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Nabadzības riskam ir pakļauti 80 % romu, konstatēts jaunajā
apsekojumā
Plaši izplatītā atstumtība izposta romu dzīves. Ģimenes ir atstumtas no
sabiedrības un dzīvo šokējošos apstākļos, bet mazizglītotajiem bērniem
ir drūmas nākotnes izredzes, kā liecina jaunais Eiropas Savienības
Pamattiesību aģentūras (FRA) ziņojums. Šajā ziņojumā ir analizēti romu
iekļaušanas trūkumi visā Eiropas Savienībā, lai norādītu darbības
virzienu dalībvalstīm, kuras cenšas uzlabot savas integrācijas politikas.
“Mūsu izteiktā nespēja Eiropā cienīt mūsu romu kopienu cilvēktiesības ir
nepieņemama. Eiropas lielākās minoritātes atstumtības, sociālās izolācijas un
diskriminācijas līmenis liecina par tiesību aktu un politikas smagu neveiksmi
Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs”, stāsta FRA direktors Michael O’Flaherty.
“Šo konstatējumu publicēšana dod iespēju rosināt politikas veidotājus uz rīcību
un orientēt resursus uz šīs nepieļaujamās situācijas risināšanu.”
Eiropas Savienības minoritāšu un diskriminācijas otrais apsekojums (EU-MIDIS
II):Ziņojums Romi — konstatējumu izlase atklāj, ka:
•
•
•
•
•
•

80 % aptaujāto romu ir pakļauti nabadzības riskam, salīdzinot ar Eiropas
Savienības vidējo rādītāju 17 %; 30 % dzīvo mājokļos bez krāna ūdens, bet
46 % iekštelpās nav tualetes, dušas vai vannas istabas;
30 % aptaujāto romu bērnu iet gulēt izsalkuši;
53 % romu mazgadīgo bērnu apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, bieži
mazāk nekā puse, salīdzinot ar tās pašas valsts iedzīvotāju viņu vecuma
bērniem;
tikai 30 % aptaujāto romu strādā algotu darbu, salīdzinot ar 70 % Eiropas
Savienības iedzīvotāju;
41 % romu pēdējo piecu gadu laikā ikdienas situācijās ir jutušies diskriminēti,
piemēram, meklējot darbu, darbā, mājokļa, veselības un izglītības ziņā;
82 % romu nezina par organizācijām, kas piedāvā atbalstu diskriminācijas
upuriem.

Apsekojuma rezultātos redzams, ka, lai gan dalībvalstis ir pielikušas pūles, tās
joprojām nav sasniegušas lielāko daļu integrācijas mērķu, kas ir pamatelements
Eiropas Savienības 2011. gada programmā attiecībā uz romu integrācijas valsts
stratēģijām. Rezultātos uzsvērts, ka ir nepieciešams:
•
•
•

atbalsts pirmsskolas izglītībai un integrēta skolas izglītība;
labākas nodarbinātas iespējas un lielāka sociālā aizsardzība, lai izskaustu
nabadzību;
mērķtiecīga izglītība un apmācība, jo īpaši, lai romu jauniešiem un romu
sievietēm palīdzētu pāriet no pamatizglītības uz vidusskolas izglītību, kā arī
pēc tam atrast darbu.
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Ziņojumā ir izmantots apsekojums, kurā savākta informācija par 34 000 romu
tautības cilvēku no deviņām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm (intervijās
klātienē iztaujājot gandrīz 8000 romu). Ziņojums ir daļa no Aģentūras Eiropas
Savienības minoritāšu un diskriminācijas otrā apsekojuma (EU-MIDIS II), kurā
savākti dati par imigrantu un etnisko minoritāšu diskriminācijas un represēšanas
pieredzi, ienākumiem un dzīves apstākļiem visās ES 28 dalībvalstīs.
Plašākai informācijai, skatīt preses paketi vai sazināties personīgi:
media@fra.europa.eu / Tālr.: (+43) 1 580 30 642
Piezīmes redaktoriem
• Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) sniedz uz pierādījumiem
pamatotus ieteikumus ES un dalībvalstu lēmumu pieņēmējiem, veicinot
labāku informētību un lielāku mērķtiecību debatēs un politikā par
pamattiesību jautājumiem.
• Plašāka informācija par Aģentūras darbu saistībā ar romiem, ieskaitot tās
līdzdalību vietējā līmenī romu iekļaušanas projektā, ir pieejama tiešsaistē.
Aģentūra ir veikusi romu apsekojumu arī 2008. gadā un 2011. gadā.
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