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1. Raporti eesmärk ja kohaldamisala

Raporti eesmärk on tutvustada vajadust ELi koordineeritud poliitika järele, et parandada 
romadest ELi kodanike integratsiooni ja edendada aktiivset koostööd huvirühmade vahel ning 
näidata sellise instrumendi väljaarendamise võimalikkust ja esitada konkreetsed soovitused. 

Raportöör väidab, et kuigi rassismiga võitlemine ja diskrimineerimise kaotamine on kaasava 
ühiskonna ülesehitamiseks väga oluline, ei piisa siiski ainuüksi diskrimineerimisvastastest 
meetmetest, et hõlbustada romade sotsiaalset kaasamist, kuna nende sotsiaal-majanduslikku 
tõrjutust ei saa seletada üksnes rassismi ja diskrimineerimisega, vaid tuleb arvestada ka 
mitmesuguste ajaloolis-majanduslike tegurite koostoimega. ELi tasandi lähenemine, mille 
eesmärgiks on kõlbmatute elutingimuste leevendamine, peab seetõttu keskenduma mitte 
vaesuse kõrvaldamisele üldiselt, vaid teatud liiki vaesuse kõrvaldamisele, milleks on 
geograafiliselt kontsentreeritud üleminekujärgse maapiirkondade või eeslinnade alamklassi 
vaesus, milles suurem osa ELi romadest otseselt elab või mis neid kaudselt ähvardab. Nii on 
teise ja kolmanda generatsiooni inimõigustele, nagu näiteks õigus tööle, eluasemele, 
tervishoiuteenustele ja haridusele, vaja vähemalt sama palju tähelepanu ning sama kindlat 
õiguslikku alust, nagu on esimese generatsiooni õigustel, näiteks isikuõigustel.

Seetõttu ei ole see raport mõeldud ei romadest ELi kodanike etnilisel päritolul põhineva 
diskrimineerimise keeruka nähtuse rõhutamiseks või analüüsimiseks ega ka rändeküsimuste 
arutamiseks. 

2. Taust - päritav viletsus ja vaesuse getostumine 

Vaesuse olemus on Ida-Euroopas, kus elab enamik Euroopa romadest, viimase kahe 
aastakümne jooksul põhjalikult muutunud. Kommunismi kokkuvarisemisele ja riikide 
majanduse ümberkujundamisele järgnenud majandusliku vapustuse tõttu langes enamik 
romasid – nagu ka osa tööealisest põliselanikkonnast - järsult tööturult välja ning hakkas järk-
järgult ühiskonnast eemalduma. Kuna nende traditsioonilised kogukonnad lagunesid ning 
sotsiaalne liikuvus oli tõkestatud, sai romadest ühiskonna eraldatuim rühm, mis seetõttu 
riikide majandustegevusest peaaegu täielikult välja lülitati1.

Nii tekkis uus ja erandlik ühiskonnakiht, mida iseloomustavad sügav vaesus ja suutmatus 
hankida endale elatusvahendeid või rahuldada isegi oma kõige põhilisemaid vajadusi. Siiski 
on oluline rõhutada, et sügav vaesus ei ole mitte sugugi ainult romade probleem. Ainult üks 
kolmandik vaesuses elavatest idaeurooplastest on romad ja vastupidi: ainult umbes üks 
kolmandik romadest elab sügavas vaesuses. Allpool toimetulekupiiri või selle lähedal elavate 
inimeste suhteline osakaal on sarnane: postkommunistlik maapiirkondade ja eeslinnade 
alamklass ei koosne üksnes ega ka mitte valdavalt romadest.

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, Piirkondlik 
inimarengu aruanne, Bratislava, Slovakkia, kättesaadav aadressil: 
http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-BE5BEB0F6A1D4179
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3. Romasid käsitleva Euroopa strateegia vajalikkus ja võimalikkus

3.1. Majanduslik mõju

3.1.1. Demograafiline dünamism

Samasuguses eraldatuses elavatest enamusrahvuse kogukondadest eristab romasid tunnus, 
mille majanduslikku tähtsust peab rõhutama: demograafiline dünamism. Romasid ja 
ülejäänud rahvastikku iseloomustab vastupidine demograafiline areng: kui suurem osa 
ühiskonnast vananeb kiiresti, siis romade osakaal suureneb kiiresti. Näiteks Ungaris, kus 
romad moodustavad hinnanguliselt 6–8% kogurahvastikust, on mõningate hinnangute järgi 
iga viies-kuues vastsündinu roma ja 2050. aastaks ületab romade suhtarv 50% tööealisest 
elanikkonnast1. Seetõttu on ülioluline võtta arvesse seda, et ühelt poolt suureneb püsivalt 
romade osakaal tööealises elanikkonnas, kelle kanda on sotsiaalkindlustussüsteem, ning teiselt 
poolt avaldaks töötute massi tööturule tagasitoomine tohutut mõju.

3.1.2. Integratsioon on majanduslikult hädavajalik

Romade integreerimine on hädavajalik investeering ja lõpptulemusena finantsiliselt kasulik: 
20–30 aasta perspektiivis, mil ka haridusreform hakkab vilja kandma, on tegelikult odavam 
romasid integreerida kui nende kõlbmatud sotsiaalmajanduslikud tingimused muutmata jätta. 
Kui romade tööhõive määr tõsta üldisele tasemele, suureneks üldise tööhõive määr 5–10%, 
sõltuvalt romade osakaalust riigi rahvastikus. Arvestades selle mõju SKP kasvule, hakkaks 
riikide majandus kasvama, põhjustades kõikide näitajate olulist paranemist, mis põhinevad 
SKP protsendimääral inimese kohta.

Standardsete majandusmudelite järgi, nagu seda on näiteks Maailmapanga mudel2, tuleb 
majanduskasvu hõlbustamiseks vältimatult suurendada tööturul osalemise määra ning see 
eeldab eriti nende kaasamist, kes on majanduslikult aktiivses eas, aga on töötud. Romade 
osakaal üle 50-aastaste seas on Euroopa keskmisest üldiselt madalam, samal ajal on see aga 
alla 30-aastaste seas oluliselt kõrgem. Järelikult kujutavad romad endast tähtsat ja pidevalt 
kasvavat osa tööturul osalemise suurendamiseks vajalikest inimressurssidest ja vastavalt 
mõõdukatele hinnangutele võiksid suurendada riikide SKP-d 4–6%, mida on näiteks rohkem 
kui ükski Euroopa riik kulutab oma julgeolekule. 

                                               
1 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest, kättesaadav 
aadressil: 
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 toim. 2010 Economic costs of Roma exclusion. Maailmapank, kättesaadav aadressil: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf
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3.1.3. Kaasamata jätmise maksumus

Järelikult, kui riigid romade majanduslikku kaasamist esikohale ei sea, raiskavad nad 
märkimisväärse osa oma finantsvaradest, rääkimata sotsiaaltoetustest. Kahju on järgmine:

o SKP puudujäägist tingitud kaudsed kulud – sotsiaalse tõrjutuse tulemusel ei osale romad 
sisemajanduses; 

o sotsiaalabi ja hoolekandetoetused, samuti ka sotsiaal- ja ravikindlustus, mille riik tagab 
vaesuses elavatele inimestele;

o kõlbmatutest elutingimustest ja ennetustöö puudumisest tingitud kõrgemad 
tervishoiukulud;

o asjatud hariduskulutused – kulutused eraldatud ja/või madala tasemega koolidele, mis ei 
paku kvaliteetset haridust, on asjatud, pealegi tuleb erikoolidele teha suuremaid kulutusi;

o lisakulutused turvalisuse tagamiseks sotsiaalsest tõrjutusest ja majanduslikest raskustest 
tuleneva suurema kuritegevuse tõttu;

o sotsiaalhoolekandekulude järelevalve administratiivkulud1.

Lühidalt, on oluline mõista, et romade sotsiaalne kaasamine pole üksnes moraalne kohustus, 
vaid ka majanduslik vajadus, ning et romade üldine integratsioon on oluline mitte 
mingisuguse heategevuse tõttu, vaid see vastab rangelt kõikide liikmesriikide finantshuvidele.

                                               
1 MARCINČIN A. ja MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for diversity.
Avatud Ühiskonna Fond, Bratislava, kättesaadav aadressil:
http://www.romadecade.org/files/ftp/Publications/2_cost_of_non_inclusion.pdf


