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Naujo tyrimo duomenimis,
80 proc. romų gresia skurdas
Romų plačiai patiriamas skurdas griauna jų gyvenimus. Naujos Europos
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) ataskaitos duomenimis,
romų šeimos gyvena atskirtos nuo visuomenės pasibaisėtinomis
sąlygomis, o menkai išsimokslinusių romų vaikų perspektyvos liūdnos.
Ataskaitoje analizuojami romų įtraukties trūkumai visoje Europos
Sąjungoje ir siekiama padėti valstybėms narėms gerinti savo
integracijos politiką.
„Tai, kad Europoje akivaizdžiai nesugebame gerbti mūsų romų bendruomenių
žmogaus teisių, yra nepriimtina. Didžiausios Europos mažumos skurdo,
marginalizacijos ir diskriminacijos mastas yra liūdnas nesėkmingo ES ir jos
valstybių narių teisinio ir politinio darbo rezultatas, – sako FRA direktorius
Michael O’Flaherty. – Šių išvadų paskelbimas yra galimybė paskatinti politikus
veikti ir sutelkti išteklius šiai netoleruotinai padėčiai ištaisyti.“
Antrosios apklausos apie mažumas ir diskriminaciją Europos Sąjungoje (EUMIDIS II) ataskaita Romai. Rinktinės išvados rodo, kad:
•
•
•
•
•
•

80 proc. apklaustų romų gresia skurdas, kai skurdo vidurkis ES yra 17 proc.;
30 proc. jų gyvena namuose be vandentiekio, o 46 proc. – be tualeto, dušo
ar vonios kambario;
30 proc. romų vaikų eina miegoti alkani;
53 proc. jaunų romų vaikų lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, neretai tai
yra mažiau nei pusė kitų šias įstaigas lankančių jų amžiaus vaikų dalies toje
pačioje šalyje;
tik 30 proc. apklaustų romų dirba mokamą darbą, kai šis rodiklis ES
visuomenėje siekia 70 proc.;
41 proc. romų per pastaruosius 5 metus patyrė diskriminaciją kasdieniame
gyvenime, pavyzdžiui, ieškodami darbo, darbe, būsto, sveikatos ir švietimo
srityje;
82 proc. romų nežino organizacijų, teikiančių pagalbą diskriminaciją
patiriantiems asmenims.

Tyrimo duomenys rodo, kad nors valstybės narės ir stengiasi, jos vis dar
nepasiekė daugumos integracijos tikslų, kurie yra esminis ES 2011 m.
nacionalinių romų įtraukties strategijų programos elementas. Rezultatai rodo,
kad būtina:
•
•

teikti ikimokyklinio ugdymo pagalbą ir integruotą mokymą,
siekiant panaikinti skurdą, užtikrinti geresnes galimybes įsidarbinti ir geresnę
socialinę apsaugą,
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•

teikti tikslinį švietimą ir mokymą ir taip padėti konkrečiai jauniems romams ir
romų moterims baigus pradinį siekti vidurinio išsilavinimo ir po to susirasti
darbą.

Ataskaita parengta remiantis apklausa, per kurią surengta beveik 8 tūkst.
asmeninių pokalbių su romais ir surinkta informacija apie 34 tūkst. romų
devyniose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. Ši apklausa yra dalis
Agentūros rengiamos Antrosios apklausos apie mažumas ir diskriminaciją
Europos Sąjungoje (EU-MIDIS II), per kurią buvo renkami duomenys apie
imigrantų ir etninių mažumų diskriminacijos ir viktimizacijos patirtį, pajamas ir
gyvenimo sąlygas visose 28 ES valstybėse narėse.
Daugiau informacijos rasite informacijos rinkinyje žiniasklaidai arba
kreipkitės: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
Pastabos redaktoriams
• Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) yra įgaliota teikti faktais
pagrįstas konsultacijas ES ir valstybių narių sprendimų priėmėjams ir taip
prisidėti prie geriau pagrįstų ir tikslingesnių diskusijų bei politikos pagrindinių
teisių srityje.
• Daugiau informacijos apie su romais susijusį Agentūros darbą, taip pat jos
vykdomą darbą vietos mastu įgyvendinant romų įtraukties projektą rasite
interneto svetainėje. Agentūra romų apklausas taip pat vykdė 2008 m. ir
2011 m.
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