
 

Интеграция на ромите: ЕС трябва да направи
повече срещу социалното изключване и
антиромските нагласи
 

Европейските структурни антиромски нагласи трябва да спрат, казват
депутатите,които настояват за мерки гарантиращи равен достъп до жилищно
настаняване, образование, здравеопазване и заетост.
 
В  резолюция  приета  в  четвъртък  с  545  гласа  „за“,  96  гласа  „против“  и  54  гласа
„въздържал  се“,  Парламентът  подчерта,  че  поради  продължаващите  антиромски
настроения,  ромите в  Европа са изложени на най-високите равнища на бедност и
социално  изключване.  Евродепутатите  следователно  настояват  за  приобщаващо
образование, развитие в ранна детска възраст и прекратяване на дискриминацията и
сегрегацията.
 
Положението на ромите в ЕС не се е  подобрило,  осъжда текстът,  отчасти поради
„липсата на политическа воля“. Евродепутатите се оплакват, че значителна част от
ромите в Европа живеят при „изключително несигурни“ условия, като повечето от тях
са лишени от основни права на човека във всички сфери на живота.
 
Те призовават Комисията да представи законодателно предложение с фокус върху
борбата с бедността и антиромските настроения, подобряване на условията на живот и
здравето  на  ромите.  Предложението  трябва  да  включва  план  за  премахване  на
неравенствата по отношение на жилищното настаняване, здравеопазване, заетост и
образование, както и конкретни обвързващи цели за подобряване на приобщаването.
Трябва да се ускорят усилията във всички държави членки на ЕС, най-вече в тези с
големи ромски общности, заявяват евродепутатите.
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• Задължителни цели за държавите членки за насърчаване на социалното
приобщаване

• Обезщетение на лица, преживели насилствена и принудителна стерилизация

• Слагане на край на учебната и класова сегрегация на ученици от ромски произход

• COVID-19 утежнява дискриминацията и маргинализацията на ромските общности
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Достъп до здравеопазване и обезщетение за жертви на насилствена стерилизация
 
Държавите  членки  трябва  също  да  подобрят  достъпа  до  висококачествено
здравеопазване  на  достъпна  цена  за  хора  от  ромски  произход,  включително  за
сексуално и репродуктивно здраве. Трябва да се забранят всички форми на етническа
сегрегация  в  здравните  заведения,  включително  заведенията  за  майчинство.
Членовете на ЕП също така отправят искане към държавите членки да създадат схеми
за обезщетение за лица, преживели насилствена и принудителна стерилизация.
 
Край на сегрегацията в училище 
 
Достъпът  до  равен  старт  в  живота  на  деца  от  ромски  произход  е  от  съществено
значение за прекъсването на цикъла на бедността, казват членовете на ЕП, които
искат  да  сложат  край  на  всички  форми  на  училищна  или  класова  сегрегация  на
учениците. Те осъждат дискриминационната практика за поставянето им в училища за
деца  с  умствени  увреждания,  която  все  още  е  в  сила  в  някои  страни  от  ЕС,  и
призовават Комисията да продължи да настоява държавите членки да премахнат
сегрегацията, като при необходимост тя може да ги изправи пред Съда на Европейския
съюз.
 
Влошаване на ситуацията поради COVID-19
 
Накрая членовете на ЕП отбелязват,  че  кризата свързана с  COVID-19,  е  влошила
положението  на  маргинализираните  ромски  общности,  живеещи в  пренаселени  и
нечовешки  условия.  Те  предупреждават,  че  поради  ограничения  достъп  до
здравеопазване, питейна вода, канализация и храна, те са изложени на по-голям риск
от заразяване с вируса.
 
Цитат
 
Докладчикът Ромео Франц (Зелените/ЕСА, Германия) каза: „ЕС трябва да направи
повече, за да гарантира социалното приобщаване на ромите. В продължение на твърде
много години политиките, насочени към ромите, не са били правно обвързващи и това
трябва да се промени. Призоваваме държавите членки на ЕС официално да признаят
антиромските настроения, които са основната причина за социалното изключване на
ромите, и да предприемат законодателни мерки за борба с тях“.
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Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Приетият текст ще бъде достъпен тук (17.0.2020 г.)
Резултати от гласуването (17.9.2020 г.)
Факти и цифри за ромското население в ЕС и за интеграцията (Европейска комисия)
Второ проучване на Европейския съюз за малцинствата и дискриминацията: Роми
(Агенция за основните права, 2016 г.)
Процедурно досие
Служба на ЕП за парламентарни изследвания — Рамка за национални стратегии за
интегриране на ромите до 2020 г.: Оценка на прилагането на европейско равнище
(април 2020 г.)
Резолюция на ЕП от 12 февруари 2019 г. относно стратегии за интегриране на ромите
Преглед на въздействието на мерките свързани с коронавируса върху
маргинализираните ромски общности в ЕС (Европейска комисия, 23.04.2020 г.)
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http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/votes.html?tab=votes
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eu_en
https://fra.europa.eu/en/publication/2016/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-roma-selected-findings
https://fra.europa.eu/en/publication/2016/second-european-union-minorities-and-discrimination-survey-roma-selected-findings
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2011(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642827/EPRS_STU(2020)642827_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0075_BG.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_of_covid19_and_roma_-_impact_-_measures_-_priorities_for_funding_-_23_04_2020.docx.pdf
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