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ATMINTINĖ / 2012 m. gegužės 23 d. 
 
 

 
Romų padėtis 11-oje valstybių narių 

Tyrimo rezultatai glaustai 
 
 
Ataskaitoje „Romų padėtis 11-oje ES valstybių narių“ pateikiamos pirmosios pagrindinės 
dviejų FRA, Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP), Pasaulio banko ir Europos 
Komisijos 11-oje ES valstybių narių atliktų tyrimų išvados. Atliekant tyrimą buvo siekiama 
surinkti informaciją apie kaimynystėje gyvenančių romų ir ne romų tautybės žmonių 
gyvenimo sąlygas ir diskriminaciją. Šiais duomenimis grindžiamos ES institucijų ir 
valstybių narių pastangos pagal ES sistemą įgyvendinti įrodymais pagrįstas ir tinkamai 
tikslingas nacionalines romų integracijos strategijas ir taip pasiekti realių pokyčių romų 
gyvenime.  
 
Tokio didelio masto kiekybinis romų gyventojų tyrimas Prancūzijoje, Italijoje ir 
Portugalijoje atliktas pirmą kartą. Tyrimas taip pat vykdytas Bulgarijoje, Čekijoje, 
Graikijoje, Ispanijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje, t. y. šalyse, 
kuriose gyvena daug romų. 
 
Romų atskirtis ir nepriteklius yra žinomi tiek valdžios institucijoms, tiek visuomenei. 
Rezultatai rodo, kad panašios plataus masto atskirties tendencijos būdingos visoms ES 
valstybėms narėms. Padėčiai pagerinti reikia imtis greitų ir efektyvių veiksmų. Tačiau iš 
naujo skatinant romų integraciją, rezultatų bus galima pasiekti tik tuo atveju, jeigu vietos 
romų ir ne romų bendruomenės kartu stengsis stiprinti tarpusavio pasitikėjimą, skatinti 
socialinę sanglaudą bei kovoti su prietarais ir diskriminacija.  
 
Įgyvendinant nacionalines romų integracijos politikos priemones ES augimo strategijoje 
„Europa 2020“ nustatytiems tikslams pasiekti reikalingi apčiuopiami ir išmatuojami 
rezultatai vietos lygmeniu. Šiuo atžvilgiu FRA, JTVP ir Pasaulio bankas toliau įgyvendins 
jiems suteiktus atitinkamus įgaliojimus remti ES institucijų ir valstybių narių pastangas 
gerinti romų padėtį. 
 
FRA tyrimas bus pakartotinai atliktas įpusėjus strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimui 
ir šio proceso pabaigoje. Siekiant padėti ES institucijoms ir valstybėms narėms įvertinti 
padarytą pažangą, tyrimų tikslas – surinkti patikimus palyginamus duomenis apie 
tendencijas, stebėtas per tam tikrą laiką ir palyginti jų kaitą įvairiose šalyse narėse. Tyrimų 
rezultatai prisidės įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ tikslus didinti užimtumą, 
produktyvumą ir socialinę sanglaudą Europoje. 2013 m. FRA taip pat pradės vykdyti 
kokybinį padėties vietoje tyrimą glaudžiai bendradarbiaudama su vietos bendruomenėmis, 
kad nustatytų, „kas geriausiai veikia ir kodėl“ įgyvendinant nacionalines strategijas vietos 
lygmeniu. FRA taip pat bendradarbiaus su valstybėmis narėmis kurdama stebėsenos 
metodus ir nustatydama rodiklius, leisiančius atlikti palyginamąją romų padėties ES 
valstybėse narėse analizę. 

http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_en.htm
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PAGRINDINIŲ REZULTATŲ DIAGRAMOS 
 

1. Visose tirtose ES valstybėse narėse daugiau kaip 80 proc. apklaustų romų gyvena namų ūkiuose, 
kuriems gresia skurdas. 

1 pav. Asmenys, gyvenantys namų ūkiuose, kuriems gresia skurdas  

 
 
2. Vidutiniškai apie 40 proc. apklaustų romų gyvena namų ūkiuose, kuriuose per paskutinį mėnesį kuris 
nors šeimos narys buvo priverstas eiti miegoti nepavalgęs, nes šeima negalėjo nusipirkti maisto. 
2 pav. Asmenys, gyvenantys namų ūkiuose, kuriuose per paskutinį mėnesį kas nors bent kartą nuėjo miegoti 
alkanas (bendri duomenys)  

 
3. Vidutiniškai mažiau nei vienas iš trijų apklaustų romų nurodė dirbantis apmokamą darbą. 
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3 pav. 20–64 metų namų ūkio nariai, dirbantys apmokamą darbą (bendri duomenys), išskyrus savarankišką 
darbą 

 
 
4. 15 proc. tyrime dalyvavusių romų turi aukštesnįjį vidurinį išsilavinimą, palyginti su daugiau kaip 70 proc. 
ne romų tautybės gyventojų. 
4 pav. 20–24 metų namų ūkio nariai, turintys bent bendrąjį arba profesinį aukštesnįjį vidurinį išsilavinimą 
(bendri duomenys) 

 
 
5. Apie 40 proc. apklaustų romų žino apie įstatymus, kuriais draudžiama diskriminuoti besikreipiančius dėl 
darbo etninių mažumų asmenis.  
5 pav. 16 metų ir vyresni respondentai, žinantys įstatymą, kuriuo draudžiama diskriminuoti 
besikreipiančius dėl darbo etninių mažumų asmenis (bendri duomenys)  
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Išsamią ataskaitą „Romų padėtis 11-oje valstybių narių. Tyrimo rezultatai glaustai“ 
galima rasti adresu http://fra.europa.eu/ 
 
Daugiau FRA tyrimų apie romų padėtį galima rasti adresu 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm 
 
Komisijai pateiktos nacionalinės strategijos yra pateikiamos 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/    

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su FRA žiniasklaidos grupe. 
 

E. paštas media@fra.europa.eu 
 

Tel. +43 1 58030-642 
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