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FRA pressiteade 
Viin/Brüssel, 29. november 2016 

Uues uuringus leitakse, et 80% romadest on vaesusriskis 
 

Ulatuslik puudus kahjustab romade elusid. Euroopa Liidu Põhiõiguste 
Ameti (FRA) uus aruanne näitab, et pered elavad ühiskonnast tõrjutuna 
šokeerivates tingimustes ja vähese haridusega laste tulevikuväljavaated 
on kasinad. Aruandes analüüsitakse romade kaasamise lõhesid Euroopa 
Liidus, et aidata liikmesriikidel parandada oma integratsioonipoliitikat. 
 
 
„Meie selge võimetus Euroopas austada roma kogukondade inimõigusi on 
vastuvõetamatu. Euroopa suurima vähemuse puuduse, tõrjumise ja 
diskrimineerimise ulatus on seaduste ja poliitika suur rikkumine Euroopa Liidus 
ja liikmesriikides,“ märgib FRA direktor Michael O’Flaherty. „Nende järelduste 
avaldamine annab võimaluse tugevdada poliitikute tegevust ja suunata vahendid 
selle väljakannatamatu olukorra lahendamisele.“ 

Euroopa Liidu vähemuste ja diskrimineerimise teise uuringu (EU-MIDIS II): 
romad – valitud järeldused aruanne näitab, et 
 
• 80% küsitletud romadest on vaesusriskis, võrreldes Euroopa Liidu 

keskmisega (17%); 30% elab majapidamises, kus puudub kraanivesi, ja 46% 
elab majapidamises, kus puudub sisetualett, dušš või vannituba;  

• 30% küsitletud roma lastest lähevad magama näljasena;  
• 53% roma väikelastest käivad lastehooldusasutuses, mis on sageli poole 

vähem võrreldes sama riigi üldrahvastiku samavanuste laste näitajaga;  
• üksnes 30% küsitletud romadest teeb tasustatud tööd, Euroopa Liidu 

üldrahvastiku sama näitaja on 70%;  
• 41% romadest tunneb, et neid on viimase viie aasta jooksul diskrimineeritud 

igapäevaolukordades, näiteks tööotsingutel, töökohal, elukoha otsingul, 
tervishoius ja hariduses;  

• 82% romadest ei ole teadlikud diskrimineerimisohvreid toetavatest 
organisatsioonidest. 

 
Uuringu järeldused näitavad, et hoolimata liikmesriikide pingutustest ei ole ikka 
veel saavutatud integratsioonieesmärke, mis on Euroopa Liidu riikliku romade 
integreerimise strateegiaraamistiku põhielement. Tulemused rõhutavad järgmisi 
vajadusi: 
 
• lastehooldusasutustes toimuva õppe toetamine ja integreeritud koolitus;  
• paremad tööhõivevõimalused ja suurem sotsiaalne kaitse vaesuse 

vähendamiseks; 
• sihipärane haridus ja koolitus, et aidata konkreetselt roma noori ja roma naisi 

nende üleminekul esmaselt teisesele haridusele ja leida seejärel tööd. 
 
 
Aruanne põhineb uuringul, milles ligikaudu 8000 roma vahetu küsitlusega koguti 
teavet 34 000 roma kohta üheksas Euroopa Liidu liikmesriigis. See on osa ameti 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52011DC0173
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52011DC0173
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Euroopa Liidu vähemuste ja diskrimineerimise teisest uuringust (EU-MIDIS II), 
millega koguti andmeid sisserändajate ja etniliste vähemuste diskrimineerimise, 
ohvristamise kogemuste ning sissetuleku ja elamistingimuste kohta 28 Euroopa 
Liidu liikmesriigis.  
 
Lisateave on pressipaketis või aadressil: media@fra.europa.eu / Tel +43 1 
580 30 642 
 
Märkused toimetajatele 
• Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) annab tõenduspõhist nõu Euroopa 

Liidu ja riikide otsustajatele, et aidata muuta põhiõiguste arutelud ja poliitika 
teadmistepõhisemaks ja sihipärasemaks. 

• Lisateave ameti romasid käsitleva töö kohta, sh kohalik tegevus romade 
kaasamise projekti heaks, on kättesaadav veebis. Amet küsitles romasid ka 
2008. aastal ja 2011. aastal.  

http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-and-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/eumidis-II-roma
mailto:media@fra.europa.eu
http://fra.europa.eu/en/theme/roma
http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme
http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme
http://fra.europa.eu/en/publication/2009/eu-midis-data-focus-report-1-roma
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/widespread-roma-exclusion-persists-find-new-surveys

