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1. Pranešimo tikslas ir taikymo sritis

Šio pranešimo tikslas – parodyti, kad būtina nustatyti ES lygmeniu koordinuojamą politiką 
siekiant paskatinti ES piliečių romų integraciją ir aktyvų suinteresuotų šalių 
bendradarbiavimą, parodyti, kad galima parengti tokią priemonę, ir pateikti konkrečias 
rekomendacijas šiuo klausimu. 

Pranešėjos nuomone, nors kuriant įtraukiąją visuomenę svarbiausia kovoti su rasizmu ir 
diskriminacija, vien tik antidiskriminacinių priemonių nepakanka norint sudaryti sąlygas 
socialinei romų įtraukčiai, kadangi jų socialinę ir ekonominę atskirtį lemia ne vien tik 
rasizmas ar diskriminacija, bet ir kai kurių istorinių ir ekonominių veiksnių tarpusavio 
sąveika. ES lygmens strategijoje, kurios tikslas – pagerinti prastas gyvenimo sąlygas, turi būti 
sutelkiamas dėmesys ne apskritai į skurdo panaikinimą, bet į panaikinimą tam tikros formos 
skurdo, t. y. žemesnio geografiškai susitelkusio visuomenės sluoksnio, kilusio iš kaimo ar 
priemiesčių ir susiformavusio po pereinamojo laikotarpio, skurdo, kurį dauguma ES romų 
patiria tiesiogiai arba kuris jiems yra netiesioginė grėsmė. Šiuo atveju antrosios ir trečiosios 
kartos žmogaus teisėms, tokioms kaip teisei į darbą, būstą, sveikatos priežiūrą ir mokslą, turi 
būti skiriama ne mažiau dėmesio kaip ir pirmosios kartos teisėms, pvz., asmens teisėms, ir turi 
būti sukurta tvirta teisinė bazė.

Todėl šiame pranešime neketinama nei pabrėžti ar analizuoti sudėtingo ES piliečių romų 
diskriminacijos etninės priklausomybės pagrindu reiškinio, nei diskutuoti migracijos 
klausimais.

2. Istorinės aplinkybės. Iš kartos į kartą einantis nepriteklius ir skurdžių getų 
formavimasis

Skurdo pobūdis per pastaruosius du dešimtmečius stipriai pasikeitė Rytų Europoje, kur 
gyvena dauguma Europos romų. Dėl didelių ekonominių sukrėtimų, sekusių po komunizmo 
griūties ir šalių ekonomikos restruktūrizavimo, daugelis romų (kaip ir tautinių daugumų 
atstovai) buvo staiga išstumti iš darbo rinkos ir ėmė palaipsniui tolti nuo visuomenės. Romai, 
patyrę savo tradicinių bendruomenių skilimą ir sykiu atskirti nuo socialinio mobilumo, tapo 
labiausiai izoliuota ir beveik visiškai atkirsta nuo šalių ekonomikos visuomenės grupe.1

Susiformavo naujas atskiras socialinis sluoksnis – jam būdingas didelis skurdas ir jis negali 
pats užsitikrinti pragyvenimo ar patenkinti netgi pačių pagrindinių poreikių. Tačiau svarbu 
pabrėžti, kad didelis skurdas – tai ne vien tik romų klausimas. Tik apie trečdalį skurstančių 
Rytų europiečių sudaro romai ir atvirkščiai – tik maždaug trečdalis romų gyvena itin 
skurdžiai. Žmonių, gyvenančių žemiau skurdo ribos arba ties ja, skaičius yra panašus: kaime 
ar priemiesčiuose gyvenantis žemesnis visuomenės sluoksnis, susiformavęs po komunizmo 
griūties, nėra sudarytas vien tik iš romų ir jame nedominuoja romai.

                                               
1 Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) pranešimas „Stengiantis išvengti priklausomybės spąstų: romai 
Vidurio ir Rytų Europoje“ (angl. The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap“), 
Bratislava, Slovakija, 2002 (http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-
BE5BEB0F6A1D4179).
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3. Būtinybė ir galimybė turėti ES romų strategiją

3.1. Ekonominiai padariniai

3.1.1. Demografinės plėtros dinamika

Palyginti su tautinėmis daugumomis, kurios taip pat yra atskirtos, romams būdingas vienas 
išskirtinis bruožas (reikėtų pabrėžti šio bruožo ekonominį aktualumą), t. y. demografinės 
plėtros dinamika. Romams ir ne romams būdingos priešingos demografinės plėtros 
tendencijos: kai tautinė dauguma sensta greitai, romų skaičius greitai auga. Pavyzdžiui, 
Vengrijoje, kur romai šiuo metu apytikriai sudaro 6–8 proc. visų gyventojų, pagal kai kuriuos 
paskaičiavimus kiekvienas penktas arba šeštas naujagimis yra romas ir 2050 m. romai sudarys 
daugiau kaip 50 proc. ekonomiškai aktyvių gyventojų1. Todėl labai svarbu atsižvelgti į tai, 
kad, viena vertus, nuolat auga romų dalis, turint mintyje aktyvius gyventojus, ant kurių pečių 
– socialinės apsaugos sistema, ir, kita vertus, darbo rinka sudaro didžiules galimybes vėl 
integruotis dideliam skaičiui bedarbių.

3.1.2. Integracija – ekonominė būtinybė

Romų integracija – būtina investicija ir, be to, finansiškai naudinga ilgalaikiu laikotarpiu: per 
20–30 m. laikotarpį, kai ims matytis ir švietimo reformų rezultatai, iš tiesų pigiau integruoti 
romus negu išlaikyti prastas standartines socialines ir ekonomines sąlygas, kuriomis jie 
gyvena. Jei būtų galima pakelti romų užimtumo lygį iki tautinės daugumos lygio, bendras 
užimtumo lygis padidėtų 5–10 proc. atsižvelgiant į tai, kokią gyventojų dalį atitinkamoje 
šalyje sudaro romai. Turint mintyje šio pokyčio poveikį BVP augimui, šalių ekonomika pati 
išaugtų ir būtų gerokai pagerinti visi rodikliai, grindžiami vienam gyventojui tenkančiu BVP.

Remiantis populiariausiais ekonomikos modeliais, pvz., Pasaulio banko2, būtina padidinti 
dalyvavimą darbo rinkoje siekiant skatinti ekonomikos augimą, o tam ypač reikia, kad 
dalyvautų darbingo amžiaus bedarbiai. Romų, vyresnių nei 50 metų, skaičius paprastai 
mažesnis nei Europos vidurkis, o vyresnių nei 30 metų romų skaičius gerokai didesnis. Taigi 
romai sudaro didelę ir nuolat augančią dalį darbo jėgos, kuri reikalinga dalyvavimui darbo 
rinkoje padidinti, ir, remiantis kukliais paskaičiavimais, jie galėtų 4–6 proc. padidinti šalių 
BVP, kuris, pvz., yra didesnis nei bet kurios Europos šalies išlaidos nacionaliniam saugumui.

                                               
1 „Makroekonominė pusiausvyra ir augimas“ (angl. Macro Balance and Growth), įmonė „Central European 
Management Intelligence“ (CEMI), 2006, Budapeö tas 
(http://www.cemi.hu/data/uploadfile/hu_246/phpM2c9oh.Makro%20egyens%C3%BAly%20%C3%A9s%20gazdas%C3%A1
gi%20n%C3%B6veked%C3%A9s.pdf).
2 „Romų įtraukties ekonominės sąnaudos“ (angl. Economic costs of Roma exclusion). Pasaulio bankas. Joost DE 
LAAT, 2010 
(http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf).
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3.1.3. Neįtraukties sąnaudos

Taigi valstybės narės, neteikdamos pirmenybės romų ekonominei įtraukčiai, švaisto dideles 
finansinių lėšų sumas, ką jau bekalbėti apie socialines išmokas. Nuostoliai apima:

o netiesiogines negauto BVP sąnaudas: dėl socialinės atskirties nedirbantys romai 
nepagaminama jokio vidaus produkto;

o socialinę paramą ir socialines išmokas, taip pat socialinį ir sveikatos draudimą, kurį 
valstybė teikia skurdžiai gyvenantiems asmenims;

o didesnes sveikatos priežiūros sąnaudas, susidarančias dėl prastų gyvenimo sąlygų ir 
prevencijos nebuvimo;

o nenaudingas švietimo išlaidas: specialių ir (arba) žemo lygio mokyklų, kurios negali 
suteikti kokybiško išsilavinimo, sąnaudos yra pinigų švaistymas; be to, daugiau sąnaudų 
patiria specialių poreikių mokyklos;

o papildomas saugumui skirtas sąnaudas, patiriamas dėl didelio nusikalstamumo, 
atsirandančio dėl socialinės atskirties ir ekonomikos nuosmukio;

o administracines socialinių srities išlaidų srautų priežiūros sąnaudas1.

Trumpai tariant, svarbu suvokti, kad romų socialinė įtrauktis – ne vien tik moralinė pareiga, 
bet taip pat ir ekonominė būtinybė, ir kad būtina visapusiškai integruoti romus ne iš tam tikro 
geranoriškumo, bet siekiant visų valstybių narių vien tik finansinių interesų.

                                               
1 MARCINČIN A. ir MARCINČINOVÁ Ľ. „Neįtraukties sąnaudos. Sėkminga integracija – įvairovės paisymas“ 
(angl. „The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for diversity“). Atviros visuomenės fondas, 
Bratislava (http://www.romadecade.org/files/ftp/Publications/2_cost_of_non_inclusion.pdf).


