AZ EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁGA
Rec(2001)17 sz. Ajánlás
az Európában élő romák/cigányok és utazók
gazdasági és foglalkoztatási helyzetének javításáról
(Elfogadta a Miniszteri Bizottság 2001. november 27-én
a 774. nagyköveti szintű ülésén)
A Miniszteri Bizottság, az Európa Tanács Alapszabálya 15.b. cikkelyében foglaltaknak
megfelelően,
Figyelemmel arra, hogy az Európa Tanács célja a tagállamok közötti minél szorosabb
egység létrehozása, és ezt a célt különösen a társadalmi kohézió területén folytatott
közös akciókkal lehet elérni;
Felismerve, hogy az európai romák/cigányok és utazók körében jelentős csoportok
szenvednek a hosszú távú munkanélküliség és a szegénység hatásaitól, ami veszélyt
jelenthet a tagállamokban a társadalmi kohézióra;
Látva, hogy a szegénységgel és munkanélküliséggel kapcsolatos tartós problémákat a
romák/cigányok és utazók társadalmi kirekesztettsége, illetve a velük szemben
megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetés eredményezi, továbbá ezek a problémák
szorosan összefüggnek a lakhatás, oktatás, szakképzés és egészség területén jelentkező
problémákkal;
Felismerve, hogy proaktív intézkedések nélkül a munkaerőpiac a közeljövőben nem fog
sok munkalehetőséget kínálni a romák/cigányok és utazók számára;
Figyelemmel arra, hogy a romák/cigányok és utazók gazdasági problémáit nem lehet
leküzdeni anélkül, hogy a tagállamok ne tekintenék politikai prioritásnak az
esélyegyenlőség biztosítását a munkaerőpiacra való belépés és a jövedelemtermelő
tevékenységekhez való hozzáférés érdekében;
Szem előtt tartva, hogy a foglalkoztatás és a gazdasági tevékenység területén a
romák/cigányok és utazók problémáinak kezelését célzó politikáknak átfogóaknak kell
lenniük, és annak elismerésén kell alapulniuk, hogy a foglalkoztatás más tényezőkkel,
nevezetesen oktatási és képzési szempontokkal, a lakáshelyzettel és a rasszizmus és a
diszkrimináció elleni küzdelemmel is összefügg;
Szem előtt tartva a romák/cigányok és utazók csoportjainak kulturális másságát Európaszerte, illetve azt, hogy ez a változatosság országos és helyi szinten is megbecsülendő és
támogatandó;
Szem előtt tartva, hogy a helyi cselekvésnek és a helyi kezdeményezéseknek
elsőbbséget kell biztosítani;
Szem előtt tartva, hogy a szociális jogok az emberi jogok szerves részét képezik, amint
ezt az átdolgozott Európai Szociális Charta is elismeri;
Szem előtt tartva a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményt (ETS No.
157);
Szem előtt tartva a Miniszteri Bizottságnak a tagállamokhoz címzett, R (2000)4 sz.
Ajánlását az Európában élő roma/cigány gyermekek oktatásáról;

Szem előtt tartva az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 563 (1969) és 1203
(1993) sz. Ajánlásait, amelyekben említés történik az Európában élő romák/cigányok
oktatási szükségleteiről;
Szem előtt tartva az Európai Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusának 125
(1981), 16 (1995) és 249 (1993) sz. Határozatait, illetve 11 (1995) sz. Ajánlását az
Európában élő romák/cigányok helyzetével
kapcsolatosan;
1.
Note A jelen Ajánlás a romákra/cigányokra és utazókra vonatkozik,
akikre a szövegben
a “romák/cigányok”
Szem előtt tartva a Rasszizmus és Intolerancia
Elleni Európai
Bizottság 3. sz. kifejezéssel
Általános utalunk.
Politikai Ajánlását az Európában élő romákkal/cigányokkal szemben megnyilvánuló
rasszizmus és diszkrimináció leküzdéséről;
Forrás:
Szem előtthttp://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/documentation/otherlanguages/20042402RecEmploy
tartva az Európa Tanács Kiadója által kiadott, Cigányok és Utazók (1985),
mentHungarian_en.asp
majd 1994-ben
átdolgozott, Romák, Cigányok, Utazók című könyvet;
Üdvözölve a romákkal/cigányokkal foglalkozó Szakértői Csoport által készített, “Az
Európában élő romák/cigányok gazdasági és foglalkoztatási problémái” című
dokumentumot (MG-S-ROM(99)5rev2);
Szem előtt tartva az Európai Migrációs Bizottság által elfogadott Európa tanácsi
dokumentumot, amely a “Képzési és útmutató memorandum a hátrányos helyzetű
etnikai kisebbségi közösségekkel dolgozó munkaügyi hivatalok alkalmazottai számára”
címet viseli;
Azt az ajánlást teszi, hogy a romák/cigányok és utazók gazdasági és foglalkoztatási
helyzetének javítását célzó politikáik megvalósítása során a tagállamok kormányai:
támaszkodjanak a jelen Ajánlás mellékletében kifejtett alapelvekre;
illetve a megfelelő csatornák igénybevételével hívják fel országaikban az illetékes
állami és magánszervezetek figyelmét a jelen ajánlásra.

Melléklet

Irányelvek az Európában élő romákat/cigányokat és utazókat1. érintő foglalkoztatási és
gazdasági politikák kialakításához

I. Általános alapelvek
1. A roma/cigány közösségek és szervezetek vegyenek teljes mértékben részt a
gazdasági és foglalkoztatási helyzetük javítására irányuló programok és politikák
megtervezésében, megvalósításában és monitorozásában.
2. A kormányzatok teljes mértékben támogassák a roma közösségekben folyó
képességfejlesztő tevékenységet a romák gazdasági és munkaerőpiaci helyzetének
javítása érdekében.

