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1. Ziņojuma mērķis un darbības joma

Ziņojuma mērķis ir norādīt uz vajadzību ieviest ES koordinētu politiku romu tautības ES
pilsoņu integrācijas veicināšanai un sekmēt aktīvu sadarbību starp ieinteresētajām personām, 
lai parādītu iespēju izveidot šādu instrumentu un sniegtu konkrētus ieteikumus šajā sakarā. 

Referente argumentē, ka, neskatoties uz rasisma apkarošanas un diskriminācijas novēršanas 
būtisko nozīmi iekļaujošas sabiedrības izveidē, ar diskriminācijas novēršanas pasākumiem 
vien nepietiek, lai sekmētu romu sociālo integrāciju, jo romu sociāli ekonomisko atstumtību 
nav izraisījuši tikai ar rasismu vai diskrimināciju saistīti iemesli, bet arī vairāku vēsturisko un 
ekonomisko faktoru mijiedarbība. Tāpēc ES līmeņa pieejai ar mērķi novērst sliktus dzīves 
apstākļus jābūt vērstai nevis pret vispārēju nabadzību, bet gan konkrēta veida nabadzību, 
proti, pēc pārējas posma izveidojušās ģeogrāfiski koncentrētas laukos vai piepilsētā zemākās 
šķiras iedzīvotāju nabadzību, kuru tieši piedzīvo lielākā daļa romu tautības iedzīvotāju 
Eiropas Savienībā vai kura netieši apdraud tos. Tāpēc otrās un trešās paaudzes cilvēktiesībām, 
piemēram, tiesībām uz nodarbinātību, mājokli, veselības aprūpi un izglītību, ir jāpievērš 
vismaz tikpat liela nozīme kā pirmās paaudzes tiesībām, tas ir, personas tiesībām, un šīm 
tiesībām vajag līdzvērtīgi spēcīgu tiesisko pamatu.

Šī ziņojuma nolūks nav uzsvērt vai analizēt sarežģīto jautājumu par romu tautības ES pilsoņu 
diskrimināciju etniskās izcelsmes dēļ, ne arī apspriest ar migrāciju saistītus jautājumus.

2. Situācijas raksturojums — materiālā nenodrošinātība vairāku paaudžu garumā un 
nabadzīgu geto veidošanās

Pēdējo divdesmit gadu laikā Austrumeiropā, kur dzīvo lielākā daļa Eiropas romu, ir 
ievērojami mainījusies nabadzības būtība. Būtisku ekonomisko lejupslīžu dēļ, kas notika pēc 
komunisma sabrukuma un tautsaimniecību pārstrukturēšanas, lielākā daļa romu, kā arī viņu 
partneri ar vairākumtautības izcelsmi, pēkšņi tika izslēgti no darba tirgus un pakāpeniski tika 
atstumti no sabiedrības. Tā kā romu tradicionālās kopienas tika sagrautas un tai pašā laikā 
romiem nebija pieejas sociālajai mobilitātei, romi kļuva par atstumtāko sabiedrības 
apakšgrupu un tāpēc tika gandrīz pilnīgi izslēgti no tautsaimniecības1.

Izveidojās jauns un izolēts sociālais slānis, kam raksturīga liela nabadzība un nespēja 
nodrošināt sev iztikas līdzekļus vai pat apmierināt svarīgākās pamatvajadzības. Tomēr 
noteikti jāuzsver, ka lielā nabadzība nav romu jautājums. Tikai apmēram viena trešdaļa no 
nabadzīgajiem Austrumeiropas iedzīvotājiem ir romi, un otrādi — tikai apmēram viena 
trešdaļa romu dzīvo lielā nabadzībā. To cilvēku īpatsvars, kuru ienākumi ir zemāki par iztikas 
minimumu vai tuvu tam, ir līdzīgs: pēckomunistisma periodā radusies zemākā iedzīvotāju 
šķira laukos un piepilsētā neietver tikai no romiem vai galvenokārt no tiem.

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava, Slovakia, pieejams vietnē: 
http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-BE5BEB0F6A1D4179
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3. Nepieciešamība pēc Eiropas stratēģijas romu jautājumā un šādas stratēģija 
iespējamība

3.1. Ekonomiskās sekas

3.1.1. Demogrāfiskā dinamika

Atšķirībā no citām līdzvērtīgi atstumtām vairākumtautības kopienām, jāuzsver, ka romu 
tautības iedzīvotajiem piemīt kāda īpaša, ekonomiski nozīmīga iezīme: demogrāfiskā 
dinamika. Romiem un citām iedzīvotāju grupām ir raksturīgas pretējas demogrāfiskās 
tendences: kamēr lielākā daļa sabiedrības strauji novecojas, romu īpatsvars krasi palielinās. 
Piemēram, šobrīd Ungārijā aptuveni 6–8 % no kopējā iedzīvotāju skaita ir romi, bet saskaņā 
ar dažiem provizoriskajiem aprēķiniem katrs 5.–6. jaundzimušais pieder pie romu tautības, un 
līdz 2050. gadam romu īpatsvars pārsniegs 50 % no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem1. 
Tāpēc noteikti jāņem vērā, ka, no vienas puses, strauji pieaug romu īpatsvars darbspējīgo 
iedzīvotāju vidū, kas uztur sociālās drošības sistēmu, un, no otras puses, tik liela mēroga 
bezdarbnieku reintegrācijai darba tirgū ir milzīgs potenciāls.

3.1.2. Integrācija ir ekonomiska nepieciešamība

Romu integrācija ir vajadzīgs ieguldījums, un tā ilgtermiņā ir finansiāli ienesīga — 20–
30 gadu laika posmā, kad sāk parādīties arī izglītībai pievērsušos personu rezultāti, faktiski 
lētāk ir integrēt romu tautības iedzīvotājus, nevis censties uzlabot to pārāk zemos sociāli 
ekonomiskos apstākļus. Ja romu nodarbinātības līmenis paaugstinātos līdz vairākumtautības 
nodarbinātības līmenim, vispārējais nodarbinātības līmenis pieaugtu par 5 % līdz 10 % 
atkarībā no romu tautības iedzīvotāju īpatsvara attiecīgajā valstī. Ņemot vērā ietekmi uz IKP 
pieaugumu, attīstīsies arī tautsaimniecības un ievērojami uzlabosies visi rādītāji, kas balstīti 
uz procentuāli izteiktu IKP uz vienu iedzīvotāju.

Saskaņā ar standarta ekonomiskajiem modeļiem, piemēram, Pasaules Bankas ekonomisko 
modeli2, būtisks ekonomisko izaugsmi veicinoša apstāklis ir dalības palielināšana darba tirgū, 
un īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai darba tirgū iesaistītos ekonomiski aktīvā vecumā esoši 
cilvēki, kuri ir bezdarbnieki. Vecuma grupā pēc 50 gadiem romu īpatsvars parasti ir mazāks 
par vidējiem rādītājiem Eiropā, bet vecuma grupā zem 30 gadiem romu īpatsvars ir krietni 
lielāks par vidējiem rādītājiem Eiropā. Tādējādi romi veido lielu un pastāvīgi pieaugošu daļu 
no cilvēkresursiem, kas nepieciešami dalības palielināšanai darba tirgū, un saskaņā ar 
aptuvenām aplēsēm tas varētu radīt valstu IKP pieaugumu par 4–6 %, kas ir vairāk nekā 
jebkura Eiropas valsts tērē, piemēram, valsts drošībai.

                                               
1 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest, pieejams 
vietnē
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 Economic costs of Roma exclusion. World Bank, pieejams vietnē: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf
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3.1.3. Neiekļaušanas radītās izmaksas

Nenosakot romu ekonomisko integrāciju par prioritāti, dalībvalstis izšķiež lielu daļu finanšu 
aktīvu, nemaz nerunājot par sociālajiem pabalstiem. Zaudējumi ir šādi:

o zaudētā IKP radītās netiešās izmaksas — sociālās atstumšanas dēļ bez darba palikušie 
romi nepiedalās iekšzemes kopprodukta veidošanā;

o  sociālās palīdzības un sociālās apdrošināšanas fondi, kā arī sociālā un veselības 
apdrošināšana, ko valsts nodrošina nabadzīgajiem iedzīvotājiem;

o augstākas veselības aprūpes izmaksas, ko rada pārāk zemi dzīves apstākļi un 
profilaktiskās veselības aprūpes neesamība;

o izniekoti izdevumi par izglītību — izolētās un/vai zema standarta skolas, kuras 
nenodrošina kvalitatīvu izglītību, izšķiež naudu, turklāt skolēniem ar īpašām vajadzībām 
paredzētās speciālās izglītības iestādes izmaksā vēl dārgāk;

o papildu izdevumi par drošību, jo sociālās atstumtības un materiālās nenodrošinātības dēļ 
paaugstinās noziedzības līmenis;

o administratīvās izmaksas par sociālo izdevumu plūsmas uzraudzību1.

Ir svarīgi apzināties, ka romu sociālā integrācija nav tikai morāls pienākums, bet arī 
nepieciešamība, un romu vispārējā integrācija ir ļoti nozīmīga nevis labdarības dēļ, bet gan 
tāpēc, ka tā visām dalībvalstīm ir tīri finansiāli saistoša.

                                               
1 MARCINČIN A. and MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for 
diversity. Open Society Foundation, Bratislava, pieejams vietnē:
http://www.romadecade.org/files/ftp/Publications/2_cost_of_non_inclusion.pdf


