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FRA/UNDP pressiteade 

Viin/Bratislava, 23. mai 2012 

Uued uuringud näitavad, et romade tõrjumine on laialt levinud 

Paljud romad Euroopa Liidus kogevad jätkuvalt diskrimineerimist ja 
sotsiaalset tõrjutust, märgitakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) ja 
ÜRO arenguprogrammi (UNDP) koostöös avaldatud aruandes. Romade 
olukord on keskmiselt halvem kui nende lähedal elavatel muude rahvuste 
esindajatel. Aruanne põhineb kahel uuringul , mis käsitlesid romade ja nende 
lähedal elavate muude rahvuste esindajate sotsiaal-majanduslikku olukorda 
ELi 11 liikmesriigis ja nende naaberriikides. 

„Uuringute tulemused maalivad romade praegusest olukorrast ELi 11 liikmesriigis 

sünge pildi,” ütleb FRA direktor Morten Kjaerum. „Diskrimineerimine ja 

mustlasvaenulikkus püsivad. Uuringute tulemused näitavad, et tuleb rakendada 

tõhusaid meetmeid, eriti romade haridustaseme parandamiseks. See on 

põhiküsimus, mis loodetavasti käivitab romade tulevikupotentsiaali ja annab noortele 

romadele oskused, et pääseda diskrimineerimise, tõrjutuse ja vaesuse nõiaringist.”  

 

Aruandest nähtub, et ELi 11 liikmesriigis, kus elab valdav enamik ELi kodanikest 

romasid, on romade olukord tööhõive, hariduse, eluaseme ja tervishoiu vallas 

keskmiselt halvem kui nende lähedal elavatel muude rahvuste esindajatel. Romade 

diskrimineerimine jätkub; lisaks ei tunne nad ELi seadusandlusega neile tagatud 

õigusi. .  

 

Mõned tähtsamad uuringutulemused: 

• vaid 15% roma noortest on saanud keskhariduse gümnaasiumis või 

kutsekoolis; romade lähedal elavate muude rahvuste esindajate puhul on 

vastav näitaja enam kui 70%; 

• palgatööd teeb keskmiselt alla 30% romadest; 

• umbes 45% romadest elab leibkondades, kus puudub vähemalt üks 

järgmistest põhimugavustest: siseköök, sisetualett, sisedušš või -vann ja 

elekter; 

• keskmiselt umbes 40% romadest elab leibkonnas, kus keegi pidi möödunud 

kuul vähemalt korra minema magama tühja kõhuga, kuna toidu jaoks ei 

jätkunud raha. 
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„Aruande koostamisel kujunenud nelja rahvusvahelise organisatsiooni [FRA, UNDP, 
Maailmapank ja Euroopa Komisjon] partnerlus kannab endas tugevat sõnumit: roma 
vähemuse ees seisvad väljakutsed on niivõrd karmid, et nendele tuleb ühise rindena 
reageerida. Käesolev aruanne on näide sellest, et ühine ja kooskõlastatud 
lähenemine on võimalik ja kannab vilja,” märgib Andrei Ivanov, UNDP 
vanempoliitikanõunik inimarengu ja romade kaasamise küsimustes. 
 
Kõnealuste uuringute eesmärgiks oli dokumenteerida aktuaalne olukord. Nende 
tulemused annavad poliitikutele vajalikku tõendipõhist sisendit, mis aitab kaasa 
olukorrale tõhusa poliitilise lahenduse leidmisele. Uuringute tulemusarvestas  ka 
Euroopa Komisjon romasid oma käsitleva raporti koostamisel, mida esitletakse 
samuti 23. mail 2012 Brüsselis. 
 
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 .   

 
Märkused toimetajatele: 
 

• FRA ja UNDP uuringute raames küsitleti Bulgaarias, Hispaanias, Itaalias, 
Kreekas, Poolas, Portugalis, Prantsusmaal, Rumeenias, Slovakkias, Tšehhi 
Vabariigis ja Ungaris kokku 22 203 romat ja muude rahvuste esindajat, kelle 
vastused andsid teavet 84 287 leibkonnaliikme kohta. Romasid ja muude 
rahvuste esindajaid küsitleti nende kodudes. Kõik küsitletud elasid lähestikku 
ning nende käsutuses olid seega sama infrastruktuur ja sarnased 
tööturutingimused. 

• Aruandes tutvustatakse uuringute esialgseid tulemusi, mis põhinevad väikese 
andmekogumi analüüsilt; andmete põhiosa avaldatakse hiljem eraldi 
temaatiliste aruannetena. Need ja tulevased uuringud pakuvad poliitikutele 
vajalikku tõendipõhist sisendit  tõhusate meetmete väljatöötamiseks, mida 
nõutakse  Euroopa Komisjoni raportis 5. aprillist 2011 ning mis sätestab 
romasid puudutavate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku loomise 
aastani 2020. Raportis palutakse FRA-l jätkata olukorra jälgimist ja aidata ELi 
liikmesriikidel luua lihtsad järelevalvemehhanismid, mis võimaldaksid olukorda 
võrdlevalt hinnata.  

• Mõlemas uuringus kasutati ühtset põhiküsimustikku. 

• FRA uuringus keskenduti sellistele inimõigustega seotud küsimustele nagu 
diskrimineerimine ja oma õiguste tundmine. FRA-l on plaanis enne 2020. 
aastat korraldada veel kaks uuringut, et mõõta arengut ajas ja riikide lõikes. 

• UNDP, Maailmapanga ja Euroopa Komisjoni uuringus vaadeldi romade 
sotsiaal-majanduslikku olukorda eespool nimetatud ELi riikides ja ELi-välistes 
Kagu-Euroopa riikides. Uuring on aluseks  uute romasid puudutavate 
integratsioonistrateegiate loomiseks ning võimaldab jälgida romade 
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kaasamise arengut võrreldes aastaga 2004, kui sarnase uuringu teostas 
UNDP koostöös Maailmapangaga ja seda rahastas Euroopa Komisjoni 
regionaalpoliitika peadirektoraat; lisaks kasutati UNDP ja Maailmapanga 
Nordic Trust Fund´i vahendeid. 

• ELi liikmesriigid on välja töötanud riiklikud strateegiad romade vähemuse 
integreerimiseks. Kohalikud omavalitsused peaksid nende rakendamisel 
tegema koostööd nii romade kui ka muude rahvuste esindajatega, et tekiks 
vastastikune usaldus ja sotsiaalne ühtekuuluvus, mis aitab võidelda 
diskrimineerimise ja mustlasvaenulikkusega. 

 
 

Lisateave: 
 
FRA: Blanca Tapia, pressiesindaja 
media@fra.europa.eu  
Tel: +43 1 580 30 642 
 
UNDP: 
Zoran Stevanovic, piirkondlik kommunikatsiooninõunik 
Zoran.stevanovic@undp.org 
Tel: +42 1 908 729 846 
 
 

 


