, ktoré sú v súčasnosti v platnosti.109 V minulosti mali také zákony
aj Fínsko110 a Holandsko, ale boli už zrušené.
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Holandsko/Woonwagenwet 1968 (Zákon o karavanoch z roku 1968); zákon bol zrušený v
roku 1999.
Takže podľa Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) [Nový plán rozvoja Maďarska
(NHDP)] musia miestne orgány vypracovať stratégie integrovaného urbanistického rozvoja
vrátane plánov proti segregácii. O pokroku, ktorý sa doteraz dosiahol, pozri Szociális és
Munkaügyi Minisztérium (2008) Kormányzati intézkedések a lakhatási szegregáció
visszaszorítására, k dispozícii na: http://www.romaweb.hu/romaweb/index.html (27.3.2009).
Maďarsko/Zákon č. CXXV z roku 2003.
Zákon ustanovuje konkrétne typy situácií súvisiacich s bývaním, v ktorých priamo alebo
nepriamo nebude dodržaný predpoklad rovnakého zaobchádzania s osobami s chránenými
charakteristikami v podmienkach poskytovania štátnej alebo miestnej podpory bývania,
preferencií alebo dotácií úrokov; v procese predaja alebo prenechania bytov a stavebných
pozemkov vo vlastníctve štátu alebo obcí; pri priamom alebo nepriamom odmietnutí vydať
stavebné povolenie alebo stanoviť jeho podmienky kvôli ktorejkoľvek z chránených
charakteristík. Zákon takisto stanovuje, že ustanovenia týkajúce sa bývania nemôžu smerovať
k neúmyselnej segregácii skupín populácie s ktoroukoľvek z chránených charakteristík.
Slovensko/Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (2006) Postupy prípravy a
vzorové projekty výstavby bytov nižšieho štandardu, s. 3.
Fínsko/21/2004 (20.2.2009).
Toto neznamená, že neboli prijaté iné právne nástroje (napr. ministerské rozhodnutia) alebo
zákony ustanovujúce opatrenia pre zraniteľné skupiny, ktoré sa odvolávajú na Rómov
a Travellerov. Pozornosť sa tu zameriava skôr na zákony, ktoré sa zaoberajú výlučne
a výslovne otázkami Rómov a Travellerov. Napríklad v Slovinsku bol prijatý zákon týkajúci
sa Rómov, ktorý obsahuje, okrem iného, ustanovenia upravujúce povinnosti štátu v súvislosti
so situáciou Rómov v oblasti bývania.
Fínsko/Mustalaisasiain neuvottelukunta (1981) Mustalaiset vähemmistönä suomalaisessa
yhteiskunnassa [zákon o zlepšovaní bytových podmienok Cigánov].
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Rakúsko, 111 Francúzsko, 112 Nemecko 113 a Slovinsko 114 majú zavedené
mechanizmy a postupy na riešenie príčin, ktoré by mohli viesť k vysťahovaniu
osoby, a na pomoc pri ich predchádzaní. V Taliansku115 je možné v určitých
prípadoch pozastaviť výkon rozhodnutia o vysťahovaní až na 18 mesiacov116,
zatiaľ čo v Nemecku možno vysťahovanie odložiť (prípadne na neurčito), ak
nájomca neporušil závažným spôsobom svoju zmluvu a môže dokázať, že strata
bytu by mu spôsobila osobitné ťažkosti (za takéto ťažkosti možno považovať
nenájdenie primeraného bývania na presťahovanie).117 Poľsko118 a Lotyšsko119
by sa tiež mali spomenúť v súvislosti s uložením vlastníkovi domu (súkromnej
osobe), aby za určitých okolností našiel nájomníkovi náhradné ubytovanie pred
jeho vysťahovaním. Mnohé miestne orgány v Maďarsku120 rozhodli, že počas
zimy (obvykle od novembra a decembra do marca) sa majú vysťahovania
pozastaviť; vo Francúzsku121 je vo všeobecnosti vysťahovanie pozastavené od
1. novembra do 15. marca a v Poľsku 122 od 1. novembra do 30. marca. V
Rakúsku 123 a Belgicku 124 zákon vyžaduje oznámenie nariadenia/požiadavky
vysťahovania príslušným úradom, aby mohli pomôcť vysťahovaným rodinám
alebo rodinám, ktoré majú byť vysťahované, nájsť ubytovanie v dostatočnom
predstihu.
V súvislosti s postupmi, pri ktorých je nariadené vysťahovanie, dôkazy siete
RAXEN naznačujú schému právnych postupov; dôvodmi na vysťahovanie sú
neplatenie nájomného, porušenie iných podmienok zmluvy, zapríčinenie
majetkovej ujmy atď. Vo všeobecnosti je súdne preskúmanie vysťahovania
111
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A. Schoibl, H. Schoibl (2006) Wohnungslosigkeit in Österreich: Grundauswertung der
quantitativen Angaben, aus der Fragebogenerhebung ‚Wohnungslosenhilfe und
gesundheitsbezogene Dienstleistungen für wohnungslose Menschen’, k dispozícii na:
http://www.helixaustria.com/uploads/media/Kurzbericht_zu_Wohnungslosigkeit_in__sterrei
ch_06-12.pdf (19.3.2009).
ECSR, rozhodnutie o veci samej, International Movement ATD Fourth World/ Francúzsko,
kolektívna sťažnosť č. 33/2006 (5.12.2007), odseky 79 a 81.
Nemecko/SGB XII, oddiel 67 – 69, SGB II, oddiel 22 (5), BGB oddiel 574 (2).
Slovinsko/ Slovinsko/SOP 2003-01-3312 (19.6.2003), článok 104 odseky 1, 2, 3 a 4.
Pozri ECSR (2007), Závery 2007 (Taliansko), k dispozícii na:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ (11.9.2009), s. 73 - 74.
Výkon nariadenia na vysťahovanie sa môže pozastaviť až na 18 mesiacov pre určité kategórie
osôb, ako sú staršie osoby a zdravotne postihnuté osoby a vzťahuje sa iba na vysťahovanie
z domu alebo bytu, ale nie z osád a táborov.
Nemecko/BGB oddiel 574a.
Poľsko/Dz. U. 1964/43/296 (17.11.1964), v znení zmien a doplnení, článok 1064.
Lotyšsko/Par dzīvojamo telpu īri (16.2.1993), v znení zmien a doplnení.
Národné kontaktné miesto RAXEN v Maďarsku (2009) Tematická štúdia o podmienkach
bývania Rómov a Travellerov.
Národné kontaktné miesto RAXEN vo Francúzsku (2009) Tematická štúdia o podmienkach
bývania Rómov a Travellerov.
Národné kontaktné miesto RAXEN v Poľsku (2009) Tematická štúdia o podmienkach
bývania Rómov a Travellerov.
Rakúsko/BGBl 520/1981 (1.12.1981) naposledy zmenené a doplnené BGBl II 295/2008,
článok 33a a Rakúsko/BGBl 264/1951 naposledy zmenené a doplnené BGBl II 452/2008
(20.12.1951), článok 569.
Národné kontaktné miesto RAXEN v Belgicku (2009) Tematická štúdia o podmienkach
bývania Rómov a Travellerov.
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upravené vo všetkých členských štátoch. Určujúcim faktorom, na základe
ktorého sa toto preskúmanie uskutočňuje (najmä pred vydaním príkazu na
vysťahovanie alebo po ňom), je právne postavenie subjektu, ktorý požaduje
vydanie príkazu na vysťahovanie. Tak v prípadoch, keď vysťahovanie požaduje
súkromný prenajímateľ, je potrebný súdny príkaz. V niektorých prípadoch však,
ak je prenajímateľom/vlastníkom pozemku štátny orgán, má príkaz na
vysťahovanie formu správneho rozhodnutia, ktoré je potom možné napadnúť
pred súdom. 125 Tento prístup má viacero nedostatkov, pretože
nájomca/previnilec nemusí byť schopný včas si zaistiť primerané právne
zastupovanie na predloženie svojich argumentov pred súdom, a v dôsledku toho
môže byť iluzórna možnosť vysťahovanie napadnúť (ak takú možnosť
pripúšťajú vnútroštátne právne predpisy). Zatiaľ čo takto je to aj v súvislosti s
prvým prípadom, keď môže vysťahovanie nariadiť len súd, v druhom prípade
môže orgán verejnej správy z úradnej moci prihliadnuť na situáciu nájomníka
a žiadosť odmietnuť alebo vysťahovanie na istý čas pozastaviť.
Aj pokiaľ ide o opatrenia, ktoré majú prijať orgány po vysťahovaní, postupovali
členské štáty rôzne. Väčšina z nich má predpisy o náhradnom ubytovaní
v obydliach rôzneho typu a kvality od núdzových/bezdomovských prístreší,
dotovaných bytov, prenajatých hotelových izieb, po byty so základným
vybavením a riadne bývanie (kombináciu týchto typov náhradného ubytovania
možno nájsť napríklad v Belgicku, Českej republike, Dánsku, vo Fínsku,
Francúzsku, v Nemecku, Írsku, Taliansku, Lotyšsku, Litve, Holandsku,
Rakúsku, Poľsku, na Slovensku, v Slovinsku, vo Švédsku a v Spojenom
kráľovstve). V niektorých prípadoch právo na nové ubytovanie v prvom rade
závisí od príčin, ktoré viedli k vysťahovaniu a/alebo od príslušnosti
vysťahovaných do osobitnej kategórie (napr. v Lotyšsku 126 a Poľsku 127 ).
Náhradné ubytovanie sa na Slovensku neposkytuje automaticky – v niektorých
prípadoch musí o nevyhnutnosti pridelenia náhradného ubytovania presvedčiť
súd osoba, ktorá má byť vysťahovaná. 128 V iných prípadoch, napríklad v
Bulharsku, Grécku, Maďarsku, Rumunsku, Španielsku a Portugalsku,
chýba jasný mechanizmus prideľovania náhradného ubytovania a uvádza sa
veľká rozmanitosť miestnych postupov.

Právne predpisy, ktoré sa konkrétne týkajú vysťahovania Travellerov, existujú v
Írsku, 129 Spojenom kráľovstve 130 a vo Francúzsku. 131 Napadnutie
125

126
127
128
129

Tento rozdiel nie je nepreklenuteľný; v Českej republike môže dať súkromný majiteľ domu
vysťahovať nájomníka bez toho, aby sa najprv odvolal k súdu; nájomník má však právo
napadnúť vysťahovanie na súde, hoci v takom prípade nájomník znáša dôkazné bremeno, že
vysťahovanie nebolo zákonné. Česká republika/107/2006 (31.2.2006).
Lotyšsko/Par dzīvojamo telpu īri (Zákon (16.2.1993), článok 36 ods. 1, časť 1.
Poľsko /Dz. U. 2001/71/733 (21.6.2001), v znení zmien a doplnení, článok 14.
Národné kontaktné miesto RAXEN na Slovensku (2009) Tematická štúdia o podmienkach
bývania Rómov a Travellerov.
Zákon o trestnom súdnictve (Verejný poriadok) z roku 1994 zmenený a doplnený zákonom
o bývaní (Rôzne ustanovenia), 2002 (10.4.2002).
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vysťahovania na súde je možné, ale tieto prípady sa môžu dostať na
pojednávanie pred súdom až po vysťahovaní. Všetky tri krajiny prijali právne
predpisy, 132 podľa ktorých je možné trestnoprávne stíhať Travellerov za
protizákonné užívanie súkromného alebo verejného majetku; takýto
neoprávnený vstup na cudzí pozemok sa trestá peňažným trestom a/ale odňatím
slobody a môže byť sprevádzaný aj konfiškáciou vozidiel. V Taliansku, podľa
nedávno schválených právnych predpisov, 133 boli prefekti Ríma, Milána a
Neapola, Turína a Benátok poverení prijať opatrenia týkajúce sa Rómov
a Sintiov vrátane vysťahovania Rómov a Sintiov z nepovolených táborov.
Travelleri, ktorí bývajú na schválených stanovištiach , majú pravdepodobne
menšiu právnu istotu držby, než tí, ktorí bývajú v domoch. V Spojenom
kráľovstve sa nájomcovia stanovíšť vo vlastníctve miestnych orgánov
považujú skôr za „oprávnených užívateľov – licencionárov“, než za nájomníkov
a v tomto postavení majú menej zákonných práv (najvýznamnejšie je to, že
môžu byť vysťahovaní bez odôvodnenia po predchádzajúcom doručení
výpovede s 28 dňovou lehotou a po získaní súdneho rozhodnutia týkajúceho sa
vlastníctva). Hoci súdy môžu pozastaviť vykonanie výpovede až na 12
mesiacov, nemôžu ho zrušiť. Aj v Írsku sa Travelleri považujú za
„oprávnených užívateľov – licencionárov“ a nie za nájomcov, v dôsledku čoho
majú menšie procesné záruky v prípadoch vysťahovania. Vnútorné predpisy na
mnohých dočasných stanovištiach vo Francúzsku alebo v táboroch v
Taliansku často predpisujú ako sankciu vysťahovanie, dokonca aj za menšie
priestupky. Neuznanie karavanu za obydlie vo Francúzsku znamená tiež, že na
Travellerov sa nevzťahuje pozastavenie vysťahovania v zimnom období.134
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Spojené kráľovstvo/zákon o trestnom súdnictve a verejnom poriadku z roku 1994 (c.33),
v znení zmien a doplnení.
Francúzsko/zákon č. 2007-297 (5.3.2007).
Írsko/zákon o bývaní (Rôzne ustanovenia) z roku 2002, v znení zmien a doplnení, Spojené
kráľovstvo / zákon o trestnom súdnictve a verejnom poriadku z roku 1994 (c.33), v znení
zmien a doplnení a Francúzsko/zákon č. 2003-239 (18.3.2003); tu je potrebné poznamenať, že
text írskeho zákona sa nevzťahuje nepriamo alebo výslovne na Travellerov. V tlačovej správe
vlády sa však uvádza, že dôvodom schválenia zákona bolo riešenie „veľkých táborísk“. Podľa
správ MVO sa zákon uplatňoval výlučne proti Travellerom. Pozri Hnutie írskych Travellerov
(ITM) (nedatované) (Informačný dokument o uplatňovaní zákona o bývaní (Rôzne
ustanovenia), 2002, k dispozícii na: www.itmtrav.com (16.5.2009).
Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel
territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia (21.5.2008). V máji 2009 sa stav
ohrozenia predĺžil až do decembra 2010 a teraz zahŕňa Benátky a Turín.
Kontaktné miesto RAXEN vo Francúzsku (2009) Tematická štúdia o podmienkach bývania
Rómov a Travellerov.
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3. 4. Politiky bývania pre Rómov a Travellerov v
Európe
3.4.1. Európska únia (EÚ)
V júni 2009 Rada Európskej únie uverejnila svoje závery o začlenení Rómov a
vyzvala Európsku komisiu a členské štáty, aby pri navrhovaní politík sociálneho
začleňovania a bývania okrem iného brali do úvahy aj spoločné základné zásady
pre začlenenie Rómov 135 : „Politiky, ktorých cieľom je začlenenie rómskeho
obyvateľstva, rešpektujú a dodržiavajú základné hodnoty Európskej únie, medzi
ktoré patria ľudské práva a dôstojnosť, nediskriminácia, rovnosť príležitostí,
ako aj hospodársky rozvoj. Politiky začlenenia Rómov sú súčasťou hlavných
politík, najmä v oblastiach ako sú vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne veci,
bývanie, zdravotníctvo a bezpečnosť. Ich cieľom je poskytnúť Rómom účinný
prístup k rovnakým príležitostiam v spoločnostiach členských štátov.“ Okrem
toho zásady zdôrazňujú: „Cieľom všetkých politík začlenenia je zaradiť Rómov
do väčšinovej spoločnosti (väčšinových vzdelávacích inštitúcií, väčšinových
pracovných miest, väčšinového bývania). V prípadoch, keď ešte existuje
čiastočne a/alebo úplne oddelené vzdelávanie alebo bývanie, sa musia politiky
začlenenia Rómov snažiť o odstránenie tohto dedičstva.“136
Očakáva sa, že spoločné základné zásady pre začlenenie Rómov poskytnú
usmernenie pre ďalšie politiky EÚ v oblasti práv Rómov. Okamžite
rozoznateľným praktickým účinkom nového prístupu EÚ je umožnenie 137
využívania štrukturálnych fondov počas obdobia 2007 – 2013 na projekty
sociálneho bývania (vrátane legalizácie rómskych osád, sociálneho bývania
a potrebnej vybavenosti osád). Európska komisia zdôrazňuje, že štrukturálne
fondy „môžu podporiť opatrenia na zlepšenie bytového fondu – čo je ďalšia
základná otázka týkajúca sa rómskych komunít“.138

135

Rada Európskej únie (2009) Závery Rady týkajúce sa začleňovania Rómov, 2947.,
Zamestnávanie, sociálna politika, zdravie a záležitosti spotrebiteľov, zasadnutie Rady,
k dispozícii na:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2808&langId=en (19.7.2009); Zásady sú
priložené ako príloha k tejto správe.
136
Rada Európskej únie (2009) Závery Rady týkajúce sa začleňovania Rómov, 2947.,
Zamestnávanie, sociálna politika, zdravie a záležitosti spotrebiteľov, zasadnutie Rady,
príloha, zásady č. 1 a 4, k dispozícii na:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2808&langId=en(19.7.2009).
Zásady
sú
priložené ako príloha k tejto správe.
137
Bulletin Európskej komisie Rómovia v Európskom sociálnom fonde v období 2007 – 2013,
s.
7
k dispozícii
na:
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/roma_en.pdf,
(19.7.2009).
138
Pracovný dokument útvarov Európskej komisie, Nástroje a politiky Spoločenstva pre
začlenenie Rómov, SEC (2008) 2172, 2.7.2008, s. 17.
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Nariadenie o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) hovorí, že je
„potrebné stanoviť, aby príspevok z EFRR na výdavky na bývanie zahŕňal
poskytovanie kvalitného ubytovania pre skupiny s nižším príjmom vrátane
bytového fondu, ktorý nedávno prešiel do súkromných rúk, ako aj ubytovania
pre zraniteľné sociálne skupiny“.139 Podľa vykonávacieho nariadenia Európskej
komisie je na prostriedky z EFRR oprávnené „poskytnutie moderného
sociálneho bývania v dobrej kvalite cestou obnovy a zmeny využívania
existujúcich budov vo vlastníctve verejných orgánov alebo neziskových
prevádzkovateľov.140 Oblasti vybrané na bytovú výstavbu musia spĺňať niektoré
povinné kritériá: musia trpieť „vysokou úrovňou chudoby a vylúčenia“ a musia
mať „vysoký počet prisťahovalcov, etnických a menšinových skupín alebo
utečencov“.141
Niektoré štáty už uznali potrebu užšej spolupráce a lepšieho využívania
štrukturálnych fondov. Na tento účel 12 členských štátov 142 vytvorilo sieť
(EURoma) zameranú na podporu využívania štrukturálnych fondov na
zvyšovanie účinnosti politík súvisiacich s Rómami výmenou informácií
o dobrej praxi, prístupoch a stratégiách.143

3.4.2. Rada Európy (RE)
Výbor ministrov Rady Európy prijal viacero odporúčaní, ktoré sa zaoberali
výslovne bývaním kočujúcich a usadených Rómov. Odporúčanie Výboru
ministrov Rec(2005)4 členským štátom o zlepšovaní podmienok bývania Rómov
a Travellerov v Európe 144 zdôrazňuje potrebu realizácie komplexných
a integrovaných politík bývania Rómov a stanovuje viacero zásad a usmernení,
ktoré sa majú rešpektovať a brať do úvahy. Odporúčanie, ktoré sa odvoláva na
definíciu primeraného bývania programu OSN pre ľudské sídla, ako aj na
všeobecnú poznámku č. 4 CESCR, rieši viacero parametrov siahajúcich od
nesegregácie rómskych osád po ich legalizáciu a ochranu pred núteným
vysťahovaním a diskrimináciou. Podobné zásady a usmernenia sú obsiahnuté
139

Odôvodnenie č. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006
o Európskom fonde regionálneho rozvoja a zrušení nariadenia (ES) č. 1783/1999 , Ú. v. EÚ L
210, 31.7.2006, s. 1.
140
Článok 47 ods. 2 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým
sa stanovujú pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa
stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Ú. v. EÚ L 371, 27.12.2006, s. 1.
141
Článok 47 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1828/2006.
142
Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Grécko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko,
Rumunsko, Španielsko, Slovensko a Švédsko.
143
Pozri http://www.euromanet.eu/ (19.7.2009). Partnerské preskúmanie sociálnej ochrany
a sociálneho začlenenia a hodnotenie sociálneho začlenenia skúma (hoci nie výlučne) otázky
súvisiace s Rómami. Pozri http://www.peer-review-social-inclusion.eu/ (19.7.2009).
144
Rada Európy, odporúčanie Výboru ministrov (2005), 15.6.2005, k dispozícii na:
http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp (19.7.2009).
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v predchádzajúcom odporúčaní Výboru ministrov Rec(2004)14 členským
štátom o sťahovaní a táborení Travellerov v Európe v súvislosti so zriadením
primerane vybavených dočasných stanovíšť.145 Okrem toho podľa odporúčania
Rec(2008)5 o politikách pre Rómov a Travellerov v Európe by štáty mali
uskutočňovať „koherentnú, komplexnú a primerane financovanú celoštátnu
a regionálnu stratégiu s krátkodobými a dlhodobými akčnými plánmi, cieľmi
a ukazovateľmi pre realizáciu politík, ktoré riešia právnu a/alebo sociálnu
diskrimináciu Rómov a/alebo Travellerov a presadzujú zásadu rovnosti.“146 Vo
svojom uznesení v súvislosti s kolektívnou sťažnosťou č. 31 ERRC/Bulharsko
Výbor ministrov konštatoval, že: „…jednoduchá záruka rovnakého
zaobchádzania ako prostriedok ochrany proti diskriminácii nepostačuje. Článok
E [ustanovenie o nediskriminácii revidovanej Európskej sociálnej charty]
ukladá povinnosť vziať do úvahy relevantné rozdiely a konať podľa toho. To
znamená, že na integráciu etnickej menšiny, ako sú Rómovia, do väčšinovej
spoločnosti sú potrebné opatrenia pozitívnej diskriminácie.“147
V súvislosti so sociálnymi politikami Európsky výbor pre sociálne práva
(ECSR) zdôraznil dôležitosť vypracovania a realizácie programov, ktoré
zabezpečia, aby aj zraniteľné skupiny mohli užívať svoje práva chránené
chartou. Tieto programy by mali byť financované v najväčšom možnom
rozsahu, mali by mať primeraný časový rámec na dokončenie a ich pokrok by
mal byť merateľný, pretože aj v nich by sa malo prihliadať na
osobitosti/zvláštnosti situácie určených príjemcov.148 Okrem toho ak sú dôkazy,
ktoré nasvedčujú, že skupina je obzvlášť diskriminovaná, štáty by mali
zabezpečiť zavedenie mechanizmov na účinné zhromažďovanie údajov
s cieľom umožniť vyhodnotenie vplyvu opatrení. 149 ECSR kritizoval aj
argumenty vlád, že hoci sa ústredné orgány snažia realizovať programy bývania
pre Rómov, zdá sa, že miestne orgány nie sú ochotné spolupracovať; centrálne
orgány nesú zodpovednosť za zlyhanie miestnych orgánov a mali by vykonať
všetky potrebné opatrenia vrátane ich sankcionovania, aby sa zabezpečila
realizácia politík.150
Komisár Rady Európy pre ľudské práva tiež vyjadril svoje obavy týkajúce sa
bytovej situácie Rómov a Travellerov v správach po návštevách krajín, ako aj
v osobitnej správe.151 Komisár konštatoval, že otázka porušovania práv Rómov
145
146
147

148
149
150
151

Rada Európy, odporúčanie Výboru ministrov (2004), 1.12.2004, k dispozícii na:
http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp (22.7.2009).
Rada Európy, odporúčanie Výboru ministrov (2008), 20. február 2008, k dispozícii na:
http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp (22.7.2009).
Rada Európy, Výbor ministrov (2007), uznesenie CM/ResChS(2007)2
Kolektívna sťažnosť č. 31/2005 Európskeho centra pre práva Rómov proti Bulharsku,
k dispozícii na: http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp (26.8.2009).
Rozhodnutie ECSR, ERRC/Grécko, kolektívna sťažnosť č. 15/2003, odsek 21.
Rozhodnutie ECSR, ERRC/Grécko, kolektívna sťažnosť č. 15/2003, odsek 27. Pozri aj
rozhodnutie ECSR, ERRC/Taliansko, kolektívna sťažnosť č. 27/2004, odseky 23 – 24.
Rozhodnutie ECSR, ERRC/Grécko, kolektívna sťažnosť č. 15/2003, odseky 29 a 42.
Rada Európy, komisár pre ľudské práva (2006), Záverečná správa pána Alvara Gil-Roblesa,
komisára pre ľudské práva, o situácii v oblasti ľudských práv Rómov, Sintiov a Travellerov
v Európe, CommDH(2006)1, Štrasburg 15.2.2006.
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bude na poprednom mieste v jeho programe a počas svojich návštev krajín bude
sledovať pokrok dosiahnutý v národných akčných plánoch týkajúcich sa Rómov
zdôrazňujúc, že orgány by mali zaobchádzať s Rómami ako s plnohodnotnými
partnermi vo všetkých činnostiach, ktoré sa ich týkajú.152 Dňa 24. októbra 2007,
komisár a osobitný spravodajca Organizácie Spojených národov pre právo na
primerané bývanie vydali spoločné verejné vyhlásenie vyzývajúce štáty, aby
prijali primerané opatrenia na ochranu práva Rómov na bývanie v Európe.
Uviedli, že ich úrady prijali viacero sťažností týkajúcich sa núteného
vysťahovania Rómov v Európe a vyzvali členské štáty Rady Európy, aby
uplatňovali Základné zásady a usmernenia týkajúce sa vysťahovania
a premiestňovania v dôsledku rozvoja územia/výstavby vypracované osobitným
spravodajcom.153 Komisár vo svojom odporúčaní o realizácii práva na bývanie
ďalej zdôraznil skutočnosť, že Rómovia a Travelleri sú často obeťami
diskriminácie v oblasti bývania a odporúča, aby členské štáty prijali
a realizovali celoštátnu stratégiu v oblasti bývania, ktorá by uplatňovala rodové
hľadisko, identifikovala znevýhodnené a zraniteľné skupiny a zahŕňala
pozitívne opatrenia na zabezpečenie účinného využívania ich práva na bývanie
154
Komisár tiež nedávno zdôraznil potrebu, aby štáty zahrnuli do svojich politík
ľudských práv aj ukazovatele referenčného hodnotenia vzťahujúce sa na
ukazovatele práv detí FRA (niečo, čo by si vyžadovalo, okrem iného,
zhromažďovanie disagregovaných štatistických údajov). 155 Komisár tiež
zdôraznil potrebu hodnotiť štátne rozpočty z hľadiska ľudských práv, aby sa
zabezpečilo prideľovanie finančných prostriedkov tam, kde sú najviac potrebné
a aby sa v návrhoch rozpočtu prihliadalo aj na ich možný vplyv na najviac
znevýhodnené skupiny spoločnosti.156
Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI), nezávislý monitorovací
orgán Rady Európy v boji proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii,
antisemitizmu a intolerancii, prijala Všeobecné politické odporúčanie č. 3, Boj
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156
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Rada Európy, komisár pre ľudské práva (2007) Rómovia musia byť partnermi pri realizovaní
ich práv, hlavný prejav Thomasa Hammarberga, Komisára Rady Európy pre ľudské práva ,
CommDH/Speech(2006)21, Štrasburg, 6.11.2006, k dispozícii na:
http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp (17.8.2009).
Rada Európy, komisár pre ľudské práva (2007) Spoločné vyhlásenie komisára pre ľudské
práva Rady Európy Thomasa Hammarberga a osobitného spravodajcu OSN pre primerané
bývanie Miloona Kothariho, CommDH/Speech(2007)16 , Štrasburg, 24.10.2007, k dispozícii
na: http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp (10.8.2009).
Rada Európy, komisár pre ľudské práva, (2009) Odporúčanie komisára pre ľudské práva
o realizácii práva na bývanie, CommDH(2009)5, Štrasburg, 30.6.2009, k dispozícii na:
http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp (9.9.2009).
Rada Európy, komisár pre ľudské práva (2009) Stanovisko: Skutočná realizácia noriem
ľudských práv si vyžaduje definovanie ukazovateľov referenčného porovnávania, k dispozícii
na: http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp (25.8.2009).
Rada Európy, komisár pre ľudské práva (2009) Stanovisko: Štátne rozpočty odhaľujú, či je
vláda oddaná ľudským právam, k dispozícii na:
http://www.coe.int/t/commissioner/default_en.asp (27.8.2009).
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proti rasizmu a intolerancii voči Rómom, v ktorom zdôrazňuje potrebu čeliť
diskriminácii a diskriminačným praktikám v oblasti bývania.157
Rovnako dôležité sú odporúčania poradného výboru (PV) k Rámcovému
dohovoru na ochranu národnostných menšín týkajúce sa otázok Rómov vrátane
bývania. Poradný výbor zdôraznil, že „subštandarné podmienky bývania často
spojené s fyzickým/priestorovým oddelením osôb patriacich k určitým
národnostným menšinám, najmä k Rómom a Travellerom, značne ovplyvňujú
ich schopnosť zúčastňovať sa na sociálno-ekonomickom živote a môžu viesť
k ich ďalšej chudobe, marginalizácii a sociálnemu vylúčeniu“.158
Poradný výbor tiež vyzval zmluvné štáty, aby podporovali rovnaký prístup
k primeranému bývaniu, najmä zlepšovaním prístupu k dotovanému bývaniu.
Pritom by mali orgány zabezpečovať „primeranú účasť príslušných osôb na
rozhodovaní o bývaní a súvisiacich programoch navrhnutých na zlepšenie ich
sociálno-ekonomickej situácie, aby sa primerane uspokojili potreby týchto osôb.
Takéto politiky by mali byť primerane financované“.159

3.4.3. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
(OBSE)
Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia predchodca OBSE,
Konferencia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe uznala konkrétne problémy,
ktorým čelia Rómovia a Travelleri v regióne OBSE. Kontaktné miesto pre
otázky Rómov a Sintiov (CPRSI) bolo zriadené v roku 1994 v rámci Úradu pre
demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) a v roku 1998 bol založený
Úrad poradcu pre otázky Rómov a Sintiov. Ďalšou inštitúciou OBSE, ktorá
neustále venuje pozornosť Rómom, Sintiom a Travellerom, je Úrad vysokého
komisára pre otázky národnostných menšín (HCNM).
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ECRI (1998) Všeobecné politické odporúčanie č. 3, Boj proti rasizmu a intolerancii voči
Rómom, k dispozícii na: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp (22.7.2009).
V roku 2009 pracovná skupina ECRI dostala za úlohu analyzovať monitorovacie správy
o situácii Rómov po jednotlivých krajinách s cieľom vypracovať všeobecné závery.
PV (2008), Komentár k účinnej účasti osôb, ktoré patria k národnostným menšinám, na
kultúrnom, sociálnom a hospodárskom živote a vo verejných záležitostiach.
ACFC/31DOC(2008)001, Štrasburg, 5. máj 2008, k dispozícii na:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_en.asp (26.8.2009).
PV (2008), Komentár k účinnej účasti osôb, ktoré patria k národnostným menšinám, na
kultúrnom, sociálnom a hospodárskom živote a vo verejných záležitostiach,
ACFC/31DOC(2008)001, Štrasburg ,5.5.2008, k dispozícii na:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_en.asp (9.9.2009) v odsekoch 57 –
60.
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Správa o situácii Rómov a Sintiov v regióne OBSE za rok 2000 HCNM
poskytuje stručný prehľad situácie Rómov, Sintiov a Travellerov.160
Akčný plán OBSE na zlepšenie situácie Rómov a Sintiov v rámci regiónu
OBSE prijatý v roku 2003 obsahuje viacero odporúčaní v oblasti bývania
vyzývajúcich účastnícke štáty OBSE, aby „prijali a implementovali účinné
antidiskriminačné právne predpisy na boj proti rasovej a etnickej diskriminácii
vo všetkých oblastiach okrem iného vrátane prístupu k bývaniu“, vyjasnili
vlastnícke práva, legalizovali nelegálne osady Rómov a zabezpečili, aby
projekty bývania Rómov nepodporovali etnickú a/alebo rasovú segregáciu.161
OBSE bola kritická k úsiliu účastníckych štátov premeniť akčný plán na realitu
pre Rómov a Travellerov. Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva
(ODIHR) vo svojej správe o plnení zo septembra 2008 konštatoval, že
v celkovej situácii Rómov nemožno hovoriť o žiadnom prielome a v niektorých
prípadoch sa v skutočnosti odhalil návrat späť. Príklady z rôznych krajín
naznačujú, že bytová situácia Rómov sa namiesto zlepšovania zhoršuje (napr.
Bulharsko, Česká republika, Grécko, Španielsko, Slovensko, Rumunsko
a Spojené kráľovstvo). Rómovia sú vytláčaní na okraj spoločnosti, čo vedie k
rezidenčnej segregácii. 162 Určitý pokrok sa pozoroval v súvislosti
s vypracovaním a prijímaním vnútroštátnych stratégií; napriek tomu ich
realizácia bola úspešná iba v obmedzenom počte prípadov. Podľa správy,
„evidentná bytová kríza Rómov a Sintiov v Európe si vyžaduje jasné
a koherentné politiky a opatrenia štátov podporené primeranými finančnými
zdrojmi, úzko sledované a pravidelne hodnotené.“163

3.4.4. Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015
Dekáda začleňovania rómskej populácie je medzinárodnou iniciatívou, ktorá je
zameraná na zlepšovanie sociálno-ekonomického stavu a sociálneho začlenenia
rómskej menšiny v Európe.164 Bývanie je jednou zo štyroch prioritných oblastí
(ostatnými sú zamestnávanie, vzdelávanie a zdravie), zatiaľ čo otázky nízkych
príjmov, nediskriminácie a rodové otázky sú prierezové záležitosti. Na Dekáde
začleňovania rómskej populácie sa zúčastňuje dvanásť krajín, z ktorých šesť
(Bulharsko, Česká republika, Španielsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko)
160
161

162
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http://www.osce.org/publications/hcnm/2000/03/31626_1161_en.pdf (10.9.2009).
OBSE (2003) Akčný plán na zlepšenie situácie Rómov a Sintiov v regióne OBSE, k dispozícii
na: http://www.osce.org/documents/odihr/2003/11/1751_en.pdf (19.7.2009). Pozri najmä
odporúčania 8 a 43 – 46 akčného plánu.
OBSE, Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, Správa o stave za rok 2008
Realizácia akčného plánu na zlepšenie situácie Rómov a Sintiov v regióne OBSE, k dispozícii
na: http://www.osce.org/publications/odihr/2008/09/33130_1186_en.pdf (10.9.2009), s. 30.
OBSE (2008), Realizácia akčného plánu na zlepšenie situácie Rómov a Sintiov v regióne
OBSE, k dispozícii na:
http://www.osce.org/publications/odihr/2008/09/33130_1186_en.pdf (10.9.2009), s. 10.
Internetová stránka dekády je k dispozícii na: http://www.romadecade.org/ (19.7.2009).
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sú členskými štátmi, zatiaľ čo trinásta krajina (tiež členský štát EÚ: Slovinsko)
má štatút pozorovateľa, v snahe zlepšiť životy Rómov. Každá z týchto šiestich
krajín vypracovala národný akčný plán dekády o bývaní.165 Doteraz sa zdá, že
realizácia týchto plánov pokročila iba málo.

3.4.5. Vnútroštátne politiky týkajúce sa Rómov a Travellerov
Jedným z pozitívnych zistení tejto štúdie je, že všetky členské štáty so značným
počtom Rómov a Travellerov uznali potrebu osobitných iniciatív týkajúcich sa
bývania, aby sa zabezpečili rovnaké príležitosti a podporilo sa sociálne
začlenenie. Mnoho členských štátov EÚ prijalo osobitné akčné plány pre
Rómov a Travellerov pozostávajúce z osobitných právnych predpisov
a sprievodných správnych aktov, napríklad Bulharsko, 166 Grécko, 167
Španielsko, 168 Francúzsko, 169 Írsko, 170 Taliansko, 171 Cyprus, 172 Litva, 173
Maďarsko, 174 Poľsko, 175 Rumunsko, 176 Slovinsko, 177 Slovensko 178 a Spojené
kráľovstvo.179
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Akčné plány zúčastňujúcich sa štátov sú k dispozícii na:
http://www.romadecade.org/index.php?content=70 (20.8.2009). Zdá sa však, že rumunský
akčný plán pre dekádu, hoci bol už vypracovaný, ešte nebol prijatý. Podobne neexistuje
žiadny odkaz na španielsky akčný plán.
Bulharsko/ Национална програма за подобряване жилищните условия на ромите в
Република България за периода 2005-2015 година [Národný program pre zlepšovanie
podmienok bývania Rómov v Bulharskej republike] (22.3.2006).
Grécko/Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων
Τσιγγάννων [Integrovaný akčný plán pre sociálnu integráciu gréckych Rómov] (2001).
Španielsko/ Programa de Desarrollo Gitano [Rozvojový program pre Rómov] (3.10.1985).
Španielske orgány, v kontexte s národným akčným plánom pre sociálne začlenenie na
obdobie rokov 2008 – 2010 vypracúvajú nový program zameraný na zlepšovanie životných
podmienok rómskej populácie.
Francúzsko/zákon č. 2000-614 (5.7.2000).
Írsko/Zákon o bývaní (ubytovanie Travellerov) 1998 (13.7.1998), v znení zmien a doplnení.
Neexistuje centrálne definovaná stratégia, ale každý región prijal svoju vlastnú politiku. Pozri
napr. Taliansko/ Regione Emilia Romagna/ LR n. 47/88 'Norme per le minoranze nomadi in
Emilia Romagna', BUR n. 101 (25.11.1988).
Cyprus/ Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 51.378 (8.3.2000). Toto nie je akčný plán, ale
rozhodnutie ponúknuť bývanie všetkým Rómom, ktorí sa sťahujú do časti krajiny
kontrolovanej republikou a ktorí sú štátnymi príslušníkmi Cyperskej republiky.
Litva/Romų integracijos į visuomenę 2008-2010 m. programa (26.3.2008) [Program pre
integráciu Rómov do litovskej spoločnosti 2008 – 2010]. Zdá sa, že program je v súčasnosti
obmedzený na zhromažďovanie údajov a nestanovuje iné konkrétne opatrenia.
Maďarsko/Uznesenie parlamentu č. 68/2007 (VI.28.); Vládne nariadenie č. 1105/2007 (XII.
27.) (oba akty sa vzťahujú na maďarský akčný plán v rámci Dekády začleňovania rómskej
populácie). Dôležité ustanovenia súvisiace s bývaním Rómov sú zahrnuté v Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) [Nový plán rozvoja Maďarska (NHDP)], 2007 – 2013.
Poľsko/Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce [Program pre rómsku komunitu
v Poľsku](2003).
Rumunsko/Hotarare 430/2001 (25.4.2001) Strategia Guvernului Romaniei de imbunatatire a
situatiei romilor [Stratégia rumunskej vlády na zlepšovanie situácie Rómov], v znení zmien a
doplnení.
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Akčné plány/programy sa zameriavajú na rôzne otázky, hoci existujú spoločné
znaky. Napríklad Bulharsko sa zameriava na stav priestorového/urbanistického
plánovania osád Rómov, ich legalizovanie, zlepšovanie ich sociálnej
a technickej infraštruktúry a poskytovanie sociálneho bývania. V Maďarsku sa
pozornosť venuje integrácii bývania, eliminácii segregovaných osád a vývoju
nových nástrojov na financovanie získania bývania. V Českej republike sú
prioritami akčného programu zabezpečenie slušného bývania pre Rómov,
zabránenie vysťahovaniam, zlepšovanie sociálnej integrácie a zlepšovanie
prístupu k sociálnemu bývaniu. V Grécku pokrýva integrovaný akčný plán pre
Rómov vzdelávanie, zamestnávanie, bývanie a zdravotnú starostlivosť. ECRI
uviedol vo svojej správe za rok 2009 že „[…] je potrebné systematickejšie,
postupné a nepretržité monitorovanie a hodnotenie realizácie plánu, pretože
výsledky tohto plánu nie je vždy ľahké stanoviť, najmä na miestnej úrovni.
Napríklad v súvislosti s programom pôžičiek na bývanie sa zdá, že určení
príjemcovia nie vždy majú z nich úžitok.“ 180 V Taliansku, hoci sa opatrenia
prijímajú na regionálnej úrovni, ešte stále neexistuje program na národnej
úrovni v súlade so spoločnými základnými zásadami EÚ.181
V Spojenom kráľovstve boli miestne orgány vyzvané, aby používali metodiky
„najlepšej hodnoty“ od roku 2003 na povzbudenie poskytovania stanovíšť;
odvtedy sa objavili početné vládne správy, odporúčania a usmernenia zamerané
na odstránenie prekážok v poskytovaní stanovíšť, zjednodušenie postupov
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Slovinsko/SOP 2007-01-1762 (30.3.2007) [Zákon o rómskej komunite] – Na základe tohto
zákona by sa mal pripraviť národný program opatrení, ktorý sa v súčasnosti vypracúva.
Slovensko/Vláda SR (2005) Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny
obyvateľstva a model jej financovania.
Právne ustanovenia týkajúce sa ubytovania Travellerov možno nájsť vo viacerých zákonoch,
napríklad v zákone o obytných prívesoch z roku 1983, zákone o bývaní z roku 2004, zákone
o plánovaní a povinnej kúpe z roku 2004. To, čo možno považovať za najbližšie
vnútroštátnemu programu, je uvedené v obežníku 1/2006, Plánovanie stanovíšť pre karavany
Cigánov a Travellerov úrad podpredsedu vlády, ktorý uvádza vnútroštátne usmernenie
týkajúce sa aspektov plánovanie pre vyhľadávanie stanovíšť pre Travellerov. Zákon o bývaní
(2004) v spojení s obežníkom úradu podpredsedu vlády 1/06 požaduje od obecných úradov,
aby hodnotili potreby Cigánov a Travellerov pomocou postupu hodnotenia potrieb ubytovania
(Hodnotenia ubytovania Rómov a Travellerov – GTAA) a mali zavedenú stratégiu, ktorá
stanovuje, ako budú splnené identifikované potreby ako súčasť ich širších stratégií bývania.
Táto pozitívna povinnosť nadobudla účinnosť 2. januára 2007 a je príliš skoro určiť, aký je jej
celkový účinok, sčasti preto, lebo súčasné odhady potrieb sú založené na nepresných údajoch
odvodených zo sčítaní karavanov každé dva roky.
ECRI (2009), Správa o Grécku (štvrtý monitorovací cyklus), CRI(2009)31, uverejnená
15.9.2009, k dispozícii na: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-bycountry/Greece/GRC-CbC-IV-2009-031-ENG.pdf (17.9.2009) s. 31.
Nedávne vykonávacie usmernenia z júla 2008 pre implementáciu Mimoriadneho dekrétu o
kočovníkoch sa môžu interpretovať ako (potenciálny) náznak nového prístupu k otázke
bývania Rómov a Sintiov. Avšak pozadie pre ich prijatie a spôsob, akým sa doteraz
uplatňovali v spojení s neexistenciou jasnej národnej stratégie a komplikovanou
administratívou vytvárajú legitímne obavy týkajúce sa spôsobu, akým budú realizované. [1].
Taliansko/ Linee guida per l’attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 maggio 2008, nn. 3676, 3677 e 3678, concernenti insediamenti di comunità
nomadi nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia (17.7.2008).
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plánovania a zabezpečenie, aby Rómovia a Travelleri, ktorí sa chcú usadiť na
stanovištiach, mali uľahčené splnenie svojich potrieb ubytovania.182
V súvislosti s týmito vnútroštátnymi programami Rada Európskej únie
v úvodnom dokumente k Spoločnej správe o sociálnej ochrane a sociálnom
začlenení na rok 2009 poznamenáva, že hoci členské štáty zlepšili pokrytie
otázok súvisiacich s Rómami vo svojich národných akčných plánoch, „vo
väčšine krajín ešte stále chýba komplexný rámec politiky, aj pre nedostupnosť
údajov a nedostatočnú základňu poznatkov“.183
Po uznaní nedostatkov v realizácii národných akčných plánov členské štáty
vyvíjajú účinnejšie nástroje na monitorovanie a hodnotenie, napríklad v
Grécku,184 Španielsku185 a na Slovensku186. Také hodnotenia môžu byť veľmi
kritické, ale toto môže iba prispieť k dôveryhodnosti príslušnému členského
štátu v súvislosti s jeho záväzkom zlepšiť akčný plán a situáciu Rómov.
Napríklad v Grécku v hodnotení akčného plánu pre 4. programovacie obdobie
EÚ sa uvádza, okrem iného, nedostatočné preskúmanie existujúcich podmienok
bývania a neexistencia zisťovania problémov a potrieb pred realizáciou
projektu, nedostatočná účasť Rómov v procese rozhodovania, ako aj
nedostatočné využívanie zdrojov Európskeho sociálneho fondu.
Začlenenie opatrení proti segregácii do plánovania urbanistického rozvoja

V novom pláne rozvoja Maďarska (NHDP) sa rovnaké príležitosti zdajú byť
hlavnou prioritou. Národná agentúra pre rozvoj vypracovala v spolupráci
s inými ministerstvami návody dobrej praxe pre tých, ktorí žiadajú
o financovanie NHDP. Doteraz boli takéto opatrenia stanovené v oblasti
vzdelávania a bývania. Ministerstvo sociálnych vecí a práce teraz požaduje od
väčšiny miest v Maďarsku, aby vypracovali „Integrovanú stratégiu rozvoja“
zahŕňajúcu „Plán proti segregácii“, aby boli oprávnené na finančné prostriedky
pre rozvoj miest. Stratégia rozvoja musí uvádzať všetky segregované oblasti s
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Margaret Greenfieldsová, Nadácia pre rasovú rovnosť, dokument z brífingu (2009) Cigáni,
Travelleri a ubytovanie, k dispozícii na http://www.reu.org.uk/housing/files/housingbrief10.pdf (7.10.2009).
Rada Európskej únie (2009), Oznámenie Rade Európy, 7503/09, Brusel 13. marec 2009,
k dispozícii na:
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2009/cons_pdf_cs_2009_0
7503_1_en.pdf, (15.8.2009), s. 6.
Pozrite si
http://www.euromanet.eu/upload/41/30/Recording_of_the_existing_situation_of_the_Roma_
Population_in_Greece.pdf (18.9.2009).
Fundación Secretariado Gitano (2008) Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España
2007, k dispozícii na: http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda (17.9.2009).
Slovensko/Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (2004) Atlas rómskych
komunít na Slovensku.
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viac ako 50 obyvateľmi. Pre všetky segregované oblasti s viac ako 100 obyvateľmi je tiež
potrebné uviesť opatrenia na boj proti segregácii. Okrem toho každý urbanistický rozvoj zahrnutý
do stratégie musí byť analyzovaný, aby sa zistili možné segregačné účinky. V rokoch 2007 –
2008, 20 z 23 budapeštianskych obvodov a takmer 150 miest v krajine vypracovalo stratégie
integrovaného rozvoja a plány proti segregácii.

Začlenenie opatrení proti segregácii do plánovania urbanistického rozvoja
V novom pláne rozvoja Maďarska (NHDP) sa rovnaké príležitosti zdajú byť hlavnou prioritou.
Národná agentúra pre rozvoj vypracovala v spolupráci s inými ministerstvami návody dobrej
praxe pre tých, ktorí žiadajú o financovanie NHDP. Doteraz boli takéto opatrenia stanovené
v oblasti vzdelávania a bývania. Ministerstvo sociálnych vecí a práce teraz požaduje od väčšiny
miest v Maďarsku, aby vypracovali „Integrovanú stratégiu rozvoja“ zahŕňajúcu „Plán proti
segregácii“, aby boli oprávnené na finančné prostriedky pre rozvoj miest. Stratégia rozvoja musí
uvádzať všetky segregované oblasti s viac ako 50 obyvateľmi. Pre všetky segregované oblasti
s viac ako 100 obyvateľmi je tiež potrebné uviesť opatrenia na boj proti segregácii. Okrem toho
každý urbanistický rozvoj zahrnutý do stratégie musí byť analyzovaný, aby sa zistili možné
segregačné účinky. V rokoch 2007 – 2008, 20 z 23 budapeštianskych obvodov a takmer 150
miest v krajine vypracovalo stratégie integrovaného rozvoja a plány proti segregácii.187

Členské štáty, ktoré váhajú so zhromažďovaním disagregovaných údajov podľa
etnicity, často uvádzajú problémy s ústavnými a právnymi zárukami ochrany
údajov, ako aj so smernicou EÚ o ochrane údajov. 188 Ako však FRA
zdôraznila189, takéto argumenty sa zdajú byť založené na chybnej interpretácii
smernice o ochrane údajov, ktorá, ako konštatovala Európska komisia, 190
neukladá absolútny zákaz spracovania citlivých osobných údajov, ale iba
požaduje, aby boli rešpektované určité záruky. Viaceré správy FRA opakovane
zdôrazňovali potrebu, aby sa členské štáty zapojili do zhromažďovania
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Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2008) Kormányzati intézkedések a lakhatási
szegregáció visszaszorítására, k dispozícii na: http://www.romaweb.hu/romaweb/index.html
(27.3.2009).
Smernica Rady a Európskeho parlamentu 95/46/ES (24.10.1995), Ú. v. ES L 281,
(23.11.1995), s. 31.
Výročná správa FRA za rok 2008, k dispozícii na:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/ar2008_part2_en.htm
(21.10.2009).
Európska komisia (2006) Uplatnenie smernice 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza
zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod,
COM (2006) 643, k dispozícii na:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0643en01.pdf (18.8.2009),
s. 9. Rozsiahlejšie spracovanie témy si pozrite v T. Makkonen (2006) Meranie diskriminácie:
zhromažďovanie údajov a právne predpisy v oblasti rovnosti, k dispozícii na:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1687&langId=en (15.8.2009).
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disagregovaných údajov podľa etnicity, ako dôležitého nástroja na vypracovanie
politík založených na dôkazoch, aby sa potláčala rasová diskriminácia.191
Európsky parlament (EP) tiež zdôraznil dôležitosť zhromažďovania údajov
o priamej a nepriamej diskriminácii, aby sa zistilo percento príslušníkov
národnostných menšín z tých, ktorí sú vystavení riziku chudoby a sociálnej
marginalizácie, ako aj základné faktory (ako sú úroveň ich zamestnanosti,
vzdelania atď.), aby sa zabezpečila riadne spätná väzba o účinnosti
antidiskriminačných politík a politík na ochranu menšín.192 Takéto údaje by tiež
boli veľmi dôležité pri stanovení, kto je príslušníkom takejto skupiny a bude
preto oprávnený mať prospech z programov pozitívnej diskriminácie, ktoré je
potrebné realizovať pre skupiny obyvateľstva, ktoré sa stretávajú s nerovnosťou
„endemického, štrukturálneho alebo dokonca kultúrneho“ charakteru. 193
Napríklad zástupcovia ombudsmanov, s ktorými sa robili pohovory v Grécku
zdôraznili dôležitosť vedomostí o tom, koľko je Rómov a kde žijú, aby sa
vyvinuli a realizovali účinné opatrenia.194
Zhromažďovanie etnických údajov by bolo tiež potenciálne užitočné pre obete
diskriminácie v konaniach týkajúcich sa sťažností. Vzhľadom na to, smernica
EÚ o ochrane údajov poskytuje ochranu pri zhromažďovaní osobných údajov
a nezakazuje ho, EP konštatoval, že „je preto kontraproduktívne brániť
vypracovaniu štatistík týkajúcich sa určitých charakteristík pod záštitou
právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, pretože bez nich je
nemožné poskytnúť dôkazy o existencii nepriamej diskriminácie“.195
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Výročná správa FRA za rok 2008, k dispozícii na:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/ar2008_part2_en.htm
(21.10.2009).
Európsky parlament (2005) Uznesenie o ochrane menšín a antidiskriminačných politikách
v rozšírenej Európe (2005/2008(INI)), P6_TA(2005)0228, Štrasburg 8.6.2005, k dispozícii
na: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:124E:0405:0415:EN:PDF
(17.9.2009), odsek 53.
Európsky parlament (2006) Uznesenie o nediskriminácii a rovnakých príležitostiach pre
všetkých – rámcová stratégia (2005/2191(INI)) P6_TA(2006)0261, Štrasburg ,14.6.2006,
k dispozícii na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2006-0261+0+DOC+WORD+V0//EN (17.9.2009), ods. 8 a 9.
Parlament tiež zdôraznil, že realizácia pozitívnej diskriminácie sa nemá považovať za formu
diskriminácie, dokonca ani za „pozitívnu“ diskrimináciu. Tieto skôr v niektorých prípadoch
predstavujú iba prostriedky na obnovu závažne poškodenej rovnováhy a zabezpečenie
skutočnej rovnosti.
Rozhovory s gréckymi zástupcami ombudsmanov – oddelenie ľudských práv a oddelenie
kvality života – Národné kontaktné miesto RAXEN v Grécku (2009) Tematická štúdia
o podmienkach bývania Rómov a Travellerov.
Európsky parlament (2006) Uznesenie o nediskriminácii a rovnakých príležitostiach pre
všetkých – rámcová stratégia (2005/2191(INI)), P6_TA(2006)0261, Štrasburg 14.6.2006,
k dispozícii na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2006-0261+0+DOC+WORD+V0//EN (17.9.2009), odsek 18.
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Nedávny pracovný dokument útvarov Európskej komisie Nástroje a politiky
Spoločenstva v oblasti začlenenia Rómov196 ponúka prehľad politík, ktoré boli
doteraz vykonané na úrovni členských štátov a EÚ a konštatuje, že hoci existujú
úspešné postupy, zdá sa, že väčšina iniciatív má prístup zameraný na projekty
namiesto toho, aby boli integrované do širšej, holistickej politiky. Pre tento účel
Európska komisia vyzývajúca na „komplexné a holistické prístupy“ identifikuje
tri veľmi dôležité faktory pre úspech programov začleňovania Rómov: účinné
monitorovanie, účinná spolupráca a účinné začlenenie.

3. 5. Úloha verejných orgánov na regionálnej
a miestnej úrovni
Výskum odhaľuje, že regionálne a miestne orgány nie vždy realizujú národné
akčné plány prostredníctvom špecifických miestnych opatrení alebo projektov.
Miestne orgány hrajú rozhodujúcu úlohu pri realizácii zásady rovnakého
zaobchádzania v praxi, napríklad pri riadení sociálneho bývania alebo
dočasných stanovíšť, prijímaní miestnych politík bývania a navrhovaní
urbanistického plánovania/územných plánov. Výskum však ukazuje, že miestne
orgány sú príliš často ovplyvňované prevládajúcimi prístupmi a predsudkami
proti Rómom a Travellerom.
V rozhovoroch, ktoré sa uskutočnili pre tento výskum, sa respondenti
zmieňovali o viacerých problémoch týkajúcich sa prideľovania a používania
dostupných finančných zdrojov, čo znamená, že veľmi dôležitá je lepšia
koordinácia a monitorovanie. Napríklad v Grécku zástupca Gréckej národnej
komisie pre ľudské práva povedal, že hlavnou otázkou nie je nízka úroveň
financovania, ale skôr „správne nasmerovanie existujúcich zdrojov“. 197 V
Bulharsku zástupca mestskej rady Sofie poznamenal, že chýba koordinácia
medzi celoštátnymi a miestnymi orgánmi a že existuje nedostatok finančných
zdrojov: „najzrejmejším problémom sa zdá byť chýbajúca koordinácia medzi
štátom a miestnymi orgánmi pre politické konflikty“.198 V Írsku podľa centra
196
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Európska komisia (2008), pracovný dokument útvarov, Nástroje a politiky Spoločenstva pre
začleňovanie Rómov, SEC(2008) 2172, Brusel 2.7.2008, k dispozícii na:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0420:FIN:EN:PDF
(17.9.2009).
Rozhovor so zástupcom Gréckej národnej komisie pre ľudské práva, (február 2009), Národné
kontaktné miesto RAXEN v Grécku (2009) Tematická štúdia o podmienkach bývania Rómov
a Travellerov, s. 51. Podobne sa poznamenalo aj v rozhovore s rómskym respondentom,
členom výkonnej rady „Siete pre boj proti diskriminácii Rómov“ (Rom Net) (február 2009).
Národné kontaktné miesto RAXEN v Grécku (2009), Tematická štúdia o podmienkach
bývania Rómov a Travellerov, Rom Net, je sieť občianskej spoločnosti, ktorá spája mestské
orgány s cieľom vymieňať si informácie o plánovaní a realizácii miestnych správnych politík
týkajúcich sa Rómov.
Rozhovory so zástupcom mestskej rady Sofie, Národné kontaktné miesto RAXEN v
Bulharsku (2009) Tematická štúdia o podmienkach bývania Rómov a Travellerov.
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Pavee Point Travellers Centre „Ministerstvo životného prostredia, kultúrneho
dedičstva a miestnej samosprávy vždy tvrdilo, že finančné prostriedky nie sú
problémom a toto tvrdilo neustále viac ako 15 rokov a v tejto súvislosti mu
verím. Takže si nemyslím, že problémom sú peniaze, problémom je záväzok
skutočne poskytnúť požadované jednotky, prakticky poskytnúť tieto jednotky
priamo v teréne.“199 V Španielsku správa od Fundación Secretariado Gitano
(FSG) naznačuje, že hlavnou prekážkou pre odstránenie chudobných štvrtí nie
sú neprimerané zdroje, ale najmä administratívne ťažkosti a tendencia orgánov
„vyhýbať“ sa zodpovednosti. 200 Okrem toho niektorí rómski aktivisti
argumentovali, že v niektorých prípadoch sa finančné prostriedky na bývanie
Rómov minú na iné projekty, napríklad v Rumunsku.201
Úzka väzba a účinný pracovný vzťah medzi úrovňou národnej vlády a miestnej
samosprávy sú veľmi dôležité pre realizáciu vnútroštátnych politík „v teréne“,
čo je často úlohou miestnych orgánov. Podľa Výboru regiónov (VR) vo svojom
stanovisku zdôraznil úlohu regionálnych a miestnych orgánov, ktorú môžu hrať
pri hodnotení vplyvu projektov financovaných EÚ a ktorým sa môže poskytnúť
väčší podiel na účasti pri príprave a realizácii politík EÚ,202 ako aj rozhodujúcu
úlohu regionálnych orgánov pri zabezpečovaní územnej súdržnosti.203
VR vo svojom stanovisku zo 16. júna 2004 konštatoval najmä v súvislosti
s Rómami, že „miestne a regionálne orgány musia zohrávať rozhodujúcu úlohu
pri riešení otázok, ktorým čelí rómska populácia. Túto skutočnosť uznávajú
zástupcovia samotných európskych organizácií Rómov“. 204
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Rozhovor so zástupcom strediska Pavee Point Travellers Centre (2.2009), Národné kontaktné
miesto RAXEN v Írsku (2009) Tematická štúdia o podmienkach bývania Rómov
a Travellerov.
B. Edgar (Spoločné stredisko pre výskum bývania v Škótsku) (2004) Opatrenia politiky na
zabezpečenie prístupu k slušnému bývaniu pre migrantov a etnické menšiny s. 27, citované
z neuverejnenej správy Fundación Secretariado Gitano (FSG), k dispozícii na:
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/decenthousing_en.pdf
(19.1.2009).
Rozhovor s rómskym aktivistom a bývalým predsedom Národnej agentúry pre Rómov,
Národné kontaktné miesto RAXEN v Rumunsku (2009) Tematická štúdia o podmienkach
bývania Rómov a Travellerov.
VR (2008) Stanovisko k riadeniu a partnerstvu na celoštátnom, regionálnom a projektovom
základe v oblasti regionálnej politiky, COTER-IV-017, Brusel 8. – 9. októbra 2008,
k dispozícii na: http://www.cor.europa.eu (11.9.2009).
VR (2009) Stanovisko k zelenej knihe o územnej súdržnosti, COTER-IV-020, Brusel 12. – 13.
februára 2009, k dispozícii na na: http://www.cor.europa.eu (11.9.2009).
VR (2004) Stanovisko k oznámeniu Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o vypracovaní usmernení pre druhé
kolo iniciatívy Spoločenstva EQUAL, ktorá sa týka nadnárodnej spolupráce pri podpore
nových prostriedkov na boj proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti v súvislosti
s trhom práce, „Voľný pohyb dobrých nápadov“ COM(2003) 840 v konečnom znení,
k dispozícii na: http://www.cor.europa.eu/ (17.8.2009), v oddiele 1.4.
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VR 205 tiež prispel svojou bielou knihou o viacúrovňovom riadení , ktorá
definuje spolupôsobenie rôznych vrstiev riadenia ako „koordinovanú činnosť
Európskej únie, členských štátov a miestnych a regionálnych orgánov, ktorá sa
zakladá na partnerstve a ktorej cieľom je navrhovať a uskutočňovať politiku
Európskej únie. Vedie k spoločnej zodpovednosti, ktorú znášajú rôzne
zainteresované úrovne správy, a opiera sa o všetky zdroje demokratickej
legitimity a o reprezentatívnosť rôznych zúčastnených aktérov.“206
Orgány Rady Európy tiež zdôraznili úlohu, ktorú musia zohrať regionálne
a miestne orgány pri riešení ťažkej situácie Rómov a Travellerov v súvislosti s
bývaním. Kongres miestnych a regionálnych orgánov (CLRAE) opätovne
zdôraznil úlohu týchto orgánov v boji proti chudobe a dosahovaní sociálneho
začlenenia.207 V rokoch 1995 a 1998 vydal dve dôležité uznesenia týkajúce sa
Rómov, v ktorých zdôraznil svoje obavy o benevolentný prístup miestnych
orgánov k aktom násilia a diskriminácie Rómov a tiež ich vyzval, aby rozvíjali
užšie väzby so svojimi komunitami Rómov a Travellerov.208
Podobne poradný výbor, ktorý dohliada na realizáciu Rámcového dohovoru
o národnostných menšinách, poznamenal, že nižšie úrovne vlády môžu hrať
dôležitú úlohu pri vytváraní podmienok potrebných pre účinnú účasť osôb
patriacich k národnostným menšinám 209 na rozhodovaní počas vývoja
komplexných politík. Zároveň poradný výbor odporučil štátom zabezpečiť, aby
miestne orgány dodržiavali antidiskriminačné právne predpisy týkajúce
sa otázok bývania a poskytli im finančnú a inštitucionálnu podporu (napríklad
vo forme špecializovaných orgánov na všetkých správnych úrovniach, ktoré sa
zaoberajú otázkami menšín).210
Výbor ministrov Rady Európy poskytol dôležité usmernenie o aspektoch
iniciatív politiky, ako aj o úlohe miestnych orgánov. Vo svojom odporúčaní
Rec(2008)5 o politikách pre Rómov a/alebo Travellerov v Európe výbor
odporučil, aby „štáty zapojili regionálne a miestne orgány od počiatočných etáp
205
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Je potrebné poznamenať, že v minulosti VR kritizoval EÚ za to, že výslovne neprijala
miestny a regionálny rozmer vo svojich rôznych iniciatívach, pozri VR (2007) Stanovisko k
európskej smernici o transparentnosti, CONST-IV-008, Brusel 13. – 14. februára 2007, k
dispozícii na: http://www.cor.europa.eu (11.9.2009).
VR (2009) Stanovisko Výboru regiónov z vlastnej iniciatívy k bielej knihe Výboru regiónov
o viacúrovňovom riadení, Const-IV-020, Brusel 17. a 18. júna 2009, k dispozícii na:
http://www.cor.europa.eu (11.9.2009).
Uznesenie CLRAE 87 (2000) o úlohe miestnych a regionálnych orgánov pri poskytovaní
sociálnych služieb a odporúčanie CLRAE154 (2004) o boji proti vážnej biede v mestách:
úloha miestnych orgánov, obe k dispozícii na: http://www.coe.int/T/Congress/Default_en.asp
(18.8.2009).
Uznesenie CLRAE 16 (1995) Smerom k tolerantnej Európe: príspevok Rómov (Cigánov)
a uznesenie CLRAE 44 (1997) Smerom k tolerantnej Európe: príspevok Rómov. Obe
dostupné na: http://www.coe.int/T/Congress/Default_en.asp (18.8.2009).
V niektorých členských štátoch EÚ sú Rómovia definovaní ako národnostná menšina.
AC (2008) Komentár o účinnej účasti osôb patriacich k národnostným menšinám na
kultúrnom, sociálnom a hospodárskom živote a na verejných záležitostiach.
ACFC/31DOC(2008)001, Štrasburg, 5.5.2008, k dispozícii na:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_en.asp (26.8.2009)
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vývoja stratégie a zabezpečili ich zaangažovanosť na jej účinnej realizácii.
Regionálne a miestne orgány by mali vypracovať akčné plány na realizáciu
národných stratégií na miestnej a regionálnej úrovni“. Výbor tiež vyslovil
názor, že miestne orgány by mali prostredníctvom „procesu inštitucionálneho
rozvoja“ vnímavejšie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia Rómovia
a Travelleri.211 V prechádzajúcom odporúčaní výbor vyzval členské štáty, aby
zabezpečili, že rozhodnutia prijaté regionálnymi a miestnymi orgánmi nebudú
mať diskriminačný účinok na prístup Rómov a Travellerov k bývaniu; ak sa
také prípady diskriminácie zistia, potom by sa mali zodpovedným osobám
uložiť „účinné, primerané a odradzujúce sankcie“ .212
Európsky výbor pre sociálne práva v oboch záveroch a rozhodnutiach
o kolektívnych sťažnostiach kládol dôraz na potrebu prijatia sociálnych politík.
Opakovane zdôrazňoval, že hoci vnútroštátne orgány môžu v súlade so svojimi
právnymi predpismi delegovať právomoci na miestne orgány a iné subjekty,
malo by to byť sprevádzané potrebnými zárukami, aby sa zabezpečila
primeraná realizácia príslušných politík. 213 ECSR poznamenal, že keďže
vnútroštátne orgány nesú konečnú zodpovednosť za realizáciu politiky, mali by
minimálne dohliadať na opatrenia prijaté miestnymi orgánmi a regulovať ich.
Vnútroštátne orgány by mali byť tiež schopné dokázať, že ony samé, ako aj ich
podriadené orgány vykonali praktické kroky pri podporovaní prijatých
politík.214
Financovanie základnej infraštruktúry v rómskych osadách v Slovinsku
V roku 2005 Úrad vlády pre miestnu samosprávu a regionálnu politiku vydal výzvy na predloženie
ponúk pod názvom „Realizácia programu pomoci obciam pri riešení naliehavých problémov
komunálnej infraštruktúry“. Z pridelených približne 2,5 milióna EUR bolo v období rokov 2005 až
2008 vyše dvoch miliónov vydaných obciam. Hlavným cieľom programu je poskytovať finančné
prostriedky na rozvoj základnej infraštruktúry rómskych osád. Projekty podporované v rámci
programu zahŕňajú, okrem iného, výstavbu prístupových ciest k osadám, dodávku elektriny,
výstavbu vodární a kanalizačného systému a kúpu pozemkov s cieľom legalizovať neschválené
rómske osady.215
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Rec(2008)5 o politikách pre Rómov a Travellerov v Európe, prijaté Výborom ministrov 20.
februára 2008, k dispozícii na: https://wcd.coe.int/ (18.8.2009).
Rec(2005)4 o zlepšovaní podmienok bývania Rómov a/alebo Travellerov v Európe, prijaté
Výborom ministrov 23. februára 2005, k dispozícii na: https://wcd.coe.int/ (18.8.2009).
ECSR (2006) Závery Európskej sociálnej charty (revidovanej) 2006 – zv.1, k dispozícii na:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ (11.9.2009), s. 10.
ECSR, rozhodnutie o veci samej, ERRC/Taliansko, kolektívna sťažnosť č. 27/2004,
(7.12.2005), odsek 26. Pozri aj Európska federácia národných združení pracujúcich
s bezdomovcami (FEANTSA)/Francúzsko, kolektívna sťažnosť č. 39/2006, (5.12.2007),
odsek 79.
Viac informácií je k dispozícii na:
http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/Novice/aktualno/porocilo-razpisa2007_1.pdf (21.10.2009).
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4. Bytová situácia Rómov
a Travellerov
Medzinárodné normy v oblasti ľudských práv stanovujú štandardy pre
primerané bývanie: Podľa všeobecnej poznámky č. 4 CESCR OSN 216
minimálnymi kritériami na stanovenie primeranosti bývania sú právna istota
držby, dostupnosť verejných rozvodov a služieb verejných podnikov , cenová
dostupnosť, obývateľnosť, prístupnosť,217 umiestnenie a kultúrna primeranosť.
Výskum pre túto správu odhaľuje, že mnohí Rómovia a Travelleri žijú
v podmienkach bývania, ktoré nezodpovedajú zásade EÚ o rovnakom
zaobchádzaní a nediskriminácii.
Výsledky prieskumu EÚ-MIDIS218 agentúry ukazujú, že Rómovia, ktorí hľadajú
byt na kúpu alebo prenájom vo verejnom alebo súkromnom sektore bývania, sa
stretávajú s diskrimináciou na základe ich etnického pôvodu. Úroveň zažitej
diskriminácie v siedmich členských štátoch, v ktorých sa vykonal prieskum
týkajúci sa Rómov počas 12 posledných mesiacov (obr. 2), ukazuje, že približne
každý desiaty (11 percent) 219 rómsky respondent uviedol skúsenosť s týmto
typom diskriminácie vo všetkých siedmich členských štátoch počas 12
predchádzajúcich mesiacov. Sedemdesiat percent z nich uviedlo, že k takejto
diskriminácii došlo viackrát. Približne každý piaty respondent (22 percent)
uviedol, že bol vystavený častému opakovaniu diskriminácie (t. j. päť a viac
incidentov). Toto zistenie naznačuje, že pravdepodobne existuje osobitne
zraniteľná skupina Rómov, ktorá je náchylná na opakovanú diskrimináciu
vyžadujúcu cielenú reakciu na miestnej a regionálnej úrovni. Zdôrazňuje to
potrebu venovať osobitnú pozornosť „skupinám v rámci skupín“, ktoré sú viac
vystavené riziku opakovaného výskytu.
Medzi inými súhrnnými skúmanými skupinami 11 percent Severoafričanov, 7
percent
subsaharských
Afričanov,
7
percent
Stredoeurópanov
a Východoeurópanov, 3 percentá osôb tureckého pôvodu, 2 percentá osôb
s ruským pôvodom a 2 percentá osôb z krajín bývalej Juhoslávie uvádzalo, že
boli v tejto oblasti diskriminovaní aspoň raz počas posledných 12 mesiacov.
216
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CESCR (1991) všeobecná pripomienka č. 4, Právo na primerané bývanie (článok 11 ods. 1
paktu), k dispozícii na:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/099b725fe87555ec8025670c004fc803/469f4d91a9378221c
12563ed0053547e?OpenDocument#*%20Contained%20i (16.7.2009).
Otázka prístupnosti je rozobratá v časti Viacnásobná diskriminácia a bývanie.
FRA (2009) Diskriminácia Rómov v oblasti bývania vo vybraných členských štátoch EÚ:
analýza údajov EÚ-MIDIS, s. 8. Viac informácií o EÚ-MIDIS je k dispozícii na
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/index_en.htm (3.10.2009).
Celkový počet respondentov v siedmich členských štátoch ohlasujúcich incidenty bol 304
(nevážený).
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Obr. 2 EÚ-MIDIS: Skúsenosti s diskrimináciou v oblasti bývania počas posledných 12
mesiacov (%)
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Obr. 3 EÚ-MIDIS: Boli ste už niekedy diskriminovaný pri hľadaní domu alebo bytu na
prenájom alebo kúpu počas posledných piatich rokov osobami, ktoré pracujú vo verejnej
agentúre pre bývanie alebo súkromným majiteľom alebo agentúrou? (%)
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V prieskume Eurobarometra sa v roku 2008 tiež zaznamenali predsudky
a negatívne prístupy k Rómom. 220 „Keď ide o Rómov, ktorí spolu tvoria
najväčšiu etnickú menšinu v rozšírenej Európskej únii, priemerné „hodnotenie
komfortu“221 klesne na 6,0, ak sa respondentom položí otázka, ako by sa cítili,
keby ich sused bol Róm. Asi štvrtina (24 %) Európanov by sa cítila nepríjemne,
keby mali za suseda Róma: čo je zarážajúci rozdiel oproti úrovni komfortu
s osobou iného etnického pôvodu vo všeobecnosti (kde iba 6 % by sa cítilo
nepríjemne).“
Dotazník 6 Pre každú z nasledujúcich situácií mi povedzte, na základe
stupnice od 1 do 10, ako by ste sa cítili v tejto situácii. V tejto stupnici 1
znamená, že by ste sa cítili veľmi nepríjemne a 10 znamená, že by ste sa
v tejto situácii cítili úplne príjemne.
Priemerné hodnotenie z 10
Sused, ktorý je osobou so zdravotným
postihnutím
Sused, ktorý je osobou s odlišným
náboženstvom alebo vierou, ako je
vaša
Sused, ktorý je osobou odlišného
etnického pôvodu, ako je váš
Sused, ktorý je homosexuálom (gay
alebo lesba)
Sused, ktorý je Rómom

Zdroj: Špeciálny Eurobarometer 296
Travelleri sú tiež postihnutí rasovou diskrimináciou a obťažovaním. Napríklad
v roku 2006 v Spojenom kráľovstve niektoré ubytovacie združenia v ankete
Komisie pre rasovú rovnosť (CRE) týkajúcej sa Anglicka a Walesu uviedli
dôkazy o rasovom obťažovaní Rómov a Travellerov, zatiaľ čo iní uvádzali, že
väčšina početných incidentov rasového obťažovania Rómov a írskych
Travellerov žijúcich v bežných bytoch zostáva neohlásená.222
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Špeciálny Eurobarometer 296 (2008) Diskriminácia v Európskej únii: vnímanie, skúsenosti a
postoje, k dispozícii na: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_sum_en.pdf
(28.9.2009).
Respondentom boli položené dve otázky so zámerom zistiť ich postoje k rôznym skupinám.
Týmito otázkami sa zisťovalo hodnotenie respondentov, ako príjemne by sa cítili, keby mali
za suseda niekoho z týchto skupín alebo keby bol v najvyššom politickom úrade ich krajiny
pomocou stupnice 1 až 10, kde 10 znamená „úplne príjemne“.
Komisia pre rasovú rovnosť (2006) Rovnosť na spoločnom základe, dobré vzťahy medzi
rasami a stanovištia pre Cigánov a írskych Travellerov: správa prieskumu CRE v Anglicku
a Walese, s. 203, k dispozícii na
http://83.137.212.42/sitearchive/cre/downloads/commonground_report.pdf (28.9.2009).
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4.1. Právna istota držby
Právna istota držby je základom práva na primerané bývanie. Podľa Výboru pre
hospodárske, sociálne a kultúrne práva: „Bez ohľadu na typ právnej formy
bývania všetky osoby by mali mať taký stupeň právnej istoty držby, ktorý
zaručí právnu ochranu proti nútenému vysťahovaniu, obťažovaniu a iným
ohrozeniam“.
Informácie a údaje zhromaždené sieťou RAXEN ukazujú, že Rómovia
a Travelleri, ktorí žijú v neoficiálnych osadách, v domoch bez oprávnenia na
bývanie (tzv. squatoch) a mnohí, ktorí bývajú v obydliach s krátkodobými
nájomnými zmluvami alebo bez pevných zmlúv, nemajú právnu istotu držby.
Počet Rómov a Travellerov, ktorí žijú v neoficiálnych osadách alebo
v nepovolenom bývaní v EÚ nie je známy, ale existujú dôkazy o pretrvávaní
tohto javu napriek opatreniam prijatým na jeho odstránenie. Nútené
vysťahovania sú trvalou hrozbou pre osoby, ktoré žijú v takýchto podmienkach.
Napríklad na Slovensku Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej
menšiny v Slovenskej republike definuje vlastníctvo neosídlených pozemkov
ako jednu z hlavných príčin problémov s bývaním. 223 V Bulharsku podľa
správy za rok 2002224 je nelegálne postavených 70 percent domov v rómskych
mestských štvrtiach. V Grécku v správe za rok 1999225 vypracovanej Štátnym
podnikom pre urbanistické plánovanie a bývanie (DEPOS-ΔΕΠΟΣ) bolo
zaznamenaných približne 63 000 Rómov bývajúcich v nelegalizovaných
táboriskách a 10 570 „kočovných“ Rómov. Vo Francúzsku v roku 2008
Komisár Rady Európy pre ľudské práva uviedol, že väčšina rómskych skupín
žije v špinavých chudobných štvrtiach, často bez prístupu k vode alebo
elektrickej energii.226 V Írsku sa ročným sčítaním rodín Travellerov za rok 2007
zistilo, že 7 percent z celkového počtu 8 099 rodín Travellerov žije
v nepovolenom ubytovaní.227
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Informácie sú k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
na http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=165 (13.3.2009).
Институт 'Отворено общество' (2002) Ochrana menšín v Bulharsku: hodnotenie rámcového
programu pre rovnoprávne začlenenie Rómov do bulharskej spoločnosti a „Integrácia
menšiny“, komponent programu „Ľudia sú bohatstvom Bulharska“,
s. 23.
Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης - ΔΕΠΟΣ (1999), Μελέτη Σχεδίου
Προγράμματος για την αντιμετώπιση των άμεσων οικιστικών προβλημάτων των Ελλήνων
Τσιγγάνων, Αθήνα.
Memorandum Komisára Rady Európy pre ľudské práva Thomasa Hammarberga, po jeho
návšteve Francúzska v období od 21. do 23. mája 2008 CommDH(2008)34, k dispozícii na:
http://www.unhcr.org/refworld/country,,COECHR,,FRA,4562d8b62,492a6da72,0.html
(3.10.2009).
Írsko/Ministerstvo životného prostredia, kultúrneho dedičstva a miestnej správy (2008) Ročné
sčítanie rodín Travellerov, k dispozícii na:
http://www.environ.ie/en/Publications/StatisticsandRegularPublications/HousingStatistics/Fil
eDownLoad,15291,en.XLS (20.1.2009).
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Existuje nedostatok oficiálnych systematických údajov týkajúcich sa veľkého
počtu vysťahovaní z neoficiálneho ubytovania, ktoré majú nepriaznivý vplyv na
Rómov a Travellerov. Z informácií zhromaždených národnými kontaktnými
miestami RAXEN z rôznych štátnych agentúr, akademických výskumov alebo
MVO vyplýva, že existujú dôkazy o vysťahovaniach v 24 skúmaných členských
štátoch EÚ. Napríklad v Írsku MVO Pavee Point dostala informácie od 33
miestnych orgánov svedčiacich o skutočnosti, že od augusta 2001 do augusta
2002 dostalo 471 rodín Travellerov oznámenia o vysťahovaní bez toho, aby im
bolo ponúknuté náhradné ubytovanie. 228 Podľa Komisie pre rasovú rovnosť
viacero miestnych orgánov v Spojenom kráľovstve 229 zaznamenalo údaje
o vysťahovaniach a podľa MVO sa zdá, že toto je aj prípad niektorých
policajných riaditeľstiev v Grécku. 230 V Belgicku dostal orgán pre rovnosť
príležitostí (CEOOR) sťažnosti od skupín Travellerov a Rómov týkajúce sa
vysťahovaní z nelegálnych stanovíšť alebo neprimeraného bývania. 231 Jednou
krajinou, v ktorej dôveryhodné dôkazy ukazujú, že takéto vysťahovania sa zdajú
byť veľmi obmedzené, je Poľsko.232
Problémy môžu spôsobiť aj legislatívne ustanovenia týkajúce sa nútených
vysťahovaní. Napríklad v Írsku v roku 2007 Hnutie írskych Travellerov
v súvislosti so zákonom o bývaní (Rôzne ustanovenia) z roku 2002 upozornilo
na chýbajúcu požiadavku, aby sa pred vysťahovaním zaslalo oznámenie a na
uvedenie skutočnosti, že jeho nedodržanie môže viesť k zadržaniu: „Právne
predpisy signalizujú, že kočovný spôsob života nie je podporovaný štátom
a v praxi to znamená, že Travelleri už nie sú schopní pokračovať v kočovnom
spôsobe života pre obavu zo zadržania a konfiškácie ich rodinného domu“.233
Právna istota držby obvykle nie je problémom pre vlastníkov domov, pokiaľ sú
schopní splácať hypotekárne splátky. Avšak mnohí Rómovia a Travelleri si
nemôžu dovoliť kúpiť dom a často nemajú nárok na hypotéku. O vlastníctve
domov medzi Rómami je málo údajov, ale existujúce informácie ukazujú, že
medzi členskými štátmi EÚ sú veľké odlišnosti. Napríklad v Poľsku sa
228
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Informácie poskytnuté strediskom Pavee Point Travellers Centre, marec 2009.
Pozri Komisia pre rasovú rovnosť (CRE) (2006) Spoločný základ, rovnosť, dobré rasové
vzťahy a stanovištia pre Cigánov a írskych Travellerov , k dispozícii na:
http://83.137.212.42/sitearchive/cre/downloads/commonground_report.pdf (11.9.2009),
s. 173 – 175.
Pozri Greek Helsinki Monitor (GHM) / Stredisko pre práva na bývanie a vysťahovanie
(COHRE) a kol. (2006) Grécko: Pokračovanie rozsiahleho porušovania práv Rómov v oblasti
bývania, k dispozícii na:
http://www.cohre.org/store/attachments/greece_roma_report_october_2006%20GHM%20%2
B%20COHRE.doc, (11.9.2009), s. 38.
Národné kontaktné miesto RAXEN v Belgicku (2009) Tematická štúdia o podmienkach
bývania Rómov a Travellerov.
Rozhovory , okrem iných, so zástupcom Poľskej únie Rómov (4.3.2009) a samostatným
poradcom pre otázky týkajúce sa Rómov a Sintiov OSCE/ODIHR (5.3.2009) v Tematickej
štúdii o podmienkach bývania Rómov a Travellerov Národného kontaktného miesta RAXEN
v Poľsku (2009).
Hnutie írskych Travellerov (2007) Diskusný dokument o poskytovaní ubytovania na uľahčenie
kočovného spôsobu života, s. 4.
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odhaduje, že domy vlastní 10 až 20 percent Rómov, ktoré kúpili najmä od
orgánov miestnej samosprávy.234 Odhaduje sa, že v Ľubľane v Slovinsku býva
vo vlastných domoch 50 percent Rómov. 235 Pozitívny príklad zlepšovania
vlastníctva domov medzi Rómami možno nájsť v Španielsku, ktoré realizuje
politiku bývania podporujúcu vlastníctvo domov prostredníctvom dotácií od
štátu namiesto poskytovania prenajatého sociálneho bývania. Odhaduje sa, že
prostredníctvom tejto politiky získala svoj dom asi polovica rómskych
vlastníkov domov.236 V Írsku je menej pravdepodobné, že rodiny Travellerov
vlastnia dom v porovnaní so širokou verejnosťou; uvádza sa, že svoj dom
vlastní len 21,1 percenta rodín Travellerov v porovnaní so 74,6 percenta širokej
verejnosti.237
Podporovanie Rómov stať sa vlastníkmi obydlí
Program bývania pre sociálne začlenenie (HPSI) realizovaný regionálnou
vládou Autonómnej oblasti Navarra v Španielsku pomáha rodinám, ktoré žijú v
subštandardnom bývaní a v schátralých obydliach (tzv. slum), aby si kúpili svoj
vlastné obydlie. Táto iniciatíva je realizovaná v spolupráci s MVO, ktoré
pomáhajú príjemcom prispôsobiť sa novému sociálnemu prostrediu. Je
financovaný Ministerstvom bývania Navarry, ktoré v závislosti od príjmu
rodiny poskytuje až 45 percent ceny nehnuteľnosti, zatiaľ čo zvyšok je
financovaný prostredníctvom hypotéky splácanej príjemcami. Na HPSI sa
doteraz zúčastnilo 800 rodín vrátane 320 rómskych rodín (40 percent
príjemcov).
FRA (2009), Prípadová štúdia: Zlepšovanie podmienok bývania Rómov,
Španielsko
Sociálne bývanie v širšom zmysle, a to bývanie s nízkym nájomným
poskytované verejnými orgánmi alebo neziskovými združeniami, poskytuje
lepšiu právnu istotu držby a je často cenovo najdostupnejšou formou
ubytovania. Mnohí Rómovia a Travelleri v celej EÚ žijú vo verejnom
ubytovaní, ale existujú výnimky, napríklad v Grécku, kde nájomné bývanie
234
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Rozhovory s Poľskou úniou Rómov, OSCE/ODIHR a Združením rómskych poradenských
a informačných stredísk v Poľsku v Tematickej štúdii o podmienkach bývania Rómov
a Travellerov Národného kontaktného miesta RAXEN v Poľsku (2009).
M. Komac, M. Medvešek (eds.) (2005) Simulacija priseljevanja v ljubljansko urbano regijo:
analiza etnične strukture prebivalstva Mestne občine Ljubljana, Ljubljana: Inštitut za
narodnostna vprašanja, s. 187 – 203, k dispozícii na:
http://www.inv.si/DocDir/projekti/simulacija_priseljevanja_v_lj.pdf (31.3.2009).
Pozri Fundación Secretariado Gitano (FSG) (2008) Mapa sobre vivienda y comunidad gitana
en España 2007, k dispozícii na: http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda
(22.12.2008).
Stredisko pre výskum bývania (2008). Ubytovanie Travellerov v Írsku: prehľad politiky
a praxe, s. 30, k dispozícii na:
http://www.housingunit.ie/_fileupload/Publications/Traveller_Accommodation_in_Ireland__Review_of_Policy_and_Practice_54631618.pdf (20.1.2009).
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neexistuje a v Bulharsku, kde podľa správy UNDP za rok 2004 238 iba 15
percent Rómov žije vo verejnom ubytovaní, 239 hoci v porovnaní s jedným
percentom nerómskych obyvateľov v sociálnom bývaní je toto číslo pomerne
vysoké. Na druhej strane vo Fínsku býva väčšina Rómov v štátom dotovanom
sociálnom bývaní 240 a v Poľsku sa odhaduje, že aspoň 80 percent Rómov žije
v sociálnom „komunálnom“ bývaní.241
Existujú prípady vysťahovaní Rómov po privatizácii sociálneho bývania, najmä
v centrách miest, ktoré sa stali atraktívnymi po projektoch na obnovu mestských
častí, čo viedlo k vysťahovaniu starých nájomníkov, a tým k „exportovaniu
chudoby“ 242 do iných oblastí. V Portugalsku na základe urbanistického
projektu mestská správa Porta údajne vysťahovala Rómov bez poskytnutia
alternatív primeraného bývania.243 Podobné prípady boli ohlásené aj v Českej
republike244 a na Slovensku.245
Rómovia a Travelleri bez prístupu k iným formám bývania si môžu postaviť
domy alebo improvizované ubytovanie bez povolenia, často na verejných alebo
súkromných pozemkoch, ktoré nevlastnia, bez akejkoľvek právnej istoty držby
za neustálej hrozby vysťahovania. Masové nútené vysťahovania neoficiálnych
osád sa často vykonávajú bez nariadenia súdu a odvolaniami proti
administratívnym opatreniam sa takéto vysťahovanie nezastaví. Napríklad v
Taliansku MVO a médiá uvádzajú, že osoby žijúce v neoficiálnych osadách sú
pravidelne nútene vysťahúvané orgánmi, ktoré tiež ničia ich domovy a niekedy
aj osobné veci. Týka sa to veľkého počtu osôb, pretože zo 167 osád
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UNDP (2004) Zraniteľné skupiny v súbore údajov o juhovýchodnej Európe, k dispozícii na:
http://vulnerability.undp.sk/ (30.03.2009); UNDP (2002) Vyhýbanie sa pasci závislosti od
súborov údajov, k dispozícii na: http://vulnerability.undp.sk/ (30.3.2009).
Privatizáciou bol fond sociálneho bývania zredukovaný zo sedem percent v roku 1990 na tri
percentá v roku 2001: Bulgaria/Министерство на регионалното развитие и
благоустройството (2004) Национална жилищна стратегия на Република България,
k dispozícii na:
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=4&id=220 (29.3.2009).
Pozri aj: S. Tsenkova (2005) Trendy a pokrok v reformách bývania v juhovýchodnej Európe,
Paríž: Rozvojová banka Rady Európy, k dispozícii na:
http://www.coebank.org/upload/Brochure/EN/Housing_reforms_in_SEE.pdf (29.3.2009).
Fínsko/Ympäristöministeriö (1996) Romaniväestön asuntotilanne 1990-luvun puolivälissä.
Toto je odhad vlastníctva vykonaný zástupcom Únie poľských Rómov (rozhovor na účel tejto
správy, 4.3.2009) – Národné kontaktné miesto RAXEN v Poľsku (2009) – Tematická štúdia
o podmienkach bývania Rómov a Travellerov.
C-Press (2008) ‘Cigányok és szegények: kiszorítás a belvárosból,’ k dispozícii na:
http://portal.c-press.hu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3476 (27.3.2009).
M. Malheiros (2007) Správa o opatreniach na boj proti diskriminácii. Smernice 2000/43/ES a
2000/78/ES. Správa o Portugalsku. Stav k 8. januáru 2007, s. 33 a s. 44, k dispozícii na:
http://www.migpolgroup.com/multiattachments/3430/DocumentName/ptrep05_en.pdf
(3.10.2009).
FRA (2009) Prípadová štúdia: Spolužitie, Česká republika.
Nadácia Milana Šimečku, Centrum pre práva na bývanie a vysťahovanie, Európske stredisko
pre práva Rómov (2006) Nútené vysťahovania na Slovensku 2006: zhrnutie.
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identifikovaných v roku 2008 bolo 124 nepovolených. 246 V máji 2008 sa
v Miláne a Ríme uskutočnilo množstvo masových vysťahovaní a rušení
rómskych táborov.247 Počas terénneho výskumu na inom projekte FRA, ktorý sa
týkal Rómov, respondent z Federácie Rómov a Sintiov 248 konštatoval: „V
Miláne počas posledných dvoch rokov existuje politika nepretržitých
vysťahovaní zameraných najmä na komunitu rumunských Rómov bez úradných
oznámení a realizovateľných alternatív“. V Grécku existujú početné správy
o masových nútených vysťahovaniach Rómov, zatiaľ čo ombudsman
opakovane zdôrazňoval zákaz povinného vyprázdnenia rómskych osád bez
predchádzajúceho označenia primeraného miesta pre bezpečné a zákonné
osídlenie aspoň rovnakej kvality, ako bolo vysťahované miesto. 249 Komisár
Rady Európy pre ľudské práva vo svojom liste z roku 2006 uviedol gréckemu
ministrovi vnútra „[…] stretol som sa s rodinou, ktorej jednoduché obydlie bolo
odstránené buldozérom v ten istý deň ráno. Bolo zrejmé, že „postupy“, ktoré z
nich urobili bezdomovcov, boli úplne v rozpore s normami ľudských práv […].
Bol som tiež pobúrený, keď som videl, ako sa počas mojej návštevy na oboch
stranách objavili nerómski obyvatelia a správali sa agresívnym, hrozivým
spôsobom do takej miery, že moje rozhovory s niektorými rómskymi rodinami
boli prerušené“.250

Právna istota držby pre Travellerov na dočasných
stanovištiach
Dočasné stanovištia sú typom špecifického ubytovania Travellerov umožňujúce
im pokračovať v životnom štýle, ktorý už bol ovplyvnený zmenami vo
využívaní územia, urbanizáciou a praktickými, ako aj administratívnymi
prekážkami, ako sú zátarasy, závory, zákazy a právne predpisy týkajúce sa
nedovoleného vstupu na cudzí pozemok. Trvalé táboriská majú hygienické
zariadenia, zber odpadu a často pridelenú adresu, zatiaľ čo prechodné táboriská
obvykle poskytujú obmedzené sociálne zariadenia. Z dôvodu nedostatočného
počtu povolených trvalých alebo dokonca prechodných táborísk Travellerom
často neostáva nič iné, len obsadiť, aj bez povolenia, plochu na verejnom
mieste, riskujúc tak vysťahovanie, čo je problémom pre mnohých
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Ministero dell'Interno (2008) Censimento dei campi nomadi, dostupné na:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/censimen
to_nomadi/index.html (15.3.2009).
Európske stredisko pre práva Rómov, Inštitút otvorenej spoločnosti, Stredisko pre práva na
bývanie a vysťahovanie, Romani Criss (Rumunské centrum pre sociálnu pomoc a štúdie)
a Rómska občianska aliancia (2008) Bezpečnosť po taliansky:Odoberanie odtlačkov prstov,
extrémne násilie a obťažovanie Rómov v Taliansku, k dispozícii na:
http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3050, s. 24 – 25 (29.9.2009).
Rozhovor so zástupcom Federácie Rómov a Sintiov, Taliansko,14.4.2009.
Grécky ombudsman, 2. výročná správa týkajúca sa vnútroštátneho orgánu pre rovnosť
(2006), k dispozícii na:
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K dispozícii na:
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Travellerov.251 Tolerovanie nepovoleného vytvárania táborísk karavanov sa líši.
Napríklad v Holandsku nelegálne postavené karavany na dočasných
stanovištiach môžu byť tolerované na určitú dobu v závislosti od obce alebo
bytového združenia, ktoré kontroluje miesto, ale vždy pod hrozbou
vysťahovania .252
Informácie poskytnuté sieťou RAXEN ukazujú, že táboriská nie sú ešte stále
k dispozícii v dostatočnom počte v piatich členských štátoch EÚ s veľkou
komunitou Travellerov (Belgicko, Francúzsko, Írsko, Holandsko a Spojené
kráľovstvo). Napríklad podľa ENAR v roku 2003 existovalo v Belgicku 28
oficiálnych miest na táborenie vo Flámsku a v Bruseli. 253 V Spojenom
kráľovstve sa prieskumom hodnotenia potrieb 254 uskutočneným vládou
Severného Írska v roku 2008 zistilo, že 5 percent Travellerov býva na
prechodných stanovištiach, 5 percent na spoločne spravovaných stanovištiach
a 21 percent na stanovištiach so službami. V Anglicku sčítanie karavanov
vykonávané dvakrát za rok miestnymi orgánmi ukázalo v poslednom
dostupnom sčítaní k 19. januáru 2007 celkový počet asi 16 000 karavanov
Rómov a Travellerov, z ktorých tri štvrtiny sú buď na súkromne alebo verejne
vlastnených povolených miestach. Z karavanov na nepovolených miestach bolo
2 252 na nepovolených pozemkoch (t. j. pozemkoch vlastnených Rómami
a Travellermi, ale zastavaných bez stavebných povolení) a 1 286 na
nepovolených táboriskách (kde nie sú pozemky vlastnené osobami, ktoré na
nich táboria). 255 Vo Francúzsku, podľa informácií uvedených v štúdii
národného kontaktného miesta (NFP) RAXEN, bolo do konca roku 2008
poskytnutých 17 365 miest pre karavany na 729 stanovištiach, čo predstavuje
čosi viac ako 40 percent miest plánovaných programami departmentov pre
Travellerov. Odhadovaná úroveň poskytovania v porovnaní s potrebami sa
pohybuje od 20 percent v departmente Provence-Alpes-Côte d’Azur (a úplný
nedostatok poskytovania na Korzike) do 71 percent v departmentoch BasseNormandie a Poitou-Charentes.256
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Napríklad pozri médiá Pavee Point, ktoré monitorujú početné prípady vysťahovaní v Írsku:
http://pavee.ie/mediamonitor/?tag=accommodation (29.9.2009).
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východnej Európe], k dispozícii na:
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/pdf/roma_fr.pdf (12.9.2009).
Exekutívny orgán pre bývanie Spojené kráľovstvo/Severné Írsko (2008) Hodnotenie potrieb
ubytovania Travellerov v Severnom Írsku, s. 21, k dispozícii na:
http://www.nihe.gov.uk/travellers_accommodation_needs_assessment_2008.pdf
(21.10.2009).
Ministerstvo pre komunity a miestnu samosprávu (2007) Cesta vpred: Záverečná správa
Nezávislej pracovnej skupiny pre poskytovanie a presadzovanie miest pre Rómov
a Travellerov s. 8, k dispozícii na:
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/roadahead.pdf (29.9.2009).
Národné kontaktné miesto (NFP) RAXEN vo Francúzsku (2009)Tematická štúdia
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Často existuje miestny odpor proti výstavbe dočasných stanovíšť. Napríklad, v
Spojenom kráľovstve v roku 2007 Nezávislá pracovná skupina pre
poskytovanie a presadzovanie miest pre Rómov a Travellerov uviedla: „Je
jasné, že poskytovanie ďalších miest nebude ľahké. […] Najvýznamnejším
úskalím je odpor príslušníkov usadlej komunity podnecovaný negatívnym
vnímaním bývania v blízkosti miesta obývaného Rómami a Travellermi.“257
V niektorých prípadoch môžu existujúce predpisy spôsobovať Travellerom
prekážky pri používaní miest. Napríklad v Belgicku v regióne hlavného mesta
Brusel permis d’urbanisme [povolenie mesta] pre zaparkovanie karavanu platí
šesť mesiacov až desať rokov, ale po vydaní ho už nemožno predĺžiť. 258
Žiadosti o stavebné povolenia pre stanovištia Travellerov sa schvália s menšou
pravdepodobnosťou ako žiadosti o iné typy výstavby. Avšak v Spojenom
kráľovstve zavedenie nových plánovacích postupov prostredníctvom obežníka
úradu podpredsedu vlády (ODPM) 01/2006259 prinieslo pozitívne zmeny, ako
uviedla Nezávislá pracovná skupina pre poskytovanie a presadzovanie miest pre
Rómov a Travellerov: „[…] Výskum vykonaný Univerzitou De Montfort
ukázal, že šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti obežníka významne stúpol
počet odvolaní proti stavebným povoleniam pre táboriská Rómov a Travellerov
– z približne 35 percent povolených šesť mesiacov pred nadobudnutím
účinnosti na asi 54 percent povolených po nej.“260
Vo Francúzsku sa zákon č. 2000-614 z 5. júla 2000 o prijímaní a bývaní
Travellerov (často uvádzaný ako „druhý Bessonov zákon“) zameriava na
zlepšenie poskytovania dočasných stanovíšť pre Travellerov v mestách s viac
ako 5 000 obyvateľmi prostredníctvom stimulov a finančnej podpory. Zákon
tiež umožňuje mestám, ktoré poskytujú takéto stanovištia, zakázať Travellerom
parkovať inde. Avšak v roku 2003 nový zákon následne povolil mestám s menej
ako 20 000 obyvateľmi požiadať o výnimku z tejto povinnosti (zákon č. 2003710 z 1. augusta 2003 pre územné plánovanie a obnovu miest). Z praktického
hľadiska to znamená, že Travelleri čelia veľkým ťažkostiam pri hľadaní
legálnych stanovíšť mimo veľkých miest. V roku 2008 Výbor ministrov Rady
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Európy 261 poznamenal v súvislosti s ustanovením o ubytovaní Travellerov, že
„[…] miestne orgány a štát dlho nebrali do úvahy v dostatočnej miere osobitné
potreby tejto komunity. […] Vláda potvrdila oneskorenie pri realizácii
programov departmentov na prijímanie Travellerov a odhaduje, že chýba asi
41 800 miest. Oneskorenie pri implementácii uvedeného aktu je
poľutovaniahodné, pretože núti Travellerov využívať nezákonné miesta, a preto
ich vystavuje riziku násilného vysťahovania podľa zákona o vnútornej
bezpečnosti z roku 2003.“ Francúzska vláda vo svojej odpovedi argumentovala,
že sa dosiahol podstatný pokrok po pridelení 64 miliónov EUR na výstavbu
stanovíšť pre Travellerov v roku 2007 v porovnaní so 42 miliónmi EUR v roku
2006, pričom polovica z celkových 41 840 stanovíšť plánovaných pre celú
krajinu dostala štátnu dotáciu a 32 percent z nich už funguje.
Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) podalo 17. apríla 2008 na
Európsky výbor Rady Európy sociálnych práv sťažnosť262 proti Francúzsku na
základe toho že Travelleri, okrem iných, sú vo Francúzsku obeťami
nespravodlivosti v súvislosti s prístupom k bývaniu, so sociálnym vylúčením a
s núteným vysťahovaním, ako aj rezidenčnou segregáciou, subštandardnými
podmienkami bývania a chýbajúcou právnou istotou držby. ECSR vyhlásil
sťažnosť, ktorá sa v súčasnosti rieši, za prijateľnú 23. septembra 2008.
Údaje o počte Travellerov, ktorí bývajú na neoficiálnych stanovištiach, sú
zriedkavé. V Írsku dosiahol v roku 2007 počet rodín Travellerov bývajúcich
v neregulovanom (nepovolenom) ubytovaní 7 percent z celkového počtu 8 099
zaevidovaných rodín Travellerov. 263 V Spojenom kráľovstve bolo v správe
Komisie pre rasovú rovnosť (CRE) za rok 2006 uvedené, že významný
nedostatok povolených prechodných a trvalých stanovíšť viedol mnohých
Travellerov k tomu, aby sa utáborili nelegálne.264 Podľa najnovších dostupných
dôkazov 12 percent z približne 15 000 karavanov v Spojenom kráľovstve sa
nachádza na nepovolených stanovištiach, na ktorých Cigáni a írski Travelleri
vlastnia pozemok, ale nemajú stavebné povolenie a ďalších 16 percent sa
nachádza na nepovolených táboriskách, na ktorých Cigáni a írski Travelleri
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Írsko/Ministerstvo životného prostredia, kultúrneho dedičstva a miestnej samosprávy (2008)
Ročné sčítanie rodín Travellerov, k dispozícii na:
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eDownLoad,15291,en.XLS (20.1.2009).
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nevlastnia pozemky a na ktoré nedostali stavebný súhlas používať ich ako
dočasné stanovište.265
Dočasné stanovište pre kočujúcich Rómov a Sintiov
V roku 2002 bol v Hornom Rakúsku vyvinutý nový model na podporu
spolužitia miestnej populácie s kočujúcimi Rómami a Sintmi. Bolo zriadené
dočasné stanovište s vhodnou infraštruktúrou (vrátane hygienických zariadení
až pre 25 karavanov). Toto opatrenie bolo financované obcou Braunau a
konzultované so združením Ketani. Počiatočné náklady na zriadenie táboriska
dosiahli výšku 147 000 EUR a ročné prevádzkové náklady sa pohybujú od 8
000 do 9 000 EUR, z čoho 5 000 – 6 000 EUR sa získava z príjmu za prenájom
samotného stanovišťa. Dočasné stanovište je spravované medzikultúrnou sieťou
MVO Rómov a Sintiov (RoSi).266

4. 2 Prístup k verejným rozvodom, službám
verejných podnikov a infraštruktúre
Podľa Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva „primerané bývanie
musí mať určité zariadenia, ktoré sú životne dôležité pre zdravie, bezpečnosť,
pohodlie a výživu. Všetci držitelia práva na primerané bývanie by mali mať
trvalý prístup k prírodným a spoločným zdrojom, bezpečnej pitnej vode, energii
na varenie, kúrenie a osvetlenie, hygienickým zariadeniam a zariadeniam na
umývanie, prostriedkom na skladovanie potravín, odvozu odpadu, kanalizácii
a pohotovostnej službe“. CERD ďalej rozpracúva bývanie týkajúce sa Rómov a
odporúča štátom, aby prijali osobitné opatrenia na zabezpečenie
nediskriminácie. Štáty by mali napríklad zapájať Rómov do projektov bývania
a rozhodne konať proti diskriminačným praktikám miestnych orgánov, ako aj
súkromných vlastníkov v oblasti bývania. Podľa CERD štáty tiež musia čeliť
„miestnym opatreniam odmietajúcim usídlenie a nezákonné vyhostenie Rómov
a […] umiestneniu Rómov do táborov mimo osídlených oblastí, ktoré sú
izolované a bez prístupu k zdravotnej starostlivosti a iným službám.“ Okrem
toho výbor vyzval štáty, aby podnikli všetky kroky na vybavenie „miest na
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Pozri internetovú stránku CRE Cigáni a Travelleri: fakty, k dispozícii na
http://83.137.212.42/sitearchive/cre/gdpract/g_and_t_facts.html#one (3.10.2009).
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bývania Rómov a Travellerov; österreichische Gesamtstellungnahm , nezverejnený rukopis a
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Viedeň, magisterská dizertácia, s. 14 – 31, oznámenie na žiadosť starostu obce Braunau/Inn
(25.3.2009).
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táborenie kočujúcich skupín Rómov a/alebo Travellerov určených pre ich
karavany všetkými potrebnými zariadeniami“.267
Dôkazy zhromaždené v súvislosti s týmto výskumom naznačujú, že tieto
podmienky sa nie vždy dodržiavajú, pretože mnohí Rómovia a Travelleri
nemajú takýto trvalý prístup k verejným rozvodom a službám verejných
podnikov. Napríklad v Poľsku regionálne údaje z roku 2001 pre
Świętokrzyskie vojvodstvo ukázali, že 85 zo 125 skúmaných bytov nemalo
tečúcu vodu.268 Na Slovensku štúdia za rok 2004269 ukazuje, že iba 19 percent
rómskych osád malo kanalizáciu, 41 percent malo prístup k dodávke plynu a 63
percent malo prístup k zásobovaniu vodou, hoci 91 percent malo prístup
k dodávke elektriny z elektrickej siete. Každá piata osada nemala prístup
k verejným cestám. V Rumunsku správa za rok 2007 uvádza, že Rómovia sú
oveľa viac znevýhodňovaní v prístupe k verejným rozvodom a službám
verejných podnikov v porovnaní s inými etnickými skupinami: 75 percent nemá
prístup k dodávke plynu (z iných skupín je to 21 percent), 72 percent nemá
prístup ku kanalizácii (z iných skupín je to 15 percent), 73 percent nemá v dome
tečúcu vodu (z iných skupín je to 10 percent), 12 percent nemá prívod
elektrickej energie do domácnosti (z iných skupín je to 1 percento) a 14 percent
používa odpad na vykurovanie svojich domovov alebo ich nevykuruje vôbec (z
iných skupín sú to 2 percentá).270
Neoficiálne osady vybudované bez zákonného povolenia často nie sú pripojené
k verejným rozvodom, napríklad k elektrickej sieti, tečúcej vode, kanalizácii
atď. alebo nie sú dostupné verejnou dopravou. Prípady osobitne zlých
podmienok bývania a chýbajúcu infraštruktúru možno pozorovať v celej EÚ.
Napríklad v meste Komotini v Grécku žilo podľa mediálnej správy z roku 2007
asi 350 rómskych rodín v plechových chatrčiach s dvomi odtokmi vody;
v novembri 2007 bolo hospitalizovaných 60 z ich detí so žltačkou typu A.
Snahy premiestniť rodiny do neďalekej oblasti narazili na odpor miestnych
nerómskych obyvateľov.271 V správe OSN za rok 2009272 sa uvádza, že osady,
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(22.6.2009).
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do ktorých boli Rómovia v roku 2000 presídlení, stále nemajú základnú
vybavenosť, verejné rozvody a služby verejných podnikov. V správe je uvedený
príklad osady Spata v blízkosti Atén, v ktorej býva dvadsať rodín
v montovaných obytných jednotkách poskytnutých miestnymi orgánmi, ktoré
nemajú pripojenie k elektrickej sieti, tečúcu vodu ani pravidelný odvoz
smetí/odpadu a namiesto toho používajú generátory a dve nádrže s vodou.273
Existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že v niektorých členských štátoch je situácia
lepšia, napríklad v Slovinsku, kde má 51 percent rómskych domácností prístup
k dodávke elektriny z elektrickej siete a 75 percent má tečúcu vodu.274 Podobne
sa uvádza, že v Španielsku je 80 percent rómskych domácností spokojných
s úrovňou vybavenosti a služieb.275
V niektorých členských štátoch existujú rozdiely v prístupe k verejným službám
a infraštruktúre medzi rôznymi skupinami Rómov. Napríklad sa uvádza, že
v Slovinsku majú „pôvodní“ Rómovia, ktorí žijú v osadách, menej výhodný
prístup k verejným zariadeniam ako mestskí „nepôvodní“ Rómovia.276 Podobne
vo Švédsku niektoré komunity s prevažujúcou prisťahovaleckou a menšinovou
populáciou (vrátane Rómov) – ako je Nackta v Sundvalle – majú obmedzený
prístup k verejným rozvodom a službám verejných podnikov najmä k odvozu
odpadu.277
V niektorých prípadoch je prístup k verejným rozvodom a službám verejných
podnikov regulovaný účelovým spôsobom, napríklad v Bulharsku, kde podľa
prieskumu z roku 2007 uskutočnenom Inštitútom otvorenej spoločnosti 278 29
percent opýtaných Rómov tvrdilo, že nezaplatené účty za elektrinu jednotlivými
spotrebiteľmi môžu spôsobiť odpojenie celého sídliska.
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Prístup k verejnej doprave pre rómske sídliská a osady závisí najmä od ich
umiestnenia a veľkosti. Napríklad hoci v Maďarsku v prípade menších osád
môže byť prístup k verejnej doprave v segregovaných mestských oblastiach
podobný ako v iných mestských oblastiach, problémy existujú so
segregovanými oblasťami väčších osád a izolovanými malými dedinami. 279
V Španielsku je pre rómske sídliská a osady problémom obmedzený prístup
k verejnej doprave.280 Podobne v Rumunsku výsledky barometra začleňovania
Rómov ukazujú, že percento Rómov, uvádzajúcich, že verejná doprava v ich
oblasti „chýba“ alebo „zle funguje“, je vyššie (50 percent) ako v prípade
nerómskych obyvateľov (31 percent).281
Existuje viacero dobrých príkladov dočasných stanovíšť s dobrou
infraštruktúrou pre Travellerov, ktoré sú vhodne umiestnené, aby mohli
poskytovať zdravotnícke, vzdelávacie a iné miestne služby. Obmedzený počet
dočasných stanovíšť však môže viesť k preľudneniu s možnými ohrozeniami
zdravia. Prístup Travellerov na verejných miestach k vode, elektrine, verejnej
doprave a kanalizácii v Belgicku, vo Francúzsku, v Írsku a Spojenom
kráľovstve je údajne ešte stále problematický. Napríklad, hoci oficiálne
stanovištia vo Flámsku v Belgicku majú vo všeobecnosti dobrý prístup
k verejným rozvodom a službám verejných podnikov, nelegálne stanovištia
v celej krajine nemajú žiadne služby alebo len služby zlej kvality, najmä odvoz
odpadu. 282 Prístup k vode a elektrine je vo Francúzsku poskytovaný iba
dočasne, dokonca aj pre Travellerov, ktorí sú trvalo usadení na stanovištiach,
ktoré vlastnia.283

4. 3. Dostupnosť
Podľa Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva „osobné náklady
alebo finančné náklady na domácnosť súvisiace s bývaním by mali byť na takej
úrovni, aby dosahovanie a uspokojovanie iných základných potrieb nebolo
ohrozené alebo oslabené“.
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Zhromaždené dôkazy ukazujú, že mnohí Rómovia a Travelleri v EÚ považujú
za ťažké platiť mesačné nájomné za primerané súkromné bývanie a vzhľadom
na ich miery nezamestnanosti, len niekoľko z nich bude schopných predložiť
bankám dôkazy o stabilnom zamestnaní potrebné pre poskytnutie hypotéky.
Dokonca aj v prípadoch, keď sa naskytne príležitosť kúpiť nehnuteľnosť za
nízku cenu, ako v príklade bývalého komunistického bloku členských štátov EÚ
počas procesu privatizácie bývania pri prechode na demokraciu, si mnoho
Rómov nemohlo dovoliť kúpiť svoje domy alebo predať ich na pokrytie iných
potrieb so závažnými dlhodobými negatívnymi dôsledkami vzhľadom na ich
možnosťami zabezpečiť si primerané bývanie.
Rómovia a Travelleri riskujú, že sa stanú zaujímavými zákazníkmi pre
bezohľadných prenajímateľov, ktorí účtujú neprimerané nájomné za
subštandardné ubytovanie. Napríklad v Českej republike v Ústí nad Labem
bolo po privatizácii štátom vlastnených domov obývaných najmä Rómami
neúmerne zvýšené nájomné, hoci nehnuteľnosti boli v zlom stave, čo viedlo
mnohých nájomníkov k hromadeniu dlhov voči novému vlastníkovi, ktorý
účtoval vysoké úroky.284
Pre ľudí s nízkymi príjmami môže byť dokonca problémom pravidelne platiť aj
nízke nájomné, napríklad za sociálne bývanie. Ak orgány neprijmú opatrenia na
pomoc nájomníkom pri platení ich nájomného, môžu sa nahromadiť veľké dlhy
vedúce k vysťahovaniu. Napríklad, podľa správy Nadácie Milana Šimečku na
niektorých rómskych sídliskách na Slovensku orgány tolerovali nepravidelné
platenie nájomného a energií až tak dlho, že dlhy výrazne narástli, ako
napríklad na Luníku IX, rómskom sídlisku v Košiciach, kde dlhy narástli na
jednu miliardu slovenských korún.285
Boli uvedené aj pozitívne iniciatívy na podporu Rómov pri zlepšovaní
plánovania ich rodinného rozpočtu. Napríklad na Slovensku 286 a v Českej
republike287 sa môže využiť mechanizmus „osobitného správcu“ pre tých, ktorí
sú oprávnení na príspevok na bývanie a ktorí ho riadne nepoužívajú; orgány
môžu určiť obec (alebo akúkoľvek inú osobu) ako „osobitného správcu“
príspevku na zaplatenie dlhov a nájmu a energií po období splatnosti, čím sa
zabráni vysťahovaniu. Avšak miestne orgány asi nebudú ochotné používať toto
284
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niektorých predpisov (11.11.2003).
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opatrenie, pretože môže mať za následok ich ďalšie administratívne zaťaženie,
a teda umožňujú, aby nahromadené dlhy rástli a viedli k nútenému
vysťahovaniu.288
V niektorých prípadoch dostupnosť dotácií na bývanie nemusí byť oznamovaná
účinne. Napríklad v Poľsku sa rómski aktivisti sťažovali, že zodpovední
úradníci neinformujú Rómov o dostupných dotáciách na bývanie.289
Mimoriadne prísne kvalifikačné podmienky na príspevky na bývanie môžu tiež
ovplyvniť schopnosť nájomníkov s nízkymi príjmami dovoliť si pravidelné
platby nájomného. Napríklad pri reforme sociálnej starostlivosti v období
2003/2004 Slovensko zaviedlo paušálny príspevok na bývanie bez ohľadu na
skutočné náklady, ktoré môžu byť podstatne vyššie ako príspevok. Okrem toho
príspevok na bývanie dostávala iba asi polovica domácností 290 oprávnená na
sociálne dávky pravdepodobne pre prísne podmienky, ktoré mnoho Rómov
nemôže splniť, najmä požiadavku291 pravidelne platiť nájomné a účty alebo mať
zmluvu o splácaní dlhu s vlastníkom.
Správy tiež poukazujú na tvrdenia, že v niektorých prípadoch Rómovia
a Travelleri platia neúmerne vysoké poplatky za energie. Napríklad, na
Slovensku Nadácia Milana Šimečku uvádzala prípady rómskych nájomníkov
v sociálnom bývaní, ktorí dostávali neprimerane vysoké účty za služby. 292
V Spojenom kráľovstve CRE vyjadrila obavy z pomerne vysokých nákladov
na energie na miestach pre Travellerov.293 Travelleri vo Francúzsku obvykle
nemajú nárok na podporu bývania, pretože karavany sa nepovažujú za formu
bývania, ale niektoré úrady CAF (Caisse d'allocations familiales) [Úrad pre
rodinné príspevky] poskytujú Travellerom bezúročné pôžičky alebo pôžičky
s nízkym úrokom, aby si mohli kúpiť alebo renovovať karavany.294

288
289

290

291
292
293

294

70

Národné kontaktné miesto RAXEN v Českej republike (2009) Tematická štúdia
o podmienkach bývania Rómov a Travellerov.
Rozhovor s Rómskym konzultačným a informačným centrom, 2.2.2009, Národné kontaktné
miesto RAXEN v Poľsku (2009) Tematická štúdia o podmienkach bývania Rómov
a Travellerov.
Do konca roku 2008 malo nárok na príspevok na bývanie 92 082 domácností z celkovo 153
516 domácností, ktoré dostávajú sociálne dávky; zdroj: Slovensko/Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny (2009) Štatistiky: Nezamestnanosť a sociálne dávky Február 2009, k dispozícii
na:
http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf/0/E95AC40BA6F6159EC12575660031E9E7?OpenDocumen
t (25.3.2009).
Slovensko/Zákon č. 599/2003 Z. Z. o pomoci v hmotnej núdzi (11.11.2003).
Nadácia Milana Šimečku, Centrum pre práva na bývanie a vysťahovanie, Európske centrum
pre práva Rómov (2006) Nútené vysťahovania na Slovensku v roku 2006: zhrnutie, s. 6
Komisia pre rasovú rovnosť (2006) Spoločný základ: rovnosť, dobré vzťahy medzi rasami
a stanovištia pre Rómov a írskych Travellerov: správa prieskumu CRE v Anglicku a Walese,
Londýn: CRE.
Rozhovor so Združením pre štúdium Rómov, Národné kontaktné miesto RAXEN vo
Francúzsku (2009) Tematická štúdia o podmienkach bývania Rómov a Travellerov. Pozri
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Zaistenie cenovej dostupnosti bývania
„Náš predošlý dom bol nebezpečný. V novom dome je všetko skvelé. Bez tohto
programu neexistuje spôsob, ako by sme sa mohli odsťahovať.“ – rómsky
príjemca
Program bývania a sociálneho začleňovania (HSIP) v Maďarsku je
komplexným vládnym programom určeným na zlepšovanie sociálneho
začleňovania Rómov. V obci Kerecsend sa ciele HSIP – bývanie a sociálne
začlenenie – dosiahli zakúpením troch nových „hniezdových domov“ (poz.
prekl.: fecskeház) v integrovaných oblastiach, ako aj renováciou starých domov
v segregovaných oblastiach. Mladé rómske rodiny, ktoré sa presťahovali do
„hniezdových domov“, súhlasili s platením nájomného. Okrem toho súhlasili so
zaplatením ďalšej sumy, ktorá bola použitá na úspory určené na kúpu ich
nového domu. Znamená to, že si budú môcť kúpiť vlastné domy v budúcnosti,
ale aj to, že tento program je udržateľný a umožňuje novým rodinám
presťahovať sa do „hniezdových domov“. V obci Szomoly bolo
presťahovaných desať rodín z „jaskynných domov“ do moderného ubytovania
v dedine, bol kúpený klub pre miestne združenie Rómov a uskutočnilo sa
viacero iných podporných akcií vrátane školenia a následnej práce
s presťahovanými rodinami.
FRA (2009), Prípadová štúdia: Boj proti rezidenčnej segregácii Rómov

4. 4. Obývateľnosť
Podľa Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva „primerané obydlie
musí byť obývateľné z hľadiska poskytovania primeraného priestoru pre
obyvateľov a ich ochrany pred chladom, vlhkom, teplom, dažďom, vetrom
alebo inými hrozbami pre zdravie, konštrukčnými rizikami a prenášačmi
chorôb. Musí sa zaručiť aj fyzická bezpečnosť obyvateľov“.
Agentúra, vo svojej predchádzajúcej forme ako EUMC, uviedla vo svojej
správe za rok 2005 s názvom Migranti, menšiny a bývanie: vylúčenie,
diskriminácia a antidiskriminácia v 15 členských štátoch EÚ295 (zahŕňajúcej 15
členských štátov EÚ) viacero prípadov obzvlášť zlých podmienok bývania,
najmä v neoficiálnych rómskych osadách. Napriek úsiliu mnohých členských
štátov zlepšiť kvalitu bývania správy siete RAXEN ukazujú, že doteraz sa
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Pierre, Zápisníky Nadácie Abbé Pierre o nevhodnom bývaní: ťažkosti francúzskych
Travellerov s bývaním], k dispozícii na:
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EUMC (2005) Migranti, menšiny a bývanie: vylúčenie, diskriminácia a antidiskriminácia
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dosiahol iba malý pokrok. To isté sa konštatuje v správach medzinárodných
organizácií vrátane Rady Európy.

Dôkazy poskytnuté sieťou RAXEN ukazujú, že preľudnenie je bežným
problémom. Napríklad v Bulharsku prieskum Rozvojového programu OSN
(UNDP) ukázal, že v priemere žijú Rómovia v 0,76 miestnosti na člena
domácnosti v porovnaní s 1,58 miestnosti na člena väčšinovej populácie, zatiaľ
čo priemerná veľkosť rómskej bytovej jednotky bola 15 m2 v porovnaní s 34 m2
pre domácnosti väčšinovej populácie.296
Podmienky bývania v neoficiálnych osadách môžu byť vo všeobecnosti veľmi
biedne, s ubytovaním v stanoch alebo búdach postavených z plastických obalov,
recyklovanej lepenky alebo iných pozbieraných materiálov. MVO opísali
podmienky v rómskych táboroch v Taliansku ako strašné. 297 ECRI vo svojej
správe za rok 2007 o Portugalsku uviedla, že „[…] ľutuje skutočnosť, že veľký
počet Rómov ešte stále žije v ťažkých, dokonca veľmi ťažkých podmienkach
napriek pokroku, ktorý sa dosiahol v tejto oblasti v posledných rokoch
[prostredníctvom programu premiestnenia do iného obydlia]“.298 V Grécku sa
vo výročnej správe gréckeho ombudsmana opisujú situácie v neoficiálnych
osadách starostom metropolitnej oblasti Atén: „Rómovia žijú v tragických
podmienkach hneď vedľa skládok, v chatrčiach bez vody a elektriny, bez
základnej hygieny, medzi hlodavcami, vydaní napospas extrémnym
poveternostným podmienkam a javom, postihovaní epidemickými chorobami
spôsobovanými najmä odpadkami, za ktorých zber a odvoz zo všetkých oblastí
Atiky sa im platí“.299
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Zlepšovanie obývateľnosti rómskych domov
Program bývania a sociálneho začleňovania maďarskej vlády (HSIP), ktorý sa
realizoval v Kerecsende, zahŕňal rekonštrukciu rómskych domov v stave
ohrozujúcom životy, ako aj rekonštrukciu verejných miest budovaním
chodníkov a obnovou ulíc, kladením hlavných plynových potrubí, čistením
verejných studní, budovaním nových ihrísk a rekonštruovaním verejných miest
v centre dediny. Spôsob, akým sa vykonávala rekonštrukcia, bol tvorivý
a zároveň podriaďovaný požiadavkám a zdrojom. Po preskúmaní stavu domov
neboli rekonštrukcie vykonávané iba odborníkmi; dočasne boli zamestnávaní
príjemcovia s predchádzajúcimi skúsenosťami zo stavebníctva, aby vykonávali
práce sami. Ak boli bývajúci v situácii, ktorá si vyžadovala iba menšie opravy
domov, poskytli sa im iba stavebné materiály.
FRA (2009), Prípadová štúdia: Boj proti rezidenčnej segregácii Rómov

Projekt revitalizácie
Projekt revitalizácie v Koblenzi v Nemecku nazvaný Unterer Asterstein bol
zameraný na zlepšenie podmienok bývania a kvality života na sociálne
znevýhodnenom sídlisku. Cieľovou skupinou projektu bolo 260, najmä sociálne
znevýhodnených nájomníkov, z ktorých 50 percent predstavovali rodiny
Sintiov. Tento projekt bo zverený mestu Koblenz a neštátnemu miestnemu
bytovému podniku Koblenzer WohnBau GmbH. Projekt bol schválený
v decembri 2000 a revitalizácia sa začala v lete 2003. Celkové náklady dosiahli
výšku 11,1 milióna EUR a boli financované v rámci národného programu
Sociálne mesto. Financovanie bolo zabezpečené rovnakým dielom vládou
spolkovej krajiny Porýnie-Falcko a bytovým podnikom Koblenzer WohnBau.300

4. 5. Umiestnenie
Podľa Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva „primerané bývanie
musí byť na mieste, ktoré umožňuje prístup k možnostiam zamestnania,
zdravotníckym službám, školám, strediskám starostlivosti o deti a iným
sociálnym zariadeniam. Toto platí pre veľké mestá aj vidiecke oblasti, kde
časové a finančné náklady môžu klásť nadmerné požiadavky na rozpočty
chudobných domácností. Podobne by bývanie nemalo byť postavené na
300

Bauforum Rheinland-Pfalz (2004) Mehrfamilienhäuser der 20er bis 60er Jahre –
Sanierungsbeispiele aus Rheinland-Pfalz, k dispozícii na:
http://bauforum.rlp.de/download/mfh.pdf (25.3.2009).
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znečistených miestach, ani v bezprostrednej blízkosti zdrojov znečistenia, ktoré
sú hrozbou pre zdravie obyvateľov.“ Podľa CERD štáty musia čeliť aj
„miestnym opatreniam zakazujúcim pobyt Rómov a nezákonnému vyhosteniu a
[…] umiestneniu Rómov v táboroch mimo obývaných oblastí, ktoré sú
izolované a bez prístupu k zariadeniam zdravotnej služby a iným
zariadeniam“.301
Dôkazy z tematických štúdií RAXEN ukazujú, že mnohí Rómovia a Travelleri
žijú na miestach, ktoré nespĺňajú tieto podmienky, najmä v neoficiálnych
osadách. Napríklad v Španielsku štúdia z roku 2006 ukazuje, že prístup
k strediskám odbornej prípravy má menej ako polovica (41,9 percenta) sídlisk,
na ktorých žijú najmä Rómovia, čo je veľmi málo v porovnaní s nerómskou
populáciou.302 Výskum o rozsahu a kvalite stanovíšť miestnej samosprávy pre
Cigánov/ Travellerov, ktorý v rokoch 2001 – 2002 v Spojenom kráľovstve
realizovalo Stredisko pre mestské a regionálne štúdie Birminghamskej
univerzity, ukázal, že väčšina stanovíšť Travellerov sa nachádzala viac ako 1
km od pošty a viac ako tretina miest sa nachádzala ďalej ako 1 km od prístupu
k verejnej doprave, zatiaľ čo asi polovica všetkých miest trpela do určitej miery
problémami spôsobovanými susediacimi pozemkami alebo činnosťami.303 Aby
sa v Spojenom kráľovstve uľahčilo plánovanie a rozvoj kvalitných
udržateľných dočasných stanovíšť, Ministerstvo pre obce a miestnu samosprávu
uverejnilo v roku 2008 užitočnú príručku s osvedčenými postupmi s názvom
Navrhovanie stanovíšť pre Rómov a Travellerov 304 , v ktorej je osobitná
pozornosť venovaná otázke lokality v súlade s obežníkom 01/2006 Plánovanie
miest pre karavany Rómov a Travellerov. Okrem upriamenia pozornosti na
otázky zdravia a bezpečnosti pri vyberaní lokality pre miesto, sa v príručke
zdôrazňuje, že „ako u iných foriem bývania zle umiestnené miesta s nie
jednoduchým prístupom k hlavným cestám alebo službám verejnej dopravy
budú mať škodlivý účinok na schopnosť obyvateľov hľadať alebo udržať si
zamestnanie, navštevovať školu, ďalšie vzdelávanie alebo odbornú prípravu,
získať prístup k zdravotným službám a nákupným zariadeniam. Navyše ľahký
prístup k miestnym službám a k sociálnemu kontaktu s ostatnými obyvateľmi
komunity by mal pomôcť vyrovnať sa s mýtmi a stereotypmi, ktoré môžu
spôsobiť napätie v komunite, a namiesto toho podporiť väčší zmysel komunity
pre spoločné záujmy“.
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Všeobecné odporúčanie č. 27 CERD (2000), Diskriminácia Rómov, odsek 31, k dispozícii na:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/11f3d6d130ab8e09c125694a0054932b?Opendoc
ument (12.10.2009).
Centro de Investigaciones Sociológicas (2006) Encuesta sociológica a los hogares de la
población gitana, k dispozícii na:
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=7820&cuestionario=9
034&muestra=14325 (16.1.2009).
Spojené kráľovstvo/úrad podpredsedu vlády (2003) Stanovištia miestnej samosprávy pre
Cigánov a Travellerov, s. 75 – 93, k dispozícii na:
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/138832.pdf (16.1.2009).
K dispozícii na:
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/designinggypsysites.pdf (1.10.2009).

Podmienky bývania Rómov a Travellerov v EÚ

Kritériá umiestnenia sociálneho bývania môžu ovplyvniť kvalitu, ako aj
umiestnenie ponúkaného ubytovania. Napríklad v Plzni v Českej republike
miestne orgány údajne ponúkli osobám označeným za Rómov na základe ich
mien, ubytovanie iba v určitých lokalitách.305 V Bolzane v Taliansku miestni
Sintiovia a Rómovia, ktorí žijú v sociálnych bytoch, sú sústredení v jednej
oblasti. 306 Miestny úradník vo Švédsku v roku 2002 uviedol, že jeho mesto
„nemôže prijať viac Cigánov“, pretože „koncentrované bývanie v už aj tak
sociálne citlivej obytnej oblasti vedie k takmer nekontrolovateľným
problémom“.307
Rómovia a Travelleri, ktorí žijú v neoficiálnych osadách na okraji malých
a veľkých miest, majú zlý prístup k verejným službám, zamestnaniu a školám.
Napríklad národné kontaktné miesto RAXEN uviedlo, že v Daugavpilse
v Lotyšsku býva mnoho rómskych rodín ďaleko od škôl a administratívnych
služieb. 308 Na Slovensku rómski príjemcovia projektu sociálneho bývania
uviedli: „Je to príliš ďaleko. Nemôžete stále chodiť do dediny, keď niečo
potrebujete. Keby tu bol aspoň chodník. Teraz musíme chodiť po hlavnej ceste,
po ktorej jazdia autá. Pred štyrmi alebo piatimi mesiacmi tam auto zrazilo
chlapca“.309
Neoficiálne osady a dočasné stanovištia, v niektorých prípadoch aj sociálne
bývanie, sa často nachádzajú blízko environmentálnych rizík, ako sa to uvádza
pre Bulharsko, Grécko, Francúzsko, Rumunsko a Slovensko. V Írsku bolo v
správe za rok 2008 zdôraznené, že 82,5 percenta stanovíšť alebo programy
skupinového bývania pre Travellerov mali v blízkosti nejakú formu
environmentálneho rizika (elektrický stožiar, telefónny stožiar, skládky, hlavné
cesty, priemyselné znečistenie). 310 Údaje za roky 2001 2002 v Spojenom
kráľovstve ukazujú, že asi polovica stanovíšť bola umiestnená v nevhodných
305
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M. Brož, P. Kintlová, L. Toušek (2007). Kdo drží černého Petra. Sociační vyloučeni
v Liberci, Plzni a Ústí nad Labem. Praha: Člověk v tísni – společnost při České televizi,
k dispozícii na:
http://www.integracniprogramy.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=525:kd
o-dri-erneho-petra-socialni-vyloueni-v-liberci-plzni-a-usti-nad-lbaem&catid=482:analyzy-avyzkumy&Itemid=272 (15.4.2009).
Európske stredisko pre práva Rómov, Stredisko pre práva na bývanie a vysťahovanie,
osservAzione, Sucar Drom (2008) Písomné pripomienky týkajúce sa Talianska pre
hodnotenie Výborom Organizácie Spojených národov na odstránenie rasovej diskriminácie
na jeho 72. zasadnutí s.13, k dispozícii na: http://www.osservazione.org/documenti/CERDReport-2008%20_IT_.pdf (15.3.2009).
DO (2008) Diskriminiering på den svenska bostadsmarknaden – En rapport från DO:
ssärskilda arbete under åren 2006-2008 kring diskriminering på bostadsmarknaden.
Rozhovor s regionálnou pobočkou rómskej MVO NGO „Nevo Drom“ v Daugavpilse
a Daugavpilskej oblasti – Národné kontaktné miesto RAXEN v Lotyšsku (2009) – Tematická
štúdia o podmienkach bývania Rómov a Travellerov.
Rozhovor s rómskym respondentom, Slovensko, 17.3.2009, FRA (2009), Prípadová štúdia:
Projekty bývania Rómov v malých obciach, Slovensko.
K. Treadwell-Shine, F. Kane a D. Coates (2008) Ubytovanie Travellerov v Írsku:
Preskúmanie politiky a praxe, Dublin: Stredisko pre výskum bývania.
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oblastiach, 26 percent v blízkosti diaľnic alebo hlavných ciest, 13 percent vedľa
železníc, 12 percent vedľa skládok odpadov a 8 percent vedľa priemyselnej
alebo obchodnej činnosti. 311 Regionálne právne predpisy v Taliansku často
výslovne nariaďujú, aby tábory a tranzitné oblasti uľahčovali prístup
k vzdelávaniu, zdravotným a sociálnym službám a účasti na spoločenskom
živote v danej oblasti. 312 Avšak ako ukazuje tematická štúdia RAXEN, tieto
podmienky sa zriedkavo realizujú v praxi.
Obnova mesta v Budapešti
Program sa uskutočnil v 8. obvode Budapešti známom ako štvrť Magdolna.
Cieľom programu je sociálna obnova a prestavba mesta v zanedbanej,
segregovanej oblasti Budapešti s nadmerným zastúpením Rómov. Jeho snahou
je prelomiť automaticky sa udržiavajúci kruh sociálneho vylúčenia obyvateľov
a následného sociálneho úpadku oblasti. Na rozdiel od iných obnov „typu
premeny na štvrť bohatých“ sa snaží zachovať prítomnosť súčasných
obyvateľov. Na dosiahnutie tohto cieľa bol navrhnutý komplexný program
vrátane výstavby domov a verejných priestorov spolu s rozvojom podmienok,
ktoré umožnia ľuďom uniknúť z kruhu sociálneho vylúčenia, ako sú
vzdelávanie, zamestnanosť a rozvoj komunity.313

Segregácia
Podľa Výboru na odstránenie rasovej diskriminácie „zatiaľ čo v niektorých
krajinách podmienky úplnej alebo čiastočnej rasovej segregácie možno vytvorili
vládne politiky, stav čiastočnej segregácie môže vzniknúť aj ako nezamýšľaný
vedľajší produkt akcií súkromných osôb. […] Výbor preto tvrdí, že stav rasovej
segregácie môže vzniknúť aj bez iniciatívy alebo priamej zaangažovanosti
verejných orgánov. Vyzýva zmluvné štáty, aby sledovali všetky trendy, ktoré
môžu spôsobiť rasovú segregáciu, a aby sa usilovali odstrániť všetky negatívne
dôsledky, ktoré nasledujú […].“314
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Spojené kráľovstvo/úrad podpredsedu vlády (2003) Stanovištia miestnych samosprávpre
Cigánov a Travellerov, s. 75 – 93, k dispozícii na :
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/138832.pdf (10.10.2009).
Regione Piemonte / LR n. 26, 'Interventi a favore della popolazione zingara' (10.6.1993), k
dispozícii na:
http://www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/nomadi/normativa/regionale/legge_26.pdf
(15.3.2009).
RÉV8 (2007) Budapest-Józsefváros Magdolna Negyed Program I. Jelenlegi állásáról és
monitoring vizsgálatáról, k dispozícii na:
http://www.rev8.hu/csatolmanyok/proj_dokok/proj_dokok_21.pdf (27.3.2009).
Výbor na odstránenie rasovej diskriminácie (CERD) (1995) všeobecná pripomienka 19,
Rasová segregácia a apartheid (článok 3), k dispozícii na:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/18c91e92601301fbc12563ee004c45b6?Opendoc
ument (8.10.2009).
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Segregované prostredia zahŕňajú osady obývané výlučne Rómami/Travellermi
a osady s prevládajúcou populáciou Rómov/Travellerov. Medzi typy takýchto
prostredí môžu patriť sídliská hlavných miest, regionálne centrá, malé mestá
a dediny, ako aj neoficiálne osady, tábory a dočasné stanovištia. Umiestenie
takýchto osád môže byť centrálne, okrajové alebo vzdialené.315
Informácie poskytnuté sieťou RAXEN a inými zdrojmi nasvedčujú, že lokality
alebo osady obývané buď výlučne alebo do veľkej miery Rómami sa vyskytujú
vo viacerých členských štátoch ako Bulharsko, Česká republika, Grécko,
Francúzsko, Cyprus, Maďarsko, Taliansko, Litva, Portugalsko,
Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Španielsko. Napríklad v Slovinsku
odborná skupina pre riešenie územných otázok v rómskych osadách zriadená
štátom uviedla v roku 2007, že dve tretiny rómskych osád v krajine boli fyzicky
separované od nerómskych sídiel. 316 V Taliansku politika umiesťovania
Rómov a Sintiov do „kočovníckych táborov“ pokračuje v segregácii Rómov
a Sintiov od väčšinovej talianskej populácie.317 Útržkovité údaje o segregácii v
Španielsku naznačujú významné regionálne rozdiely; zatiaľ čo najvyššie
percento rezidenčnej segregácie možno nájsť v Galícii (34 percent), výrazne
nižšie je v Astúrii (13 percent), na Baleárskych ostrovoch (13 percent) a v
Kantábrii (10 percent).318
Vo viacerých členských štátoch žije mnoho Rómov v zmiešaných oblastiach
s inými etnickými menšinami alebo imigrantmi. Vo Švédsku ombudsman pre
etnickú diskrimináciu opísal takéto oblasti ako sociálno-ekonomicky
zanedbané, najmä s nízkou kvalitou bývania a s osobitne vysokým zastúpením
určitých skupín vrátane Rómov. 319 Švédsky rómsky aktivista v rozhovore
s národným kontaktným miestom RAXEN tvrdil, že „Rómovia sú posielaní do
takýchto segregovaných oblastí“. 320 Podobná situácia bola uvádzaná v
Belgicku, kde Rómovia žijú v chudobných oblastiach s vysokou koncentráciou

315

Podľa definície sociálnej segregácie ako „územnej separácie populácie podľa jej sociálneho
alebo sociálno-ekonomického postavenia“ (Sako Musterd, Sociálna a etnická segregácia
v Európe: úrovne, príčiny a účinky, Journal of Urban Affairs, 2005).
316
J. Zupančič (2007) ‘Romska naselja kot posebni del naselbinskega sistema v Sloveniji’, v:
Dela, č. 27, s. 215 – 246, k dispozícii na: http://www.ff.unilj.si/oddelki/geo/Publikacije/Dela/files/Dela_27/12_zupancic.pdf (29.5.2009).
317
Európske centrum pre práva Rómov, Centrum pre práva na bývanie a vysťahovanie,
osservAzione, Sucar Drom (2008) Písomné pripomienky týkajúce sa Talianska pre
hodnotenie Výborom Organizácie Spojených národov na odstránenie rasovej diskriminácie
na jeho 72. zasadnutí, k dispozícii na: http://www.errc.org/db/02/C9/m000002C9.pdf
(10.10.2009).
318
Fundación Secretariado Gitano (2008) Mapa sobre vivienda y comunidad gitana en España
2007, k dispozícii na: http://www.gitanos.org/publicaciones/mapavivienda (22.12.2008).
319
DO (2008) Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden – En rapport från DO:s
särskilda arbete under åren 2006-2008 kring diskriminering på bostadsmarknaden,
k dispozícii na: http://www.do.se/Material/Gamla-ombudsmannens-material/Rapporter
(1.10.2009) .
320
Rozhovor s rómskym aktivistom (28.5.2009); Národné kontaktné miesto RAXEN vo Švédsku
(2009)Tematická štúdia o podmienkach bývania Rómov a Travellerov .
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imigrantov (ako v Molenbeeku, Schaerbeeku atď.),321 v Dánsku a Portugalsku
(napr. na sídliskách Cucena v Seixale, Pedreiras v Beja, Quinta da Torrinha v
Lisabone alebo Margens do Arunca v Pombale). 322 V niektorých prípadoch
dobre mienené politiky zamerané na zlepšovanie bývania Rómov a Travellerov
môžu účinne udržiavať alebo dokonca vytvárať segregáciu. Napríklad na Cypre
sa vo vzdialenej lokalite nachádzala osobitne navrhnutá montovaná osada.323
Podobné výsledky boli uvádzané aj na iných miestach vrátane Slovenska324 a
Maďarska.325
Segregácia sa môže týkať aj sociálnych konfliktov a napätia. Napríklad v
Spojenom kráľovstve výsledky prieskumu CRE326 uskutočneného v roku 2004
ukazujú, že viac ako dve tretiny (67 %) miestnych orgánov v Anglicku a vo
Walese muselo riešiť napätie medzi Cigánmi alebo írskymi Travellermi a inými
príslušníkmi verejnosti; pre 94 percent týchto orgánov sú nepovolené tábory
jedným z hlavných problémov; 46 percent poukazuje na žiadosti o stavebné
povolenia a výkon práva 51 percent hovorí o nepriateľstve širokej verejnosti.
Napätia medzi komunitami nadobúdajú najmä formu sťažností miestnych
obyvateľov miestnemu úradu (61 %) a nepriateľsky naladeného spravodajstva
médií (43 %). Správa CRE konštatuje v súvislosti so zodpovednosťou médií:
„Štvavé príbehy médií o nepovolených táboriskách a výstavbe vedú
v najlepšom prípade k napätiam medzi tými, ktorí žijú na stanovištiach a v
susedných komunitách, a v najhoršom prípade k útokom na Cigánov a írskych
Travellerov. Asociálne správanie menšiny Cigánov a írskych Travellerov
posilňuje negatívne stereotypy na veľkú škodu ostatných príslušníkov týchto
skupín“. Najvýznamnejším celkovým dôsledkom týchto napätí je odpor
verejnosti k poskytovaniu akýchkoľvek ďalších verejných alebo súkromných
miest a čoraz väčšia segregácia.
V niektorých prípadoch môžu problémy vzniknúť aj pri úsilí umiestniť Rómov
do integrovaného bývania. Napríklad v Poľsku médiá informovali, že pri
realizácii programu integrácie mestom Pulawy po umiestnení Rómov do
bytoviek sa nerómske rodiny sťažovali, že mať Rómov za susedov znamená
„prílišné utrpenie“.327

321
322
323
324
325
326

327

78

Regionálne integračné stredisko FOYER Brusel (2004) De Roma van Brussel [Rómovia v
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pre Rómov a írskych Travellerov, Správa o prieskume CRE v Anglicku Walese, k dispozícii
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H. Bednarzewska (2006) ‘Sąsiedzi żyją jak pies z kotem’, v: KurierLubelski.pl (20.1.2006), k
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Rómovia, ktorí žijú v segregovaných osadách, sa môžu ľahko stať terčom
násilných rasistických útokov. Podľa správ MVO zomrelo od začiatku roku
2008 deväť Rómov v dôsledku streľby, hádzania zápalných bômb a iných
násilných útokov v segregovaných rómskych osadách v Maďarsku.328 Jednou
z charakteristických vlastností útokov bola údajne skutočnosť, že obete často
žili na okraji segregovaných osád, čo umožnilo páchateľom, aby rýchlo
unikli.329 Ako uviedla v roku 2008 agentúra FRA, v Taliansku došlo k útokom
na segregované tábory Rómov v Ponticelli v Neapoli. 330 V roku 2009 MVO
protestovali v Rumunsku proti obťažovaniu Rómov žijúcich v segregovaných
osadách v kraji Hargita.331 V Belfaste v Severnom Írsku sa objavili v médiách
správy o rasistických útokoch na skupinu bytov obývaných viac ako 100
rumunskými Rómami.332
Existujú však aj dôkazy o zmenách verejnej mienky po otvorenej diskusii
a zlepšenej komunikácii. Inovačné konzultačné podujatie – „deliberatívny
prieskum verejnej mienky“333 – o politikách týkajúcich sa Rómov v Bulharsku
ukázalo, že respondenti vyjadrili menšiu podporu separovaným rómskym
sídliskám a zvýšenú podporu opatreniam, ktoré by pomohli Rómom získať
primerané a legálne bývanie. 334 V priebehu tohto procesu sa počet tých, ktorí
podporovali negatívny prístup ako je ten, že „Rómovia by mali žiť na
oddelených sídliskách“, znížil zo 43 percent na 21 percent a podpora
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Európske centrum pre práva Rómov (2009) Útoky proti Rómom v Maďarsku v období január
2008 – september 2009, k dispozícii na: http://www.errc.org/db/04/2C/m0000042C.pdf
(10.10.2009).
N. Thorpe (2009) „Maďarskí Rómovia smútia za „obeťami gangu“, v BBC News,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8189746.stm (7.8.2009).
Agentúra Európskej únie pre základné práva (2008) Správa o incidente: Násilné útoky proti
Rómom v obvode Ponticelli Neapola, Taliansko, k dispozícii na:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Incid-Report-Italy-08_en.pdf (19.6.2009).
Romani CRISS (2009) Protestul organizatiilor de romi din Miercurea Ciuc - 30 iulie 2009,
http://www.romanicriss.org/informare_mars_MC%20doc.pdf (10.10.2009)
P. Morrison (2009) „Útoky na Rumunov v Severnom Írsku pokračujú“, v ABC News
(6.18.2009), http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=7870299 (10.10.2009).
Deliberative Polling® je pokus využívať televíziu a výskum verejnej mienky novým
a konštruktívnym spôsobom. Najprv sa v súvislosti s cielenými otázkami preskúma náhodná,
reprezentatívna vzorka. Po tomto základnom prieskume sa vyzvú príslušníci patriaci do
vzorky, aby sa cez víkend zhromaždili na jednom mieste a diskutovali o príslušných otázkach.
Účastníkom sa zašlú starostlivo vyvážené materiály, ktoré sa aj zverejnia. Účastníci sa
zúčastňujú na dialógu so súťažiacimi odborníkmi a politikmi na základe otázok, ktoré
vypracovali v malých diskusných skupinách so školenými moderátormi. Časti víkendových
podujatí sa vysielajú v televízii, buď naživo alebo v nahratej a editovanej forme. Po
diskusiách sa vzorke znovu položia pôvodné otázky. Výsledné zmeny v názore predstavujú
závery, ku ktorým by dospela verejnosť, ak by ľudia mali príležitosť získať viac informácií
a viac sa zaoberať týmito otázkami. Ďalšie informácie sú k dispozícii na
http://cdd.stanford.edu/polls/docs/summary/ (2.10.2009).
Институт ‘Отворено общество’ – София (2007) Deliberative Poll® podporuje integráciu
Rómov do bulharskej spoločnosti, k dispozícii na:
http://www.osi.bg/downloads/File/Deliberative%20Poll_ENG.pdf (30.3.2009).
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represívnych opatrení ako napríklad „vybudovanie múru okolo geta“ tiež klesla
z 12 percent na 7 percent.335
Môže sa tiež identifikovať viacero pozitívnych iniciatív pre boj proti segregácii.
Napríklad v Maďarsku je financovanie miestnych orgánov spojené s rozvojom
stratégií integrovaného urbanistického rozvoja vrátane plánov proti
segregácii.336 Podľa Programu bývania a sociálneho začlenenia (HSIP) na rok
2005 sú miestne orgány podporované pri realizácii projektov bývania osobitne
zameraných na odstránenie rómskych get a na podporu integrácie bývania
Rómov a nerómskych obyvateľov. 337 Okrem toho zákon o rovnakom
zaobchádzaní a podpore rovnakých príležitostí z roku 2003 338 osobitne rieši
otázku segregácie podľa bydliska. 339 Niektoré osvedčené postupy boli tiež
uvedené v Španielsku, v autonómnych oblastiach Andalúzia a Madrid,
v ktorých sa integrované bývanie poskytuje obyvateľom neoficiálnych osád,
vrátane Rómov.340
Podľa zástupcu Rom Net v Grécku je obec Aghia Varvara v oblasti Veľkých
Atén dobrým príkladom toho, ako sa dá vlastníctvom domov bojovať proti
územnej segregácii. Mnohým Rómom, asi 8 – 10 percentám celkovej populácie,
sa podarilo v posledných desaťročiach kúpiť lacno pozemok na tomto malom
robotníckom predmestí Atén a postupne si postaviť domy v tomto chudobnom,
ale nesegregovanom prostredí. V súčasnosti sú sociálne služby tejto obce dobre
rozvinuté napriek terajším finančným obmedzeniam a ponúkajú pomoc všetkým
obyvateľom vrátane imigrantov (medzi nimi niektorým albánskym Rómom).
Zástupca Rom Net v rozhovore s národným kontaktným miestom RAXEN
podotkol, že vlastníctvo pozemkov Rómami by malo byť kľúčové pre
akékoľvek realizovateľné riešenie bývania a postupné začlenenie Rómov do
miestnych spoločenstiev. Tento príklad sa cituje v správe Rady OSN pre ľudské
335
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Институт ‘Отворено общество’ – София (2007) Deliberative Poll® podporuje integráciu
Rómov do bulharskej spoločnosti, k dispozícii na:
http://www.osi.bg/downloads/File/Deliberative%20Poll_ENG.pdf (30.3.2009).
Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) [Nový plán rozvoja Maďarska (NHDP)]; pozri
Szociális és Munkaügyi Minisztérium (2008) Kormányzati intézkedések a lakhatási
szegregáció visszaszorítására, k dispozícii na: http://www.romaweb.hu/romaweb/index.html
(27.3.2009).
FRA (2009) Prípadová štúdia: Boj proti rezidenčnej segregáci, Maďarsko.
Maďarsko/Zákon č.. CXXV z roku 2003.
Zákon stanovuje osobitné typy bývania súvisiace so situáciou, v ktorej požiadavka na rovnaké
zaobchádzanie bude porušená aj v súvislosti s osobami s chránenými charakteristikami, ktoré
sú diskriminované, priamo alebo nepriamo, z hľadiska štátnej alebo miestnej pomoci
týkajúcej sa bývania, uprednostňovania alebo úrokových dotácií; v procese predaja alebo
prenajímania verejne vlastnených bytov alebo stavebných pozemkov; odmietol vydávanie
alebo stanovovanie podmienok pre povolenia stavebných úradov založené priamo alebo
nepriamo na ktorejkoľvek z chránených charakteristík. Zákon tiež uvádza, že ustanovenia
týkajúce sa bývania nemôžu byť zamerané na nedobrovoľnú segregáciu skupín populácie
s akýmikoľvek chránenými charakteristikami.
FRA (2009) Prípadová štúdia: Zlepšovanie bývania Rómov, Španielsko a Poradný výbor pre
Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín (2008) Druhé stanovisko k Španielsku
prijaté 22. februára 2007, s. 5, k dispozícii na: http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=4858d97a2 (19.5.2009).
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práva (UNHRC) za rok 2009 poukazujúc na to, že „obec St. Varvara poskytuje
pozitívny príklad začlenenia rómskej komunity do hlavného spoločenstva bez
územnej alebo sociálnej segregácie a s účasťou na miestnom živote“.341
Integrované bývanie v Ostrave
Po povodniach v roku 1997, ktoré zničili obydlia v Ostrave v Českej republike,
vypracovala občianska iniciatíva v spolupráci s miestnymi a celoštátnymi
orgánmi Dedinu spolužitia, nový typ bývania, ktorý poskytuje prenajaté
ubytovanie vysokej kvality pre 30 chudobných rodín, ktoré stratili svoje
domovy pri povodniach. Desať z týchto rodín bolo rómskych, desať
nerómskych a zvyšných desať bolo zmiešaných: táto rovnováha sa udržiava.
Príjemcovia sa aktívne zúčastnili na príprave, výstavbe a riadení Dediny
spolužitia, čo viedlo k vzniku integrovanej multietnickej komunity so silným
zmyslom pre vlastníctvo a zodpovednosť za svoju dedinu.
FRA (2009), Prípadová štúdia: Integrované mestské bývanie v Ostrave v Českej
republike
K
Prekonanie územnej a sociálnej segregácie
Projekt Città Sottili v Pise v Taliansku bol určený na prekonanie územnej
a sociálnej segregácie. Pre jeho úspech sa považovali za osobitne dôležité dve
dimenzie, a to vzdelávanie a sociálna podpora. Po prvé, neplnoletí boli
integrovaní do hlavného vzdelávacieho systému a dospelým bola ponúknutá
odborná príprava. Po druhé, zapojeným rodinám bola ponúknutá sociálna
podpora a pomoc, aby si mohli nájsť vhodné súkromné ubytovanie
a prispôsobiť sa novým susedom a okoliu (vrátane oboznámenia sa s miestnymi
školami, zdravotníckymi strediskami a úradmi miestnej samosprávy). Projekt sa
začal v roku 2002 a do roku 2007 sa úspešne presťahovalo viac ako 400 ľudí
z táborov do obytných domov vo verejnom vlastníctve, súkromného ubytovania
a do prechodných prijímacích centier. Bolo možné zatvoriť 4 tábory a asi 200
detí pravidelne navštevovalo školu (s výrazným zlepšením svojho prospechu, čo
im umožnilo ísť na strednú školu, táto situácia bola doteraz veľmi zriedkavá).342
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Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov, Rada pre ľudské práva,
A/HRC/10/11/Add.3, 18. februára 2009, „Podpora a ochrana všetkých ľudských práv,
občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv“, správa nezávislého
experta na otázky menšín, Gaya McDougall, s. 16 –17, ods. 59, k dispozícii na: http://daccessods.un.org/TMP/4203667.html (2.10.2009).
342
A. Sconosciuto, A. Minghi (2007) (eds.) Le città Sottili – Programma della Città di Pisa con
la comunità rom del territorio- Sintesi del Programma 2002-2007, Società della Salute Zona
Pisana - Comune di Pisa - Azienda USL 5 di Pisa. K dispozícii na:
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/presentazione_citta_sottili_2007.doc (7.10.2009).
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4. 6. Kultúrna primeranosť
Podľa Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva „spôsob, akým je
bývanie postavené, použité stavebné materiály a politiky, ktoré ich podporujú,
musia vhodne umožňovať vyjadrenie kultúrnej identity a rôznorodosti bývania“.
Niektoré verejne poskytované bývania pre Rómov a Travellerov boli označené
ako kultúrne neprimerané, ktoré nezohľadňujú špecifiká kultúry Rómov
a Travellerov. Napríklad kultúrne požiadavky Cigánov a Travellerov
odporúčajú, aby bol prístup k toalete zreteľne oddelený od priestoru, v ktorom
sa pripravuje jedlo. Avšak výskum uskutočnený v Spojenom kráľovstve v
rokoch 2001 a 2002 zistil, že 45 percent hygienických zariadení bolo
usporiadaných takým spôsobom, že toaleta bolo prístupná priamo z priestoru
kuchyne, zatiaľ čo 34 percent malo priamy prístup do priestoru toalety zvonku
(čo je usporiadanie, ktoré uprednostňujú mnohí Cigáni a Travelleri).343
Nové projekty bývania musia brať do úvahy otázky kultúrnej primeranosti na
základe informácií od príjemcov, aby sa predišlo nesprávnemu pochopeniu
potrieb Rómov a Travellerov. Napríklad na Slovensku v rámci vládou
podporovaného projektu na postavenie rómskej osady v Nálepkove navrhol tím
z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity dom zhotovený z dreva
tak, aby zohľadnil potreby a kultúrne tradície Rómov. Avšak návrh založený
skôr na romantickej koncepcii rómskej kultúry nezodpovedal ich praktickým
potrebám. Podľa rómskeho respondenta „obyvatelia dreveného domu sú zúfalí,
všetky izby v dome sú trojuholníkové, takže nie sú schopní ich riadne zariadiť;
museli by kúpiť nábytok vyrobený na mieru, ale nemajú na to peniaze“.344
Pri poskytovaní ubytovania pre Travellerov sa musí vziať do úvahy skutočnosť,
že niektorí Travelleri uprednostňujú spoločné bývanie v malých rozšírených
rodinných zoskupeniach buď na osobitne navrhnutých dočasných stanovištiach
alebo v projektoch skupinového bývania, ktoré odrážajú ich kultúrne potreby
a voľby. 345 Avšak v súčasnosti má túto možnosť iba málo Travellerov.
Napríklad v Spojenom kráľovstve, v Severnom Írsku iba 5 percent Travellerov
žije v skupinovom bývaní,346 hoci v nedávnom prieskume hodnotenia potrieb347
343
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Spojené kráľovstvo/úrad podpredsedu vlády, Stanovištia miestnych samospráv pre Cigánov
a Travellerov, júl 2003, k dispozícii na:
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/138832.pdf (17.9.2009), s. 45.
Rozhovor s rómskym respondentom, 17.3.2009, Nálepkovo, Slovensko, citovaný
v Prípadovej štúdii FRA (2009): Projekty bývania Rómov v malých obciach, Slovensko.
Stredisko pre výskum bývania (2008) Bývanie špecifické pre Travellerov: prax, navrhovanie
a spravovanie, k dispozícii na:
http://www.chr.ie/_fileupload/Publications/Traveller_Specific_Accommodation__Practice,_Design_and_Management_66183539.txt.pdf (29.9.2009).
Spojené kráľovstvo/Správa bývania Severného Írska (2008) Hodnotenie potrieb bývania
Travellerov v Severnom Írsku, s. 21, k dispozícii na:
http://www.nihe.gov.uk/travellers_accommodation_needs_assessment_2008.pdf (11.9.2009).
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viac ako dve pätiny (41 %) osôb potrebujúcich bývanie povedali, že by dali
prednosť skupinovému ubytovaniu. V roku 2002 vláda v Írsku vydala osobitné
usmernenia pre skupinové bývanie Travellerov.348 Oficiálne údaje pokrývajúce
obdobie rokov 2000 až 2009 ukazujú, že asi jedna pätina rodín Travellerov býva
v ubytovaní špecifickom pre Travellerov (vrátane skupinového bývania
a dočasných stanovíšť).349
Neschopnosť niektorých Rómov a Travellerov venovať sa svojmu tradičnému
spôsobu života a nedosiahnuteľnosť bývania primeraného pre ich kultúru ich
prinútili nedobrovoľne zmeniť svoj spôsob života. Výskum v Spojenom
kráľovstve ukazuje, že mnoho Travellerov sa cíti obmedzených nedostatkom
dostupných legálnych tranzitných stanovíšť a jednou z hlavných príčin
prerušenia kočovania je tlak narastajúceho presadzovania práva. Travelleri,
ktorí sa presťahujú do stáleho ubytovania, môžu pociťovať „izoláciu“ a
„odlúčenie“ od svojej širšej rodiny, zatiaľ čo pre mnohých starších Travellerov
bol nedostatok slobody a pocit obmedzenia zdrojom skutočnej tiesne, pričom
miesta sa často označujú ako „väznice“ alebo „rezervácie“.350 V Luxembursku
Code de la Route [zákon o cestnej premávke] neumožňuje zastavenie na okraji
cesty alebo bývanie v karavane;351 okrem toho existujú dva ďalšie právne akty,
zákon o prisťahovalectve z 28. 3. 1972 a zákon zakazujúci „podomový predaj“
zo 16. 7. 1987, ktoré nepriamo ovplyvňujú Rómov a Sintiov. V dôsledku toho
všetkých 250 – 500 Rómov a Sintiov, ktorí podľa odhadu žijú v Luxembursku,
zostáva na jednom mieste.352
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Správa bývania Severného Írska (2008) Hodnotenie potrieb bývania Trevellerov v Severnom
Írsku, k dispozícii na:
http://www.nihe.gov.uk/travellers_accommodation_needs_assessment_2008.pdf (29.9.2009).
K dispozícii na:
http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Housing/FileDownLoad,181
87,en.pdf (29.9.2009).
Ročné sčítanie rodín Travellerov Ministerstva životného prostredia, kultúrneho dedičstva
a miestnej samosprávy (rôzne roky), k dispozícii na:
http://www.environ.ie/en/Publications/StatisticsandRegularPublications/HousingStatistics/Fil
eDownLoad,15291,en.XLS (20.1.2009).
P. Van Cleemput (2007) Zdravotný vplyv politiky poskytovania stanovíšť preCigánov
v Spojenom kráľovstve, Cambridge: Cambridge University Press.
Luxembursko/Code de la Route (1.6.2009), k dispozícii na:
http://www.mt.public.lu/transports/circulation/code/index.html (1.10.2009).
A. Reyniers (1990) ‘Les Tsiganes au Grand-Duché de Luxembourg’ in: Etudes Tsiganes, zv.
3, s. 52 – 55 a K. Waringo (2002) ‘Luxembourg, Deine Zigeuner’ v: D’Letzebuerger Land,
1907. 2002.
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Rozvoj kultúrne vhodného bývania
Osada „Sucar Plaza“ (v jazyku Sintiov „Pekné námestie“) v Guastalle
v Taliansku je dosť odlišná od tábora alebo vybaveného dočasného stanovišťa
tak z hľadiska štruktúry, ako aj riadenia. „Sucar Plaza“ je domovom šiestich
spríbuznených rodín a zaberá plochu 62,5 m x 64 m, čo je celkom 4 000
štvorcových metrov, rozdelenú na šesť osobitných parciel. Každá rodina má
jednu parcelu. Každá má 530 štvorcových metrov a je štruktúrovaná takto:
prefabrikovaný dom s plochou 60 štvorcových metrov; vydláždený priestor 230
štvorcových metrov a súkromná záhrada 240 štvorcových metrov. Obytné
priestory v dome (spálne, kuchyňa, obývacia izba) a vnútorné dvory sú
navrhnuté takým spôsobom, aby sa ľahko mohli urobiť konštrukčné zmeny na
prispôsobenie meniacim sa potrebám každej rodiny a aby boli zaistené ich
sociálne a kultúrne potreby. Zabezpečené sú dielne, pretože zámerom projektu
je podporovať pracovné zručnosti a hospodársku nezávislosť obyvateľov osady.
Sú tu aj spoločné priestory, napríklad mešita a trh. Predpokladá sa, že kľúčom
úspechu projektu je rozdelenie zodpovednosti medzi technické oddelenie
obecného úradu Guastalla a rodiny Sintiov. Toto bolo zavedené na začiatku
etapy plánovania s pomocou služieb kultúrneho sprostredkovania cez Opera
Nomadi, ktoré bolo v neustálom styku s obecným úradom a aktivistami
Sintiov.353
K
Hodnotenie potrieb bývania Travellerov
„Cambridgeský model“ hodnotenia potrieb bývania Cigánov a Travellerov
(CNA) vypracovaný radou grófstva Cambridgeshire a inými verejnými orgánmi
v Spojenom kráľovstve presahuje jednoduché hodnotenie potrieb bývania.
Predstavuje skôr viacstranný prístup, aby sa zapracovalo zváženie potrieb
služieb a všeobecnejších životných potrieb Cigánov a Travellerov. Tieto
zahŕňajú hodnotenie zdravia a demografie, navštevovanie škôl, ako aj prístup
k iným službám a otázkam. Prieskumníkmi boli Travelleri vyškolení miestnou
odbornou školou ako „prieskumníci komunity“. Predchádzajúci prieskumníci
zdôrazňovali dôležitosť CNA, spojení a kontaktov, ktoré nadviazali ako súčasť
iniciatívy, a zručnosti získané v súvislosti s uskutočňovaním rozhovorov, ktoré
v niektorých prípadoch viedli k ďalším príležitostiam zamestnania.
FRA (2009), Prípadová štúdia: Cambridgeský model hodnotenia potrieb
Travellerov, Spojené kráľovstvo
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Ďalšie informácie sú k dispozícii na: http://sucardrom.blog.tiscali.it/ (10.10.2009).
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4. 7. Rómovia a Travelleri z iných členských
štátov
Údaje a informácie o bytovej situácii Rómov, ktorí žijú mimo krajiny svojho
pôvodu, sú obmedzené. Politiky členských štátov súvisiace s bývaním Rómov
a Travellerov sa väčšinou týkajú občanov, hoci nedávno bol v Španielsku
začlenený odkaz na „východných Rómov“ do katalánskeho regionálneho plánu,
Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya [Komplexný plán pre Rómov
v Katalánsku]. 354 Politiky bývania vo Francúzsku sa nemusia vzťahovať na
rómskych občanov EÚ alebo štátnych príslušníkov tretích krajín. V Grécku
poskytuje integrovaný akčný plán podporu bývania iba pre gréckych občanov
rómskeho pôvodu. 355 Rómovia, ktorí nie sú občanmi Slovinska, dokonca aj
držitelia povolení na trvalý pobyt, nemôžu požiadať o neziskové nájomné
bývanie.356
Podľa výskumu uskutočneného v súvislosti so štúdiou FRA v roku 2009 357
o využívaní slobody pohybu a práva na pobyt rómskymi občanmi EÚ je prístup
k štátnemu alebo sociálnemu bývaniu zriedkavo dostupný pre Rómov z iných
členských štátov EÚ, ktorí nie sú zamestnaní alebo samostatne zárobkovo
činnými osobami. Vzhľadom na ich ťažkosti pri hľadaní zamestnania, pre
nedostatok odborných znalostí žiadaných na trhu práce, chýbanie jazykových
znalostí alebo etnickú diskrimináciu, mnohí z nich skončia v subštandardnom
bývaní, v táboroch alebo ako bezdomovci.
Napríklad v Taliansku dôkazy zo správy FRA o incidentoch za rok 2008 358
ukazujú, že Rómovia najmä z Rumunska a krajín bývalej Juhoslávie žijú
väčšinou v „povolených“ a „nepovolených“ táboroch na nevhodných miestach,
často bez prístupu k pitnej vode, energii a kanalizácii. Politika ponúkania
ubytovania v táboroch pre Rómov je výsledkom chybnej predstavy o Rómoch
ako o „kočovníkoch“. Avšak podľa prieskumu z roku 2008 359 75 percent
Rómov, ktorí sa zúčastnili na prieskume, žilo na ich terajšom mieste bydliska
aspoň štyri roky a v priemere bola dĺžka pobytu v tábore asi 7,5 roka. Vo
Fínsku médiá v roku 2008 informovali o prípade rumunských Rómov žijúcich
354
355
356
357
358

359

Catalunya/Acord GOV/114/2009 (30.6.2009).
Národné kontaktné miesto RAXEN v Grécku (2009) Tematická štúdia o podmienkach
bývania Rómov a Travellerov
Slovinsko/SOP: 2003-01-3312 (19.6.2003).
Štúdia bude verejne dostupná v novembri 2009 na internetovej stránke FRA:
http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm.
FRA (2008) Správa o incidentoch: Násilné útoky proti Rómom v obvode Ponticelli Neapola
v Taliansku, k dispozícii na http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Incid-Report-Italy08_en.pdf (3.10.2009).
Prieskum, ktorý vykonal Soleterre/Axis Market Research na vzorke 286 osôb žijúcich
v rómskych táboroch v Miláne, Pavii, Reggio Emilia, Ríme a Turíne uverejnený v Il Sole 24
Ore (22.5.2008): Come vivono I Rom e i Sinti nella società italiana?; k dispozícii na:
http://sucardrom.blogspot.com/2008/05/come-vivono-irom-e-i-sinti-nella.html (16.7.2008).
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v stanoch pod mostom po vysťahovaní pre neplatenie nájomného.360 V Írsku
podľa správ médií v roku 2007 žila skupina 86 rumunských Rómov
v neoficiálnom tábore blízko diaľničného obchvatu Dublinu. Rodiny boli
z tohto miesta nakoniec vysťahované a bola im poskytnutá pomoc pri
repatriácii.361 V Španielsku správa katalánskej vlády za rok 2006 sa odvoláva
na rómskych občanov EÚ, ktorí žijú v stiesnených podmienkach bez
primeraného prístupu k verejným rozvodom a službám verejných podnikov.362
Štúdiou z roku 2008, ktorá sa týkala Andalúzie, Katalánska, Murcie a Valencie
sa zistilo, že viacero rodín žije v nájomných bytoch alebo opustených budovách
bez prístupu k verejným rozvodom a službám verejných podnikov, napríklad
vode, energii a kanalizácii.363
Okrem toho podmienky ubytovania poskytnuté rómskym žiadateľom o azyl
z nečlenských štátov EÚ nie sú vždy uspokojivé, napríklad v Nemecku, najmä
čo sa týka detí.364

4. 8. VpIyv podmienok bývania na vzdelávanie,
zamestnanie a zdravie
Neprimerané bývanie ovplyvňuje využívanie iných hospodárskych a sociálnych
práv. Najmä rezidenčná segregácia môže negatívne ovplyvniť možnosti
zamestnania, prístup k vzdelaniu a jeho dosiahnutie, zdravie a prístup
k zdravotnej starostlivosti.
V súvislosti so vzdelávaním výskum UNDP na Slovensku ukazuje, že „[…]
najhoršia štruktúra vzdelávania sa zistila medzi obyvateľmi segregovaných
osád. V týchto komunitách existovala oveľa vyššia miera neukončeného
základného vzdelania – až 44,2 percenta – zatiaľ čo miera pre Rómov žijúcich
v zmiešaných osadách bola asi polovičná (23,5 percenta). Okrem toho bolo
oveľa menej pravdepodobné, že obyvatelia segregovaných osád dosiahnu úplné
360
361

362

363

364
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Helsingin Sanomat (2.2.2008), Národné kontaktné miesto RAXEN vo Fínsku Tematická
štúdia o podmienkach bývania Rómov a Travellerov .
Pozri tlačovú správu Pavee Point, ktorá je k dispozícii na:
http://www.paveepoint.ie/news/press_july_07_13.html a články v médiách
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ireland-deports-roma-after-standoff-overroundabout-458753.html http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2007/0726/1185229890587.html (20.5.2009).
Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Familia (2006) Gitanos procedents de
l’Europa de l’Est a Catalunya, k dispozícii na:
http://www.gencat.net/benestar/publica/pdf/Tripa_gitanos.pdf (6.2.2009).
R. Martínez (koordinátor) (2008) La población rrom del Este Europeo en el Arco
Mediterráneo. El largo camino hacia la inclusión social, Cartagena: ASPROSOCU,
k dispozícii na: http://www.cepaim.org/data/Ressources/observalungo.pdf (27.2.2009).
UNICEF (2007) Zur Lage von Kindern aus Roma-Familien in Deutschland, s. 16, k dispozícii
na:http://www.unicef.de/fileadmin/content_media/presse/fotomaterial/Roma_Konferenz/UNI
CEF_STUDIE_Ergebnisse_Deutschland.pdf (23.3.2009).
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základné a najmä stredné vzdelanie (8,5 percenta v porovnaní s 18 – 19
percentami).“ 365 V Slovinsku sa školy nachádzajú ďaleko od segregovaných
rómskych osád.366 Podľa údajov z rokov 2001 a 2002 sa nachádzalo 68 percent
miest Travellerov v Spojenom kráľovstve vo väčšej vzdialenosti ako jeden
kilometer od základných škôl.367 Vo Francúzsku orgán pre rovnosť príležitostí
HALDE vydal v roku 2009 úvahu368 okrem iného o odmietnutiach zapísať deti
Travellerov do škôl, v ktorej bola poznamenaná chýbajúca spolupráca medzi
viacerými obcami.
Čo sa týka zamestnávania, štúdia z roku 2005 uskutočnená v Maďarsku
ukázala, že približne v 200 dedinách osídlených najmä Rómami neexistovali
žiadne pracoviská, ani primeraná verejná doprava, aby bolo možné dochádzať
do práce. 369 V Bulharsku mohli byť podľa štúdie z roku 2007 apriórne
zamietnuté žiadosti o prácu predložené osobami, ktoré žili v určitých
oblastiach.370
Čo sa týka zdravia, v predchádzajúcich častiach tejto správy boli poskytnuté
dôkazy o závažných rizikách, ktorým čelia Rómovia a Travelleri žijúci
v subštandardnom ubytovaní, najmä v neoficiálnych osadách.

365
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370

UNDP (2006) Správa o životných podmienkach Rómov na Slovensku, s. 63, k dispozícii na:
http://europeandcis.undp.org/home/show/75D267A1-F203-1EE9-BF9FD7C36EDC47B5
(10.10.2009).
J. Zupančič (2006) ‘Funkcije in problemi romskih naselij v luči boljše družbene integracije
Romov’, v: V. Klopčič, N. Žagar (eds) Poklicno informiranje in svetovanje za Rome - PISR,
Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo, s. 56 – 74, k dispozícii na: http://www.zikcrnomelj.eu/images/stories/dokumenti/pisr/zbornik_pisr.pdf (29.5.2009).
Úrad podpredsedu vlády, júl 2003 Stanovištia miestnych samospráv pre Cigánov /Travellerov
v Anglicku, , k dispozícii na:
http://www.communities.gov.uk/documents/housing/pdf/138832.pdf (17.9.2009), s. 75.
HALDE, úvaha č. 2009-143.
F. Babusik (2005) Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon. Státusz, etnicitás,
kirekesztődés az egészségügyben és a szociális szférában, Budapešť: L’Harmattan.
G. Angelov, L. Bogdanov (2006) Integrácia Rómov v Bulharsku: potrebné reformy
a hospodárske výsledky, Sofia: Inštitút otvorenej spoločnosti, s. 28, k dispozícii na:
http://www.osf.bg/cyeds/downloads/Roma%20inclusion%20-%2011%20April%202007EN.pdf (13.5.2009).

87

Podmienky bývania Rómov a Travellerov v EÚ

Zlepšovanie zamestnanosti prostredníctvom integrácie bývania
Prostredníctvom programu Inštitútu pre premiestňovanie do iných obydlí
a sociálnu integráciu (IRSI) sa regionálna vláda autonómnej oblasti Madridu
zamerala na zrušenie schátralých obydlí (tzv. slumov) v Madride v Španielsku
presťahovaním obyvateľov do integrovaného ubytovania prenajatého od
inštitútu. Program sprevádza zúčastňujúce sa rodiny pri ich sociálnej integrácii
zriaďovaním stredísk, ktoré ponúkajú celý rad zdrojov v oblastiach, do ktorých
boli presťahované. Od roku 1999 našlo zamestnanie prostredníctvom inštitútu
viac ako 5 000 Rómov. Inštitút si uvedomuje, že nájdenie pravidelného zdroja
príjmov prostredníctvom zamestnania je veľmi dôležité pre úspech integrácie
rodín. Nanešťastie sa počet pracovných umiestnení po roku 2007 výrazne znížil,
z 822 úspešných príjemcov na 588 v roku 2008. Okrem toho mnoho z týchto
pracovných miest je iba dočasných.
FRA (2009), Prípadová štúdia: Zlepšovanie bývania Rómov, Španielsko

4. 9. Viacnásobná diskriminácia a bývanie
Obe smernice EÚ o rovnakom zaobchádzaní (2000/78/ES a 2000/43/ES)
uvádzajú vo svojich preambulách, že „Spoločenstvo by sa malo v súlade
s článkom 3 ods. 2 Zmluvy o ES snažiť odstrániť nerovnosti medzi mužmi
a ženami najmä preto, že práve ženy sú často obeťami viacnásobnej
diskriminácie“. Správa Európskej komisie za rok 2007 s názvom „Boj proti
viacnásobnej diskriminácii: postupy, politické opatrenia a zákony“'371 používa
výraz viacnásobná diskriminácia ako odkaz na situáciu „v ktorej nejaká osoba
môže byť subjektom diskriminácie z viacerých dôvodov“ (napríklad Traveller
so zdravotným postihnutím alebo staršia Rómka). Podľa tejto správy obsahujú
rakúske, nemecké a rumunské právne predpisy osobitné ustanovenia o tom,
ako riešiť viacnásobnú diskrimináciu a v Dánsku, Írsku, Lotyšsku, Švédsku
a Spojenom kráľovstve sa objavil obmedzený počet právnych prípadov.
Koncepcie, ktoré súvisia s viacnásobnou diskrimináciou, sú prierezová
a kombinovaná diskriminácia. 372 Ku kombinovanej diskriminácii dochádza
371

Európska komisia (2007) Boj proti viacnásobnej diskriminácii: postupy, politické opatrenia
a zákony, k dispozícii na: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=776&langId=en
(3.10.2009)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=158&langId=en&pubId=51&type=2&furtherPubs=
yes (4.8.2009).
372
Pozri príklad T. Makkonen (2002) Viacnásobná, kombinovaná a prierezová diskriminácia:
zdôraznenie najviac marginalizovaných skúseností, Inštitút pre ľudské práva, Univerzita Åbo
Akademi, k dispozícii na http://web.abo.fi/instut/imr/norfa/timo.pdf (3.10.2009) a Gay Moon
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vtedy, keď je niekto diskriminovaný súčasne z dvoch alebo viacerých dôvodov,
takže diskriminácia z jedného dôvodu sa „pripočíta“ k diskriminácii z iného
dôvodu (dôvodov); prierezová diskriminácia zodpovedá situácii, v ktorej dva
alebo viac dôvodov navzájom spolupôsobí neoddeliteľným spôsobom.
Osobitná zraniteľnosť žien, detí, starých ľudí a osôb so zdravotným postihnutím
medzi Rómami a Travellermi je zrejmá zo zhromaždených údajov a informácií,
ale je zrejmé aj to, že je potrebný ďalší výskum osobitne zameraný na konkrétne
aspekty viacnásobnej, kombinovania prierezovej diskriminácie.
Umiestnením rómskych osád, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziká,
môžu byť osobitne ovplyvnené ženy. Ich závislosť od mužov môže byť zvýšená
rozdielmi v odmeňovaní medzi mužmi a ženami a nižšími mierami
zamestnanosti. Okrem toho sú ženy, ako hlavné poskytovateľky starostlivosti
o rodiny, ovplyvnené zdravotnými problémami vo svojich rodinách.373
Rómovia a Travelleri so zdravotným postihnutím, ktorí žijú v geograficky
izolovaných sídlach, sa možno budú stretávať s obmedzeným prístupom
k školám, s menšími príležitosťami na hľadanie a nájdenie zamestnania
a neprimeraným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Podľa Hodnotenia
potrieb Travellerov v cambridgskom subregiónei v období 2005 – 2010
vykonaného v Spojenom kráľovstve, 11 percent z 313 rómskych
a travellerských respondentov uvádzalo ťažkosti s fyzickým usporiadaniami
alebo prístupmi vrátane chýbajúceho prístupu k niektorým miestam pre osoby
so zdravotným postihnutím. 374 V Španielsku respondentka so Združenia
španielskych Rómok vysvetlila, že spočiatku sa v niektorých prípadoch pri
presťahovaní rómskych rodín nebrali do úvahy potreby Rómov so zdravotným
postihnutím, napríklad umiestnením týchto rodín do bytu bez výťahu.375
Podobné skúsenosti ako osoby so zdravotným postihnutím majú starší Rómovia
a Travelleri so sťaženým prístupom k verejným službám pre geografické
umiestnenie ich obydlí. Problémy týkajúce sa fyzickej prístupnosti rómskych
a travellerských osád a miest môžu tiež tvoriť vážnu prekážku pre pravidelnú
zdravotnú starostlivosť a pohotovostné služby pre staršie osoby v prípade, keď
si vyžadujú lekárske ošetrenie.
(2002) Viacnásobná diskriminácia – znásobené problémy alebo nájdené riešenia? K
dispozícii na http://www.justice.org.uk/images/pdfs/multiplediscrimination.pdf (3.10.2009).
373
EUMC, CoE, OSCE (2003) Prelomenie bariér – rómske ženy a prístup k verejnej zdravotnej
starostlivosti, k dispozícii na http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/ROMA-HC-EN.pdf
(3.10.2009).
374
R. Home a M. Greenfields (2006) Hodnotenie potrieb Travellerov v cambridgskom
subregiónei v období 2005 – 2010, ako sa uvádza v prípadovej štúdii FRA (2009):
Cambridgeský model hodnotenia potrieb Travellerov, Spojené kráľovstvo.
375
Podľa toho istého respondenta bol vo všetkých prípadoch nakoniec problém vyriešený
s oneskorením od šiestich mesiacov do dvoch rokov. Rozhovor s Asociación de Mujeres
Gitanas Españolas Romi [Združenie španielskych rómskych žien Romi], Madrid, 17.3.2009,
Národné kontaktné miesto RAXEN v Španielsku (2009)Tematická štúdia o podmienkach
bývania Rómov a Travellerov .
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V niektorých prípadoch ťažkosti, s ktorými sa stretávajú pri vstupe do obydlia
a výstupe z neho, ako aj ťažkosti pri pohybe vnútri obydlia znamenajú, že starší
Rómovia a Travelleri a osoby so zdravotným postihnutím musia opustiť svoj
tábor alebo osadu namiesto toho, aby sa o nich starali vlastné rodiny, čo ich
pripravuje o sociálne podporné siete. V Holandsku respondent z poradenskej
služby Nijbod uviedol, že o členov rodín Travellerov, ktorí sú starší alebo so
zdravotným postihnutím, sa tradične starajú doma ich rodiny. Keď však rodiny
nemôžu prispôsobiť karavany ich potrebám, sú nútení presťahovať sa do
zariadení starostlivosti, ktoré ich separujú od komunity.376
V Španielsku respondent z Fundación Secretariado Gitano tvrdil, že starší
Rómovia sa často stretávajú s ťažkosťami pri získavaní hypotéky pre ich vek.377
Avšak respondenti zo Španielska a Slovenska uvádzali, že majitelia domov
uprednostňujú staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím s pravidelným
dôchodkom od štátu.378
Osobitne zaujímavý inovačný projekt bol identifikovaný národným kontaktným
miestom RAXEN vo Fínsku. Projekt pre starších379 (2005 – 2007), realizovaný
Združením fínskych Rómov obsahoval prieskum podmienok bývania starších
Rómov a služieb podporujúcich ich nezávislosť, ktorý bol uverejnený v roku
2008.

376
377
378
379
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Rozhovor s poradenskou službou Nijbod – Tematická štúdia o podmienkach bývania Rómov
a Travellerov národného kontaktného miesta RAXEN v Holandsku (2009).
Rozhovor s Fundación Secretariado Gitano, Navarra, Španielsko, 2.2.2009, prípadová štúdia
FRA (2009): Zlepšovanie bývania Rómov, Španielsko.
Prípadová štúdia FRA (2009): Zlepšovanie bývania Rómov, Španielsko a prípadová štúdia
FRA (2009): Projekty bývania Rómov v malých obciach, Slovensko.
Ďalšie informácie o projekte sú k dispozícii na: www.romaniyhdistys.fi (10.10.2009).
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5. Závery
Zistenia tejto správy o okolnostiach bývania Rómov a Travellerov v EÚ
pochádzajú z viacerých zdrojov. Dôkazy vrátane osvedčených postupov boli
zhromaždené zo siete RAXEN agentúry FRA z 24 členských štátov EÚ
s veľkou populáciou Rómov a/alebo Travellerov v období rokov 2000 – 2009.
Ďalší výskum zahŕňal špecifické prípadové štúdie „dobrej praxe“ v šiestich
členských štátoch a ďalšie údaje boli pridané z prieskumu EÚ-MIDIS FRA
Rómov v siedmich členských štátoch EÚ s najvýznamnejšími počtami rómskej
populácie, a to v Bulharsku, Českej republike, Grécku, Maďarsku, Poľsku,
Rumunsku a na Slovensku.
V posledných rokoch sa venuje zvýšená pozornosť právu na primerané bývanie
a právu na ochranu proti nezákonnému nútenému vysťahovaniu, ktoré sú
predmetom viacerých normatívnych textov. Okrem osobitných právnych
nástrojov v rámci systémov Organizácie Spojených národov a Rady Európy
poskytuje ochranu Rómom a Travellerom proti diskriminácii v oblasti bývania
smernica Európskej únie o rasovej rovnosti 2000/43/EC. Avšak ako ukázala táto
správa, vo viacerých členských štátoch ešte stále dochádza k núteným
vysťahovaniam vrátane nezákonných vysťahovaní, diskriminácia Rómov
a Travellerov v prístupe k bývaniu sa rozmáha a vo všeobecnosti je úroveň
bývania Rómov a Travellerov hlboko pod čímkoľvek, čo by bolo možné
považovať za „primerané“.

Dôkazy
Medzinárodné a európske orgány vrátane orgánov Organizácie Spojených
národov a Rady Európy často zastávajú názor, že Rómovia a Travelleri
pravidelne považujú svoje právo na bývanie za porušované, buď
diskrimináciou, neposkytnutím stavebne a kultúrne primeraného bývania alebo
nútenými vysťahovaniami. Táto štúdia potvrdzuje tieto zistenia.
Mnoho Rómov a Travellerov v EÚ žije v subštandardných podmienkach, ktoré
sú hlboko dokonca aj pod minimálnym kritériom primeraného bývania, niekedy
v špinavých chudobných štvrtiach a táboroch, často v segregovaných
a environmentálne nebezpečných oblastiach so zlým prístupom k verejným
službám, vzdelávaniu a školám a často bez primeraného prístupu k verejným
rozvodom a službám verejných podnikov, ako sú voda, elektrina alebo plyn.
Mnoho Rómov a Travellerov žije v stiesnených podmienkach s oveľa menším
priestorom na osobu, ako je celoštátny priemer, kde sú mnohé obydlia v značne
havarijnom stave.
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Segregácia
Segregácia je bez ohľadu na typ osídlenia zrejmá v mnohých členských štátoch,
niekedy v dôsledku vládnej politiky a niekedy v dôsledku hospodárskeho tlaku,
zásahu miestnej samosprávy alebo súkromného zásahu či nepriateľstva
nerómskych populácií. Rasová segregácia citeľne obmedzuje využívanie
rovnakého prístupu mnohých Rómov a Travellerov ku vzdelávaniu,
zamestnávaniu a zdravotnej starostlivosti. Existuje čoraz viac dôkazov, že
vplyvom segregácie sú Rómovia a Travelleri náchylnejší na násilné útoky.
Prípady otvoreného boja členských štátov proti segregácii sú zriedkavé, zatiaľ
čo niektoré projekty bývania zamerané na Rómov a Travellerov udržiavajú
alebo podporujú ich izoláciu a segregáciu.

Nedostatok právnej istoty držby
Nedostatok právnej istoty držby je obzvlášť akútnym problémom pre komunity
Rómov a Travellerov, ktoré žijú v neoficiálnych osadách alebo v nájomných
bytoch. Osoby, ktoré žijú v neoficiálnych osadách, sú osobitne zraniteľné voči
núteným vysťahovaniam, ktoré často prebiehajú bez poskytnutia primeraného
náhradného bývania, bez ohľadu na spravodlivý proces a bez predchádzajúcej
konzultácie. Niektoré osoby alebo skupiny sú pravidelne alebo opakovane
nútene vysťahované.
Kočovné skupiny Rómov vo viacerých členských štátoch vrátane občanov
iných krajín EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín často žijú v neformálnych
podmienkach a sú osobitne zraniteľné voči nútenému vysťahovaniu. Je potrebné
poznamenať, že vnútroštátne politiky týkajúce sa bývania Rómov a Travellerov
často platia iba pre tých, ktorí sú občanmi konkrétneho členského štátu na úkor
tých, ktorí prichádzajú z iných členských štátov alebo sú štátnymi príslušníkmi
tretích krajín. Členské štáty iba vo veľmi málo prípadoch legalizovali
neoficiálne komunity Rómov a Travellerov, čím zabezpečili ich právnu istotu
držby.
Zatiaľ čo je zrejmé, že veľa rodín Travellerov je šťastných, že môžu žiť
v malých rozšírených rodinných skupinách na osobitne navrhnutých dočasných
stanovištiach, je tiež jasné, že verejne poskytované dočasné stanovištia pre
Travellerov nie sú k dispozícii v dostatočných počtoch. Vo všeobecnosti je
bývanie v neoficiálnych osadách postavených na pozemkoch, ktoré nie sú
vlastnené príslušnými osobami alebo ktoré sú postavené bez príslušného
stavebného povolenia alebo bývanie v opustených budovách, obvykle
východiskom z núdze spôsobeným nedostatkom akýchkoľvek iných alternatív
bývania.
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Chudoba a sociálne vylúčenie
Chudoba a sociálne vylúčenie hrajú určitú úlohu v tom, že Rómovia a Travelleri
sa dostávajú do zraniteľnej pozície v súvislosti s bývaním a ubytovaním, čo
ovplyvňuje prakticky každý aspekt dostupného bývania. Mnoho Rómov
a Travellerov v dôsledku svojej chudoby nemá vlastné bývanie, ako aj z dôvodu
chýbajúceho stáleho príjmu. Tí, ktorí si prenajímajú bývanie, majú čoraz väčšie
ťažkosti si ho dovoliť. Nájomníci súkromných alebo sociálnych bytov, ktorí nie
sú schopní platiť nájomné alebo energie, môžu čeliť vysťahovaniam. Existujúce
mechanizmy, ktoré sú k dispozícii pre miestne orgány na prácu s rodinami
Rómov a Travellerov, aby stačili platiť za bývanie, sú málo využívané alebo sú
manipulované, pričom orgány sa namiesto toho rozhodnú pre vysťahovanie ako
konečné riešenie.
V niektorých prípadoch je bývanie, ktoré je k dispozícii pre Rómov
a Travellerov, drahšie ako štandardné bývanie, čo ho robí zvlášť nedostupným
pre chudobných Rómov a Travellerov. Toto môže byť spôsobené ich bývaním
v neoficiálnych nájomných bytoch, za ktoré majitelia domov účtujú mimoriadne
vysoké sadzby alebo zvýšenými poplatkami za energie na verejne
poskytovaných dočasných stanovištiach v porovnaní so štandardným bývaním
z dôvodu zapojenia sprostredkovateľa, napríklad majiteľa miesta, medzi
poskytovateľmi energií a ich spotrebiteľmi.

Trhovo orientované politiky bývania – ako sú privatizácia štátnych bytov,
zvýšenie nájomného, obmedzenie sociálneho bývania alebo urbanistické
projekty – mali osobitne negatívny účinok na Rómov. V dôsledku nedostatku
informovanosti, chudoby a niekedy aktívneho úsilia úradníkov a súkromného
sektora trhovo orientované politiky bývania často spôsobujú, že Rómovia
strácajú bývanie alebo nahrádzajú bývanie, ktoré mali, oveľa horším bývaním.

Prístup k sociálnemu bývaniu
V niektorých krajinách Rómovia a Travelleri žijú v sociálnom bývaní
v neúmerných počtoch v porovnaní s ich podielom na populácii ako celku.
Sociálne bývanie však vo väčšine krajín nie je schopné vyhovieť dopytu. Okrem
toho sú kritériá na prideľovanie sociálneho bývania často nejasné, príliš
reštriktívne a v niektorých prípadoch údajne diskriminačné. S ohľadom na
štátom podporované dotácie a príspevky na bývanie sa podmienky na
poskytovanie príspevkov na bývanie zdajú byť čoraz viac reštriktívne
s výrazným vplyvom na Rómov a Travellerov. Príslušné politiky iba zriedkavo
uznávajú priority Rómov pri opatreniach na zlepšenie prístupu k bývaniu.
V niektorých krajinách sa Travelleri stretávajú s osobitnými prekážkami pri
prístupe k príspevkom na bývanie, pretože ich zvolené ubytovanie, napríklad
karavan, nespĺňa definíciu domu.
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Širší vplyv neprimeraných podmienok bývania
Zistenia výskumu naznačujú úzky vzťah medzi bývaním a prístupom k iným
hospodárskym a sociálnym právam, najmä k vzdelaniu, zamestnaniu
a zdravotnej starostlivosti. Napríklad segregované alebo neisté osady znamenajú
neprimeraný alebo prerušovaný prístup ku školskej dochádzke a subštandardné
bývanie sťažuje napríklad písanie si domácich úloh. Bývanie na segregovaných
miestach znamená menej možností dozvedieť sa o pracovných príležitostiach,
nájsť si prácu v mieste bydliska alebo využívať verejnú dopravu na dochádzanie
do práce. Neprimerané štandardy bývania vedú k zlému zdravotnému stavu
a vyššiemu výskytu ochorení; segregované miesta znamenajú ťažší prístup
k zdravotníckym zariadeniam. Preto bez primeraného bývania je oveľa
pravdepodobnejšie, že sa Rómovia a Travelleri stretnú s prekážkami v školskej
dochádzke, budú mať ťažkosti pri hľadaní a udržaní si zamestnania a budú
trpieť zdravotnými problémami. Prístup k primeranému bývaniu je preto
najdôležitejší pre všeobecné sociálne začlenenie Rómov a Travellerov.

Rasizmus a diskriminácia
Táto štúdia potvrdzuje, že rasizmus je vážnou prekážkou pri využívaní
primeraného bývania Rómami a Travellermi. Pracovníci verejných orgánov
iniciujú cielené vysťahovania Rómov a Travellerov a miestne orgány im
odmietajú prístup k sociálnemu bývaniu prostredníctvom opatrení, ktoré sú pre
Rómov a Travellerov priamo alebo nepriamo diskriminačné. Zainteresovaní
občania organizujú v celej EÚ kampane na vypudenie Rómov a Travellerov,
niekedy rozdúchavané štvavými správami v médiách. Okrem toho, ako
naznačujú údaje prieskumu EÚ-MIDIS, Rómovia zreteľné pociťujú, že sú
pravidelne diskriminovaní súkromnými vlastníkmi domov, keď sa pokúšajú
prenajať si alebo si kúpiť byt. Rómovia a Travelleri majú pre rasizmus
a diskrimináciu veľmi obmedzený výber bývania a ubytovania a sú odkázaní na
obydlia nižšej kvality.

Viacnásobná diskriminácia a vylúčenie
Obmedzené dostupné dôkazy nasvedčujú tomu, že určité kategórie osôb v rámci
komunít Rómov a Travellerov, sa s väčšou pravdepodobnosťou stretávajú
s problémami súvisiacimi s bývaním a že projekty a politiky bývania neberú do
úvahy ich konkrétne potreby. Do týchto kategórií patria ženy, staršie osoby
a zdravotne postihnuté osoby. Nedostatok informovanosti o tejto otázke medzi
politickými činiteľmi a v značnej časti občianskej spoločnosti je široko
rozšírený. Je však možné urobiť iba zbežné závery týkajúce sa vzťahu medzi
viacnásobnou diskrimináciou a bytovou situáciou Rómov a Travellerov, pretože
chýbajú disagregované údaje podľa etnicity a iných charakteristík, ako sú rod,
vek a zdravotné postihnutie.
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Problémy práva na národnej úrovni
Napriek komplexnému právnemu rámcu na medzinárodnej a národnej úrovni je
zrejmé, že na národnej úrovni je potrebné vykonať ešte veľa práce, aby sa
zabezpečila primeraná ochrana Rómov a Travellerov proti porušovaniu práv na
bývanie. Málo členských štátov, ak vôbec nejaké, môže legitímne tvrdiť, že ich
vnútroštátne právne predpisy poskytujú úplný rámec na ochranu proti
porušovaniu práv na bývanie, núteným vysťahovaniam a diskriminácii, ktoré
predpokladajú medzinárodné a európske právne nástroje. Ochrany proti
diskriminácii v oblasti bývania, ktoré naozaj existujú, sa využívajú málo.
Spoliehajú sa na obete s vedomím, že môžu podať sťažnosti a na ich ochotu to
naozaj urobiť. Avšak zistenia prieskumu EÚ-MIDIS FRA jasne identifikujú
všeobecný nedostatok informovanosti medzi Rómami o dostupných právnych
ochranách a mechanizmoch podávania sťažností a neochotu podať sťažnosti z
rôznych príčin. Účinnosť zavedených právnych ochrán je preto veľmi otázna.
Existujú aj jasné prípady, keď právne predpisy a/alebo politiky i špecificky
obmedzujú alebo porušujú právo Rómov a Travellerov na primerané bývanie.
Medzi tieto politiky patria talianske právne predpisy, ktoré segregovali Rómov
a Sintiov v subštandardných táboroch pre kočovníkov a urobili z nich ciele pre
diskriminačné alebo násilné zaobchádzanie alebo sú to právne predpisy
upravujúce pobyt na stanovištiach a vysťahovania vo Francúzsku, v Írsku
alebo Spojenom kráľovstve.

Účinnosť politiky a zdroje
Európska únia čoraz viac obracia svoju pozornosť na Rómov a Travellerov
v rámci svojich hraníc. Európsky parlament a Európska komisia až doteraz
monitorovali vývoj a predložili iniciatívy a usmernenia pre nasledujúce kroky,
ktoré sa majú podniknúť, vrátane v oblasti bývania. Rada Európskej únie
osobitne riešila aj otázku sociálneho začlenenia Rómov a Travellerov.
Zároveň viaceré členské štáty už realizovali alebo v súčasnosti realizujú
osobitné programy bývania pre Rómov a Travellerov. Niektoré z týchto štátov
sú aj členmi Dekády začleňovania rómskej populácie, prostredníctvom ktorej
potvrdzujú svoj záväzok riešiť početné problémy, ktorým Rómovia čelia,
vrátane problémov v oblasti bývania. Mnoho príkladov pozitívnych iniciatív v
tejto oblasti je prezentovaných na stránkach tejto správy.
Záväzky spočívajúce na členských štátoch, ktoré sa týkajú práva na bývanie,
nemôžu byť adekvátne splnené na praktickej úrovni bez využívania
významných zdrojov a môžu sa plniť iba postupne. Súčasná hospodárska kríza
môže preto predstavovať v tejto súvislosti prekážku. Avšak zatiaľ čo
dostupnosť zdrojov sa často uvádza ako prekážka pre zlepšovanie bytovej
situácie Rómov a Travellerov, nedostatočný úspech niektorých iniciatív
týkajúcich sa bývania nie je spôsobený iba chýbajúcim financovaním.
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Napríklad výstavba nových bytov pre Rómov v segregovaných prostrediach nie
je otázkou financovania, ale otázkou chýbania politickej vôle na poskytnutie
integrovaného a primeraného bývania.

Tri bariéry, ktoré treba prekonať
Politiky existujúce v mnohých členských štátoch doteraz ešte neposkytli
významné zlepšenie. Nedostatok úspechu programov na riešenie potrieb
bývania možno pripísať trom hlavným problémom:
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Prvým je obrovský nedostatok dostupných disagregovaných údajov.
Väčšina politík a programov vypracovaných bez dostatočných údajov sú iba
oznámenia o politikách a nestanovujú prísne časové harmonogramy,
porovnávacie kritériá, ukazovatele, a ani neposkytujú mechanizmy na
hodnotenie vplyvu. V prípade chýbajúcich komplexných údajov
o potrebách bývania zlyhajú dokonca aj úspešné pilotné programy. Niektoré
programy existujú najmä v plánovacích dokumentoch bez akýchkoľvek
postihov za ich nerealizovanie.



Druhý problém sa vzťahuje na ochotu miestnych orgánov prijať
a realizovať dostupné možnosti programovania. Vo väčšine členských
štátov právomoc rozhodovať o bývaní spočíva na miestnych orgánoch.
Takže miestne orgány majú rozsiahlu právomoc pri stanovení prístupu
k sociálnemu bývaniu, realizovaní vnútroštátnych programov bývania
a navrhovaní mestských plánov a územných obmedzení. Centrálne orgány
často ponechávajú primárnu úlohu pri realizácii programov bývania pre
Rómov a Travellerov miestnym orgánom. Hoci je to v zásade dobrá voľba,
tento prístup ignoruje tvrdú realitu, a síce že samotné miestne orgány sú
často príčinou neúčinnosti programov. Zdá sa, že centrálne orgány výrazne
váhajú podniknúť akúkoľvek akciu proti vzdorovitým miestnym orgánom,
dokonca aj keď je takýto postup predpísaný vnútroštátnymi právnymi
predpismi.



Po tretie, ako naznačujú nedávne údaje EÚ-MIDIS, sa zdá, že Rómovia
a Travelleri vo veľkej miere nepoznajú právny prostriedok, ktorý je
k dispozícii na bránenie sa proti diskriminácii. V skutočnosti mnohí z nich
uvádzali, že bez ohľadu na existenciu opravných prostriedkov si nemyslia,
že by tieto boli niekedy účinné. Dosvedčuje to obmedzený počet sťažností
prijatých vnútroštátnymi orgánmi pre rovnosť príležitostí. Jasne sa požaduje
aktívny prístup na zvyšovanie informovanosti v tejto oblasti.
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6. Stanoviská
Podľa svojho nariadenia je Agentúra Európskej únie pre základné práva
poverená formulovaním stanovísk pre inštitúcie Európskej únie a členské štáty s
cieľom podporiť ich pri prijímaní opatrení alebo formulovaní postupov v rámci
ich príslušných oblastí právomocí na úplné rešpektovanie základných práv.
Inštitúcie EÚ, členské štáty a miestne orgány by mali spolupracovať s Rómami
a Travellermi, aby sa v oblasti bývania v celej Európskej únii zabezpečilo
účinné uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie .
Aktívna účasť Rómov a Travellerov pri plánovaní, realizácii a prehodnocovaní
politík bývania na všetkých úrovniach – EÚ, celoštátnej, regionálnej a miestnej
– je veľmi dôležitá. Ich účasť by mala odrážať rôznorodý charakter týchto
skupín a riešiť obavy konkrétnych skupín v rámci nich, napríklad žien, detí,
starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím.
Príslušné odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy Rec(2005)4 týkajúce sa
zlepšovania podmienok bývania Rómov a Travellerov v Európe poskytuje
užitočné usmernenie pre štandardy bývania Rómov a Travellerov.

6.1. Inštitúcie Európskej únie
Európska únia by mala posilniť svoje postavenie pri zabezpečovaní pozitívnych
opatrení pre skupiny, ktoré sa všeobecne uznávajú za vylúčené alebo
znevýhodnené, ako sú Rómovia a Travelleri, aby sa im zabezpečil rovnaký
prístup k právam, napríklad k právu na bývanie a venovať osobitnú pozornosť
aspektom viacnásobnej a prierezovej diskriminácie, ako je navrhnuté v uznesení
Európskeho parlamentu o nediskriminácii a rovnakých príležitostiach pre
všetkých (2005).
Vypracovanie komplexnej rámcovej stratégie Európskej únie o začlenení
Rómov a Travellerov so silnou zložkou bývania by mohlo posilniť a zlepšiť
koordináciu na národnej úrovni. Závery Rady EÚ a spoločné základné zásady
o začlenení Rómov predstavujú pevný základ pre rozvoj takejto stratégie
založenej na zásade cielenej integrácie do väčšinovej spoločnosti. Pracovný
dokument útvarov Európskej komisie Nástroje a politiky Spoločenstva týkajúce
sa začlenenia Rómov a stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho
výboru k integrácii Rómov poskytujú konkrétne usmernenie a dôležitý prehľad.
Na základe spoločných základných zásad týkajúcich sa začlenenia Rómov by
mala Európska komisia zvážiť podmienenie prideľovania štrukturálnych fondov
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Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na bývanie, prijatím a realizáciou
komplexných akčných programov členských štátov založených na plánoch
rovnakých príležitostí a plánoch na odstraňovanie segregácie s osobitnou
pozornosťou venovanou situácii Rómov a Travellerov. Vnútroštátne snahy
pomôcť Rómom pri využívaní štrukturálnych fondov by mali byť doplnkom
k iným programom a akčným plánom vrátane programu PROGRESS (Program
Spoločenstva v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity), ako aj národným
akčným plánom v rámci Dekády začleňovania rómskej populácie a iných.
Európska komisia by mala naďalej podporovať zhromažďovanie
porovnateľných disagregovaných údajov a vývoj ukazovateľov a referenčných
hodnôt súvisiacich s realizovaním práv na bývanie a vplyvu politík v úzkej
spolupráci s Eurostatom a národnými štatistickými úradmi.

6.2. Členské štáty
Ako zdôraznila Rada vo svojich záveroch o „začleňovaní Rómov“, členské štáty
EÚ by mali naplno využívať nástroje Európskej únie vrátane právnych
nástrojov (napríklad smernice o rasovej rovnosti, rámcového rozhodnutia
o rasizme a xenofóbii), finančných nástrojov (Európsky sociálny fond,
Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky poľnohospodársky fond pre
rozvoj vidieka, nástroj predvstupovej pomoci) a koordinačné nástroje (Otvorená
metóda koordinácie) pri každom vypracovaní alebo realizovaní politík
zameraných na začlenenie Rómov.
Členské štáty a špecializované orgány, ako sú orgány pre rovnosť príležitostí,
by mali zintenzívniť svoje úsilie pri zvyšovaní informovanosti a šírení
informácií týkajúcich sa antidiskriminačných právnych predpisov, ako je
uvedené v smernici o rasovej rovnosti, a možností nápravy so zameraním najmä
na potenciálne obete diskriminácie v prístupe k bývaniu.
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby špecializované orgány, napr. orgány pre
rovnosť príležitostí, boli riadne financované, aby boli schopné vykonávať svoju
dôležitú funkciu účinne, čo zabezpečí, že budú mať mandát a zdroje na účinné
riešenie diskriminácie v oblasti bývania. Tieto by mohli zahŕňať poverenie
takýchto orgánov kvázi súdnymi právomocami, ktoré im umožnia ukladanie
účinných a odradzujúcich sankcií, priznanie náhrady škody obetiam
diskriminácie a udeľovanie právomocí a aby sami iniciovali sťažnosti proti
diskriminácii.
Členské štáty by mali zabezpečovať pravidelné zhromažďovanie využiteľných a
zmysluplných disagregovaných údajov podľa etnicity a iných faktorov,
týkajúcich sa bytovej situácie Rómov a Travellerov. Zhromažďovanie takýchto
údajov by malo byť sprevádzané všetkými potrebnými bezpečnostnými
opatreniami stanovenými, okrem iného, smernicou EÚ o ochrane údajov.
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Členské štáty môžu uvažovať o prijatí pozitívnych opatrení predpokladaných
v článku 5 smernice o rasovej rovnosti, ktoré sa týkajú bývania Rómov
a Travellerov.
Členské štáty by mali neustále uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania
a nediskriminácie v oblasti politík bývania alebo opatrení vrátane politík
podporovaných štrukturálnymi fondmi.
V členských štátoch, v ktorých chýbajú primerané dočasné stanovištia pre
Travellerov, by mali orgány upustiť od sankcionovania osôb, ktoré sú nútené
zastaviť nelegálne, až do doby, kým nebude k dispozícii dostatočný počet
stanovíšť.
Členské štáty by mali zabezpečiť, aby bola realizácia príslušných akčných
plánov primerane a nezávisle monitorovaná a hodnotená na poskytnutie
užitočnej spätnej väzby pre nadväzné opatrenia.
Členské štáty by mali vyvinúť úsilie na riešenie otázky rezidenčnej a územnej
segregácie a podniknúť naliehavé opatrenie na riešenie problému neoficiálnych
osád, podľa možnosti prijatím konsenzu založeného na prístupe, ktorý uľahčuje
sociálne začlenenie. Členské štáty by mali vybaviť všetky neoficiálne osady
a stanovištia prístupom k pitnej vode, elektrine, odvozu odpadu a verejnej
doprave, a to čo možno najskôr.
Členské štáty by mali preskúmať, ako možno posilniť prístupy riadenia na
viacerých úrovniach založené na účinnom partnerstve so všetkými príslušnými
zainteresovanými stranami, ako sú koordinačné orgány pre Rómov na národnej
úrovni, politiky sociálneho začlenenia tam, kde je to vhodné, regionálni rómski
koordinátori, miestne a regionálne orgány, súkromné spoločnosti, iné
špecializované orgány a MVO pôsobiace v oblasti; práca takýchto organizácií
občianskej spoločnosti by mala čerpať výhody zo štátnej finančnej podpory.
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PRÍLOHY
Metodika
Výskum pre tento projekt bol zadaný ERRC 380 a stredisku Pavee Point
Travellers Centre 381 pod celkovým vedením a koordináciou agentúry FRA.
Výskum vykonali národné kontaktné miesta (NFP) siete RAXEN v príslušných
krajinách. ERRC a Pavee Point realizovali doplňujúci výskum vybraných
prípadov v šiestich členských štátoch EÚ. Výskum NFP a výskum pre
prípadové štúdie zahŕňali teoretický výskum, ako aj komponent kvalitatívneho
terénneho výskumu.
Výskum vykonávaný národnými kontaktnými miestami RAXEN prebiehal v 24
členských štátoch EÚ: v Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Dánsku,
Grécku, Španielsku, vo Francúzsku, v Nemecku, Írsku, Taliansku, na Cypre,
v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Holandsku, Rakúsku, Poľsku, Portugalsku,
Rumunsku, Slovinsku, na Slovensku, v Švédsku a Spojenom kráľovstve.
Estónsko, Malta a Luxembursko boli vylúčené z tohto výskumu pre veľmi malý
počet Rómov a Travellerov v týchto krajinách; ich situácia je však tiež uvedená
v komparatívnej správe. Národné kontaktné miesto RAXEN pre Luxembursko
prispelo poskytnutím niektorých cenných informácií.
Údaje a informácie vrátane dôkazov o osvedčených postupoch vo forme
právnych predpisov, politík, praktických opatrení alebo špecifických projektov
týkajúcich sa obdobia rokov 2000 – 2009 boli zhromaždené prostredníctvom
teoretického výskumu podľa osobitných spoločných usmernení, ktoré navrhli
ERRC a Pavee Point a ktoré dokončila a schválila FRA. Boli zohľadnené aj
dôležité údaje a informácie týkajúce sa predchádzajúcich rokov, aby bolo
možné dobre pochopiť príslušné otázky.
Národné kontaktné miesta RAXEN uskutočnili minimálne päť rozhovorov so
zástupcami príslušných celoštátnych, miestnych alebo regionálnych orgánov
a organizácií občianskej spoločnosti vrátane zástupcu organizácií
Rómov/Travellerov. Pološtruktúrované rozhovory boli založené na spoločných
dotazníkoch, ktoré navrhli ERRC a Pavee Point a ktoré dokončila a schválila
FRA, aby sa zabezpečila porovnateľnosť.
Výskum uskutočnený pre šesť prípadových štúdií centrom ERRC a strediskom
Pavee Point Travellers Centre sa vykonával v desiatich lokalitách: Ostrava
380
381
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v Českej republike; Kerecsend a Szomolya v Maďarsku; zastupiteľstvá južného
Dublinu a grófstva Meath v Írsku; Vaľkovňa a Nálepkovo na Slovensku;
autonómne oblasti Madrid a Navarra v Španielsku a Cambridge v Spojenom
kráľovstve.
Prípadové štúdie reprezentujú celý rad miestnych a regionálnych iniciatív
súvisiacich s bývaním Rómov a Travellerov: integrované mestské bývanie
Rómov a nerómskych obyvateľov v Českej republike, výsledky vládneho
programu bývania Rómov v Maďarsku, účasť Travellerov na realizácii
programov ubytovania Travellerov a príslušné rozhodovacie orgány v Írsku,
eliminácia rómskych get z malých obcí na Slovensku, integrácia obyvateľov
schátralých obydlí do štandardného bývania v Španielsku, ako aj partnerské
školenie pre hodnotenie potrieb ubytovania Travellerov v Spojenom kráľovstve.
Výskum prípadovej štúdie je založený na teoretickom výskume a desiatich
rozhovoroch pre každý prípad s Rómami a Travellermi, zástupcami miestnych
orgánov a zástupcami organizácií občianskej spoločnosti vrátane zástupcov
organizácií Rómov a Travellerov. Pološtrukturované rozhovory boli založené na
spoločnom dotazníku, aby sa zaistila porovnateľnosť: rozhovory sa uskutočnili
so 103 osobami vrátane 45 príjemcov zo skupiny Rómov alebo Travellerov.
Jednou z hlavných metodologických výziev je nedostatok oficiálnych
štatistických a iných údajov vo všeobecnosti a osobitne v oblasti bývania.
V niektorých prípadoch bol nedostatok informácií spôsobený právnymi
predpismi na ochranu údajov. Táto otázka znovu vyvoláva problém potreby
zhromažďovať príslušné údaje týkajúce sa Rómov a Travellerov – vrátane
podmienok ich bývania – ktoré by zároveň rešpektovali zákon a obavy komunít
týkajúce sa ochrany ich osobných údajov.
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Rada Európskej únie: Závery
o začleňovaní Rómov382
Rómovia sú neprimerane ovplyvnení sociálnym vylúčením, predsudkami
a diskrimináciou. Rómske komunity sú súčasťou európskych spoločenstiev už
stáročia, často marginalizované a niekedy prenasledované. Je zjavné, že počas
uplynulých dvoch desaťročí sociálno-ekonomická situácia mnohých Rómov vo
viacerých členských štátoch EÚ stagnovala alebo sa dokonca zhoršila. Mnoho
Rómov má skúsenosti s nezamestnanosťou, nízkym príjmom, dožívaním sa
nízkeho veku a zlou kvalitou života. Toto predstavuje ľudskú tragédiu pre
príslušných jednotlivcov, ako aj obrovskú stratu pre spoločnosť ako celok.
Okrem toho ďalekosiahle vylúčenie prináša so sebou sociálnu nestabilitu
a predstavuje problém z hospodárskeho hľadiska.
Preto sa otázka riešenia problémov, ktoré postihujú Rómov, čoraz viac uznáva
za mimoriadne naliehavú z etického aj praktického hľadiska. Európska únia
uznáva, že sú potrebné aktívnejšie a účinnejšie politiky týkajúce sa začlenenia
Rómov. Praktické uskutočňovanie týchto politík závisí predovšetkým od
členských štátov a najmä od regiónov a obcí. Hoci sa počty a sociálnoekonomické podmienky Rómov v jednotlivých členských štátoch veľmi líšia,
existuje niekoľko spoločných menovateľov. Okrem toho skúsenosti z viacerých
členských štátov ukazujú, že existujú všeobecné politické prístupy, ktoré sa
osvedčili ako užitočné a môžu sa tak odporučiť iným.
Zásada č. 1: Konštruktívne, pragmatické a nediskriminačné politiky
Politiky zamerané na začlenenie Rómov rešpektujú a realizujú hlavné hodnoty
Európskej únie, medzi ktoré patria ľudské práva a dôstojnosť, zákaz
diskriminácie a rovnosť príležitostí, ako aj hospodársky rozvoj. Politiky
začleňovania Rómov sú integrované s hlavnými politikami najmä v oblasti
vzdelávania, zamestnávania, sociálnych vecí, bývania, zdravia a bezpečnosti.
Cieľom týchto politík je poskytovať Rómom účinný prístup k rovnakým
príležitostiam v spoločenstvách členských štátov.
Zásada č. 2: Zrejmé, ale nie výhradné zameranie
Zrejmé, ale nie výhradné zameranie na Rómov je veľmi dôležité pre iniciatívy
politiky začleňovania. Znamená zameranie na Rómov ako cieľovú skupinu, ale
nie na vylúčenie iných osôb, ktoré zdieľajú podobné sociálno-ekonomické
podmienky. Tento prístup neoddeľuje zásahy zamerané na Rómov od iniciatív
širšej politiky. Okrem toho, ak je to vhodné, musí sa brať ohľad na
382

102

Rada Európskej únie, závery Rady o začlenení Rómov, 2947. zasadnutie Rady pre
zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitostí, príloha k prílohe,
Luxemburg 8. júna 2009.

Podmienky bývania Rómov a Travellerov v EÚ

pravdepodobný vplyv širších politík a rozhodnutí na sociálne začlenenie
Rómov.
Zásada č. 3 Medzikultúrny prístup
Existuje potreba medzikultúrneho prístupu, ktorý spája Rómov s ľuďmi iného
etnického pôvodu. Keďže je veľmi dôležitý pre účinnú komunikáciu a politiku,
medzikultúrne učenie a zručnosti, zaslúži si podporu spolu s bojom proti
predsudkom a stereotypom.
Zásada č. 4: Zameranie na väčšinovú spoločnosť
Všetky politiky začlenenia sa zameriavajú na zaradenie Rómov do väčšinovej
spoločnosti (vzdelávacie inštitúcie, pracovné miesta a bývanie). Ak ešte stále
existuje čiastočne alebo úplne segregované vzdelávanie alebo bývanie, politiky
začlenenia Rómov sa musia zamerať na prekonanie tohto dedičstva. Je potrebné
sa vyhnúť vytváraniu umelých a separovaných „rómskych“ trhov práce.
Zásada č. 5: Informovanosť o rodovom rozmere
Je potrebné, aby iniciatívy politiky začlenenia Rómov brali do úvahy potreby
a podmienky rómskych žien. Riešia také otázky, ako je viacnásobná
diskriminácia a problémy s prístupom k zdravotnej starostlivosti a starostlivosti
o deti, ale aj domáce násilie a vykorisťovanie.
Zásada č. 6: Postúpenie politík založených na dôkazoch
Je veľmi dôležité, aby sa členské štáty učili zo svojich vlastných skúseností z
rozvoja iniciatív začlenenia Rómov a podelili sa so svojimi skúsenosťami
s inými členskými štátmi. Uznáva sa, že vývoj, realizácia a monitorovanie
politík začlenenia Rómov si vyžaduje dobrú bázu pravidelne zhromažďovaných
sociálno-ekonomických údajov. Ak je to vhodné, vezmú sa do úvahy aj príklady
a skúsenosti politík sociálneho začlenenia týkajúce sa iných zraniteľných skupín
v EÚ aj mimo nej.
Zásada č. 7: Využitie nástrojov Spoločenstva
Pri vývoji a realizácii politík zameraných na začlenenie Rómov je veľmi
dôležité, aby členské štáty úplne využívali nástroje Spoločenstva vrátane
právnych nástrojov (smernica o rasovej rovnosti, rámcové rozhodnutie
o rasizme a xenofóbii), finančných nástrojov (Európsky sociálny fond,
Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky regionálny fond pre rozvoj
vidieka, nástroj predvstupovej pomoci) a koordinačných nástrojov (otvorená
metóda koordinácie). Členské štáty musia zabezpečiť, aby používanie
finančných nástrojov bolo v súlade s týmito spoločnými základnými zásadami
a aby využili odborné znalosti v rámci Európskej komisie v súvislosti
s hodnotením politík a projektov. Partnerské hodnotenie a prenos osvedčených
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postupov uľahčuje na odbornej úrovni EURoma (Európska sieť pre sociálne
začlenenie a Rómovia v rámci štrukturálnych fondov).
Zásada č. 8: Zapojenie regionálnych a miestnych orgánov
Členské štáty musia navrhnúť, vypracovať, realizovať a vyhodnotiť iniciatívy
politiky začlenenia Rómov v úzkej spolupráci s regionálnymi a miestnymi
orgánmi. Tieto orgány hrajú kľúčovú úlohu pri praktickej realizácii politík.
Zásada č. 9: Zapojenie občianskej spoločnosti
Členské štáty tiež musia navrhnúť, vypracovať, realizovať a vyhodnotiť
iniciatívy politiky začlenenia Rómov v úzkej spolupráci s činiteľmi občianskej
spoločnosti, ako sú mimovládne organizácie, sociálni partneri a vysokoškolskí
učitelia a výskumníci. Zapojenie občianskej spoločnosti sa považuje za veľmi
dôležité pre mobilizáciu odborných znalostí a šírenie poznatkov, ktoré sú
potrebné na rozvoj verejnej diskusie a zodpovednosti počas procesu vytvárania
politiky.
Zásada č. 10: Aktívna účasť Rómov
Účinnosť politík sa zlepší zapojením Rómov do každej etapy procesu.
Zapojenie Rómov sa musí uskutočniť na národnej aj európskej úrovni
prostredníctvom poskytnutia odborných znalostí rómskych expertov a štátnych
zamestnancov, ako aj po porade s viacerými rómskymi zainteresovanými
stranami pri navrhovaní, realizácii a hodnotení politických iniciatív. Je veľmi
dôležité, aby politiky začlenenia boli založené na otvorenosti a transparentnosti
a aby vhodným a účinným spôsobom riešili náročné alebo tabuizované témy.
Nevyhnutná je aj podpora plnej účasti Rómov na verejnom živote, stimulovanie
ich aktívneho občianstva a rozvoj ich ľudských zdrojov.
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Belgicko

Stredisko pre rovnosť príležitostí a boj proti rasizmu (CEOOR)

Bulharsko

Projekt 1 EOOD

Česká republika

Človek v tiesni

Dánsko

Dokumentačné a konzultačné stredisko pre rasovú
diskrimináciu

Nemecko

Európske fórum migračných štúdií (EFMS)

Estónsko

Právne informačné stredisko pre ľudské práva

Grécko

Helénska liga pre ľudské práva (HLHR) a Výskumné stredisko
pre menšinové skupiny (KEMO)

Španielsko

Hnutie za mier a slobodu (MPLD)

Francúzsko

Centre d’Etudes des Discriminations, du Racisme et de
l’Antisemitisme (CEDRA)

Írsko

Philip Watt a Karla Charlesová (nezávislí experti)

Taliansko

Úrad spolupráce pri rozvoji vznikajúcich krajín (COSPE)

Cyprus

EDEX – Excelentnosť vo vzdelávaní + Symfiliosi + Cyperské
sociologické združenie

Lotyšsko

Lotyšské stredisko pre ľudské práva (LCHR)

Litva

Inštitút pre sociálny výskum (ISR)

Luxembursko

Medzinárodná sieť štúdií v oblasti techniky, životného
prostredia, alternatívnych možností, rozvoja
(CEPS/INSTEAD)

Maďarsko

Ústav právnych štúdií Maďarskej akadémie vied (MAV) +
Ústav etnických menšinových štúdií Maďarskej akadémie vied

Malta

Jezuitské centrum viery a spravodlivosti (JCFJ)

Holandsko

Článok 1
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Rakúsko

Inštitút Ludwiga Boltzmanna pre ľudské práva + Zivilcourage
und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA)

Portugalsko

Numena – Výskumné stredisko humanitných a spoločenských
vied

Poľsko

Helsinská nadácia pre ľudské práva (HFHR)
Helsinská nadácia pre ľudské práva (HFHR)

Rumunsko

Stredisko právnych zdrojov (CLR)

Slovinsko

Mierový inštitút – Ústav moderných spoločenských
a politických štúdií

Slovensko

Ľudia proti rasizmu (PAR) + Centrum pre výskum etnicity
a kultúry

Fínsko

Fínska liga pre ľudské práva

Švédsko

Švédske stredisko proti rasizmu

Spojené kráľovstvo

Univerzita vo Warwicku
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