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1. Scopul și domeniul de acțiune al raportului

Raportul își propune să prezinte necesității introducerii unei politici coordonate la nivelul 
Uniunii, care să faciliteze integrarea cetățenilor romi din UE și să promoveze cooperarea 
dintre părțile interesate, să indice posibilitatea creării unui astfel de instrument și să prezinte 
recomandări specifice în acest scop. 

Raportoarea va demonstra că, deși combaterea rasismului și eliminarea discriminării sunt 
esențiale în construirea unei societăți incluzive,  numai măsurile de combatere a discriminării  
nu suficiente pentru a facilita incluziunea socială a romilor, deoarece excluderea lor 
socioeconomică nu se definește exclusiv pe criterii care țin de rasă sau discriminare, ci și prin 
interacțiunea unor factori istorico-economici. O abordare la nivelul UE care să urmărească 
îmbunătățirea condițiilor de viață precare trebuie așadar, să se concentreze nu pe eliminarea 
sărăciei în sine, ci pe eliminarea unei forme speciale de sărăcie, adică  sărăcia unei subclase 
rurale sau suburbane post-tranziție, concentrată geografic în anumite zone, condiție care 
afectează sau amenință direct sau indirect majoritatea populației rome. Astfel, trebuie acordată 
cel puțin aceeași atenție drepturile omului de a doua și a treia generație (cum ar fi dreptul la 
angajare, locuință, îngrijire medicală și educație) ca și drepturilor de prima generație 
(drepturile persoanei), plecând de la aceeași bază juridică solidă.

Acest raport, așadar, nu intenționează să sublinieze sau să analizeze fenomenele discriminării 
pe motive etnice care sunt afectează cetățenii romi din UE și nici să discute chestiuni legate 
de migrație.

2. Cadrul general - deprivarea ereditară și ghetoizarea sărăciei

Natura sărăciei a suferit schimbări fundamentale în ultimii douăzeci de ani în Europa de Est, 
locul în care trăiesc majoritatea romilor europeni. Datorită șocurilor economice fundamentale 
ca urmare a căderii comunismului și a restructurării economiilor naționale, majoritatea 
romilor (alături de cei din anturajul lor care aparțin populației majoritare) au ieșit de pe piața 
muncii și treptat, au început să iasă în afara societății. Societățile lor tradiționale fiind profund 
afectate, iar ei, în același timp, fiind blocați să participe la mobilitatea socială, romii au 
devenit cel mai exclus subgrup al societății și, în consecință, aproape rupți total de economiile 
naționale1.  

A apărut astfel, un strat social nou și izolat, caracterizat de o sărăcie profundă și de lipsa 
capacității de a se întreține singur sau chiar de a-și satisface necesitățile de bază Trebuie 
subliniat însă, că sărăcia profundă nu e un fenomen care afectează exclusiv romii.  Numai o 
treime din est-europenii afectați de sărăcie sunt romi, precum și vice-versa, numai  
aproximativ o treime dintre romi trăiesc în sărăcie extremă. Aceeași situație se înregistrează și 
în rândurile celor care trăiesc sub sau aproape de nivelul de subzistență: subclasa 
postcomunistă din mediul rural sau suburban nu este alcătuită nici exclusiv, nici predominant 
din romi.

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava, Slovakia - disponibil la următoarea adresă: 
http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-BE5BEB0F6A1D4179
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3. Necesitatea și posibilitatea unei Strategii europene privind romii

3.1. Implicații economice

3.1.1. Dinamism demografic

Comparativ cu alte comunități din cadrul populației majoritare, la fel de excluse, populația 
romă are un atribut distinct a cărui relevanță economică trebuie subliniată:  dinamismul 
demografic. Populația romă și populația care nu este romă pot fi caracterizate prin tendințe 
demografice inverse: în timp ce majoritatea societății îmbătrânește rapid, proporția romilor 
crește cu repeziciune. În Ungaria, de exemplu, dacă în prezent populația romă reprezintă 6-
8% din totalul populației, conform unor estimări) fiecare al cincilea sau al șaselea nou-născut 
este rom, iar  proporția romilor în cadrul populației active va depăși 50% până în 20501. Este 
așadar, foarte important să se ia în considerație faptul că, pe de o parte, proporția populației 
rome din cadrul populației active, care ține pe umeri sistemul de asigurări sociale, este în 
continuă creștere, iar, pe de altă parte, reintegrarea pe piața muncii a unei populații aflate 
masiv în șomaj reprezintă un potențial imens.

3.1.2. Integrarea este o necesitate economică

Integrarea romilor este o investiție necesară și este profitabilă din punct de vedere financiar pe 
termen lung: la nivelul unei perioade de 20-30 de ani, când, de asemenea, vor începe să apară 
rezultatele unor programe de conversie educațională - este, de fapt, mai ieftin să se integreze 
populația romă decât să fie susținute în continuare condițiile socio-economice precare.  Dacă 
s-ar putea crește rata angajării în rândul romilor la nivelul ratei populației majoritare, per total, 
rata angajării ar crește într-o proporție de 5 până la 10%, în funcție de proporția populației 
rome din țara respectivă. Ținând seama de efectul acestei creșteri asupra PIB-ului, s-ar 
produce o creștere a economiilor naționale, ceea ce ar conduce la o îmbunătățire substanțială a 
tuturor indicatorilor care au la bază PIB-ul pe cap de locuitor.

În conformitate cu majoritatea modelelor economice standard - de tipul celui elaborat de 
Banca Mondială2 - creșterea participării pe piața muncii este indispensabilă pentru facilitarea 
creșterii economice și pentru aceasta e nevoie, în special, de participarea celor care sunt la o 
vârstă  activă economic, dar sunt șomeri. Proporția romilor de peste 50 de ani este în general 
mai mică decât media europeană, iar cea a romilor sub 30 de ani este mult mai mare. Așadar, 
populația romă conține un procent semnificativ și în continuă creștere de resurse pentru 
creșterea participării pe piața muncii și, după cele mai modeste estimări, poate determina o 
creștere de 4-6% a PIB-urilor naționale, ceea ce reprezintă mai mult decât cheltuielile pentru 
securitatea națională ale oricărei țări europene.

                                               
1 CEMI 2006 Macro Balance and Growth.  Central European Management Intelligence, Budapest, disponibil la 
următoarea adresă:
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, Banca Mondială, disponibil la următoarea adresă: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf
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3.1.3. Costul neincluziunii

Așadar, dacă nu se acordă prioritate incluziunii economice a romilor, statele membre irosesc o 
sumă importantă de resurse financiare, precum și de beneficii sociale. Pierderile includ:

o costurile indirecte ale PIB-ului pierdut - ca rezultat al excluderii sociale, romii șomeri nu 
reușesc să producă nimic în plan național;

o asistența socială și prestațiile sociale, precum și asigurările sociale și de sănătate oferite de 
stat pentru cei săraci;

o costuri de îngrijire a sănătății mai ridicate datorită condițiilor substandard de trai și a lipsei 
prevenției;

o cheltuieli irosite în domeniul educației - costul școlilor segregate și/sau ale celor cu 
standarde scăzute care nu reușesc să ofere o educație de calitate reprezintă bani pierduți, și 
chiar mai mult, școlile cu nevoi speciale presupun costuri mai mari;

o costuri suplimentare legate de siguranță datorate creșterii ratelor criminalității cauzate de 
excluderea socială și lipsurile economice;

o costurile administrative ale supravegherii fluxului de cheltuieli sociale1.

Pe scurt, este important să conștientizăm că incluziunea romilor nu reprezintă numai o 
obligație morală, ci și o necesitate economică, iar integrarea generală a romilor este esențială 
nu din motive de caritate, ci pentru că este strict în interesul financiar al tuturor statelor 
membre.

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


