
 
ES veiksmai siekiant padaryti galą romų atskirčiai
 
ES gyvena šeši milijonai romų. Sužinokite, su kokia diskriminacija jie susiduria ir kokius
pasiūlymus Parlamentas teikia dėl jų socialinės įtraukties.
 

Romų įtrauktis: EP narių pasiūlymai 
 
Pirmosios spalio plenarinės sesijos metu EP nariai priėmė rezoliuciją, kurioje jie ragino imtis
veiksmų kovoje su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje, užtikrinti jų galimybes
gauti išsilavinimą, būstą, darbą, sveikatos apsaugą bei geresnį jų įtraukimą politinių sprendimų
priėmimą visais lygmenimis.
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20220930IPR41930/ending-poverty-and-discrimination-faced-by-roma-people


Europarlamentarai paragino valstybes nares įtraukti romų vaikus į savo nacionalinius kovos su
socialine atskirtimi vaikų, kuriems gresia skurdas, planus. ES šalys taip pat turėtų stengtis
panaikinti atskirtį ir vykdyti antidiskriminacines kampanijas mokyklose.
 
 
 
Parlamentas teigė, kad romai turėtų turėti galimybę gauti tinkamą būstą, ir paragino Komisiją
sukurti išankstinio įspėjimo mechanizmą, kad būtų galima nustatyti netinkamą ES lėšų, skirtų
dabartinėms problemoms spręsti, naudojimą. Jis taip pat paragino Tarybą užbaigti derybas dėl
kovos su diskriminacija direktyvos, blokuotos nuo 2008 m.
 
 
EP nariai taip pat perspėjo, kad 10–20 proc. iš 400 000 Ukrainoje gyvenančių romų yra be
pilietybės arba jiems gresia pilietybės praradimas, ir paragino apsaugoti romų pabėgėlius nuo
neteisėto išsiuntimo ir diskriminacijos, kai jie kreipiasi dėl laikinosios apsaugos.
 
 
 
Faktai ir skaičiai 
Romai yra didžiausia Europos mažumų grupė, ES jų gyvena apie 6 milijonus. ES pagrindinių
teisių agentūros 2019 m. romų ir keliautojų tyrime pažymima, kad beveik pusė romų ir keliautojų
(45 proc.) šešiose apklausoje dalyvavusiose ES šalyse jautėsi diskriminuojami bent vienoje
gyvenimo srityje.
 
 
 
Išsilavinimas ir darbas 
Europos Komisijos duomenimis, 2019 m. 68 proc. romų vaikų nebaigė mokyklos, tik 18 proc.
perėjo mokytis į aukštesnius švietimo lygius, o vidutiniškai 63 proc. 16–24 m. romų kilmės
žmonių nedirbo, nesimokė ir nedalyvavo mokymuose. Be to, tik 43 proc. romų kilmės vyrų ir 22
proc. romų kilmės moterų turi tam tikrą apmokamą darbą.
 
 
 
Skurdas 
Beveik pusė romų ir keliautojų respondentų (44 proc.) per 12 mėnesių iki apklausos patyrė
priekabiavimą dėl neapykantos. Visai neseniai romai buvo kaltinami dėl koronaviruso plitimo
Rytų Europos šalyse.
 
 
 
Kokybiškos sveikatos priežiūros trūkumas ir prastos
gyvenimo sąlygos 
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=lt
https://fra.europa.eu/lt/publication/2020/roma-travellers-survey
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf


Kas trečias romų kilmės asmuo gyvena būste, kuriame nėra vandentiekio vandens, o vienas iš
dešimties, kuriame nėra elektros. Šiek tiek daugiau nei pusė romų kilmės žmonių turi vidaus
tualetą arba dušą, tačiau 78 proc. jų gyvena perpildytuose būstuose, dažnai neoficialiose,
nehigieniškose ir nenuolatinėse gyvenvietėse be tapatybės nustatymo dokumentų ir medicininio
draudimo.
 
 
 
Esamos priemonės 
Siekiant skatinti vienodą požiūrį į romus ir jų socialinę bei ekonominę integraciją Europos
visuomenėse, 2011 m. Europos Komisija paragino parengti nacionalines romų integracijos
strategijas (NRIS).
 
Tam, kad būtų galima diskutuoti, kaip spręsti nustatytas problemas, 2012 m. spalio mėn. buvo
įsteigtas nacionalinių romų integracijos informacijos centrų (NRIC) tinklas.
 
ES romų strategijų planas 2013 m. buvo sustiprintas Tarybos rekomendacija dėl romų
veiksmingų integravimo priemoni
 
ų, kurioje daugiau dėmesio skirta dviem horizontaliosioms sritims – kovai su diskriminacija ir
skurdo mažinimui.
 
Nuo 2016 m. pagal ją taip pat nustatyta pareiga valstybėms narėms teikti metines ataskaitas.
Savo ruožtu 2017 m Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje ragina užtikrinti romų
teises.
 
 
2020 m. spalio mėn. Komisija pasiūlė naują 2020–2030 m. strateginę programą, skirtą socialiai
atskirtų romų integracijai skatinti, o 2021 m. kovo mėn. Taryba patvirtino rekomendaciją dėl
romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo.
 
 
2022 m. balandžio mėn. plenarinės sesijos metu EP nariai pabrėžė, kad romų bendruomenių
gyvenimo sąlygos ES vis dar yra blogos ir paragino imtis daugiau veiksmų. 
 
Papildoma informacija
Teisėkūros procedrūra
Europos Komisijos informacija
Pranešimas spaudai (2020 m. rugsėjo 4 d.)
Pagrindinių teisių pranešimas
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1444910104414&uri=CELEX:52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1444910104414&uri=CELEX:52011DC0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H1224(01)&from=LT
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0413_LT.html
https://ec.europa.eu/info/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_lt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021H0319(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32021H0319(01)
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=e50aec50-3c5a-b34a-4391-7f518c14bcda&date=20220407
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2662(RSP)&l=en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eu_lt
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200827IPR85807/roma-integration-fight-social-exclusion-poverty-and-anti-gypsyism-meps-demand
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2022-fundamental-rights-report-2022_en.pdf

