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FRA / JTVP pranešimas spaudai 

Viena / Bratislava, 2012 m. gegužės 23 d. 

Naujais tyrimais nustatyta: romai ir toliau patiria plataus masto 

atskirtį 

Remiantis naująja ataskaita, kurią kartu parengė Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių agentūra (FRA) ir Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP), 

daugelis romų visoje ES toliau patiria diskriminaciją ir socialinę atskirtį. 

Vidutiniškai romų padėtis yra blogesnė nei arti jų gyvenančių ne romų 

tautybės žmonių. Ataskaita pagrįsta dviem romų ir netoliese gyvenančių ne 

romų tautybės žmonių socialinės ir ekonominės padėties tyrimais, kurie buvo 

atlikti 11-oje ES valstybių narių ir kaimyninėse Europos šalyse. 

„Iš šių tyrimo rezultatų galima susidaryti niūrų dabartinės romų padėties 11-oje ES 
valstybių narių vaizdą“, – sako FRA direktorius Morten Kjaerum. – „Vis dar vyrauja 
diskriminacija ir priešiškumas romų tautybės žmonėms. Rezultatai rodo, kad reikia 
imtis greitų ir efektyvių veiksmų, ypač romų švietimui gerinti. Tai pagrindinis raktas, 
padėsiantis atverti duris į geresnias galimybės ateityje  – taip romų jaunimas įgis 
reikalingų įgūdžių, padėsiančių jiems ištrūkti iš užburto diskriminacijos, atskirties ir 
skurdo rato.“  
 

Ataskaita rodo, kad 11-oje ištirtų ES valstybių narių, kuriose gyvena didžioji dalis 
romų tautybės ES piliečių, romų padėtis užimtumo, švietimo, būsto ir sveikatos 
apsaugos srityse vidutiniškai yra blogesnė nei šalia gyvenančių ne romų tautybės 
gyventojų. Romai ir toliau patiria diskriminaciją ir nėra pakankamai informuoti apie 
savo ES teisės aktais užtikrinamas teises.  
 
Kelios pagrindinės išvados: 

• tik 15 proc. tyrime dalyvavusių jaunų romų suaugusiųjų turi aukštesnįjį vidurinį 
(bendrąjį arba profesinį) išsilavinimą, palyginti su daugiau kaip 70 proc. šalia 
gyvenančių daugumą sudarančių gyventojų; 

• vidutiniškai mažiau nei 30 proc. tyrime dalyvavusių romų dirba apmokamą 
darbą; 

• apie 45 proc. tyrime dalyvavusių romų gyvena namų ūkiuose, kuriuose trūksta 
bent vieno iš šių patogumų: vidaus virtuvės, vidaus tualeto, vidaus dušo ar 
vonios arba elektros; 

• vidutiniškai apie 40 proc. tyrime dalyvavusių romų gyvena namų ūkiuose, 
kuriuose bent kartą per pastarąjį mėnesį kas nors nuėjo miegoti alkanas, nes 
nebuvo pinigų maistui nusipirkti.  
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„Atliekant šį tyrimą bendradarbiavusios keturios tarptautinės organizacijos [FRA, 
JTVP, Pasaulio bankas ir Europos Komisija] praneša svarbią žinią: sunkumai, su 
kuriais susiduria romų tautybės gyventojai, yra tokie dideli, kad reikalingas 
suderintas atsakas. Šis leidinys yra pavyzdys, kad toks bendras ir suderintas 
požiūris yra įmanomas ir kad jis yra veiksmingas“, – sako JTVP vyresnysis patarėjas 
žmogaus raidos ir romų įtraukties politikos klausimais Andrejus Ivanovas. 
 
Atliekant tyrimus dokumentais užfiksuota romų padėtis jų gyvenamosiose vietose. 
Šiais rezultatais sprendimus priimantiems asmenims pateikiami būtini įrodymai, 
kuriais remiantis galima rengti veiksmingas politikos priemones susidariusiai 
padėčiai spręsti. Tyrimo rezultatais remtasi rengiant Europos Komisijos komunikatą 
dėl romų, kuris taip pat bus pristatytas 2012 m. gegužės 23 d. Briuselyje. 
 
The report: The situation of Roma in 11 EU Member States – Survey results at a glance.  

Press release and media memo – EN and other EU languages. 

Also available in FR and DE .   

 
Pastabos leidėjams: 
 

• atliekant FRA ir JTVP tyrimus Bulgarijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Graikijoje, 
Vengrijoje, Italijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir 
Ispanijoje iš viso apklausti 22 203 romų ir ne romų tautybės asmenys, kurie 
pateikė informaciją apie 84 287 namų ūkių narius. Romų ir ne romų tautybės 
respondentai buvo tiesiogiai apklausiami savo namuose. Visi apklaustieji 
gyvena artimoje kaimynystėje, taigi naudojasi panašia infrastruktūra ir 
susiduria su panašiomis darbo rinkos sąlygomis; 

• šioje ataskaitoje, remiantis mažos turimų duomenų dalies analize, pateikti 
pirmieji tyrimų rezultatai. Duomenys vėliau bus paskelbti teminėse 
ataskaitose. Šiais ir būsimais tyrimais sprendimus priimantiems asmenims 
bus pateikiami būtini įrodymai, kuriais remiantis galima rengti veiksmingas 
politikos priemones, padėsiančias įgyvendinti 2011 m. balandžio mėn. 
Europos Komisijos komunikatą „ES romų integracijos nacionalinių strategijų 
planas iki 2020 m.“. Komisijos komunikate FRA prašoma toliau stebėti padėtį 
ir kartu su ES valstybės narėmis teikti pagalbą diegiant patikimas stebėsenos 
priemones, kurias taikant galima lyginamuoju būdu vertinti per tam tikrą laiką 
padarytą pažangą; 

• abiejuose tyrimuose naudotas tas pats pagrindinis klausimynas; 
• atliekant FRA tyrimą daugiausia dėmesio skirta tokiems žmogaus teisių 

klausimams kaip diskriminacija ir informuotumas apie teises. Artimiausiais 
metais iki 2020 m. FRA atliks dar du tyrimus, kuriais bus siekiama nustatyti 
tendencijas per tam tikrą laiką ir palyginti jų kaitą įvairiose šalyse; 

• JTVP, Pasaulio banko ir Europos Komisijos tyrime giliau nagrinėta socialinė ir 
ekonominė romų padėtis pasirinktose ES šalyse ir ne ES pietryčių Europos 
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šalyse. Tyrime pateikiami naujų romų integracijos strategijų pradiniai 
metmenys ir suteikiama galimybė pažvelgti į romų įtraukties procesų 
pokyčius, palyginti su 2004 m., kai JTVP atliko panašų tyrimą. JTVP ir 
Pasaulio banko bendrai atliktas darbas finansuotas Europos Komisijos 
Regioninės politikos generalinis direktorato, taip pat nuolatinėmis JTVP ir 
Pasaulio banko Šiaurės šalių patikos fondo lėšomis; 

• ES valstybės narės parengė nacionalines romų integracijos strategijas. Kad 
įgyvendintų šiuos planus, vietos valdžios institucijos turėtų pradėti 
bendradarbiauti su romų ir ne romų tautybės žmonėmis jų bendruomenėse ir 
taip stiprinti tarpusavio pasitikėjimą, skatinti socialinę sanglaudą bei kovoti su 
diskriminacija ir priešiškumu romų tautybės žmonėms. 

 
 
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su: 
 
FRA atstove spaudai Blanca Tapia 
media@fra.europa.eu 
Tel.: +43 1 580 30 642 
 
JTVP patarėju regioninių ryšių klausimais Zoran Stevanovic 
Zoran.stevanovic@undp.org 
Tel.: +421 908 729 846 
 
 
 


