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MEMO / 23. mai 2012 
 
 

 
Romade olukord Euroopa Liidu 11 liikmesriigis 

Lühiülevaade uuringutulemustest 
 
 
Aruanne „Romade olukord Euroopa Liidu 11 liikmesriigis” kirjeldab FRA, ÜRO 
arenguprogrammi (UNDP) ja Maailmapanga kahe uuringu esialgseid võtmejäreldusi 
romade ja nende läheduses elavate muude rahvuste esindajate elutingimuste ja 
diskrimineerimise kohta Euroopa Liidu 11 liikmesriigis. Uuringute raames kogutud andmed 
toetavad ELi institutsioone ja liikmesriike tõendipõhiste ja piisavalt konkreetsete 
integratsioonistrateegiate rakendamisel kooskõlas ELi raamprogrammiga, et muuta romade 
elu ka tegelikult paremaks.  
 
Tegemist on esimese ulatusliku kvantitatiivuuringuga Prantsusmaal, Itaalias ja Portugalis, 
mis vaatleb roma rahvusest elanikkonda. Lisaks ülalmainitud riikidele küsitleti romasid ka 
Bulgaarias, Hispaanias, Kreekas, Poolas, Rumeenias, Slovakkias, Tšehhi Vabariigis ja 
Ungaris ehk riikides, kus elab palju romasid.  
 
Valitsused ja ühiskond on vägagi teadlikud romade tõrjutusest ja vaesusest. Uuringute 
tulemused viitavad ELi riikides levinud sarnastele ja ulatuslikele tõrjumismudelitele. 
Olukorra parandamiseks on vaja tegutseda kiiresti  ja rakendada tõhusaid meetmeid. Romade 
integreerimine annab jäävaid tulemusi aga ainult siis, kui kohalikud romade ja muude 
rahvuste esindajate kogukonnad on kaasatud usalduse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse loomisse 
ning kui nad võitlevad ühiselt eelarvamuste ja diskrimineerimise vastu.  
 
Riiklikud romade integratsioonistrateegiad peavad andma praktikas käegakatsutavaid ja 
mõõdetavaid tulemusi, et saavutada ELi majanduskasvu strateegias „Euroopa 2020” 
püstitatud eesmärgid. Selles osas jätkavad FRA, UNDP ja Maailmapank koostööd, et 
vastavalt oma volitustele toetada ELi institutsioonide ja liikmesriikide jõupingutusi romade 
olukorra parandamiseks. 
 
FRA kordab oma uuringut „Euroopa 2020” strateegia keskel ja lõpul. Eesmärk on koguda 
usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid, et jälgida arenguid aja ja riikide lõikes ning et 
aidata ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel mõõta progressi eesmärkide poole liikumisel. 
Seeläbi toetavad kõnealused uuringud „Euroopa 2020” eesmärke seoses tööhõive, 
tööviljakuse ja sotsiaalse ühtekuuluvusega Euroopas. Paralleelselt kavatseb FRA tihedas 
koostöös kohalike kogukondadega 2013. aastal alustada ka kvalitatiivuuringuga, et 
selgitada välja riiklike strateegiate parimad praktilised lahendused. Lisaks kavatseb FRA 
koostöös liikmesriikidega välja töötada seiremeetodid ja indikaatorid, mille põhjal on 
võimalik võrdlevalt analüüsida romade olukorda kogu ELis. 
 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_et.htm
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JOONISED: KOKKUVÕTE UURINGUTULEMUSTEST  
 

1. Kõigis uuringutes osalenud  ELi liikmesriikides elab üle 80% romadest vaesusriskiga 
leibkondades. 

Joonis 1: Isikud, kes kuuluvad vaesusriskiga leibkonda  
  

 
 
2.  Keskmiselt umbes 40% romadest elab leibkonnas, kus keegi pidi möödunud kuul vähemalt korra 
minema magama tühja kõhuga, kuna toidu jaoks ei olnud jätkunud raha . 
Joonis 2: Isikud leibkonnas, kus keegi möödunud kuul vähemalt korra tundis nälga (koondandmed)  
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3. Palgatööd teeb keskmiselt vähem kui kolmandik küsitletud romadest.  
Joonis 3: Leibkonnaliikmed vanuses 20–64 aastat, kes teevad palgatööd (koondandmed) – v.a 
FIEd 
 

 
 
4.  Keskmiselt 15% roma noortest on saanud keskhariduse gümnaasiumis või kutsekoolis; muude 
rahvuste esindajate puhul on vastav näitaja 70%. 
Joonis 4: Leibkonnaliikmed vanuses 20–24 aastat, kes on omandanud vähemalt keskhariduse gümnaasiumis või 
kutsekoolis (koondandmed) 
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5. Umbes 40% küsitletud romadest ei tea, et diskrimineerimine etnilisse vähemusse kuulumise tõttu on 
seadusega keelatud.  
Joonis 5: Vähemalt 16-aastased vastajad, kes teadsid seadusest, mis keelab etnilise diskrimineerimise töö taotlemisel 
(koondandmed)  
 

 
 
Aruande „Romade olukord Euroopa Liidu 11 liikmesriigis: lühiülevaade uuringute 
tulemustest” täistekst on avaldatud veebilehel: http://fra.europa.eu/  
 
Lisateave FRA romasid käsitleva töö kohta on avaldatud siin: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm 
 
Euroopa Komisjonile esitatud riiklikud strateegiad: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/    

Lisateabe saamiseks palume ühendust võtta FRA  FRA meediaüksusega: 
 

E-post: media@fra.europa.eu 
 

Tel: +43 1 58030-642 
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