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1. Цел и обхват на доклада

Докладът има за цел да представи необходимостта от въвеждане на политика, 
координирана в рамките на ЕС, за насърчаване на интеграцията на гражданите на ЕС от 
ромски произход, както и на сътрудничеството между заинтересованите страни, да 
покаже възможността за развитие на такъв инструмент и да представи конкретни 
препоръки за целта.

Докладчикът ще представи доводи за това, че макар борбата с расизма и премахването 
на дискриминацията да са от съществено значение за изграждането на едно 
приобщаващо общество, мерките за недопускане на дискриминацията сами по себе си 
не са достатъчни за създаването на възможност за социално приобщаване на ромите, 
тъй като тяхната социално-икономическа изолация не се определя единствено от 
расизма или дискриминацията, а също така и от взаимодействието на няколко 
историко-икономически фактора. Поради това подход на равнище ЕС, който има за цел 
подобряване на битовите условия, неотговарящи на стандартите, трябва да се 
съсредоточи върху премахването не на бедността изобщо, а на специфична форма на 
бедност, т.е. географски концентрираната бедност на низшата класа в селските и 
крайградските райони от периода след прехода, от която пряко страда или непряко е 
застрашено мнозинството от ромското население в ЕС. Във връзка с това е необходимо 
да се наблегне на правата на човека от второ и трето поколение – напр. правото на 
заетост, жилище, здравеопазване и образование – най-малко в същата степен, в каквато 
и на правата от първо поколение, т.е. правата на личността, със също толкова солидна 
правна основа.

Поради това намерението на настоящия доклад не е нито да подчертае или анализира 
сложния феномен на дискриминацията въз основа на етноса, засягаща гражданите на 
ЕС от ромски произход, нито да обсъжда въпросите на миграцията.

2. Контекст – наследствен недоимък и гетоизация на бедността

Естеството на бедността се промени драматично през последните две десетилетия в 
Източна Европа, където живее мнозинството от европейските роми. Вследствие на 
фундаменталните икономически сътресения, последвали падането на комунизма и 
преструктурирането на националните икономики, мнозинството от ромите – редом с 
представителите на преобладаващото население – внезапно отпаднаха от пазара на 
труда и започнаха постепенно да се откъсват от обществото. Поради разпадането на 
традиционните ромски общности, от една страна, и липсата на възможност за социална 
мобилност на ромите, от друга страна, те се превърнаха в най-изолираната подгрупа на 
обществото и поради това бяха почти напълно откъснати от националните икономики1.

По този начин възниква новият социален статус на изолация, който се характеризира с 
дълбока бедност и липса на възможности за осигуряване на прехрана или за 
задоволяване на най-основни потребности. Важно е да се подчертае обаче, че дълбоката 

                                               
1 ПРООН 2002 „Ромите в Централна и Източна Европа – Как да се избегне капанът на зависимостта”, 
Регионален доклад за човешкото развитие, Братислава, Словакия, достъпен на: 
http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-BE5BEB0F6A1D4179
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бедност в никакъв случай не е проблем, свързан само с ромите. Само около една трета 
от източноевропейците, засегнати от бедността, са роми и обратно: само около една 
трета от ромите живеят в дълбока бедност. Съотношението на живеещите под или 
близо до екзистенциалния минимум е подобно: постокомунистическата низша класа в 
селските и крайградските райони не се състои нито изключително, нито 
преимуществено от роми.

3. Необходимост и възможности на Европейската стратегия за ромите

3.1. Икономически последици

3.1.1. Динамика на демографското развитие 

В сравнение с изолирани в същата степен общности от преобладаващото население, 
при ромското население е налице отличителна характеристика, чиято икономическа 
значимост  следва да бъде подчертана:   динамика на демографското развитие.  
Ромското и не-ромското население може да бъде характеризирано с противоположни 
демографски тенденции: докато преобладаващото население остарява бързо, ромското 
население нараства бързо. В Унгария, например, докато в момента се счита, че ромите 
представляват 6-8% от общия брой на населението, според някои оценки, всяко 5-6 
новородено е от ромски произход и делът на ромите сред икономически активното 
население ще надхвърли 50% до 2050 г1. Следователно от ключово значение е да се има 
предвид, че от една страна, делът на ромите сред активното население, което носи на 
раменете си системата за социално осигуряване, нараства стабилно и, от друга страна, е 
налице огромен потенциал за реинтегриране на пазара на труда на многобройно незаето 
население.  

3.1.2. Интеграцията е икономическа необходимост

Интеграцията на ромите е необходима и финансово изгодна в дългосрочен план 
инвестиция: в рамките на 20-30 годишен период, когато ще започнат да се проявяват и 
резултатите от образователните промени, ще се окаже по-евтино ромското население да 
се интегрира, отколкото да се поддържат техните социално-икономически условия 
неотговарящи на стандартите. Ако равнището на заетост на ромите би могло да бъде 
увеличено до това на преобладаващото население, цялостната заетост би нараснала с 5 
до 10% в зависимост от дела на ромското население в страната. Като се вземе предвид, 
че това се отразява на растежа на БВП, самите национални икономики биха отбелязали 
растеж, което ще доведе до значително подобряване на всички показатели, основани 
върху процент от БВП на глава от населението.

В съответствие със стандартните икономически модели, като този на Световната 
банка2, увеличаването на участието в пазара на труда е необходимо за улесняване на 

                                               
1 CEMI 2006 Макроикономически баланс и растеж. Central European Management Intelligence, Будапеща, 
достъпно на:
http://www.cemi.hu/data/uploadfile/hu_246/phpM2c9oh.Makro%20egyens%C3%BAly%20%C3%A9s%20gazd
as%C3%A1gi%20n%C3%B6veked%C3%A9s.pdf
2

DE LAAT, Joost ed. 2010 Икономическата цена на ромската изолация. Световна банка, достъпно на: 
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икономическия растеж и изисква по-специално участието на лицата, които са в 
икономически активна възраст, но са безработни.  Делът на ромите на възраст над 50 
години обикновено е по-нисък от средния за Европа, но на тези под 30 години е 
значително по-висок. Следователно ромите представляват значителен и постоянно 
нарастващ процент от необходимия ресурс за увеличаване на участието на пазара на 
труда и, по скромни оценки, могат да генерират 4-6% растеж от националния БВП, 
което надвишава средствата, които която и да е европейска държава заделя за 
национално осигуряване например.  

                                                                                                                                                  
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf
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3.1.3. Цената на липсата на интеграция

Следователно, като пропуснат да превърнат икономическата интеграция на ромите в 
свой приоритет, държавите-членки пропиляват значителен обем финансови активи, 
като оставим настрана социалните ползи.  Загубите включват:

o непреки разходи поради намаляване на БВП в резултат на социалната изолация на 
безработни роми, които не произвеждат вътрешен продукт;

o социална подкрепа и социални помощи, както и социално и здравно осигуряване, 
предоставено от държавата на лицата с ниски доходи; 

o по-високи разходи за здравеопазване поради жизнените условия под стандартите и 
липсата на профилактика;

o пропилени разходи за образование - цената за сегрегирани училища и/или училища 
с ниски стандарти, които не предоставят качествено образование, са пропилени
средства, още повече, като се има предвид, че училищата със специални 
потребности изискват по-високи разходи;

o допълнителни разходи за сигурност поради по-високите равнища на престъпност, 
дължащи се на социалната изолация и икономически недоимък; 

o административните разходи за контролиране на потока разходи за социални 
помощи1.

Накратко, важно е да се осъзнае, че социалното приобщаване на ромите е не само 
морално задължение, но и икономическа необходимост, и че цялостната интеграция на 
ромите е от съществено значение, не поради съображения за благотворителност, а тъй 
като отговаря на чисто финансовите интереси на всички държави-членки. 

                                               
1 MARCINČIN A. и MARCINČINOVÁ Ľ. Цената на липсата на интеграция  - ключът към интеграцията е 
зачитане на многообразието. Фондация Отворено общество, Братислава, достъпно на:
http://www.romadecade.org/files/ftp/Publications/2_cost_of_non_inclusion.pdf


