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Romų tautybės asmenys darbo
rinkoje: įsisenėję problemos,
ilgametės pastangos
Balandžio 8 dieną minima Pasaulinė romų diena. Tačiau ta
proga ne tiek švenčiama, kiek su apgailestavimu konstatuojama, jog dar daug pastangų turi įdėti nacionalinės valstybės,
daug turi būti nuveikta ir visos Europos Sąjungos mastu, kad
šios etninės grupės situacija keistųsi.
Beresnevičiūtė (2010, p. 86-871) apibendrindama šios srities tyrimų ir statistikos duomenis teigia, kad romų socialinė atskirtis
išlieka, o pastarojo dešimtmečio romų bendruomenės socialinė
raida praktiškai nevyksta: tiek dėl neigiamų darbdavių nuostatų, tiek dėl romų profesinės kvalifikacijos stokos romams sunku
įsitraukti į darbo rinką; nors dauguma romų vaikų bendrojo
lavinimo mokyklas pradeda lankyti laiku, vidutinio romų įgyjamo išsilavinimo trukmė pailgėjo, tačiau pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimas išlieka iššūkiu, ir tik mažesnioji dalis
romų įgyja aukštesnį išsilavinimą nei jų tėvai; skurdas verčia
rinktis vis pigesnius būstus, keltis į nuo socialinės plėtros centrų
(miesto) ir socialinės pažangos galimybių nutolusias gyvenvietes; valstybinės kalbos žinios negerėja; veiklių romų emigracija
silpnina žmogiškuosius išteklius efektyviai bendruomenės savi-
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organizacijai, socialiniai gebėjimai, padedantys pralaužti skurdo
reprodukcijos ratą, neugdomi.
2011 metų Visuotinio surašymo duomenimis, Lietuvoje gyvena
2 115 romų tautybės asmenų2 (2001 metais jų buvo 2 571).
Užimtumo didinimas, skatinantis socialine sanglauda paremtą
žinių ekonomiką, yra viena prioritetinių Lietuvos valstybės
politikos krypčių, tačiau, žvelgiant iš romų tautybės asmenų
integracijos į darbo rinką perspektyvos, jai trūksta nuoseklumo
ir aprėpties. Kaip teigia Romų bendruomenės socialinės integracijos galimybių tyrimo (20073) autoriai, socialinės paramos
ir integracijos į darbo rinką priemonės formuoja tam tikrą
socialiai pažeidžiamų grupių hierarchiją. Amžiaus grupėms
(jauni ir vyresni nei 50 m.) bei neįgaliesiems taikoma daugiausia
paramos priemonių, nuosekliai viešinami lyčių lygybės darbo
rinkoje klausimai. Tai didina jų matomumą socialinėje politikoje ir visuomenėje, tačiau tuo pačiu tokia grupė kaip romai ir
toliau lieka užribyje.
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Kaip teigiama šiame tyrime, tautinių mažumų integracinės
nuostatos kol kas yra daugiau siejamos su visuomenės švietimu,
stereotipų mažinimu, pabrėžiant tiesioginės diskriminacijos
vengimą, tačiau dar labai nedideliu mastu imamasi realių veiksmų tautinių mažumų profesinei integracijai plėtoti, atsižvelgiant
į netiesioginės diskriminacijos sampratą ir socialinės atskirties
sampratą, apimančią kompleksinį kai kurių visuomenės grupių
patiriamų integracinių sunkumų pobūdį.
Romų dalyvavimo darbo rinkoje tyrimą tie patys autoriai
pratęsė ir 2008 metais (Leončikas et al, 20084). Atsakydami
į klausimą apie darbą ar užsiėmimą, už kurį gauna pajamų ar
atlyginimą, didesnė dalis (56,7 proc.) apklausoje dalyvavusių
romų nurodė, kad nedirba jokio darbo. 40,7 proc. apklaustųjų
nurodė, jog šiuo metu turi darbą arba užsiėmimą, iš kurio gauna
pajamų. Pagrindinė įvardyta veikla – tai neformali individuali veikla, kurią pusė įvardija kaip metalo laužo rinkimą, kita
pusė – būrimą ir prekybą turguje. Pagal darbo sutartį dirbantys
yra tik 8,7 proc. apklausoje dalyvavusių romų, samdomą darbą
be sutarčių nurodo dirbantys 6,1 proc. apklaustų romų. Socialinės pašalpos yra daugiau nei trečdalio apklausoje dalyvavusių
romų pagrindinis pajamų šaltinis, ženklus pragyvenimo šaltinis
yra tėvų parama5.
Tačiau tyrėjai pastebi aiškiai išreikštas romų nuostatas dirbti:
73 proc. apklaustųjų teigia, kad šiuo metu norėtų įsidarbinti ar
pakeisti darbą (Leončikas et al., 2007).
Egzistuojanti romų darbinė patirtis paneigia stereotipą apie
masinį romų nenorą dirbti ir nedarbą bei nuomonę, kad romai
gyvena tik iš pašalpų: 15 proc. romų dirba pagal sutartis, apie
pusę darbingo amžiaus asmenų turi užsiėmimą, iš kurio gau-
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na pajamų (įskaitant neformalią veiklą, pagalbinius darbus,
prekybą) (Leončikas et al, 2007).
Beresnevičiūtės (2010) teigimu, romai spaudos tekstuose siejami su neigiama informacija, jų reprezentacija yra neigiama, siejama su kriminaline veikla, narkotikų pardavimu ar vartojimu,
saugumo stoka, nepatikima kaimynyste. Visai bendruomenei
priskiriama kaltė, grėsme saugumui ir kitomis nepalankiomis
konotacijomis argumentuojamos gyventojų neigiamos nuostatos, nusistatymas bei romų atsakomybė už patiriamą socialinę
atskirtį ir diskriminaciją (Beresnevičiūtė, 2010).
Vyraujantis negatyvus spaudos diskursas apie romus, pateikiantis iškreiptą žinojimą apie etninę grupę, sudaro prielaidas
abejingumui socialiai nepalankioje situacijoje dėl tautybės,
nedarbo, skurdo, ligos ar kitų aplinkybių atsidūrusiam žmogui
ar grupei (Beresnevičiūtė, 2010).
Rezultatai tyrimų, atliktų Europos Sąjungoje, atskleidžia problemišką apklaustų romų padėtį viso regiono lygmenyje. Palyginus su šalia gyvenančių ne romų tautybės asmenų socialine
ir ekonomine padėtimi, galima pastebėti didelių skirtumų. Šie
įrodymai patvirtina Europos Komisijos komunikate „ES romų
integracijos nacionalinių strategijų planas iki 2020 m.“ išdėstytą
nuostatą, kad „vedant aktyvų dialogą su romais“ būtina imtis
„ryžtingų veiksmų, tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu“6. Šiame
komunikate pateikiami rodikliai rodo, kad 11 valstybių narių,
kuriose buvo atliktos apklausos, socialinė ir ekonominė romų
padėtis atsižvelgiant į keturias pagrindines sritis (užimtumą,
švietimą, gyvenamąjį būstą ir sveikatą) nėra patenkinama ir vidutiniškai yra prastesnė nei šalia gyvenančių ne romų tautybės
asmenų. Jie taip pat rodo, kad romai toliau patiria diskriminaciją ir neturi pakankamai žinių apie savo teises, užtikrinamas ES
teisės aktuose, pvz., Rasinės lygybės direktyvoje (2000/43/EB).
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The situation of Roma in 11 EU Member States - Survey results at a glance (2012).
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Užimtumo srityje remiantis apklausos rezultatais, vidutiniškai
mažiau nei kas trečias romas dirba apmokamą darbą; kas trečias
romų tautybės respondentas teigė, kad yra bedarbis; kiti teigė,
kad jie yra namų šeimininkai, pensininkai, negali dirbti arba
dirba savarankiškai (Romų padėtis 11-oje valstybių narių, 20127).
Siekiant pokyčių svarbu ne tik tarptautinės, bet ir vietinės pastangos: Lietuvoje veikiančios romų integracijos srityje dirbančios organizacijos (Romų visuomenės centras, Lietuvos romų
bendrija „Čigonų laužas“, Romų integracijos namai, Lietuvos
sakaliukų sąjunga, Lietuvos vaikų fondas, Lietuvos žmogaus
teisių centras, Nacionalinis socialinės integracijos institutas,
Socialinio įdarbinimo agentūra „SOPA“) 2012 metais susivienijo
reaguodamos į rasizmą prieš romus. Organizacijos nusprendė
veikti kartu ir prisidėti nacionaliniu lygiu įvardijant priežastis
ir sprendžiant romų atskirties problemas. Jos kartu parengė ir
pateikė Vyriausybei bei Seimui išsamų romų situacijos Lietuvoje
vertinimą bei pastabas, kaip reikėtų strategiškai spręsti įvairias
šios socialinės grupės patiriamas problemas8. Kaip teigė buvęs
Čekijos prezidentas Vaclavas Havelas, romų problema yra
lakmusas pilietinei visuomenei. Lietuvos pilietinę visuomenę
atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos deda aktyvias
pastangas ir bendradarbiauja, siekdamos išlaikyti šį testą, tačiau
jų nepakanka siekiant sisteminių pokyčių, už kuriuos atsakingos
valdžios institucijos. Kaip pastebi romų padėtį nagrinėjantys
mokslininkai, socialinės paramos, socialinio darbo ir integracijos į darbo rinkos priemones, skirtas romų bendruomenei,
Lietuvos politikoje planuoti ir įgyvendinti sekasi sunkiausiai
(Lenočikas et al, 2007).
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http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2109-FRA-Factsheet_
ROMA_LT.pdf
Su romais dirbančios organizacijos: „Atėjo laikas romų integracijai“ 2012-03-25
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-03-25-atejo-laikas-romu-integracijai/79371
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