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Romu stāvoklis 11 ES dalībvalstīs 
Apsekojumu rezultāti īsumā 

 
 
Ziņojumā „Romu stāvoklis 11 ES dalībvalstīs” ir izklāstīti sākotnējie svarīgākie 
konstatējumi, kas iegūti divos FRA un Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības 
programma (UNDP), Pasaules Bankas un Eiropas Komisijas veiktos apsekojumos par romu 
un tiem blakus dzīvojošo iedzīvotāju dzīves apstākļiem un pieredzi attiecībā uz 
diskrimināciju 11 ES dalībvalstīs. Dati sekmēs ES iestāžu un dalībvalstu centienus īstenot 
romu integrācijas valsts stratēģijas, kuru pamatā būs pierādījumi un pienācīgi noteikta 
mērķauditorija, saskaņā ar ES tiesisko pamatu, lai panāktu reālas izmaiņas romu dzīvē. 
 
Šī ir pirmā reize, kad Francijā, Itālijā un Portugālē ir veikts liela mēroga kvantitatīvs 
apsekojums par romiem. Papildus minētajām dalībvalstīm apsekota tika arī Bulgārija, 
Čehijas Republika, Grieķija, Spānija, Ungārija, Polija, Rumānija un Slovākija, proti, 
valstis, kurās ir liels romu skaits. 
 
Par romu atstumtību un atšķirtību ir informētas gan valdības, gan sabiedrība. Apsekojumu 
rezultāti rāda, ka atstumtības tendences ES dalībvalstīs ir līdzīgas un plaši novērojamas. 
Lai uzlabotu esošo stāvokli, jārīkojas ātri un efektīvi. Tomēr atkārtotie centieni integrēt 
romus sniegs ilgtspējīgus rezultātus tikai tad, ja romi un pārējie vietējās sabiedrības 
iedzīvotāji tiks iesaistīti centienos stiprināt uzticību, veicināt sociālo kohēziju, cīnīties pret 
aizspriedumiem un apkarot diskrimināciju. 
 
Lai sasniegtu ES izaugsmes stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktos mērķus, romu 
integrācijas valsts stratēģiju īstenošanai jānodrošina reāli un izmērāmi rezultāti „uz vietas”. 
Šajā saistībā FRA, UNDP un Pasaules Banka atbilstoši savām pilnvarām sniegs atbalstu ES 
iestāžu un dalībvalstu centieniem uzlabot romu stāvokli. 
 
FRA apsekojums tiks veikts atkārtoti stratēģijas „Eiropa 2020” procesa vidus un 
nobeiguma posmā. Šo apsekojumu mērķis ir sniegt pārliecinošus salīdzināmus datus, kas 
ļaus uzraudzīt tendenču attīstību gan laika gaitā, gan attiecīgo valstu teritorijā, lai palīdzētu 
ES iestādēm un ES dalībvalstīm novērtēt sasniegto progresu. Tādējādi apsekojumi palīdzēs 
īstenot stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus veicināt nodarbinātību, produktivitāti un sociālo 
kohēziju Eiropā. Paralēli FRA 2013. gadā sāks kvalitatīvo lauka pētījumu, cieši 
sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, lai attiecībā uz valsts stratēģijas faktisko īstenošanu 
noteiktu, „kas darbojas vislabāk un kāpēc”. FRA sadarbosies arī ar dalībvalstīm, lai 
izstrādātu uzraudzības metodes un rādītājus, kas ļaus veikt romu stāvokļa ES salīdzinošo 
analīzi. 
 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_en.htm
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SVARĪGĀKO REZULTĀTU DIAGRAMMAS 
 

1. Visās ES dalībvalstīs, kurās tika veikts apsekojums, vairāk nekā 80 % aptaujāto romu dzīvo 
mājsaimniecībās, kas pakļautas nabadzības riskam 

1. attēls. Personas, kas dzīvo mājsaimniecībā, kura pakļauta nabadzības riskam 
 

 
Source: FRA Roma pilot survey 2011 Avots: 2011. gada FRA izmēģinājuma apsekojums par 

romiem 
2. Vidēji aptuveni 40 % aptaujāto romu dzīvo mājsaimniecībā, kurā kādam no tās locekļiem vismaz reizi pēdējā 
mēnesī ir nācies iet gulēt izsalkušam pārtikas iegādei nepietiekamu naudas līdzekļu dēļ 
2. attēls. Personas, kas dzīvo mājsaimniecībā, kurā kādam no tās locekļiem vismaz reizi pēdējā mēnesī ir nācies iet 
gulēt izsalkušam (apkopotie dati) 
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Source: FRA Roma pilot survey 2011, UNDP/World 
Bank/EC regional Roma survey 2011 

Avots: 2011. gada FRA izmēģinājuma apsekojums par 
romiem, 2011. gada UNDP / Pasaules Bankas / EK 
reģionālais apsekojums par romiem 

3. Vidēji mazāk nekā viena trešdaļa aptaujāto romu norādīja, ka strādā algotu darbu 
3. attēls. Mājsaimniecību locekļi vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem, kas strādā algotu darbu 
(apkopotie dati) — izņemot pašnodarbinātās personas 

 
Source: FRA Roma pilot survey 2011, UNDP/World 
Bank/EC regional Roma survey 2011 

Avots: 2011. gada FRA izmēģinājuma apsekojums par 
romiem, 2011. gada UNDP / Pasaules Bankas / EK 
reģionālais apsekojums par romiem 
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4. Vidēji 15 % aptaujāto romu ir ieguvuši vidējo izglītību salīdzinājumā ar vairāk nekā 70 % pārējo iedzīvotāju 
grupā 
4. attēls. Mājsaimniecību locekļi vecuma grupā no 20 līdz 24 gadiem, kas ieguvuši vismaz vidusskolas līmeņa 
vispārīgo vai profesionālo izglītību (apkopotie dati) 

 
Source: FRA Roma pilot survey 2011, UNDP/World 
Bank/EC Regional survey 2011 

Avots: 2011. gada FRA izmēģinājuma apsekojums par 
romiem, 2011. gada UNDP / Pasaules Bankas / EK 
reģionālais apsekojums 

 
5. Aptuveni 40 % aptaujāto romu ir informēti par tiesību aktiem, ar ko aizliedz etnisko minoritāšu pārstāvju 
diskrimināciju, kad viņi piesakās darbā 
5. attēls. Respondenti vecuma grupā no 16 gadiem, kas zināja par kādu tiesību aktu, ar kuru aizliedz etnisko 
minoritāšu pārstāvju diskrimināciju, kad viņi piesakās darbā (apkopotie dati) 
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Source: FRA Roma pilot survey 2011, UNDP/World 
Bank/EC regional Roma survey 2011 

Avots: 2011. gada FRA izmēģinājuma apsekojums par 
romiem, 2011. gada UNDP / Pasaules Bankas / EK 
reģionālais apsekojums par romiem 

 
Ziņojuma „Romu stāvoklis 11 dalībvalstīs. Apsekojumu rezultāti īsumā” pilns teksts 
pieejams: http://fra.europa.eu/ 
 
Informācija par FRA darbu saistībā ar romiem pieejama: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm 
 
Komisijai nosūtītās valstu stratēģijas: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/   

Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar FRA Mediju grupu 
 

E–pasts: media@fra.europa.eu 
 

Tālr.: +43 1 58030-642 

http://fra.europa.eu/
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