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1. Σκοπός και περιεχόμενο της έκθεσης

Σκοπός της έκθεσης είναι να προβάλει την ανάγκη να θεσπιστεί μια συντονισμένη σε επίπεδο 
ΕΕ πολιτική για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των Ρομά που είναι πολίτες της ΕΕ και 
την προώθηση της ενεργούς συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου 
να καταδειχθεί η δυνατότητα ανάπτυξης ενός τέτοιου μέσου και να διατυπωθούν 
συγκεκριμένες συστάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι, ενώ η καταπολέμηση του ρατσισμού και η εξάλειψη των 
διακρίσεων έχει ζωτική σημασία για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, τα 
μέτρα κατά των διακρίσεων από μόνα τους δεν επαρκούν προκειμένου να διευκολυνθεί η 
κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά, δεδομένου ότι ο κοινωνικοοικονομικός αποκλεισμός τους 
δεν ορίζεται αποκλειστικά από τον ρατσισμό ή τις διακρίσεις αλλά από τη συνύπαρξη σειράς 
ιστορικών και οικονομικών παραγόντων. Μια σε επίπεδο ΕΕ προσπάθεια με στόχο τη 
βελτίωση των υποβαθμισμένων συνθηκών διαβίωσης πρέπει, συνεπώς, να επικεντρωθεί στην 
εξάλειψη όχι της φτώχειας καθ' εαυτής αλλά μιας ειδικής μορφής φτώχειας, δηλαδή της 
φτώχειας που πλήττει μια γεωγραφικά συγκεντρωμένη και σε ύστερο μεταβατικό στάδιο 
ευρισκόμενη αγροτική ή περιαστική κατώτερη κοινωνική τάξη, την οποία αντιμετωπίζει 
άμεσα ή από την οποία απειλείται έμμεσα η πλειοψηφία του πληθυσμού των Ρομά στην ΕΕ. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεύτερης και τρίτης γενεάς, π.χ, το δικαίωμα 
στην απασχόληση, στη στέγαση, στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, χρήζουν 
τουλάχιστον ίσης προσοχής όπως τα δικαιώματα πρώτης γενεάς, δηλαδή το δικαίωμα στην 
προσωπικότητα και μια εξίσου σταθερή νομική βάση.

Η παρούσα έκθεση δεν αποσκοπεί συνεπώς να τονίσει ή να αναλύσει το σύνθετο φαινόμενο 
της διακριτικής μεταχείρισης με βάση την εθνοτική καταγωγή που αντιμετωπίζουν οι Ρομά 
στην ΕΕ ούτε να εξετάσει ζητήματα μετανάστευσης.

2. Ιστορικό - Κληρονομική στέρηση και γκετοποίηση της φτώχειας

Ο χαρακτήρας της φτώχειας έχει σημειώσει ραγδαία μεταβολή κατά τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες στην Ανατολική Ευρώπη, στην οποία διαβιεί η πλειοψηφία των ευρωπαίων Ρομά. 
Εξαιτίας των βασικών οικονομικών ανακατατάξεων που σημειώθηκαν μετά την κατάρρευση 
του κομμουνισμού και την αναδιάρθρωση των εθνικών οικονομιών, η πλειοψηφία των Ρομά -
μαζί με τους συμπατριώτες τους από τις χώρες στις οποίες αποτελούσαν την πλειοψηφία -
βρέθηκε ξαφνικά εκτός αγοράς εργασίας και διολίσθησε σταδιακά στο περιθώριο της 
κοινωνίας. Με τη διάρρηξη των παραδοσιακών κοινοτήτων τους και τον ταυτόχρονο 
αποκλεισμό τους από την κοινωνική κινητικότητα, οι Ρομά εξελίχθηκαν στην περισσότερο 
περιθωριοποιημένη κοινωνική υποομάδα και, κατά συνέπεια, αποσυνδέθηκαν πλήρως από τις 
εθνικές οικονομίες1.

Με αυτό τον τρόπο έχει προκύψει ένα νέο καθεστώς κοινωνικής απομόνωσης που 
χαρακτηρίζεται από έσχατη φτώχεια και έλλειψη ικανότητας προσπορισμού των στοιχειωδών 
μέσων επιβίωσης ή ικανοποίησης ακόμη και των βασικότερων αναγκών. Ωστόσο, πρέπει να 

                                               
1 Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) 2002 Οι Ρομά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, 
Αποφεύγοντας την παγίδα της εξάρτησης - Μια περιφερειακή έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη, 
Μπρατισλάβα, Σλοβακία, διατίθεται στην ιστοθέση: http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-
1EE9-BE5BEB0F6A1D4179
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επισημανθεί ότι η απόλυτη φτώχεια δεν χαρακτηρίζει μόνο τους Ρομά. Μόνο το ένα τρίτο 
των πολιτών της Ανατολικής Ευρώπης που πλήττονται από τη φτώχεια είναι Ρομά και 
αντιστρόφως: μόνο το ένα τρίτο περίπου των Ρομά ζουν υπό συνθήκες απόλυτης φτώχειας. 
Τα ποσοστά εκείνων που ζουν κοντά στο όριο της επιβίωσης ή κάτω από αυτό είναι 
παρόμοια: η μετακομμουνιστική, αγροτική ή περιαστική κατώτερη κοινωνική τάξη δεν 
αποτελείται αποκλειστικά ή πρωτίστως από Ρομά.

3. Η αναγκαιότητα και η δυνατότητα μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους Ρομά

3.1. Οικονομικές επιπτώσεις

3.1.1. Δημογραφικός δυναμισμός

Σε σύγκριση με τις κοινότητες της πλειοψηφίας του πληθυσμού που υφίστανται εξίσου τον 
αποκλεισμό, ο πληθυσμός των Ρομά έχει μια ξεχωριστή ιδιότητα, η οικονομική σημασία της 
οποίας πρέπει να τονισθεί: δημογραφικός δυναμισμός. Οι Ρομά και οι μη Ρομά 
χαρακτηρίζονται από αντίστροφες δημογραφικές τάσεις: ενώ η πλειοψηφία της κοινωνίας 
γηράσκει με ταχύτητα, η αναλογία των Ρομά στον πληθυσμό αυξάνεται ραγδαία. Στην 
Ουγγαρία, για παράδειγμα, ενώ σήμερα οι Ρομά υπολογίζεται ότι αποτελούν το 6 έως 8% του 
συνολικού πληθυσμού, κάθε πέμπτο έως έκτο νεογέννητο βρέφος είναι, σύμφωνα με 
ορισμένους υπολογισμούς, Ρομά, το δε ποσοστό των Ρομά εντός του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού θα υπερβεί το 50% έως το 20501. Έχει, συνεπώς, ζωτική σημασία να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι, αφενός μεν οι Ρομά ως ποσοστό του ενεργού πληθυσμού που φέρει το 
βάρος του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης αυξάνονται σταθερά, αφετέρου δε ότι υπάρχει 
ένα τεράστιο δυναμικό όσον αφορά την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ενός πολύ 
μεγάλου αριθμού ανέργων.

3.1.2. Η ενσωμάτωση αποτελεί οικονομική αναγκαιότητα

Η ενσωμάτωση των Ρομά αποτελεί μακροπρόθεσμα μια αναγκαία και οικονομικά επικερδή 
επένδυση: σε ένα διάστημα 20 έως 30 ετών - όταν τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης θα αρχίσουν να εκδηλώνονται - θα είναι, ουσιαστικά, λιγότερο δαπανηρή η 
ενσωμάτωση των Ρομά από τη διατήρηση των υποβαθμισμένων κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών διαβίωσής τους. Εάν το ποσοστό απασχόλησης των Ρομά μπορούσε να αυξηθεί 
στο επίπεδο της πλειοψηφίας, το συνολικό ποσοστό απασχόλησης θα αυξανόταν κατά 5 έως 
10%, ανάλογα με το ποσοστό του πληθυσμού των Ρομά στην εκάστοτε χώρα. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνέπειες της εξέλιξης αυτής στην αύξηση του ΑΕΠ, οι εθνικές οικονομίες θα 
σημείωναν ανάπτυξη προκαλώντας μια θεαματική βελτίωση όλων των δεικτών βάσει του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τα πιο καθιερωμένα οικονομικά μοντέλα, όπως αυτό της Παγκόσμιας 
Τράπεζας2, η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας αποτελεί όρο εκ των ων ου άνευ 
                                               
1 Κέντρο Αριστείας σε Θέματα Βιομηχανικής Διατήρησης (CEMI) 2006 Μακροϊσορροπία και ανάπτυξη. 
Διαχειριστικά στοιχεία για την Ανατολική Ευρώπη, Βουδαπέστη, διατίθεται στην ιστοθέση:
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 έκδοση 2010 Οικονομικό κόστος του αποκλεισμού των Ρομά. Παγκόσμια Τράπεζα, διατίθεται 
στην ιστοθέση: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf
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για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και απαιτεί ειδικότερα τη συμμετοχή όσων 
ευρίσκονται σε οικονομικά ενεργή ηλικία αλλά είναι άνεργοι. Το ποσοστό των Ρομά ηλικίας 
άνω των 50 ετών είναι σε γενικές γραμμές χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ενώ το 
ποσοστό ηλικίας κάτω των 30 ετών είναι πολύ υψηλότερο. Οι Ρομά αποτελούν, συνεπώς, ένα 
σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό των απαραίτητων για την αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης πόρων και - σύμφωνα με συγκρατημένες εκτιμήσεις - θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν αύξηση 4 έως 6% του εγχώριου ΑΕΠ, ποσοστό που υπερβαίνει, για 
παράδειγμα, το ποσοστό που δαπανά οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα για την εθνική ασφάλεια.

3.1.3 Το κόστος της μη ενσωμάτωσης

Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη με το να μην αποδίδουν προτεραιότητα στην οικονομική 
ενσωμάτωση των Ρομά δεν αξιοποιούν ένα σημαντικό οικονομικό κεφάλαιο, για να μην 
αναφερθούμε στα κοινωνικά οφέλη. Στις απώλειες συμπεριλαμβάνονται:

o Το έμμεσο κόστος των απωλειών στο ΑΕΠ· ως αποτέλεσμα του κοινωνικού αποκλεισμού 
οι άνεργοι Ρομά δεν συμμετέχουν στην παραγωγή του εγχώριου προϊόντος·

o Η κοινωνική πρόνοια και οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης
που καταβάλλει το κράτος σε όσους πλήττονται από τη φτώχεια·

o Οι υψηλότερες δαπάνες υγείας λόγω υποβαθμισμένων συνθηκών διαβίωσης και έλλειψης 
πρόληψης·

o Η σπατάλη κονδυλίων για την εκπαίδευση· το κόστος ξεχωριστών σχολείων και/ή
σχολείων χαμηλών προδιαγραφών που δεν προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί 
σπατάλη, επιπλέον δε, τα σχολεία ειδικών αναγκών απαιτούν υψηλότερες δαπάνες·

o Οι πρόσθετες δαπάνες για την ασφάλεια λόγω των υψηλότερων ποσοστών 
εγκληματικότητας που προκαλούν ο κοινωνικός αποκλεισμός και η οικονομική 
δυσπραγία·

o Οι διοικητικές δαπάνες για τον έλεγχο της ροής των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας1.

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομά 
δεν αποτελεί απλώς μια ηθική υποχρέωση αλλά και μια οικονομική αναγκαιότητα και ότι η 
ενσωμάτωση των Ρομά συνολικά δεν αποτελεί εκδήλωση φιλανθρωπίας αλλά είναι και, για 
αμιγώς οικονομικούς λόγους, προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών.

                                               
1 MARCINCIN A. και MARCINCINOVA Ľ. Το κόστος της μη ενσωμάτωσης - Το κλειδί στην ενσωμάτωση αποτελεί ο 
σεβασμός της διαφορετικότητας. Ίδρυμα Ανοικτής Κοινωνίας, Μπρατισλάβα, διατίθεται στην ιστοθέση:
http://www.romadecade.org/files/ftp/Publications/2_cost_of_non_inclusion.pdf


