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PRATARMÉ

Stojimo ì ES stebésenos programa (angl. EU Accession Monitoring Program,
sutr. EUMAP) buvo inicijuota 2000 m. siekiant remti nepriklausomà stojimo ì
Europos Sàjungà (ES) proceso stebésenà. Konkreæiau kalbant ir turint galvoje
platesnio masto Atviros visuomenés instituto tikslus, paûymétina, kad EUMAP
daugiausia démesio yra skiriama tam, kaip vyriausybés laikosi 1993 m. Europos
Vadovù Tarybos susitikime Kopenhagoje apibréûtù politiniù pasirengimo narystei
ES kriterijù:

Kad valstybé kandidaté taptù nare, joje turi búti stabilios institucijos,
garantuojanæios demokratijà, ûmogaus teises, teisés viröenybè ir
pagarbà maûumoms bei jù apsaugà.

EUMAP ataskaitas rengia nepriklausomi stebimù valstybiù ekspertai. Öiomis
atsakaitomis siekiama skatinti atsakingà ir darnù plétimàsi, pabréûti politiniù
kriterijù svarbà ir itin reikömingà pilietinés visuomenés vaidmenì skatinant
vyriausybes laikytis tù kriterijù - prieö ìstojimà ir ìstojus.

2001 m. EUMAP paskelbé pirmuosius du stebésenos ataskaitù tomus, skirtus
maûumù apsaugai ir teismù nepriklausomumui deöimtyje Vidurio ir Rytù Europos
valstybiù kandidaæiù. 2002 m. buvo parengtos naujos ir iösamesnés ataskaitos
maûumù klausimais (ìskaitant ataskaitas, skirtas penkioms didûiausioms ES
valstybéms naréms), taip pat praneöimai apie teismù gebéjimus, korupcijà ir -
bendradarbiaujant su Atviros visuomenés instituto (angl. OSI) tinklo Moterù
programa/Atviros visuomenés fondu Rumunijoje - apie moterù ir vyrù lygias
galimybes Vidurio ir Rytù Europos valstybése kandidatése.

Maûumù apsaugai ir maûumù apsaugos politikos ìgyvendinimui skirtose 2002
m. EUMAP atsakaitose aptariamos tos sritys, kuriose maûumos neturi palankiù
sàlygù ir patiria diskriminacijà, ir yra vertinamas vyriausybiù pastangù
veiksmingumas sprendûiant tas problemas. Jose pateikiama nepriklausoma analizé
ir ìvertinimas, politikos vertinimai ir rekomendacijos.

EUMAP maûumù apsaugos stebésenos 2001 ir 2002 m. metodologijas (su jomis
galima susipaûinti www.eumap.org) EUMAP parengé kartu su tarptautine
patariamàja komisija. Socialiniù tyrimù metodologija, naudojama penkiose ES
valstybése narése (Prancúzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Jungtinéje
Karalystéje), numato plaæià maûumoms skirtù teisés aktù ir institucijù apûvalgà
remiantis esamais moksliniais tyrimais, statistiniais duomenimis, ir jà taikant
maûumù klausimai nagrinéjami juos susiejant su atitinkamos öalies ataskaitos
rengéjù atliktomis apklausomis, kad bútù ìvertinta atskiros paûeidûiamos maûumos
grupés padétis.
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Pagal politikos vertinimo metodologijà, naudojamà Vidurio ir Rytù Europos
valstybése kandidatése, yra numatyta ìvertinti öiose valstybése priimtas specialias
programas, skirtas paûeidûiamù maûumù grupiù apsaugai uûtikrinti ir jù
integravimui ì visuomenè skatinti. Ataskaitose vertinamos öiù politikos krypæiù
prielaidos ir jù rengimo procesas, jù turinys ir tai, kokiu mastu jos buvo
ìgyvendintos.

Pirmuosius kiekvienos ataskaitos projektus perûiúréjo tarptautinés patariamosios
komisijos nariai, jie buvo apsvarstyti valstybése surengtuose apskritojo stalo
aptarimuose. Tokie aptarimai buvo surengti norint iögirsti vyriausybés pareigúnù,
pilietinés visuomenés organizacijù, maûumù atstovù ir tarptautiniù organizacijù
pastabas dél ataskaitos projekto. Galutinés ataskaitù redakcijos, pateiktos öiame
tome, gerokai pasikeité atsiûvelgiant ì öio proceso metu gautus komentarus ir
kritines pastabas. EUMAP prisiima visà atsakomybè uû jù galutinì turinì.

ÌÛANGINIS ÛODIS

Maûumù apsauga Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO,
angl. OSCE) rúpimu klausimu tapo nuo istoriniù Helsinkio susitarimù sudarymo
1975 m. Nuo ESBO veiklos pradûios jos dokumentuose fiksuojamas stebéjimas,
kaip vykdomi Susitarimai ir ESBO valstybiù nariù ìsipareigojimai ûmogaus ir
maûumù teisiù srityje , tapo svarbiausiu jos uûdaviniu. ESBO Demokratiniù
institucijù ir ûmogaus teisiù biuras (DIûTB, angl. ODIHR), ìskaitant Susiûinojimo
punktà romù ir sinti klausimais, dalyvavo atliekant daugelio aspektù stebésenà
visame ESBO regione, derindamas faktù nustatymà su praktiniais patarimais
rengiant vyriausybiù politikà romù maûumos klausimais.

1993 m. Europos Sàjungai (ES) priémus Kopenhagos kriterijus, kurie inter alia
apima ir „pagarbà maûumù teiséms ir jù apsaugà“, buvo atverstas naujas puslapis
Europos maûumù teisiù apsaugos istorijoje. Priémusi Kopenhagos kriterijus, ES
kartu su ESBO, Europos Taryba ir kitomis tarptautinémis organizacijomis siekia
aiökiai apibréûti maûumù teisiù turinì ir daryti valstybéms spaudimà dél tù teisiù
praktinio ìgyvendinimo.

Nors Europos Sàjunga yra tik vienas iö ESBO struktúros segmentù, taæiau jis
nepaprastai svarbus, galintis turéti ìtakos politikos krypæiù formavimui, toli
perûengianæiù jos politines sienas. Dél to nepaprastai svarbu pagerinti paæios
ES standartus ir praktinè veiklà, o stebésena yra optimalus búdas tai padaryti.

Stebésena, kurios 2000 m. buvo imtasi pagal Atviros visuomenés instituto Stojimo
ì ES stebésenos programà (angl. EUMAP), yra atliekama Helsinkio Baigiamojo
Akto dvasia. Ji remia vyriausybiù pastangù vadovautis ûmogaus teisiù principais,
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kuriù jos yra ìsipareigojusios tvirtai laikytis, nepriklausomà stebésenà. Kaip ir
ESBO ìsipareigojimai, ES valstybiù kandidaæiù ìsipareigojimai negali búti „ìvykdyti“
kartà visiems laikams; prie jù reikia nuolat grìûti, o nepriklausomù nevyriausybiniù
stebétojù vaidmuo uûtikrinant, kad vyriausybés dar kartà sàûiningai pasvertù
savo ìsipareigojimus, yra svarbus veiksnys stiprinant demokratijà visose valstybése.
EUMAP 2001 m. atsakaitose, be kita ko, buvo pateiktos öios rekomendacijos:

• Aiökiai pareiköti, kad narystés Sàjungoje politiniai kriterijai yra vienodai
taikomi ES narystés siekianæioms kandidatéms ir ES valstybéms naréms.

• Diegti nuolatinè sistemingà vyriausybiù politikos ir praktinés veiklos visoje
ES ir valstybése kandidatése stebésenà.

Kaip rodo EUMAP 2002 m. ataskaitos, kuriose tomis rekomendacijomis
pasinaudota stebint politikà, kuria siekiama apsaugti romus, taip pat musulmonù
ir romù padétì penkiose ES valstybése narése, maûumù apsaugai Europoje iökyla
nauji uûdaviniai. Romai ES valstybése narése susiduria su panaöiomis
problemomis, kurios buvo iökeltos valstybése kandidatése; valstybés narés taip
pat turi rasti búdù patvirtinti savo ìsipareigojimà apsaugoti musulmonù maûumas,
kai visuomenéje plinta antimusulmoniökas nusistatymas ir islamofobija.

Komisijai paskelbus rekomendacijà priimti deöimt naujù nariù, ES plétimasis
priartéjo dar per ûingsnì, taæiau vis labiau aiökéja, kad pats plétimasis negalés
akimirksniu ir lengvai iöprèsti tù problemù, su kuriomis ir valstybése kandidatése,
ir valstybése narése öiuo metu susiduria romai. Iö tikrùjù, kaip patvirtino ESBO
per savo gyvavimo metus ir kaip savo ataskaitose pabréûia EUMAP, nuolatiné
stebésena yra kaip niekada svarbi. Tai priemoné, kuria naudodamosi tarptautinés
organizacijos gali daryti spaudimà valstybéms, kad öios gerbtù savo ìsipareigojimus
dél ûmogaus teisiù, kuria remdamosi valstybés gali uûtikrinti, kad vieöosios
gérybés ir nauda yra pasiekiami visiems visuomenés nariams, ir kuria remdamiesi
pilieæiai gali priversti vyriausybes laikytis auköæiausio veiklos standarto. Aö ypaæ
sveikinu EUMAP pastangas ì stebéjimà, kaip valstybés vykdo savo ìsipareigojimus
dél maûumù teisiù, aktyviai ìtraukti romù, musulmonù ir rusiökai kalbanæiùjù
maûumas; tai vienintelis búdas uûtikrinti, kad öiù ìsipareigojimù tikrai bus
laikomasi.

Sveikinu EUMAP ataskaitù pasirodymà, kaip ìnaöà ì músù bendrà siekì apibréûti
bei ìgyvendinti maûumù teisiù standartus ir Europoje ugdyti stebésenos kultúrà.

Nicolae Gheorghe

Pataréjas sinti ir romù klausimais

ESBO-DIÛTB
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1. ÌVADAS

Vienas iö Europos Sàjungos skiriamùjù poûymiù yra demokratija ir ûmogaus
teisés. Ì Sàjunga gali ìstoti tik valstybés, kurios puoseléja pagrindines vertybes,
tokias kaip laisvi rinkimai, pagarba maûumoms ir pagarba teisés viröenybei1 .

Öioje apûvalgoje ir kartu su ja pateikiamose atskiroms valstybéms skirtose
ataskaitose, parengtose pagal Stojimo ì ES stebésenos programà (EUMAP),
ìvertinama maûumù apsaugos padétis deöimtyje visateisés narystés ES siekianæiù
Vidurio ir Rytù Europos valstybiù2  ir penkiose dabartinése valstybése narése3 .

ES pleæiantis geografiökai, tuo pat metu plétési ir Sàjungos idéjos samprata:
atsiradusi iö esmés kaip ekonominé struktúra, Sàjunga, pamaûu plétodamasi,
virto bendromis vertybémis grindûiamu politiniu aljansu. Bendrijos steigimo
dokumentuose pagrindinéms teiséms ar laisvéms buvo skiriama nedaug
démesio4 . Taæiau ilgainiui ir ypaæ atsiliepdama ì plétimosi reikalavimus ES vis
daûniau émé reiköti siekì búti siejama ne tik su stabilumu ir gerove, bet ir su
demokratinémis vertybémis, kuris galiausiai pasireiöké 1993 m. Kopenhagoje
susitikusios Europos Vadovù Tarybos priimtais aiökiai apibúdintais politiniais
narystés kriterijais, ìskaitant „pagarbà maûumoms ir jù apsaugà“.

Tiesioginis Kopenhagos deklaracijos padarinys buvo tas, kad valstybéms
kandidatéms buvo iökeltas reikalavimas ìrodyti, jog, siekdamos búti priimtos ì
ES, jos uûtikrina maûumù apsaugà. Tai paskatino rimtai ir atidûiai apsvarstyti
paûeidûiamù maûumù padétì valstybése kandidatése ir priverté gerokai sukrusti

1 „The Future of the European Union - Laeken Declaration“ [„Europos Sàjungos ateitis
- Lakeno deklaracija“], ûr. <http://europa.eu.int/futurum/documents/efftext/
doc151201_en.htm> (naudotasi 2002 m. rugséjo 19 d.).

2 Öiose ataskaitose valstybémis kandidatémis yra vadinama deöimt valstybiù, kuriose
EUMAP atliko stebésenà, t. y. Bulgarija, Æekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva,
Rumunija, Slovakija, Slovénija ir Vengrija, bet öis terminas neapima Maltos ir Kipro;
nenagrinéjama ir padétis Turkijoje. Padétis konkreæiose valstybése kandidatése öioje
apûvalgoje apskritai apibúdinama nepateikiant citatù; citatos pateikiamos tik
pridedamose atskiroms valstybéms skirtose ataskaitose.

3 Romù maûumù padétis Vokietijoje ir Ispanijoje ir musulmonù padétis Prancúzijoje,
Italijoje ir Jungtinéje Karalystéje.

4 „Steigimo sutartyse néra konkreæiù nuostatù dél pagrindiniù teisiù. Tai, kad visoje
Europos Sàjungoje buvo palaipsniui plétojama pagrindiniù teisiù garantijù sistema,
yra Teisingumo Teismo nuopelnas.“ ûr. <http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/
a1000.htm> (naudotasi 2002 m. spalio 5 d.).
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jù vyriausybes5 , iö kuriù kiekviena priémé maûumù padéties gerinimo arba jù
integracijos ì visuomenè programà. Be to, tai leido suvokti, kad paæios ES
nusistatymas maûumù apsaugos klausimais néra pakankamai susiformavès ir jo
néra nuosekliai laikomasi.

Taigi stojimo procesas labai padéjo nustatyti, kokios problemos kyla svarstant
daugumù ir maûumù savitarpio santykius, ir paskatino reikömingus pokyæius.
Vis délto buvimo kandidatémis laikotarpis, palikès ûymes stojimo procese,
daugumai valstybiù eina ì pabaigà.

Plétimosi iövakarése iökyla bútinybé tvirtai uûtikrinti, kad stojimo proceso duotas
impulsas neiöblés. Yra tam tikrù poûymiù, kad valstybiù kandidaæiù vyriausybés
ì savo pastangas ìrodyti, kad jos laikosi politiniù kriterijù, paûiúréjo kaip ì priemonè
tikslui pasiekti, o ne kaip ì nuoöirdù ir nuolatinì ìsipareigojimà. Pavyzdûiui,
vienas Bulgarijos pareigúnas neseniai pasaké, kad valstybiù kandidaæiù
vyriausybés „galvoja apie derybiniù skyriù uûdarymà, o ne problemù sprendimà“6 .
Tokioms paûiúroms reikia bútinai duoti atkirtì dar iki priémimo; turi búti aiökiai
pasakyta, kad pagrindiniù demokratijos normù laikymasis yra daugiau negu
stojimo sàlyga – tai narystés sàlyga. Dél to neiövengiamai reikés naujo nusistatymo,
orientuojamo ì ES gebéjimà bei norà ir pasibaigus plétimuisi nemaûinti démesio
maûumù apsaugai.

5 „Svarbiausias plétimosi rezultatas yra tas, kaip naujùjù valstybiù nariù parlamentai
dienà ir naktì dirbo, kad pakeistù teisés aktus, apsaugotù maûumas, ìtvirtintù vietinè
demokratijà. Tai – pats svarbiausias Europos nuveiktas darbas.“ Romano Prodi
kalba Taryboje ryöiù su uûsieniu klausimais. R. McMahon, „EU: Membership Depends
Primarily on Human Rights Criteria“ [„ES: narysté pirmiausia priklauso nuo ûmogaus
teisiù kriterijù“], RFE-RL Reports, 2002 m. sausio 14 d. ûr. <www.rferl.org/nca/
features/2002/01/1401200208.asp> (naudotasi 2002 m. rugséjo 19 d.).

6 Atviros visuomenés instituto surengtas apskritojo stalo pasitarimas, Sofija, 2002 m.
geguûé. Paaiökinamoji pastaba: Atviros visuomenés institutas kiekvienoje valstybéje
kandidatéje ir valstybéje naréje, kurioje buvo atliekama stebésena, surengé
pasitarimus, kad iögirstù kritines pastabas apie jù öalyje parengtos ataskaitos projektà.
Juose kaip specialistai paprastai dalyvaudavo vyriausybés, maûumù grupiù, mokslo
institucijù ir nevyriausybiniù organizacijù atstovai.
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Maûumù apsauga – nuolatiné buvimo ES nare sàlyga
Kaip jau buvo ìrodinéjama EUMAP 2001 m. ataskaitose, visa apimantis poûiúris
ì maûumù apsaugà turétù aprépti apsaugai nuo diskriminavimo ir maûumù
identiteto skatinimui uûtikrinti skirtus specializuotus teisés aktus, institucijas ir
politikà7 . Iö tikrùjù toks poûiúris atsispindéjo Europos Komisijos reguliariosiose
ataskaitose apie paûangà rengiantis narystei ES ir ES pareigúnù pareiökimuose8 .
Be to, ES institucijos nuolat pabréûia daugiakultúrés terpés ir ìvairovés naudà,
vertybes, kurios netiesiogiai patvirtina iötikimybè öiam poûiúriui9 .

Ir nors akivaizdu, kad tai yra ES pozicija, maûumù apsaugos standartus reikia
aiökiau apibúdinti. Savo retorinés iötikimybés demokratinéms vertybéms galios
ir visuotinumo Sàjunga nederino su plaæiu tù vertybiù turinio politikoje ir
praktikoje aiökinimu.

Kad bútù aiöku, jog pagarba maûumoms ir jù apsauga yra esminé ES vertybé,
maûù maûiausiai reikia, kad Kopenhagos kriterijai - ìskaitant „pagarbà maûumoms
ir jù apsaugà“ - bútù visiökai integruoti ì esamus ES standartus10  ir kad bútù

7 Ûr. EU Accession Monitoring Program, Monitoring the EU Accession Process: Minority
Protection, Open Society Institute, Budapest, September 2001 [Stojimo ì ES stebésenos
programa, Stojimo ì ES proceso stebésena: maûumù apsauga, Atviros visuomenés
institutas, Budapeötas, 2001 m. rugséjis], ûr. <http://www.eumap.org> (toliau -
Maûumù apsauga 2001).

8 Papildydami aiökius ES nediskriminavimo standartus, Komisijos pareigúnai dar
uûsimena apie tai, kad ES pasikliauja JT, Europos Tarybos ir Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) parengtais tarptautiniais maûumù teisiù
standartais. Pavyzdûiui, papraöyta iösamiau apibúdinti Kopenhagos „pagarbos
maûumoms“ kriterijù, Komisijos pareigúné pasaké, kad „Komisija ypaæ daug démesio
skiria pagarbai ìvairiems principams, iödéstytiems Europos Tarybos pamatinéje
konvencijoje dél nacionaliniù maûumù apsaugos, ìskaitant tuos, kurie yra susijè su
maûumù kalbù vartojimu, ir tù principù ìgyvendinimui.“ Atsakymas, kurì ì EP narés
Nelly Maes raötiökà parlamentinì paklausimà 2001 m. geguûés 15 d. Komisijos vardu
davé p. Reding (OL C 261 E, 2001 m. rugséjo 18 d., p. 162).

9 Pavyzdûiui, vienas Komisijos atstovas pareiöké, kad „pagarba kultúrù ir kalbù ìvairovei
yra vienas iö Sàjungos kertiniù principù, dabar ìraöytù Pagrindiniù teisiù chartijos
21 straipsnyje“. Ionnis Marinos (PPE-DE) 2001 m. gruodûio 21 d. raötiökas paklausimas
E-3418/01 Komisijai, Europos Bendrijù oficialusis leidinys, C 147 E/174, 2002 m.
birûelio 20 d.

10 „Pagarbos maûumoms ir jù apsaugos“ reikalavimas nesiderina su valstybes nares
saistanæiais ES vidaus dokumentais. Europos Sàjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalyje
apibúdinami „valstybéms naréms bendri“ principai, tokie kaip „laisvé, demokratija,
pagarba ûmogaus teiséms ir pagrindinéms laisvéms ir teisés viröenybé“. ES sutarties
49 straipsnis paaiökina, kad tik Europos valstybé, „gerbianti 6 straipsnio 1 dalyje
nustatytus principus, gali pateikti paraiökà tapti Sàjungos nare“. ES Pagrindiniù
teisiù ir laisviù chartijoje apie maûumù teises tiesiogiai neuûsimenama.
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grieûæiau nustatyti stebéjimo ir analizavimo, kaip visos ES valstybés narés laikosi
ûmogaus ir maûumù teisiù standartù, mechanizmai11 .

Be to, atskiroms valstybéms naréms skirtos EUMAP ataskaitos atskleidûia, kad
reikia stiprinti ir keisti patì ES maûumù apsaugos teisinì pamatà. Pirmiausia,
nepaisant aiökaus Kopenhagos kriterijù deklaravimo, juos siejant su naujù
kandidaæiù narystés pareigomis, paæioje ES néra nei visuotinio sutarimo, ar
maûumù egzistavimo pripaûinimas yra narystés sine qua non12 , nei aiökaus ES
standarto maûumù teisiù srityje13 . Net jeigu Kopenhagos kriterijai ir buvo aiökiai
taikomi valstybéms kandidatéms bei naréms, jie tebéra prastai apibréûti,
leidûiantys tokius plaæius ir vienas kità neatitinkanæius aiökinimus, kad iö jù
vargu ar galima tikétis minimalios naudos nustatant valstybiù veiklos gaires.

Antra, nors ES direktyvos dél rasiù lygybés ir uûimtumo14  nubréûia aiökias gaires,
kuriomis vadovaujantis gali búti nustatomas valstybiù veiksmingumas
nediskriminavimo srityje, pirmenybé, kaip rodikliams, jose teikiama rasei ir
priklausymui etninei grupei, o religija kalbant apie maûumù apsaugà daûniausiai
neminima. Diskriminavimui dél religiniù ìsitikinimù taikoma tik direktyva dél
uûimtumo.

Sàjunga ir jos narés turi daugiau nuveikti, kad iösiaiökintù savo skelbiamù bendrù
vertybiù turinì. Tai nebus lengva uûduotis. Atrodo, suprantama, jog iki öiol ES

11 Apie neseniai ìtikinamai pareikötà tokio mechanizmo bútinumà ûr. J. Swiebel, „Draft
Report on respect for human rights in the European Union“ [„Praneöimo apie pagarbà
ûmogaus teiséms Europos Sàjungoje projektas“], 2001, 2001/2014(INI), Europos
Parlamentas, 2002 m. rugpjúæio 27 d.

12 Valstybés narés Prancúzija ir Graikija nepripaûìsta maûumù egzistavimo. Tam tikros
dviprasmiökos pozicijos öiuo klausimu laikosi Bulgarija. ûr. EU Accession Monitoring
Program, Monitoring the EU Accession Process: Minority Protection in Bulgaria,
Open Society Institute, Budapest, 2001 [Stojimo ì ES stebésenos programa, Stojimo
ì ES proceso stebésena: maûumù apsauga Bulgarijoje, Atviros visuomenés institutas,
Budapeötas, 2001], ûr. <http://www.eumap.org>.

13 Europos ûmogaus Teisiù Teismas neseniai atkreipé démesì ì „atsirandantì tarptautinì
sutarimà [...] pripaûìstant konkreæias maûumù reikmes ir pareigà ginti jù saugumà,
identitetà ir gyvenimo búdà“, bet „nebuvo ìsitikinès, kad tas sutarimas yra pakankamai
konkretus, kad bútù galima sukurti rekomenduotinà elgsenos ar standartù nuostatà,
kurià Susitarianæiosios Öalys laikytù pageidautina bet kurioje konkreæioje situacijoje“.
Chapman vs. United Kingdom, ECHR Judgment, 2001 m. sausio 18 d. (No. 27238/
95), 93-94 punktai.

14 2000 m. birûelio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/EB, ìgyvendinanti vienodà asmenù
traktavimà nepaisant rasinés ar etninés kilmés, paskelbta 2000 m. liepos 19 d.
Europos Bendrijù oficialiajame leidinyje L 180/22; 2000 m. lapkriæio 27 d. Tarybos
direktyva 2000/78/EB, nustatanti bendrà lygiù galimybiù teisinì pamatà ìsidarbinant
ir renkantis profesijà, 2000 m. lapkriæio 27 d., L 303/16.
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néra aiökiai prabilusi apie savo iöpaûìstamas vertybes iö dalies dél to, kad jas
sunku apibréûti, ypaæ kai yra 15 nariù, turinæiù labai nevienodà nusistovéjusià
maûumù apsaugos tvarkà, - pradedant turinæiomis iöplétotas apsaugos sistemas
ir baigiant neigianæiomis, kad maûumos teisiökai egzistuoja, - ir kiekviena gali
pagrìstai reikalauti uûtikrinti, kad bet kuris bendras apibréûimas bútù teisingas.
Nors pasirinkimas nustatant tam tikras politikos kryptis gali búti labai platus, jis
vis tiek néra neribotas; tokiu mastu, kokiu Sàjunga ir jos narés tikrai nori sukurti
bendras vertybes turinæià bendrijà, turétù búti nustatytas tam tikras bendrù
standartù saikas, sudarantis narystei reikalingà minimumà.

Stebésenos vaidmuo nustatant standartus
Ne maûiau svarbu yra tai, kad ES vis dar neturi pakankamai priemoniù,
uûtikrinanæiù, kad valstybés narés laikysis ìsipareigojimù ûmogaus teisiù srityje;
jas dar tik stengiamasi sukurti. Tuo metu, kai acquis communautaire laikymuisi
yra taikomi stebésenos ir atitikties mechanizmai, pagrindiniai politiniai
ìsipareigojimai, ìforminti kaip Kopenhagos kriterijai, néra laikomi acquis
sudedamàja dalimi; Kopenhagos kriterijù laikymosi stebésena atliekama tik
valstybése kandidatése, o po ìstojimo jos nebebus.

Tokia stebésena, jeigu ji bútù toliau atliekama, vis délto nebútù nereikalinga
naöta valstybéms naréms. Sàjunga ir jos narés paæios sprendûia, kokios vertybés
jas sieja ir kokiu mastu jos nori búti kokio nors bendro politinio modelio
saistomos. Stebésenai Sàjungos mastu reikalinga viena sàlyga: kad ir kà Sàjunga
per savo nares sutartù laikyti bendromis vertybémis, tai turi búti taikoma joms
visoms. Stebésena netgi gali paskatinti aiökiau apibréûti bendrus standartus.

Atskiroms valstybéms kandidatéms skirtose EUMAP ataskaitose pabréûiama, kad
svarbu kreipti démesì ne tik ì standartù nustatymà, bet ir ì jù praktinì ìgyvendinimà
bei pilietinés visuomenés stebétojù vaidmenì tiek skatinant aiökiau formuluoti
standartus, tiek reikalaujant, kad vyriausybés laikytùsi tù standartù iki ìstojimo ir
jau ìstojus.

Stebésena taip pat yra svarbi priemoné, padedanti uûtikrinti, kad principai bútù
tikrai ìgyvendinami. Visos valstybiù kandidaæiù vyriausybés yra priémusios
specialias programas, skirtas paûeidûiamù maûumù grupiù padéæiai gerinti arba
apskritai jù integravimui ì visuomenè skatinti. ES yra skyrusi nemaûai léöù öiù
programù ìgyvendinimui finansuoti. Taæiau tù programù poveikis ir
veiksmingumas nebuvo sistemingai vertinami15  ir maûumù atstovai nepakankamai

15 Europos Komisija pripaûìsta, kad ji skyré nepakankamai démesio vertinimui ir
stebésenai, kurià apibréûia kaip „nuolatinì tyrimà, kaip programos ìgyvendinimo
rezultatais gali pasinaudoti naudos gavéjai, kuris turi búti atliekamas programos
vykdymo metu siekiant tuojau pakoreguoti bet kurì nukrypimà nuo veiklos tikslù“.
ûr. Europos Bendrijù oficialusis leidinys, C 57/12, 2001 m. vasario 22 d.
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aktyviai dalyvavo jas rengiant, ìgyvendinant ir vertinant (ûr. 2 skirsnì).

Kaip parodé romù ir musulmonù maûumù stebésenos patirtis (ûr. 3 skirsnì),
reguliaresné ir nuoseklesné stebésena yra aiökiai reikalinga ir valstybése narése.
Sàjungoje egzistuojantys ES stebésenos mechanizmai numato per menkà
pasirinkimà - tyléjimà ir sankcijas16 . Reguliarus vertinimas - dalyvaujant maûumù
bendruomeniù atstovams17  - yra bútinas siekiant uûtikrinti, kad patys standartai
bútù nuolat perûiúrimi ir kad vieöoji politika tikrai saugotù maûumas nuo
nelygybés ir atskirties (ûr. 4 skirsnì)18 .

Apûvalgos ir ataskaitù rengimo organizavimas
Toliau öioje apûvalgoje bus nagrinéjama, pirma, kaip valstybés kandidatés
ìgyvendino maûumù apsaugos arba integracijos programas, ir, antra, penkiù
valstybiù nariù su romù arba musulmonù maûumù apsauga susijè ìstatymai,
institucijos ir praktika.

Temos valstybéms kandidatéms pasirinkimas grindûiamas EUMAP 2001 m. iövada,
kad öios programos buvo pakankamai kritiökai apûvelgtos ir ìvertintos. Kadangi
2002 m. EUMAP pirmà kartà atlieka valstybiù nariù stebésenà, buvo pasirinkta
ta pati metodologija, kaip ir 2001 m. taikytoji valstybéms kandidatéms, kuri
numato apskritai platù maûumù apsaugos kiekvienoje öalyje tyrimà. Tai leis tam
tikru mastu palyginti dvi ataskaitù serijas, kadangi dabartinéms valstybéms naréms
skirtose ataskaitose ir praéjusiù metù valstybéms kandidatéms skirtose ataskaitose
bendra maûumù apsaugos padétis apûvelgiama pagal panaöius kriterijus, o laiko
atotrúkis yra palyginti maûas.

16 Nicos sutarties, iö dalies pakeiæianæios Europos Sàjungos sutartì, Europos Bendrijù
steigimo sutartis ir tam tikrus su jomis susijusius aktus (2001/C 80/01), 1 straipsnio
1 dalis iö dalies taip pakeiæia Europos Sàjungos sutarties 7 straipsnì: „Taryba [...] gali
nutarti, jog iökilo aiökus pavojus, kad kuri nors valstybé naré gali öiurköæiai paûeisti
6 straipsnio 1 dalyje nurodytus principus, ir teikti tai valstybei atitinkamas
rekomendacijas [...] Taryba reguliariai tikrina, ar motyvai, kuriais buvo grindûiamas
toks nutarimas, ir toliau gali búti taikomi.“

17 Daugumoje uû atskiras valstybes atsakingù EUMAP stebésenos grupiù buvo po
vienà ar daugiau maûumos, kurios padétis buvo tiriama, atstovù.

18 Apie kitas rekomendacijas, kad reikia tobulinti ES mechanizmus, skirtus ES valstybiù
nariù ìsipareigojimams ir veiklai laikantis ûmogaus teisiù ir bendrù Europos vertybiù
stebéti ir vertinti, ûr. M. Ahtisaari, J. Frowein, M. Oreja, Report on the Commitment
of the Austrian Government to Common European Values [Praneöimas apie Austrijos
vyriausybés ìsipareigojimus bendrù Europos vertybiù atûvilgiu], 2000 m. rugséjo 8
d., 117 punktas. Taip pat ûr. Comité des SAGES, Leading by Example: A Human
Rights Agenda for the European Union for the Year 2000 [Sekant pavyzdûiu: Europos
Sàjungos 2000 metù ûmogaus teisiù darbotvarké], European University Institute,
1998, 19(e) punktas.
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EUMAP pasirinko stebéti ir analizuoti vienos paûeidûiamos maûumos grupés
padétì kiekvienoje iö penkiù didûiausiù ES valstybiù nariù, kad iötirtù jose apskritai
maûumù apsaugai skirtù ìstatymù ir institucijù bazés pajégumà; romù padétis
buvo stebima ir analizuojama Vokietijoje ir Ispanijoje, nes romù maûumoms
abiejose tose valstybése, kaip ir valstybése kandidatése, iökyla rimtù jù menkinimo
ir diskriminavimo problemù; Prancúzijos, Italijos ir Jungtinés Karalystés
musulmonai yra ypaæ svarbi grupé tikrinant, kaip valstybés vykdo ìsipareigojimà
rúpintis maûumù apsauga, nes jù yra daug ir ribotai jù asimiliacijai bei prisitaikymui
ìtakos turéjo tai, kad jie suvokia, jog skiriasi nuo vietinés daugumos, ir kad jù
bendruomenés palyginti neseniai atvyko ì Vakarù Europà. Démesì sutelkus ì
musulmonus, taip pat atsiskleidé direktyvos dél rasiù ir nekonkreæios maûumù
sampratos trúkumai, kadangi jù diskriminavimas turi ir religinì, ir etninì arba
rasinì aspektà.

Tokia stebésena, kokià atliko EUMAP, galétù búti atlikta tiriant bet kurios atskiros
maûumos grupés bet kurioje iö ES valstybiù nariù (arba visose) padétì. Jokia
maûumù apsaugos sistema - valstybés ar Sàjungos lygmeniu - néra tinkama, jei
ji saugo tik tam tikras, o ne visas maûumas arba tik tam tikrose vietose, o ne
visur; dél to tam tikros paûeidûiamos grupés padéties stebésena yra pravarti
sistemos veiksmingumui ir tvirtumui patikrinti. Vienas iö öio riboto projekto
tikslù yra ìrodyti, kad maûumù apsaugos stebésena platesniu mastu yra galima
ir reikalinga kuriant bendromis vertybémis grindûiamà Sàjungà. EUMAP remia
stebésenos plétimà siekiant iötirti paûeidûiamù maûumù grupiù padétì visoje ES.



STOJIMO Ì ES PROCESO STEBÉSENA: MAÛUMÙ APSAUGA

19ATVIROS VISUOMENÉS INSTITUTAS 2002

2. VALSTYBÉS KANDIDATÉS: VYRIAUSYBIÙ POLITIKOS
MAÛUMÙ APSAUGOS IR INTEGRACIJOS KLAUSIMAIS
ÌVERTINIMAS

Komisija savo parengtame „Plétimosi strategijos dokumente 2001“ paûyméjo,
kad „visose valstybése, kuriose yra didesnés romù bendruomenés, öiuo metu
yra ìgyvendinami veiksmù planai, skirti iki öiol plaæiai paplitusioms
diskriminavimo problemoms sprèsti ir vis dar nepaprastai sunkioms gyvenimo
sàlygoms gerinti“19 . Keletas valstybiù, turinæiù maûesnes romù bendruomenes,
bútent Lietuva, Lenkija ir Slovénija, taip pat yra priémusios tokias programas,
daugiausia savo iniciatyva. Komisija skatino Estijoje ir Latvijoje priimti gausiù
rusiökai kalbanæiùjù maûumù arba ne pilieæiù integracijos rémimo programas ir
palankiai jas vertino20 . Tai, kad visos valstybés kandidatés priémé tokias
programas, ne tik rodo, kad yra reaguojama ì stojimo reikalavimus, bet ir liudija
vyriausybiù pasiryûimà pozityviais veiksmais ìrodyti, kad jos paiso politiniù
kriterijù.

EUMAP 2002 m. maûumù apsaugos stebésenos ataskaitù I tome nagrinéjama,
kokiu mastu öi speciali politika ir programos buvo praktiökai ìgyvendintos. Nors
ataskaitose aptariamos konkreæios kiekvienos öalies programos, manoma, kad
iövadù reikömé apskritai veiksmingesnés maûumù apsaugos politikos formavimui
turétù búti platesnio masto. Iö tikrùjù dauguma vyriausybiù déjo daugiau pastangù
ir maûumù bendruomenéms léöù skyré daugiau nei reikéjo pagal öias programas,
bet tokia veikla öioje studijoje neaptariama21 .

Kadangi öios programos yra palyginti naujos, pradinis jù ìgyvendinimo etapas
iki öiol dar néra pasibaigès. Vis délto net ir öiame tarpsnyje galima ìvertinti
programù turinì, jù struktúrà bei ìgyvendinimo mechanizmus ir jau gautus
pirmuosius rezultatus. Be to, bútent öiame etape bútù naudingiausia ieökoti

19 Visà „Plétimosi strategijos dokumento“ tekstà ûr. <http://europa.eu.int/comm/
enlargement/report2001/index.htm> (naudotasi 2002 m. spalio 5 d.).

20 European Commission, 2001 Regular Report on Estonia’s Progress Towards Accession
[Europos Komisija, 2001 m. Reguliarioji ataskaita apie Estijos paûangà rengiantis
narystei ES], Brussels, 2001, p. 24, ûr. < http://europa.eu.int/comm/enlargement/
report2001/ee_en.pdf> (naudotasi 2002 m. spalio 9 d.).

21 EUMAP ataskaitose vyriausybiù politika maûumù klausimais néra vertinama paæia
plaæiausia prasme ar neapibréûtu laikotarpiu. Vertinamos tik specialios programos,
kurias valstybiù kandidaæiù vyriausybés priémé reaguodamos ì stojimo procesà, ir
jù ìgyvendinimas iki 2002 m. rugpjúæio. Nesistengiama nei uûfiksuoti, nei vertinti
maûumù naudai visù vyriausybés skirtù léöù. Pavyzdûiui, valstybés socialinés
pagalbos iömokos, jeigu jos nebuvo ìtrauktos ì öias programas, nepatenka ir ì EUMAP
ataskaitose apûvelgiamà sritì.
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veiksmingiausiù búdù uûtikrinti, kad ì programos ìgyvendinimo planà bútù
ìtraukta ir vyriausybés, ir pilietinés visuomenés organizacìjù, daûnai tampanæiù
vyriausybés partnerémis, atliekama stebésena bei vertinimas.

Nors tos programos yra gana ìvairios, kai kurios iö jù atspindi nepakankamai
platù poûiúrì ì maûumù apsaugà. Iökyla bendri, ìgyvendinimui atsiliepiantys
klausimai: neveiksmingas koordinavimas, léöù stygius, visuomenés paramos stoka
ir nepakakankamas politinés valios tvirtumas.

2.1 Programù turinys

Kai kurios vyriausybiù programos, bútent Bulgarijos, Æekijos, Vengrijos ir
Rumunijos, atspindi platù poûiúrì ì maûumù apsaugà, aiökiai konstatuodamos
ketinimà sprèsti diskriminavimo problemas ir puoseléti maûumù identitetà. Estijoje
ir Latvijoje, kur tikslingiausia itin daug démesio skirti rusiökai kalbantiems
gyventojams, vyriausybiù programose nekeliamas tikslas garantuoti visa
apimanæià maûumù apsaugà, bet jose labiau linkstama integracijà ì visuomenè
skatinti per valstybinés kalbos ìgúdûiù ugdymà.

Kai kuriose programose yra akivaizdi tiesioginé ES ìtaka: ekspertù pagalba remiant
politikos kúrimà ir rengiant teisés aktù projektus buvo teikiama Bulgarijoje,
Æekijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Vis délto diskriminavimas daugiausia yra
smerkiamas deklaratyviai. Ìstatymai ir politika, skirti kovai su diskriminavimu,
dar tik ima rastis; ten, kur jau egzistuoja, jie daûniausiai dar néra iöméginti.
Valstybés pareigúnai ir teisininkai dar néra pakankamai parengti, kad mokétù
taikyti esamas (arba numatomas) kovos su diskriminavimu priemones22 . ES
skatinamos, Bulgarija, Æekija, Estija, Latvija, Slovakija ir Vengrija perûiúri ir keiæia
savo teisés aktus, kad uûtikrintù ES direktyvos dél rasiù lygybés laikymàsi.
Rumunija jau priémé iösamius antidiskriminacinius ìstatymus ir émési kurti
institucinè bazè jù ìgyvendinimui garantuoti. Slovénijoje taip pat jau galioja
gana iösamús teisés aktai.

Nors romù kultúros apsauga daugeliui romù pilietinés visuomenés organizacijù
yra prioritetas, öi maûumù politikos dimensija né vienos vyriausybés programoje
néra pakankamai nuodugniai nuöviesta, nors integracija daûnai yra apibúdinama
kaip tikslas. „Socializavimo“ elementù ìtraukimas ì daugelì programù (Lenkija,
Lietuva, Slovénija ir Vengrija) iö tikrùjù rodo, kad romù kultúra vis dar yra
siejama su skurdu, nukrypimais nuo normos bei kitomis neigiamomis savybémis

22 Apie bendrà teiséjù mokymo, taip pat nespecializuoto teisinio mokymo ìvairiais
teisés klausimais apûvalgà ûr. EU Accession Monitoring Program, Monitoring the
EU Accession: Judicial Capacity [Stojimo ì ES stebésenos programa, Stojimo ì ES
proceso stebésena: teiséjù gebéjimas], Open Society Institute, Budapest, 2002
(rengiama iöleisti), ûr. <http;//www.eumap.org>.
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ir vertinama kaip nesiderinanti su daugumos visuomene. Pavyzdûiui, Slovénijos
uûimtumo didinimo programoje romù maûumos menkinimas ir segregacija yra
aiökinami „skirtingais gyvenimo lygiais ir romams búdingomis visai kitokiomis
moralinémis vertybémis [...]“. Romù integracijos ì Lietuvos visuomenè 2000-
2004 metù programoje kaip nepaliaujamo romù menkinimo prieûastys nurodomi
jù „kalbiniai, kultúriniai ir etniniai savitumai“. Polinkis romù vertybes laikyti
savaime menkesnémis pakerta pagarbà kultúrù skirtumams, kuri yra
daugiakultúrés visuomenés pamatas.

Abi valstybés, turinæios gausias rusiökai kalbanæiùjù maûumas, pirmenybè teikia
ne kalbos teisiù apsaugai, o jù kalbinei integracijai. Estijos integracijos programoje
teigiama, kad integracija yra dviejù krypæiù procesas. Taæiau joje numatytos
praktinés priemonés iö esmés yra susijusios su bendros kalbinés aplinkos, kaip
maûumos integracijà didinanæios priemonés, kúrimu. Maûumos atstovai yra
pareiökè susirúpinimà dél to, kad pabréûiant vien kalbos klausimà neatsiûvelgiama
ì kitas integracijos kliútis teisinéje ir politinéje srityse. Latvijos visuomenés
integracijos programoje taip pat skelbiama, kad yra remiamas maûumù
integravimas ir kad bútina ginti maûumù teises, bet nekalbama apie
diskriminavimà ir siúloma per maûai priemoniù maûumù identitetui puoseléti.
Iö tikrùjù Latvijos pareigúnai tvirtina, kad maûumù apsauga néra öios integracijos
programos tikslas.

Kad daugelyje valstybiù kandidaæiù bútù galima parengti visa apimanæià maûumù
politikà, trúksta iösamiù statistiniù arba kitokiù patikimù duomenù apie maûumù
grupiù padétì. Informacijos stygiù daûnai méginama pateisinti tuo, kad galioja
teisés aktai, garantuojantys asmens gyvenimo privatumà ir asmens duomenù
apsaugà. Vis délto kai kuriais atvejais akivaizdu, kad policijos skyriai ir kitos
vyriausybinés ûinybos renka bent jau neoficialius statistinius duomenis apie
maûumù grupes ir jù narius, tikriausiai paûeisdami duomenù apsaugos ìstatymus.

Taæiau daugeliu atvejù ìstatymai nedraudûia rinkti nevieöinamus asmens duomenis
ab initio; jie veikiau tiesiog reikalauja, kad bútù numatyti jù apsaugos
mechanizmai23 . Kai kurios ES valstybés narés, kaip antai Jungtiné Karalysté,
ìrodé, kad tokie duomenys gali búti renkami geriems tikslams ir gali padéti
rengti tikslingesnè, veiksmingesnè vieöàjà maûumù apsaugos gerinimo
nepaûeidûiant asmens gyvenimo privatumo politikà. Turétù búti sukurti atitinkami
mechanizmai, leidûiantys rinkti veiksmingam stebéjimui reikalingus etninio ir
rasinio pobúdûio statistinius duomenis; öie mechanizmai turétù búti rengiami ir
naudojami bendradarbiaujant su maûumù atstovais, kad bútù maûiau baiminamasi,
jog tokiais duomenimis gali búti piknaudûiaujama.

23 Ûr. Ethnic Monitoring and Data Protection - the European Context [Etniniù maûumù
stebésena ir duomenù apsauga - Europos kontekstas], Central European University
Press. - INDOK, Budapest, 2001.
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2.2 Programù ìgyvendinimas: koordinavimo ir gebéjimù
problemos

Maûumù apsaugos ir integracijos programù ìgyvendinimas neìgijo visa apimanæio
masto. Daugeliu atvejù padaliniai, atsakingi uû jù ìgyvendinimo koordinavimà,
patys yra nustumti ì paöalius, dirba varûomi léöù, darbuotojù ir politinés paramos
stygiaus.

Vyriausybinés maûumù apsaugos programos yra politikos dokumentai, o ne
teisés aktai; dél to padaliniai, tiesiogiai atsakingi uû jù tobulinimà ir ìgyvendinimo
prieûiúrà, yra specializuoti departamentai prie ministerijù. Taæiau öie padaliniai
retai kada turi ìgaliojimus nuveikti kà nors daugiau negu rengti ataskaitas
naudodami dalyvaujanæiù ministerijù savanoriökai teikiamà informacijà ir neturi
ìgaliojimù operatyviai bei veiksmingai koordinuoti kitù vyriausybés institucijù
veiklà.

Bulgarijoje Nacionalinei etniniù ir demografiniù reikalù tarybai (toliau - NEDRT)
buvo pavesta apskritai koordinuoti maûumù politikà ir vadovauti romams skirtai
vyriausybés programai24 . Taæiau NEDRT neturi ìgaliojimù iö kitù vyriausybés
tarnybù reikalauti ìgyvendinti programà. Ji disponuoja menkomis léöomis25 . Todél,
nors popieriuje pamatiné programa neretai yra laikoma viena iö iösamesniù
regione, jos ìgyvendinimas beveik visiökai sustojo. Rumunijoje Jungtinis
stebésenos ir ìgyvendinimo komitetas ne tik turi per menkus ìgaliojimus, bet ir
rinkdavosi labai nereguliariai, o jo darbe neretai dalyvavo ûemesnio lygio
darbuotojai, neìgalioti atitinkamù ministerijù vardu priimti sprendimù. Vengrijos
tarpûinybinis komitetas gali siúlyti vyriausybei sprèsti klausimus tais atvejais,
kai ministerijos neìvykdo savo ìsipareigojimù pagal vyriausybinè romù programà,
bet negali pareiköti savo nepritarimo ar nesutikimo siùsdamas praneöimus
vyriausybei, jei nebuvo imtasi atitinkamù veiksmù.

Nors ir turétù búti imamasi priemoniù koordinavimo mechnizmams uûtikrinti,
parama ir ìgaliojimai, reikalingi, kad jie bútù veiksmingi, Estijos, kur Integracijos
programos tvarkomasis komitetas, atrodo, sklandûiai bendradarbiauja su
dalyvaujanæiomis ministerijomis, patirtis rodo, kad tokie padaliniai gali búti veiklús
ir nesuteikus jiems prievartos galiù; tais atvejais, kai programù tikslù svarba yra
pripaûìstama vyriausybés lygmeniu, administravimas yra veiksmingesnis, o
koordinavimas - sékmingesnis.

24 Lygiateisio romù integravimo ì Bulgarijos visuomenè pamatiné programa ir
vyriausybés visa apimanæios programos „ûmonés yra Bulgarijos turtas“ skirsnis
„Maûumù integravimas“.

25 Ypaæ menkas finansavimo lygis taip pat buvo pastebétas Lenkijoje, Lietuvoje,
Rumunijoje ir Sovénijoje.
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Be to, nesant deramo koordinavimo, kyla pavojus, kad net ir kitais poûiúriais
geri sumanymai leis tik laikinai atidéti ìsisenéjusiù problemù sprendimà. Æekijos
Vyriausybés 2000 m. romù bendruomenés nariù rémimo jiems integruojantis ì
visuomenè politikos koncepcija nustato aiökià perspektyvà ûmogaus ir maûumù
teisiù atûvilgiu ir pateikia tvirtà konceptualù pamatà. Taæiau pasigendama
veiksmingo centrinés valdûios koordinavimo, o praktinis ìgyvendinimas
daûniausiai apsiriboja ad hoc projektais, kuriuos ìvairios ministerijos ìgyvendina
savo nuoûiúra, neretai negaudamos reikalingo finansavimo arba finansuojamos
tik ribotà laikà; nors kai kuriù iö öiù projektù ìgyvendinimo rezultatai buvo
teigiami, jù tarpusavio sàsaja ir sàsaja su paæia koncepcija yra menka. Jei nebus
suderintù priemoniù, kuriomis bútù kovojama su sistemingu diskriminavimu ir
siekiama teisinio bei institucinio lygmens pokyæiù, tokiù projektù ìgyvendinimo,
kaip giliai ìsiöaknijusiù problemù sprendimo búdo, poveikis bus menkas ir
trumpalaikis; nesant politinés valios grieûæiau laikytis koncepcijos, vargu ar galima
tikétis struktúriniù pokyæiù, o valstybés ir vietos vieöojo administravimo institucijos
rimtai neûiúrés ì jos ìgyvendinimà.

Slovakijoje, nepaisant pastarojo meto pastangù sustiprinti administracinius
gebéjimus ìgyvendinti vyriausybés strategijà, ministerijù veikla koordinuojama
prastai, nes néra mechanizmo, leidûianæio reikalauti, kad jos aktyviai dalyvautù.
Finansavimas iö valstybés biudûeto yra nepakankamas.

Latvijoje dauguma iki öiol pagal integracijos programà ìgyvendintù veiklos
priemoniù buvo inicijuotos dar iki jos priémimo. Nors jos ìgyvendinimui skirti
administravimo ir finansavimo mechanizmai pradéjo veikti visai neseniai, jau
dabar problemù kyla dél veiksmingo ìvairiù valstybiniù ir nevalstybiniù struktúrù
koordinavimo stokos ir aiökios ìgyvendinimo strategijos nebuvimo.

Slovénijos programoms, skirtoms romù maûumai, taip pat trúksta tinkamù
centriniù prieûiúros mechanizmù, uûtikrinanæiù sklandù finansavimà. Pagal
bendràjà Priemoniù programà, priimtà 1995 m., uû visapusiökà jos ìgyvendinimà
yra atsakinga vyriausybiné Tautybiù tarnyba. Taæiau iö tikrùjù néra ministerijos
ar vyriausybinés ìstaigos, numaæiusios romù programoms skirti léöù, kuriù jos
skiria kitoms pripaûintoms maûumù grupéms. Vietos savivaldos ìstaigos taip pat
yra siúliusios, kad priimant sprendimus dél finansavimo Tautybiù tarnybai bútù
suteikta daugiau galiù negu atskiroms ministerijoms, kurios néra taip gerai
informuotos apie romù padétì, ir ji turétù búti atsakinga uû tù léöù skirstymà
vietos valdûios institucijoms.

Specialiù programù maûumoms priémimas siejasi ir su tam tikrais pavojais. Jomis
pasinaudodama valstybé gali méginti atsikratyti pareigos teikti maûumoms
apsaugà, iömokas ir paslaugas, kurios turi búti teikiamos visiems. Per maûai
rúpintasi, kad romù bendruomené kuo geriau suvoktù, jog vyriausybés politika
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visais atûvilgiais turétù sudaryti jiems sàlygas inter alia ìgyvendinti savo
pagrindines teises ì övietimà, bústà ir sveikatos prieûiúrà. Nors specializuotos
programos gali búti labai svarbios konkreæioms maûumos bendruomenés
reikméms tenkinti, reikétù stengtis neleisti atsirasti nuomonei, kad romai néra
ìtraukiami ì bendras skurdo maûinimo ar övietimo standartù gerinimo programas.

Tuo paæiu metu specialiù pataréjù ar padaliniù, kurie rúpinasi maûumù identiteto
ir kultúros puoseléjimu, neturétù búti praöoma imtis socialinés valstybés paramos
funkcijù. Pavyzdûiui, Vengrijoje maûumù savivaldos atstovù kartais praöoma
sprèsti klausimus, susijusius su socialine valstybés parama, nors iö tikrùjù tai yra
vietos valdûios pareiga. Æekijos ir Slovakijos „pataréjams romù reikalams“, kurie
turi padéti formuoti vietos valdûios politikà ir rengti projektus, kaip gerinti romù
padétì, buvo primestas socialiniù darbuotojù vaidmuo, t. y. darbas, kuriam jie
neturi profesinio pasirengimo ir kurio dél to negali atlikti.

Nors maûumoms palankios priemonés pateisintinos praktiökai uûtikrinant vienodà
prieitì, jos neturi búti laikomos esminiù valstybés funkcijù pakaitalu. Pataréjù
pareigybés turétù búti aiökiau apibéûtos, programose visada turétù búti pateikti
nurodymai jas ìgyvendinantiems pareigúnams ir „informacijos sklaidos
komponentai“, kurie leistù plaæiajai visuomenei daugiau suûinoti apie programù
tikslus ir valstybés valdûios pareigúnù pareigas.

2.3 Decentralizavimas: vietos valdûios vaidmuo

Keleto valstybiù, bútent Æekijos, Lenkijos, Slovakijos, Slovénijos ir Vengrijos,
centrinés institucijos, atsakingos uû vyriausybés politikos maûumù klausimais
formavimà ir vykdymà, néra pakankamai kompetentingos, kad galétù deramai
paveikti vietos vieöàjà administracijà. Dél to pastangoms vykdyti reformas
nacionaliniu lygmeniu, ypaæ reformas, kurios neatitinka plaæiai paplitusiù nuostatù
ir sampratù, prieöingù tam, kad maûumù grupéms bútù taikoma „ypatinga tvarka“,
gali pakenkti vietos opozicija ir kartais prieötaringa vietos politika.

Æekija, Lenkija, Rumunija ir Slovakija, atsiûvelgdamos ì tai, kad ì programù
ìgyvendinimà svarbu ìtraukti vietos vieöàjà administracijà, decentralizavo
atsakomybè ir paskyré vietinius ir regioninius specialistus ar pataréjus romù
klausimais. Kai kuriais atvejais öias pareigas einantys asmenys sugebéjo atkreipti
visuomenés démesì ì vyriausybés programas, padéti romù bendruomenéms ir
vietos valdûios padaliniams sklandûiau bendrauti ir geriau suprasti vietiniù romù
bendruomeniù reikmes. Taæiau dauguma jù dirba gaudami per menkà institucinè
paramà, nelabai suvokdami savo kompetencijà ir búdami öiam darbui per menkai
specialiai parengti arba iövis neparengti. Be to, po vieöojo administravimo
reformos Æekijos centriné vyriausybé nebegali reikalauti, kad naujos regioninés
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valdûios institucijos turétù pataréjus romù klausimais, kaip galéjo daryti esant
ankstesnei rajonù sistemai, ir dél to öios iniciatyvos ateitis yra neaiöki. Slovakijoje
iki öiol buvo paskirta tik keletas tokiù pataréjù.

Rumunijoje, pavyzdûiui, „specialistai romù klausimais“ visoje öalyje buvo paskirti
merijose. Daugelis iö jù buvo parinkti ir paskirti labai neskaidriu ir politizuotu
búdu, atsiûvelgiant vien ì priklausymà romù politinei partijai. Kiti yra tiesiog
valstybés tarnautojai, kuriems, be einamù pareigù, dar buvo priskirtas ir
„specialisto romù klausimais“ rangas, tam specialiai neparengus ir nesuteikus
paramos. Vienas apskrities romù reikalù biuro darbuototojas saké, kad „öie
valstybés tarnautojai neturi nei ûiniù, nei stimulo, kad galétù dirbti ir sprèsti
romù problemas; tai jiems téra dar vienos pareigos“26 . Didelis búrys kvalifikuotù
romù, daugelis iö kuriù pasinaudojo sékminga Övietimo ministerijos treæiosios
pakopos pozityviù veiksmù programa, taip pat tie, kurie turi didelè darbo
nevyriausybinése organizacijose patirtì, pagal savo iömanymà ir iniciatyvumà
tiktù tokioms pareigoms.

Decentralizavimas ìgyvendinant ir 1995 m. Pagalbos romams priemoniù programà,
ir Uûimtumo programà Slovénijoje pasirodé esàs veiksminga priemoné ìvairioms
opioms romù bendruomeniù problemoms sprèsti. Taæiau sistema, kai dauguma
su programomis susijusiù sprendimù paliekama priimti vietos valdûios
institucijoms, turi keletà rimtù trúkumù. Pirmiausia, nesant pusiausvyrà
uûtikrinanæio koordinavimo centrinés valdûios lygmeniu, beveik nebuvo palankiù
sàlygù kopijuoti sékmingas programas arba jomis remtis; be to, vietiniai pareigúnai
buvo per maûai mokyti arba menkai parengti ìgyvendinti romù projektus. Vietos
lygmeniu yra menkai pripaûìstamas diskriminavimo vaidmuo kompromituojant
siekimà sudaryti palankias sàlygas romams, o daugelis valstybés tarnautojù
nebeslepia savo itin neigiamo nusistatymo, jau iö pat pradûiù ûlugdydami
konstruktyvius santykius (ir perspektyvà juos plétoti) su romù bendruomenémis.

Nors decentralizavimas gali búti naudingas skatinant vietinè iniciatyvà ir didinant
vietos valdûios bei bendruomeniù atsakomybè, jis turétù búti derinamas su
bútinybe ìsteigti vyriausybés lygmens institucijà, turinæià kompetencijà, gebéjimus
ir ìgaliojimus. Vietos pareigúnai, skiriami tvarkyti ar priûiúréti specialiù romams
ar kitoms maûumoms skirtù projektù ìgyvendinimà, turétù búti specialiai parengti,
kad bútù galima uûtikrinti, jog jie gerai suvokia programos tikslus ir siekius,
ûino, kokia yra aukötesnio lygio politiné parama programai ir kokia yra maûumù
grupiù, su kuriomis jiems teks dirbti, kultúra bei padétis. Toks specialus rengimas
galétù búti organizuojamas ir vykti bendradarbiaujant su vietos maûumù atstovais.

26 Pokalbis su romù reikalù specialistu V. Gotu. Apskrities romù reikalù tarnyba,
Galaûi, 2002 m. rugpjúæio 1 d.
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2.4 Vertinimas ir vertinimo iövados

Valstybiù kandidaæiù vyriausybés vis labiau suprato savo priimtù maûumù
apsaugos programù reguliaraus vertinimo ir vertinimo iövadù svarbà.

Paûymétina, kad nors Vengrijos vyriausybé ir nesiémé oficialiai vertinti dabartinio
romù padéties gerinimo priemoniù paketo, ilgalaikés strategijos nuostatù rengimas
susilauké didesniù vieöuomenés diskusijù ir daugiau pastabù. Be to, priimtos
nuostatos rodo, kad tam tikros prielaidos, kuriomis yra grindûiama dabartiné
politika, buvo ginæijamos, ir dabartiné programa, jà plaæiau vieöai aptarus ir iö
romù atstovù gavus daugiau informacijos, gali búti iö dalies pakeista.

Kelete valstybiù, nesant konkreæios paûangos ìgyvendinant programas,
neiövengiamai buvo suvarûyta stebésenos veikla. Rumunijoje vyriausybé anksti,
2002 m. balandì paskelbusi vidaus vertinimo ataskaità, parodé esanti pasiryûusi
atlikti Romù padéties gerinimo strategijos programos ìgyvendinimo stebésenà27 .
Taæiau ataskaita dél informacijos apie ìgyvendinimà trúkumo yra nepakankamai
iösami - dél sunkumù renkant duomenis iö atitinkamù ministerijù ji buvo parengta
pavéluotai.

Kad vyriausybinés stebésenos ataskaitos taptù nuodugnaus vieöo svarstymo
pagrindu ir priemone visuomenei geriau supaûindinti su programos tikslais ir
jos ìgyvendinimo rezultatais, jos turi búti vieöai prieinamos. Iösamios, profesionaliai
pateiktos ir vieöai prieinamos yra Estijos vyriausybés metinés ûiniasklaidos ir
bendrosios stebésenos ataskaitos. Nors Slovénijoje, pasak praneöimù, vyriausybé
ir buvo parengusi kai kurias ìgyvendinimo ataskaitas, jos nebuvo prieinamos
visuomenei arba vietos valdûios pareigúnams. Dél to jomis buvo nepakankamai
pasinaudota tobulinant esamus projektus ir remiantis ankstesne patirtimi rengiant
naujus projektus.

Æekijos 2000 m. koncepcijoje yra nustatytas reikalavimas jà kasmet iö naujo
ìvertinti ir atnaujinti. Taip atveriama vertinga galimybé reguliariai grìûti prie jos
ir jà iö dalies keisti, atsiûvelgiant ì ìgyvendinimo metu ìgytà patirtì; nors atnaujintù
variantù kokybé tam tikru mastu nukentéjo dél skurdûios ar neiösamios
informacijos, gautos iö dalyvaujanæiùjù ministerijù, ir nepakankamo gebéjimo
rinkti bei kaupti informacijà, pati idéja laikyti stebésenà sudedamàja koncepcijos
ìgyvendinimo dalimi yra gera. Slovakijoje metinés vertinimo ataskaitos taip pat
daugiausia yra apraöomojo pobúdûio, æia néra mechanizmù tù rúöiù veiklos,
kuri vykdoma nenutrúkstamai, veiksmingumui vertinti.

27 Vieöosios informacijos ministerija, „Ìgyvendinimo padéties ataskaita“, Bukareötas,
2002 m. balandis, p. 4.
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Lietuvoje néra apûvelgta, kaip yra atliekamos romù integracijos programoje
nubréûtos uûduotys; iö tikrùjù esama tam tikros painiavos dél to, kuo ìvairús
sumanymai gerinti romù padétì yra su ta programa susijè.

2.5 ES finansavimas ìgyvendinimui remti

ES paramos svarba buvo didûiausia ne tik skatinant priimti maûumù apsaugos ir
integracijos programas, bet ir remiant jù ìgyvendinimà. Kai kuriais atvejais,
pavyzdûiui, Bulgarijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje, ìgyvendinimas nemaûai priklausé
nuo tarptautinio finansavimo; vyriausybés programas finansavo minimaliai. Estija,
Latvija, Slovakija ir Vengrija taip pat gavo daug léöù iö ES ir kitù tarptautiniù
öaltiniù, bet programù ìgyvendinimui nemaûai léöù skyré ir vyriausybés.

Bulgarijoje ES gerai ìvertino pamatinés programos priémimà ir jos ìgyvendinimà
komentavo savo reguliariosiose ataskaitose. Taæiau skirstant ES léöas su romais
susijusiems projektams nebuvo nuosekliai laikomasi toje programoje numatytù
strategijos krypæiù, o reguliariosiose ataskaitose paskelbtoms pastaboms trúko
akcentù ir konkretumo, kad bútù skatinama labiau laikytis programos tikslù.
Rumunijoje ES vis délto parémé savo pagiriamuosius ûodûius vyriausybés
strategijoje pasirinktam decentralizavimo principui, pirmiausia skirdama
finansavimà vietinéms iniciatyvoms ir eksperimentiniams projektams,
skatinantiems vietos valdûios institucijù ir romù grupiù partnerystè. Æekijoje ir
Slovakijoje, nors ES léöomis buvo paremtas daugelio atitinkamù vyriausybiù
nustatytù prioritetiniù sriæiù finansavimas, per maûai léöù buvo skirta rimtam
uûimtumo problemos sprendimui. ES léöomis turétù búti paremti tie tikslai,
kuriù siekti valstybiù kandidaæiù vyriausybéms sunkiai sekasi.

Dar prieö Estijos vyriausybei priimant 2000 m. integracijos programà ES keletà
metù prisidéjo prie programos tikslù finansavimo. Kaip ir pati integracijos
programa, PHARE léöos daugiausia buvo skirtos estù kalbos mokymui. Taæiau
2001 m. reguliariojoje ataskaitoje buvo paûyméta, kad deramas démesys ir léöos
turi búti skiriami visiems integracijos programos elementams, veikiausiai siekiant
priminti teisinè ir politinè sritis, kurios iki tol buvo laikomos ne tokiomis
svarbiomis. Kadangi daugiau kaip du treædaliai viso programos finansavimo
2000 m., ìskaitant PHARE léöas, buvo skirta priemonéms, susijusioms su kalbos
mokymu, kaip paæios ES finansavimo prioritetai turétù búti pabréûiamos
priemonés, skirtos didinti natúralizacijos spartai, remti maûumù ûiniasklaidai ir
kitiems nekalbiniams tikslams.

Æekijoje ir Slovakijoje tarp PHARE projektus ìgyvendinanæiù organizacijù romù
nevyriausybinéms organizacijoms, kaip matyti, tenka labai nedidelé léöù dalis,
nors öis klausimas buvo keliamas ir daugelyje kitù valstybiù, be kita ko, ir
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Estijos maûumù nevyriausybiniù organizacijù. Iö dalies tai galima paaiökinti
nepaprastai sudétinga paraiökù pateikimo ir atsiskaitymo tvarka. Bet negalima
pamiröti, kad daûnai bútent maûesnés ar su konkreæia vietove susijusios grupés
turbút geriausiai supranta, kaip galima pagerinti paprastù romù padétì.

ES ir kiti tarptautiniai donorai turétù uûtikrinti, kad bútù atrenkami pasiúlymai,
kurie turi patikimas sàsajas su numatomais naudos gavéjais, kurie rodo, kad jù
poreikiai yra suprantami, taip pat kad vietinés bendruomenés dalyvautù aptariant
joms rúpimas problemas ir jù sprendimo búdus. ES programù tvarkytojai turétù
dar kartà apsvarstyti ir pakeisti paraiökù pateikimo ir rémimo léöù administravimo
tvarkà, kad ji bútù paprastesné ir skaidresné; skelbdami konkursus paramai
gauti, potencialiems paraiökù pateikéjams tose öalyse jie taip pat turétù numatyti
mokymà ir pagalbininkus. Didéjant ES finansavimui Vidurio Europos ir Baltijos
valstybéms, tokia forma teikiamos pagalbos svarba tikriausiai bus dar didesné.

2.6 Maûumù dalyvavimas

Maûumù dalyvavimas rengiant, ìgyvendinant ir vertinant jù naudai skirtas
programas buvo pabréûiamas daugelio tarptautiniù organizacijù28 , ìskaitant ES.
Maûumù dalyvavimas yra svarbus ne tik dél paties dalyvavimo, bet ir dél programù
veiksmingumo. Programos, kuriose atsispindi maûumù perspektyvos ir
démesingumas maûumù reikméms bei rúpesæiams, maûumù bendruomenéms
tikriausiai bus labiau priimtinos; projektai, kuriuos rengiant, ìgyvendinant ir
vertinant aktyviai dalyvauja maûumos, veikiausiai bus labiau priimtini daugumos
visuomenei ir sudarys palankesnes integracijos sàlygas negu alternatyvios
priemonés, kaip antai labdaros dalijimas ar socialiné öalpa.

Ìûvalgos, kad romai sàmoningai piktnaudûiauja socialinés gerovés sistema, vyrauja
visame stoti ì ES besirengianæiame regione. Programos, kurios numato romams
suteikti svarbiausià, vadovaujamàjì, sprendûiamàjì vaidmenì, yra svarbios siekiant
atremti plaæiai ìsigaléjusias klaidingas nuomones, kad romai „yra labiau linkè
gyventi iö socialiniù iömokù“, „nenori nieko geresnio“, „nesuinteresuoti mokytis“
ar „labiau linkè gyventi kartu“, kuriomis stengiamasi pateisinti ìvairaus pobúdûio
diskriminacines apraiökas ir politikà.

Daugelyje valstybiù méginimai gerinti galimybes didinti romù uûimtumà yra
siejami su vieöùjù darbù projektais. Vieöùjù darbù projektai Slovénijos romams
yra svarbiausias vyriausybés remiamo uûimtumo öaltinis. Nors tokie darbai neûada

28 Ûr., pvz., Organization for Security and Cooperation in Europe, The Situation of
Roma and Sinti in the OSCE Area, High Commissioner on National Minorities
[Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, Romù ir sinti padétis ESBO
teritorijoje, Vyriausiasis komisaras nacionaliniù maûumù reikalams], 2001.
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nei nuolatiniù pajamù, nei palankiù sàlygù ìgyti darbo rinkai reikalingù ìgúdûiù,
tokiù darbù paklausa ir toliau lenkia pasiúlà. Vieöùjù darbù programos buvo
ìgyvendintos Æekijoje ir Slovakijoje, bet jù efektyvumas sprendûiant ilgalaikio
uûimtumo problemà buvo abejotinas. Kadangi vieöieji darbai daûniausiai yra
susijè su fiziniu darbu, jie paprastai numatomi tik vyrams; labai nedaug yra
projektù, skirtù moterù gebéjimui gauti darbà didinti.

Keletas projektù, Estijoje ir Latvijoje ìgyvendintù pagal integracijos programas,
buvo skirta kovai su nelygybe uûimtumo srityje; daugiausia démesio æia skiriama
kalbos mokymuisi. Gerinant darbuotojù kalbos ìgúdûius siekiama skatinti didesnì
darbo jégos lankstumà bei mobilumà ir didinti galimybes ìsidarbinti.

Tinkamo latviù kalbos mokéjimo reikalaujama ir iö norinæiùjù gauti valstybés
ìdarbinimo tarnybos pagalbà, taip pat kai kurias darbo vietas privaæiame
sektoriuje.

Slovénijoje projektai, parengti konsultuojantis su romais, pasirodé esà sékmingesni
ir ilgaamûiökesni negu projektai, sumanyti vienù vietos valdûios institucijù,
kurioms, matyt, labiau rúpéjo savivaldybés, o ne romù bendruomenés reikmés.
Nepakankamai tikslingi projektai duoda maûiau akivaizdûios naudos tikslinei
grupei ir neskatina ilgam tapti nepriklausomais nuo socialinio aprúpinimo ar
kitù valstybés paramos formù. Vertinant vienà projektà, Rumunijoje ìgyvendintà
remiant romams skirtam ES partnerystés fondui, taip pat paaiökéjo, kad vietos
valdûios pareigúnai ir romù partneriai labai skirtingai suprato projekto tikslus.
Romai ì projektà ûiúréjo kaip ì tiesioginés pagalbos dalyviams öaltinì, o
savivaldybés atstovai pirmenybè teiké savivaldybés interesams ir profesinì rengimà
laiké öalutiniu dalyku. Dél to jame dalyvavusiù romù netenkino jiems skirtas
vaidmuo, o oficialiame ìvertinime taip pat buvo padaryta iövada, kad romai
turéjo búti labiau ìtraukti29 .

Vengrijoje rengiant vyriausybés programà iö pradûiù per maûai démesio buvo
skirta maûumos ìvesæiai. Taæiau nurodymuose dél paskesnés strategijos labiau
pabréûiamas aktyvus romù dalyvavimas, jù nepriklausomumo skatinimas ir
búsimo romù interesams atstovaujanæiù organizacijù vaidmens didinimas
integracijos ì ES procese. Atsiûvelgiant ì öià prioritetù kaità, 2002 m. vasarà prie
ministro pirmininko kanceliarijos buvo ìsteigtas naujas patariamasis padalinys;
jame daugumà sudarys romù politiniù ir pilietinés visuomenés sluoksniù atstovai.

Estijai rengiant integracijos programà buvo menkai remiamasi maûumos
organizacijomis ir prie jos ìgyvendinimo buvo menkai prisidedama (nors véliau
reikalai ir pageréjo). Todél skirtumas tarp to, kaip integracijos tikslus ir prioritetus

29 MEDE vertinimo mikrofilmas, „Ekologiniù sargù korpuso steigimas aukötutinio Timiöo
kaimiökajame rajone, Karaöo-Sverino apskrityje“ (PFRO 322), Cluj Napoca, 2002.
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supranta maûuma, ir to, kaip juos suvokia dauguma, neiönyksta, o siekiant abi
puses tenkinanæiù rezultatù turi búti ieökoma iöeiæiù. Vertinimai, nors ir reguliarús,
iösamús ir vieöai prieinami, pasak praneöimù, davé maûai peno pamàstymams,
kaip geriau paöalinti programos trúkumus, kuriuos joje mato rusiökai kalbanti
bendruomené.

Latvijoje, nors integracijos programa yra grindûiama pamatiniu dokumentu, dél
kurio, ìskaitant maûumù konsultantus, buvo plaæiai diskutuojama ir kuris buvo
atitinkamai pataisytas, maûumos, kaip autoriai, tiesiogiai menkai dalyvavo. Ì
programos ìgyvendinimà maûumos taip pat buvo menkai ìtrauktos, nors
pastaruoju metu stengtasi maûumù nevyriausybines organizacijas ir pilietinè
visuomenè labiau pasitelkti.

Romù ir kitù maûumù bendruomenése atsirandantys politiniai bei pilietinés
visuomenés judéjimai ûada tapti vis galingesne lobistine jéga, ginanæia maûumù
interesus; jie gali padéti uûtikrinti, kad bútù vykdomi vyriausybés ìsipareigojimai
romams ir kaip maûumoms, ir kaip platesnés visuomenés nariams. Kaip pasaké
vienas iö Bulgarijos romù vadovù, „turime vienà dokumentà, pamatinè programà,
kuris rodo, kad galime vienytis bendram reikalui“. Romù ir kitù maûumù atstovams
telieka sutelktomis pastangomis siekti, kad jau parengtos maûumù apsaugos
programos bútù veiksmingiau ìgyvendinamos.

2.7 Maûumù atstovavimas

Siekdamos gauti ìvesties duomenù iö maûumù bendruomeniù, vyriausybés neretai
tai daré per kokì nors oficialù atstovà. Toks búdas yra susijès su tam tikrais
sunkumais. Pirma, skiriant arba renkant vienà atstovà (arba atstovaujamàjì
padalinì) néra atskleidûiama maûumù gyventojù ìvairové. Antra, tuomet dar
labiau ìtvirtinamas priklausomumas. Atstovaujamieji padaliniai priklauso nuo
vyriausybés politinés ir biudûetinés paramos, dél to maûiau tikétina, kad jie
vertins kritiökai. Galiausiai, palaikant ryöì tik su tam tikrais atstovais ir atstumiant
kitus, maûumù bendruomenése atsiranda trintis ir savitarpio nepasitikéjimas.

Kai kuriose valstybése kandidatése veikia mechanizmai, uûtikrinantys atstovavimà
maûumoms parlamente ar vietos valdûios lygmeniu. Öios priemonés yra svarbios
uûtikrinant maûumù dalyvavimà, bet kelete valstybiù vyriausybés politika turéjo
tendencijà iökreipti arba netgi supaprastinti öì procesà, ir tai neigiamai atsiliepé
programos veiksmingumui.

Vengrijoje Maûumù ìstatymu nacionaliniu ir vietos lygmeniu buvo nustatyta
maûumù savivaldos sistema. Öi sistema tarp romù grupiù sukélé vidinè ìtampà,
nes vyriausybé buvo linkusi pasikliauti nacionaline romù savivalda, kaip
vieninteliu „oficialiu“ romù atstovu öalyje. Vyriausybé, rengdama sprendimus,
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turinæius poveikì romù bendruomenéms, iö esmés tarési tik su nacionaline romù
savivalda, nors kitos organizacijos laikési kitokiù poûiúriù ir nuomoniù.
Pasikliovimas tik viena organizacija, kuri pati yra priklausoma nuo vyriausybés
teikiamo finansavimo ir paramos, siejasi su rizika, kad ta organizacija gali búti
lengvai kontroliuojama. O juk bet kuri organizacija, iö baimés netekti vyriausybés
paramos nepateikianti svariù ar kritiökù rekomendacijù, maûumos bendruomenéje
gali greitai prarasti teiséto atstovo padétì. Maûumù ìstatymas turétù búti dar
kartà apsvarstytas ir iö dalies pakeistas, kad skatintù ìvairesnì atstovavimà
nacionaliniuose patariamuosiuose padaliniuose.

Rumunijoje pagal nuostatas, leidûianæias maûumoms atstovauti tais atvejais, kai
jos negali perûengti minimalaus rinkéjù balsù skaiæiaus ribos, Romù
socialdemokratù partijai (RSDP) parlamente priklauso vienintelé romams skirta
vieta. Taæiau daugiausia dél to, kad vyriausybé konsultavosi vien su RSDP, ì öià
organizacijà buvo imta ûiúréti kaip ì vienintelì romù atstovà visais lygmenimis,
priémimo ì administracinì darbà taisyklés buvo ignoruojamos ir kandidatai ì
vietinius valstybés tarnybos postus buvo atrenkami tik remiantis tuo, kad juos
pasiúlé RSDP. Pasak kai kuriù romù aktyvistù, tai, kad vyriausybé rémési
vienintele politine organizacija kaip atstovaujanæia visam romù politiniù ir
pilietiniù organizacijù spektrui, sukélé Romù NVO bendrijos susiskaldymà.

Latvijoje maûumù atstovai dél skaidrumo stokos kritikavo NVO (ìskaitant maûumù
NVO) atstovù atrankà ì tarybà, kuri priûiúri Visuomenés integracijos fondo darbà.

Vyriausybés turétù dirbti kartu su maûumù bendruomenémis, kad sukurtù
tobulesnius maûumù dalyvavimo visuomenés gyvenime mechanizmus, galinæius
uûtikrinti kiek ìmanoma platesnì maûumù interesams atstovaujanæiù grupiù
spektrà. Tais atvejais, kai siekiant palengvinti vyriausybés ir maûumos
bendruomenés tarpusavio susiûinojimà yra iölaikomos vienintelio oficialaus
derybù partnerio institucijos, turétù búti sukurti alternatyvús mechanizmai,
skatinantys öias institucijas plaæiai tartis su kitomis maûumos organizacijomis.

Iö to, kad maûumos aktyviau ìsitrauks ì politikos formavimà, kad bus nustatyta
tinkamiausia praktika ir keiæiami ar atmetami menkaveræiai projektai, tikrai bus
nauda ir vyriausybéms, ir maûumù bendruomenéms.

2.8 Visuomenés parama

Politika, kuri buvo nustatyta daugiausia tam, kad bútù laikomasi ES reikalavimù,
nepaisant to, ar ji buvo priimta gera valia ir turint dorù ketinimù, nebútinai atspindi
visiökà vieöosios nuomonés pasikeitimà: iö tikrùjù ES raginimai gerinti maûumù
padétì daugumà sudarantiems gyventojams neretai keldavo apmaudà, o politikai
tuos raginimus vertino kaip neteisétà ir nepageidaujamà kiöimàsi ì vidaus reikalus.
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Paprastai manoma, kad bet kuriai didelio masto politinei programai ìgyvendinti
yra reikalinga plati visuomenés parama, bet greita stojimo proceso sparta reiöké,
kad visuomenés paramos vyriausybés politikai teikimas daûnai buvo atidéliojamas
dél platesnio stojimo imperatyvo. Priemones, kuriù buvo imtasi, kad bútù
laikomasi ekonominiù reikalavimù, politiniai vadovai gali daug lengviau pateisinti
ekonomine nauda, kurios daugelis tikisi iö narystés Sàjungoje. Taæiau nauda ir
pranaöumai, kuriù visuomené gali tikétis iö to, kad apskritai pagerés maûumù
padétis, nebuvo ìtikinamai paaiökinti.

Iö tikrùjù prieöinimasis pozityviù priemoniù, skirtù romù padéæiai gerinti arba
integracijai skatinti, ìgyvendinimui buvo viena iö pagrindiniù kliúæiù, trukdûiusiù
veiksmingai ìgyvendinti programas. Pavyzdûiui, Slovénijoje vienas vietos valdûios
pareigúnas pasaké, kad politikai sàmoningai neteikia romù programoms
pirmenybés, nes neigiamai reaguotù vietiniai ne romù tautybés gyventojai30 ;
panaöiù pastabù teko iögirsti Bulgarijoje, Æekijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Rumunijoje,
Slovakijoje ir Vengrijoje. Daugiau pinigù skiriant maûumù grupiù padéties
gerinimo programoms, - ypaæ esant ekonominiams sunkumams arba tuomet,
kai tai maûumos grupei nejauæiama pagarbos, - jeigu atitinkamai nesistengiama
puoseléti visù gyventojù tolerancijos ir supratimo, neiövengiamai bus imta
prieöintis, ir dél to atsiras rimtas pavojus tokioms pastangoms ûlugti.

Prieöinimasis maûumù apsaugos programù priémimui ir ìgyvendinimui atsirado
ne tik visuomenéje, bet ir tarp valdûios pareigúnù. Pavyzdûiui, Bulgarijos valdûios
pareigúnai klausé, kodél paramai pagal specialià programà gauti buvo iöskirti
romai, kai ir kitos maûumù grupés neturi palankiù sàlygù31 , o Övietimo ministerija
neseniai ìspéjo dél pernelyg greito romù ir ne romù mokyklù integravimo,
atkreipdama démesì ì tai, kad gali búti sukelta neigiama reakcija maûumos
gyventojù atûvilgiu ir net „padidinta romù, gyvenanæiù atskiruose rajonuose,
atskirtis“32 .

Visose aptariamosiose valstybése kandidatése visuomené yra menkai informuota
apie romams skirtas vyriausybés programas. Tik nedaugelyje iö tù programù yra
nuostatos dél platesnio tikslinés gyventojù grupés ir apskritai visuomenés
informavimo skatinimo; tos programos, kuriose tokios nuostatos yra, nebuvo
pakankamai ìgyvendintos. Pavyzdûiui, Æekijos 2000 m. koncepcijoje pabréûiama
vieöosios diskusijos svarba, bet darniai koncepcijos ir su ja susijusios veiklos
rémimo vieöajai kampanijai pradéti, atrodo, trúksta reikalingù léöù ir ûmoniù.

30 Pokalbis su S. Liæen Tesari, Semiæ, 2002 m. kovo 30 d.
31 Atviros visuomenés instituto surengtas apskritojo stalo pasitarimas, Sofija, 2002 m.

geguûé.
32 Övietimo ir mokslo ministerija, „Bendrojo lavinimo, profesiniù ir specialiùjù mokyklù

veiklos organizavimas ir valdymas“, Sofija, 2002, p. 156.
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Tarnyba, atsakinga uû koncepcijos ìgyvendinimo koordinavimà, neturi ryöius su
visuomene palaikanæiù darbuotojù ir nebuvo stengiamasi sistemingai vieöinti
koncepcijos33 .

Pagal Estijos integracijos programà buvo imtasi gana plaæios rémimo veiklos, o
nuolatiné per ûiniasklaidà reiökiamos vieöosios nuomonés stebésena taip pat
buvo svarbi öios programos sudedamoji dalis. Vis délto öios priemonés kuriant
bendrà integracijos vizijà tik iö dalies buvo sékmingos; maûumos visuomenés ir
daugumos visuomenés poûiúris ì integracijos tikslus ir ì tai, kokie turétù búti jos
prioritetai, ir toliau gana skiriasi.

Kai visuomené nepakankamai informuojama, nesàûiningi pareigúnai gali
politiniais tikslais klaidingai nurodyti maûumù programoms skiriamas léöas.
Vengrijoje pastebéta, kad kai kurie valdûios pareigúnai pabréûé, kiek iölaidù
búta dél romù, bet nenurodé, kad jos buvo padarytos siekiant uûtikrinti jiems
lygiù galimybiù prieinamumà Vengrijos visuomenéje34 . Toks poûiúris gali kurstyti
apmaudà ir kartu pakirsti romù bendruomeniù pasitikéjimà bei iniciatyvà.

Formuojant palankesnì visuomenés poûiúrì ì maûumù bendruomenes ypaæ svarbi
yra iniciatyva gerinti maûumù dalyvavimà ûiniasklaidos organizacijose. Vengrijoje
sékmingai ìgyvendinama nevyriausybiné iniciatyva skatinti romù dalyvavimà
ûiniasklaidoje ir didinti jos prieinamumà jiems. Romù spaudos centras rengia
informacinius straipsnius ir reportaûus, kad jie bútù skelbiami pagrindinéje öalies
ûiniasklaidoje. Jis taip pat ugdo jaunus romù ûurnalistus, bendradarbiaudamas
su Nepriklausomos ûurnalistikos centru, kuris taip pat parémé panaöios agentúros
steigimà Bukareöte.

Visame regione tikros politinés valios stoka formuojant ir ìgyvendinant veiksmingà
maûumù politikà gali búti siejama su tuo, kad trúksta platesnio visuomenés
pritarimo ir paramos bendroms politinéms vertybéms bei principams, kuriais
grindûiamas plétimasis, - ir dél to galbút su tuo, kad ES nepakankamai stengési
deramai pabréûti öiù vertybiù ir principù svarbà. ES institucijos ir valstybiù
kandidaæiù vyriausybés turi aiökiai suformuluoti ir pateikti ìtikinamesnius
argumentus, kad maûumù apsauga yra viena iö pagrindiniù ES bendrù vertybiù
sudedamùjù daliù.

33 Atviros visuomenés instituto surengtas apskritojo stalo pasitarimas, Praha, 2002 m.
birûelis.

34 Atviros visuomenés instituto surengtas apskritojo stalo pasitarimas, Budapeötas,
2002 m. birûelis.
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3. MAÛUMÙ APSAUGOS STEBÉSENA ES VALSTYBÉSE
NARÉSE – MUSULMONÙ IR ROMÙ PADÉTIS

Labiau negu bet kada Europos modelis remiasi visuotinémis vertybémis: laisve,
demokratija, pagarba ûmogaus teiséms ir pagrindinéms laisvéms bei teisés
viröenybe. Daugiausia öie idealai iö esmés jau yra pasiekti. Vis délto net ir músù
senosios demokratinés valstybés dar gali kai kà padaryti, kad jie bútù ìgyvendinti
iki galo35 .

EUMAP 2002 m. ataskaitù II tome daugiausia démesio sutelkta ì paûeidûiamos
maûumos grupés padétì kiekvienoje iö penkiù didûiausiù ES valstybiù nariù36 .
Öios ataskaitos atskleidûia keletà problemù, kurios pastebimos ir valstybése
kandidatése; romai Vokietijoje ir Ispanijoje susiduria su prietarais, atskirtimi ir
diskriminavimu vienodose srityse, ìskaitant ìsidarbinimà, övietimà, bústà,
naudojimàsi visuomeninémis gérybémis ir paslaugomis, baudûiamosios teisés
sistema, taip pat su trukdymu visokeriopai naudotis maûumù teisémis. Be to, ne
taip, kaip valstybés kandidatés, Vokietija néra priémusi specialios vyriausybés
programos, skirtos öiems klausimams sprèsti37 .

EUMAP valstybiù nariù ataskaitos atskleidûia ir keletà naujù, kitokio pobúdûio
klausimù. Prancúzijoje, Italijoje ir Jungtinéje Karalystéje atsiradus dideléms
musulmonù bendruomenéms, – bendruomenéms su skirtingomis tradicijomis ir
vertybémis, taip pat trokötanæiomis visapusiökai dalyvauti visuomenés gyvenime,
– buvo mestas iööúkis Europos sistemos maûumù apsaugos sampratai, pagal
kurià maûumù bendruomenés traktuojamos rasinés ir etninés, o ne religinés
priklausomybés pagrindu.

35 Louis Michel, Preface to the European Parliament’s Annual Report on Human Rights
2001 [Europos Parlamento metinés ataskaitos ûmogaus teisiù klausimais pratarmé,
2001], p. 7. ûr. http://ue.eu.int/pesc/human_rights/en/HR2001EN/pdf (naudotasi
2002 m. rugséjo 18 d.).

36 EUMAP nagrinéjo padétì tik penkiose didûiosiose ES valstybése narése, todél öioje
apûvalgoje pirmiausia kalbama apie maûumù apsaugà jose; akivaizdu, kad
programoje yra palaikomas öios stebésenos iöplétimas ì visas penkiolika valstybiù
nariù, kad bútù galima æia padarytas iövadas toliau plétoti ir tikslinti.

37 Ispanijos Romù plétros programa buvo priimta 1980 m. ir, romù atstovù nuomone,
yra pasenusi, jà reikia perûiúréti.
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3.1. Visuomenés poûiúris

Nors Vokietijos gyventojai sinti ir romai ir Ispanijos romai/gitanos38  labai skiriasi,
didûioji visuomenés dalis juos laiko viena grupe. Panaöiai ir musulmonù
bendruomenè sudaro ìvairios nacionalinés, etninés ir kalbinés bendruomenés,
taæiau vis tiek daûnai jie yra laikomi monolitine grupe39 .

Iö tiesù visiökai skirtingos musulmonù bendruomenés tikrai turi bendrù vertybiù
ir interesù, o protestuodamos prieö diskriminacinì elgesì ir reikalaudamos tam
tikrù maûumos teisiù jos paæios vis daûniau prisistato kaip grupé. Tas pats búdinga
ir romù bendruomenéms. Tai, kad jos taip daro, neturétù menkinti oficialiùjù
pastangù skatinti geriau suprasti jù vidinè ìvairovè ir teigiamai jas vertinti.

Ir romai, ir musulmonai öalyse, kuriose gyvena, neretai yra laikomi svetimöaliais40

– net tada, kai ten kaip öalies pilieæiai jau gyvena keletas kartù arba jie ten
gyvena net keletà öimtmeæiù, pvz., romai Ispanijoje ir Vokietijoje. Dél to politika
maûumù klausimais kartais suplakama su kovos su ksenofobija ar socialinés
paramos teikimo imigrantams arba uûsienieæiams politika. Pavyzdûiui, Vokietijoje
su diskriminavimu ar smurtu prieö maûumas41  susijè klausimai yra perduodami
sprèsti uûsienieæiù reikalù komisijoms; specializuotos institucijos, kuri bútù
atsakinga uû diskriminavimo ar smurto prieö maûumù pilieæius klausimù
sprendimà arba maûumù identiteto puoseléjimà valstybés lygmeniu néra42 .

Nors dauguma Prancúzijoje gyvenanæiù musulmonù yra Prancúzijos pilieæiai,
dalis visuomenés Magribo musulmonus ir toliau laiko imigrantais (ne taip, kaip
imigrantus iö kitù öaliù, tokiù kaip Italija, Ispanija ir Portugalija), nors Prancúzijoje
jau gyvena net penkta jù karta. Gal dél to, kad musulmonai yra labai ryöki

38 Terminai, kuriuos rekomenduoja Ispanijos romani sàjunga: „romai“ – bendrinis
terminas, „romani“ moteriökosios giminés vienaskaitos kilmininko forma, reiökianti
„romù“ arba „búdinga romù bendruomenei“, ir „romai/gitanos“ arba „romai“, kai
kalbama apie Ispanijos romus.

39 Ûr. European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (toliau – EUMC),
Summary Report on Islamophobia in the EU after 11 September 2001 [Europos
rasizmo ir ksenofobijos stebésenos centras, Islamofobija ES po 2001 m. rugséjo 11-
osios. Ataskaitos santrauka], Viena, 2002, p. 23–24.

40 EUMC paûyméjo, kad „netikrumas dél músù identiteto, músù priklausymo ir músù
tradicijù sukélé perdétà „svetimos“ ìtakos baimè ir atitinkamà pasiprieöinimà viskam,
kas atrodo „svetima“ ir kitoniöka““. Bobo Purkisso, EUMC pirmininko, ir Beatos
Winkler, direktorés, 2002 m. kovo 21 d. pareiökimas tarptautinés kovos su rasine
diskriminacija dienos proga, EUMC biuletenis, 11 leidimas, 2002 m. kovas, ûr. <http:/
/eumc.eu.int>.

41 Æia nuoroda ì „matomas“ maûumas, pavyzdûiui, sinti ir romus.
42 Italijoje romai ir sinti, kuriù dauguma (apie 70 proc.) istoriökai gyvena Italijoje,

padétis taip pat svarstoma Uûsienieæiù integravimosi komisijoje.
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bendruomené, italai linkè visus imigrantus sieti su islamu, nors iö tikrùjù
musulmonai net nesudaro imigrantù daugumos43 . Jungtinéje Karalystéje, 1997
m. paskelbus Komisijos ataskaità apie Britanijos musulmonus ir islamofobijà44 ,
pamaûu imama oficialiai pripaûinti, kad egzistuoja öaliökumas musulmonù
bendruomeniù atûvilgiu ir jù diskriminavimas. Taæiau musulmonù bendruomenés
tvirtina, kad vyriausybé neskuba oficialaus musulmonù diskriminavimo
pripaûinimo pakeisti politine iniciatyva ir teisinémis priemonémis, ir teigia, kad
vyriausybé „juos karötai remia ûodûiais, taæiau neskuba to patvirtinti darbais“45 .

Ir romai, ir musulmonai susiduria su didûiosios visuomenés dalies prieöiökumu.
Ir Vokietijoje, ir Ispanijoje bendroji nuomoné apie romani bendruomenes yra
neigiama ir plaæiai paplitusi. 1992 m. nuomoniù tyrimas atskleidé, kad 64 proc.
vokieæiù buvo nepalankios nuomonés apie romus – tai daug didesnis procentas,
palyginti su bet kuria kita rasine, etnine ar religine grupe46 , o 2001 m. apklausa
parodé, kad toks nusistatymas iöliko47 . Ispanijoje manoma, kad romai/gitanos
prieöinasi integracijai, o santykiai su kitais Ispanijos gyventojais pasiûymi atskirtimi
visose gyvenimo srityse – „gyvenama kartu, bet ne drauge“.

Paskutinéje Europos rasizmo ir ksenofobijos stebésenos centro (angl. EUMC)
ataskaitoje paûymima, kad ûiniasklaida islamà neretai parodo „stereotipiökai
supaprastintai“, jis vaizduojamas kaip religija ir ideologija, „visiökai svetima ir
alternatyvi övietéjiökajam Vakarù pasaulietiökumui“48 . Musulmonù lyderiai

43 Didûiausià grupè sudaro kriköæionys, kuriù yra apie 800 túkst. (48 proc. visù
imigrantù).

44 Commission on British Muslims and Islamophobia, Islamophobia – a Challenge for
Us All [Britanijos musulmonù ir islamofobijos komisija, Islamofobija – iööúkis mums
visiems], London: The Runnymede Trust, 1997.

45 Pokalbis su G organizacija, Londonas, 2002 m. birûelio 6 d.
46 17 proc. buvo neigiamos nuomonés apie musulmonus, 14 proc. – apie indus, 12

proc. – apie atvykélius darbininkus, 8 proc. – apie juodaodûius ir 7 proc. – apie
ûydus. Duomenys iö: G. Margalit, „Anti-Gypsyism in the Political Culture of the
Federal Republic of Germany: A Parallel with Anti-Semitism?“ [„Prieöiökumas
æigonams (Antiæigoniökumas) Vokietijos Federacinés Respublikos politinéje kultúroje:
paralelé su antisemitizmu?“]. ûr. <http://sicsa.huji.ac.il/9gilad.htm> (naudotasi 2002
m. balandûio 9 d.).

47 Öis tyrimas buvo dalis Europos Komisijos finansuojamo projekto, pagal kurì turéjo
búti ìvertinta sinti ir romù padétis pasirinktose ES valstybése narése (Vokietijoje,
Italijoje ir Ispanijoje) ir pateiktos strategijos rekomendacijos atitinkamoms vyriausybéms.
Tarpiné ataskaita pateikiama kartu su Stojimo ì ES stebésenos programa.

48 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Racism and Cultural
Diversity in the Mass Media. An Overview for Research and Examples of Good Practice
in the EU Member States, 1995–2000 [Europos rasizmo ir ksenofobijos stebésenos
centras, Rasizmas ir kultúrù ìvairové ûiniasklaidoje. Apûvalga tyrimui ir geros praktikos
pavyzdûiai ES valstybése narése, 1995–2000], Viena, 2002 m. vasaris, p. 252 ir 262.
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Prancúzijoje, Italijoje ir Jungtinéje Karalystéje vieningai tvirtina, kad pagrindinés
ûiniasklaidos priemonés yra linkusios pasikliauti tais paæiais informacijos öaltiniais
(esà neretai radikaliais ar ekstremistiniais, kurie nelaikomi atspindinæiais bendràjà
paæiù musulmonù bendruomeniù nuomonè), jos neatspindi plataus nuomoniù
spektro ir prisideda prie populiaraus stereotipo, kad musulmonai kelia grésmè
tos visuomenés, kurioje jie gyvena, kultúrai ir vertybéms, kúrimo49 . Kaip teigia
viena Prancúzijos musulmonù organizacija, „ûiniasklaidos priemonés panaudoja
kiekvienà incidentà [...] islamofobijai palaikyti ir parodyti, kad islamas yra
nesuderinamas su respublika“50 . Galimas daiktas, tokia ûiniasklaidos praktika
stiprina islamofobijà ir gali turéti nenumatytù nepageidaujamù pasekmiù, – ji
gali tik sustiprinti musulmonù paûeidûiamumo ir atskirties nuo visuomenés
daugumos jausmà.

Valstybés pareigúnù pareiga – tapti lyderiais smerkiant diskriminuojamàjì poûiúrì
bei veiksmus ir kovojant su prietarais. Vis délto, nors daugelis suvokia öià pareigà,
kai kuriù pareiökimai tik pakursto netolerancijà ir sumenkina svarbiausias
europietiökàsias vertybes. ES ûmogaus teisiù stebésenà atliekanæios institucijos
turétù imtis „sergétojo” vaidmens, taikydamos stebésenà oficialiosioms kalboms
ir informacijai ûiniasklaidos priemonése, skatindamos valstybés pareigúnus kalbéti
atsakingai, nedviprasmiökai pasmerkdamos rasistinius pareiökimus ir prireikus
pareiködamos oficialù protestà.

Taæiau öiuo metu neigiamas poûiúris ì musulmonus ir romus vis dar atsiliepia
elgesiui su jais ir formuoja tà kontekstà, kuriame yra ìgyvendinami ìstatymai ir
veikia institucijos.

3.2. Apsauga nuo diskriminavimo

Ne visos ES valstybés narés suderino savo ìstatymus su ES standartais
nediskriminavimo srityje, kaip nustatyta direktyvose dél rasiù lygybés ir uûimtumo.
Be to, vertinant Europoje gyvenanæiù musulmonù padétì matyti, kad ir tie
standartai néra pakankamai platús; diskriminacija religinés priklausomybés
pagrindu aptariama tik direktyvoje dél uûimtumo.

49 Ûr., pvz., E. Poole, „Framing Islam: An Analysis of Newspaper Coverage of Islam in
the British Press“, in K. Hafez (ed.) Islam and the West in the Mass Media [„Islamo
ömeiûtas: Laikraöæiù straipsniù apie islamà analizé Britanijos spaudoje“, leidinyje K.
Hafez (red.) Islamas ir Vakarai ûiniasklaidoje], New Jersey: Hampton Press, 2000,
p. 162.

50 Pokalbis su Institut Formation Avenir direktoriumi, 2002 m. geguûés 17 d.
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Nei Vokietijoje, nei Ispanijoje néra priimta visa apimanæiù nediskriminavimo
ìstatymù51 . Abiejose öalyse jau imamasi priemoniù, kad jù ìstatymai bútù suderinti
su direktyva dél rasiù, bet pasistúméta dar maûai. Net tose valstybése, kurios jau
priémé visa apimanæius nediskriminavimo ìstatymus, dar yra nemenkù spragù.
Pavyzdûiui, Prancúzijos nediskriminavimo ìstatymai pripaûìsta, kad esama
diskriminavimo religiniu pagrindu, ir baudûia uû jì, taæiau aiökiai neapibréûia
netiesioginio diskriminavimo; vieno eksperto ûodûiais, taip darydami „turétume
nurodyti [konkreæias] gyventojù grupes (o tai draudûia Prancúzijos Konstitucija)“52 .

Musulmonù padétis rodo, kad pati ES sistema néra visa apimanti. Jungtinés
Karalystés ìstatyminé ir instituciné bazé apsaugos nuo rasinio ir etninio
diskriminavimo uûtikrinimo poûiúriu iö esmés atitinka direktyvà dél rasiù, vis
délto yra poûymiù, kad ji neuûtikrina tinkamos savo pilieæiù musulmonù
apsaugos. Nors kai kurios religinés bendruomenés iösikovojo apsaugà nuo
diskriminavimo, pabréûdamos, kad, be to, jos yra ir etninés grupés (pvz.,
bangladeöieæiai ir pakistanieæiai), tokio pasirinkimo neturi musulmonai, kilè iö
öaliù, kuriose jie nesudaro daugumos. Iöskyrus Öiaurés Airijà, vyriausybinés
institucijos, ìkurtos tam, kad skatintù vienodà poûiúrì ì asmenis, dirba laikydamosi
ìstatymù, kuriuose lieæiamos tik rasinés ir etninés nelygybés problemos; apie
musulmonus ar kitas neetnines religines grupes juose neuûsimenama.

Ìstatymai, galima sakyti, téra pirmas ûingsnis. Net tokiose valstybése kaip Italija
ir Prancúzija, kuriose nediskriminavimo ìstatymai yra palyginti platús, visuomené
maûai ûino apie galimybè kreiptis ì teismà ir nedaug bylù buvo perduota nagrinéti
teisme; atrodo, kad imigrantai ir kitos labiausiai paûeidûiamos bendruomenés
apie tai ûino dar maûiau53 . Valstybés institucijos öiose öalyse jau émési kai kuriù
priemoniù, skatindamos veiksmingiau ìgyvendinti nediskriminavimo ìstatymus.
Pavyzdûiui, Prancúzijoje teismai pabandé palengvinti diskriminavimo bylù

51 Detalus Ispanijos ir Vokietijos ìstatymù palyginimas ir minimalús standartai, nustatyti
Tarybos direktyva 2000/43/EC, pateikti Europos rasizmo ir ksenofobijos stebésenos
centro studijoje „Anti-discrimination Legislation in EU Member States“
[„Nediskriminavimo ìstatymai ES valstybése narése“], Vokietijai ir Ispanijai skirtuose
skyriuose, Viena, 2002, ûr. <http://www.eumc.eu.int/publications/Article 13/
index.htm (naudotasi 2002 m. spalio 10 d.).

52 Ûr. D. Borillo, „Les instruments juridiques fran ais et européens dans la mise en
place du principe ïégalité et de non-discrimination“ [„Prancúzijos ir Europos teisinés
priemonés ìgyvendinant lygybés ir nediskriminavimo principà“], 3 pastaba, p. 126.

53 Ûr. I. Schincaglia, Lo straniero quale vittima del reato [Uûsienietis kaip nusikaltimo
auka], mokslinio tyrimo, kurì finansavo CPII, DAS, Ministrù Tarybos pirmininko
ìstaiga, ataskaita, 1999.
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nagrinéjimà – jie leido naudoti ìrodymus, surinktus „patikrinimo“ búdu54 . Italijoje
ir Ispanijoje skundai dél diskriminavimo pateikiami supaprastinta tvarka.

Jungtinéje Karalystéje, be nediskriminavimo ìstatymù, valstybés ìstaigos dar yra
ìpareigotos, plésdamos savo politikà, aktyviai rúpintis ìvairiù etniniù ir rasiniù
grupiù galimybiù lygybe. Norint uûtikrinti musulmonams galimybè
nediskriminuojamiems naudotis vieöosiomis paslaugomis, toks ìpareigojimas
turétù búti taikomas plaæiau, kad apimtù ir religinius ìsitikinimus55 . Kaip pripaûino
pati Jungtinés Karalystés vyriausybé, „öiuolaikiné vietos valdûios ìstaiga yra ta,
kuri turi ryöì su visais ûmonémis, kuriems tarnauja, atvirà sprendimù priémimo
struktúrà ir teikia paslaugas, kurios reikalingos vartotojui, o ne jù teikéjui“56 .

Turétù búti organizuojami visos Europos forumai, kurie skatintù kurti bendrà
pamatinì supratimà ir aiökinti, kokie teoriökai ir praktiökai turétù búti nacionaliniai
nediskriminavimo ìstatymai, kiek tai leidûia skirtingos teisinés ir politinés tradicijos.
Europos Sàjungos sutarties 13 straipsnis numato apsaugà nuo diskriminavimo
dél religijos ir tikéjimo, taip pat dél rasinés ir etninés kilmés57 . Juo grindûiamas
kelias iniciatyvoms ateityje iöplésti direktyvà dél rasiù lygybés arba parengti
naujas direktyvas, kurios apimtù kitas sritis, tokias kaip religija ir kalba. ES taip
pat galétù iöplésti savo nediskriminavimo sistemà, paskatindama valstybes nares
pasiraöyti Europos ûmogaus teisiù ir pagrindiniù laisviù apsaugos konvencijos
protokolà Nr. 12, kuriame yra savarankiökas diskriminavimo draudimas, taip
pat ir dél religinés priklausomybés, bei prisijungti prie paæios konvencijos58 .

Be to, valstybés narés per ES turétù oficialiai taikyti principà, kad diskriminavimo
draudimas turi sietis su pozityviomis priemonémis, ir veikti jo laikydamosi. Turétù

54 Kasacinis teismas, n. W01-85.560 F-D. „Patikrinimo“ metodikà pirmà kartà panaudojo
organizacija SOS Racisme, kad parodytù, kaip naktiniuose klubuose ir kitose
vieöosiose vietose neteisétai atsisakoma ìleisti uûsienieæius ar imigrantus. SOS Racisme
tvirtino, kad patikrinimas galétù búti naudinga priemoné kovojant su diskriminavimu
ir kitose srityse, tokiose kaip ìsidarbinimas bei darbas. ûr. http://www.le114.com/
actualites/fiche.php?Id_Aktualite=68 (naudotasi 2002 m. rugséjo 26 d.).

55 Tai jau yra numatyta Öiaurés Airijos ìstatyme 1998 (NIA), kuris reikalauja, kad valstybés
institucijos atkreiptù reikiamà démesì ì poreikì skatinti lygias galimybes „tarp skirtingù
religiniù tikéjimù ûmoniù“. NIA, 75(1) punktas.

56 Local Government Association, Faith and Community [Vietos vyriausybiù asociacija,
Tikéjimas ir bendruomené], LGA Publications, Londonas, 2002, p. 3.

57 Europos ûmogaus teisiù ir pagrindiniù laisviù apsaugos konvencijos (angl. European
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ECHR)
protokole Nr. 12 yra atskiras diskriminavimo draudimas.

58 Öià rekomendacijà palaiké ìvairiausios nevyriausybinés ûmogaus teisiù organizacijos,
ìskaitant Amnesty International (Tarptautiné amnestija) ir Human Rights Watch
(ûmogaus teisiù stebéjimas), bendrame pasiúlyme Konventui dél Europos ateities.
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búti reikalaujama, kad valstybés pareigúnai ieökotù, kaip uûtikrinti, kad vieöosios
paslaugos visiems bútù prieinamos vienodomis sàlygomis, ypaæ atsiûvelgiant ì
paûeidûiamas maûumù grupes; turétù búti sukurtos galimybés valstybéms naréms
dalytis informacija apie teigiamà patirtì öioje srityje. Iki valstybés bus pajégios
priimti visa apimanæius ìstatymus, jos turétù parengti gaires ar praktikos kodeksà,
kurie praktiökai padétù valstybés pareigúnams siekti, kad teikiant vieöàsias
paslaugas nebútù diskriminavimo.

3.2.1. Duomenù stoka
Maûumù grupiù diskriminavimo lygis daugelyje ES valstybiù nariù yra neaiökus,
nes néra visa apimanæiù statistiniù ar kitokiù patikimù duomenù. Kaip ir valstybése
kandidatése, duomenù stoka daûnai pateisinama rúpinimusi asmens gyvenimo
privatumu ir asmens duomenù apsauga. Kartu, trúkstant informacijos, atsiranda
aiöki kliútis, trukdanti suformuluoti veiksmingà nediskriminavimo politikà.

Pavyzdûiui, nei Ispanijoje, nei Vokietijoje néra visà öalì apimanæiù patikimù
romù padétì apibúdinanæiù statistiniù duomenù, Prancúzijoje ar Italijoje –
statistiniù duomenù, nuövieæianæiù musulmonù padétì; specializuotos ûmogaus
teisémis besirúpinanæios tarnybos paragino valdûios institucijas panaikinti öià
spragà59 . Pavyzdûiui, CERD pabréûé, kad dél oficialiù socialiniù-ekonominiù
duomenù apie Ispanijos gyventojus romus/gitanos stokos jù padéties gerinimo
politika gali tapti maûiau veiksminga60 . Direktyva dél rasiù taip pat rekomenduoja
nustatant diskriminavimo atvejus pasinaudoti statistiniais duomenimis.

Ispanijos ir Vokietijos vyriausybés teigia, kad sistemingai rinkti duomenù
neìmanoma dél teisés normù, skirtù etniniu poûiúriu nevieöinamù duomenù
rinkimui. Iö tiesù Ispanijos ìstatymai nedraudûia rinkti nevieöinamù duomenù,
jeigu respondentai yra tinkamai informuojami ir jeigu laikomasi ìstatymo nuostatù
dél duomenù apdorojimo61 . Vokietijos Federacinis Konstitucinis Teismas

59 JT Rasinio diskriminavimo panaikinimo komitetas (angl. CERD), JT Ekonominiù,
socialiniù ir kultúriniù teisiù komitetas (angl. ECOSOC), Patariamasis komitetas
Pamatinés konvencijos dél tautiniù maûumù apsaugos ìgyvendinimo klausimais
(toliau – PKTMA) ir Europos kovos su rasizmu ir netolerancija komisija (angl.
ECRI) – visi parengé rekomendacijas dél statistiniù duomenù rinkimo, kaip priemonés
nustatant diskriminavimà ir kovojant su juo, svarbos.

60 CERD, Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial
Discrimination: Spain [Rasinio diskriminavimo panaikinimo komiteto baigiamosios
pastabos: Ispanija], CERD/C/304/Add.8, 1996 m. kovo 28 d.

61 Ûr., pvz., Ethnic Monitoring and Data Protection – the European Context [Etniné
stebésena ir duomenù apsauga – Europos kontekstas], Central European University
Press – INDOK, Budapest, 2001, pp. 200–227.
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konstatavo, kad tokie duomenys galétù búti renkami uûtikrinus jù slaptumà62 .
Dar kitur vyriausybé tvirtina, kad rinkti etninius duomenis apie sinti ir romù
padétì bet kokiu atveju yra nepraktiöka, nes „tai galétù búti ìgyvendinta tik
neproporcingai dideliù laiko ir pastangù investicijù kaina“63 .

Be to, kai kuriais atvejais duomenys selektyviai jau yra renkami. Pavyzdûiui,
Ispanijos duomenù apsaugos agentúros teigimu, 2000 m. buvo 85 valstybinés ir
60 privaæiù teisiökai registruotù duomenù baziù, renkanæiù ir apdorojanæiù
informacijà, susijusià su subjektù rase/etnine priklausomybe64 , o ìstatymuose
dél statistiniù duomenù rinkimo bendruomenés tikslais apribojimù, susijusiù su
rasiniù ar etniniù duomenù rinkimu, yra maûai arba jù iö viso néra65 . Öie duomenys
yra panaudojami rengiant Ispanijoje „pripaûìstamoms tautoms“ naudingà politikà.
Taigi, atrodo, statistiniù duomenù apie romus/gitanos nepakanka greiæiau dél
nepakankamos politinés valios, o ne dél teisiniù kliúæiù, ir tai tikrai trukdo
plétoti vieöàjà politikà, numatytà vykdyti sprendûiant rimtas diskriminavimo ir
atskirties problemas, su kuriomis jie susiduria.

Paradoksalu, bet kai kurios valstybés, atsikirsdamos ì kritikà dél nepakankamos
maûumù grupiù apsaugos nuo diskriminavimo ir smurto, pasinaudojo tuo, kad
trúksta patikimù etniniù duomenù. Pavyzdûiui, Vokietija atmeté ìtarimus, kad
„specialiosiose mokyklose“ romù vaikù yra neproporcingai daug, tvirtindama,
kad „néra patikimù statistiniù ìrodymù, leidûianæiù manyti, kad öios grupés
övietimo lygis yra prastesnis […], [nors] kai kurios ûemés [Länder] praneöé, kad
pavieniais atvejais sinti ir romù vaikai bendrojo lavinimo mokyklose sudaro
ypaæ didelè atsiliekanæiùjù dalì“ [iöskirta músù]66 . Italija uûprotestavo ECRI iövadas,

62 Taæiau jis nustaté, kad turimi statistikos ìstatymai nesuteikia pakankamù garantijù.
Nuo 1983 m. nebuvo imtasi jokiù priemoniù ìstatymams pataisyti taip, kad bútù
garantuojamas slaptumas. ûr. 1983 m. Vokietijos Federacinio Konstitucinio Teismo
nutarimà, BverfGE 65, lff.

63 Vokietijos Federacinés Respublikos vyriausybés pastabos atsakant ì Patariamojo
komiteto nuomonè dél PKTMA ìgyvendinimo Vokietijos Federacinéje Respublikoje
ataskaitos, p. 9. ûr. http://www.humanrights.coe/int/Minorities/Eng/Framework
Convention/AdvisoryCommittee/Comments.htm (naudotasi 2002 m. spalio 10 d.).

64 „Distribution of files containing sensitive data, registered in the General Register for
Data Protection“, Catalogue of Files 2000 [„Bylù, kuriose yra nevieöinamù duomenù,
uûregistruotù Bendrajame duomenù apsaugos registre, platinimas“, Bylù katalogas
2000], Duomenù apsaugos agentúros iöleistas CD-ROM.

65 Ethnic Monitoring and Data Protection – the European Context [Etniné stebésena ir
duomenù apsauga – Europos kontekstas], Central European University Press –
INDOK, pp. 212–213.

66 Vokietijos Federacinés Respublikos vyriausybés pastabos atsakant ì Patariamojo
komiteto nuomonè dél PKTMA ìgyvendinimo Vokietijos Federacinéje Respublikoje
ataskaitos, p. 13.
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kad rasistiniù iöpuoliù Italijoje buvo daugiau negu baudûiamùjù bylù nagrinéjimo
teisme procesù, motyvuodama tuo, kad tokia iövada néra „pakankamai paremta
faktais ar statistiniais duomenimis“67 , nors oficialiai tokiù duomenù ir néra.

Jungtinéje Karalystéje visa apimanti etniniù duomenù statistika pasirodé esanti
neìkainojama kuriant diferencijuotà politikà, kurios tikslas – gerinti rasiniù ir
etniniù maûumù grupéms teikiamù vieöùjù paslaugù kokybè. Öie statistiniai
duomenys parodé, kad övietimo, sveikatos apsaugos, socialinés apsaugos, bústo,
vieöùjù paslaugù teikimo, uûimtumo ir baudûiamosios teisés srityse pakistanieæiù
ir bangladeöieæiù bendruomenés (kuriù didûiàjà dalì sudaro musulmonai), netgi
palyginus su kitù etniniù maûumù bendruomenémis, patiria didûiulè nelygybè,
skurdà ir diskriminavimà. Remiantis öiais duomenimis ir musulmonù atstovù
praneöimais, atrodo, derétù atlikti papildomà tyrimà ir surinkti statistinius
duomenis apie Jungtinés Karalystés, taip pat ir kitù valstybiù nariù religines
bendruomenes. Kadangi sprendimai, kokiu pagrindu ûmones skirstyti ì
kategorijas, atspindi politinius sprendimus, kokie modeliai galétù búti svarbús
ir kurioms grupéms reikétù taikyti apsaugà, tokiù tyrimù pradûia neabejotinai
reikötù, kad valstybés narés prisiima atsakomybè uû musulmonù bendruomeniù
apsaugà, kaip ir uû rasiniù bei etniniù maûumù bendruomeniù apsaugà.

Statistiné informacija yra tvirtas pagrindas vertinant maûumù grupiù padétì ir
toliau plétojant veiksmingà vieöàjà politikà bei sprendûiant nelygybés problemas,
su kuriomis jos gali susidurti, anksæiau negu öios virs susvetiméjimu,
nepasitenkinimu ir netgi konfliktais. ES, artimai bendradarbiaudama su maûumù
atstovais, turétù skirti léöù tyrimams tinkamù metodikù studijoms, kartu uûtikrinant
pagarbà asmens gyvenimo privatumui ir asmens duomenù apsaugai; ji taip pat
turétù skatinti valstybes nares tomis metodikomis naudotis atliekant platesnius
negu öiuo metu atliekamieji paûeidûiamù maûumù gyventojù padéties tyrimus.

3.2.2. Romù diskriminavimas
Nors patikimù duomenù beveik néra, EUMAP ataskaitose gausu neoficialiù faktù,
kad Vokietijos ir Ispanijos romani bendruomenés daugelyje sriæiù patiria didelè
nelygybè; öie faktai duoda pagrindà iösamesniam analitiniam ir statistiniam tyrimui.

Kaip ir jù tévynainiai Vidurio ir Rytù Europoje, romani bendruomenés susiduria
su didûiule nelygybe ìgydamos iösilavinimà. Öi nelygybé atsiranda iö dalies dél
varganù gyvenimo sàlygù ir skurdo, bet smarki marginalizacija ir diskriminavimas
taip pat prie to prisideda. Vokietijoje neproporcingas skaiæius sinti ir romù vaikù
patenka ì „specialiàsias mokyklas“, skirtas protiökai atsilikusiems ar sutrikusio

67 European Commission against Racism and Intolerance, Second Report on Italy
[Europos Komisija prieö rasizmà ir netolerancijà, Antroji padéties Italijoje ataskaita],
priimta 2000 m. birûelio 22 d., vieöai paskelbta 2002 m. balandûio 23 d., p. 30.
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intelekto vaikams, kad ir kokie bútù jù intelektiniai sugebéjimai; tokiù mokyklù
absolventai turi maûai galimybiù tèsti mokslà ar gauti pelningà darbà. Nors nuo
1980 m. Ispanijos romani vaikù ìstojimo ì mokyklas lygis pageréjo, didelis iökritimo
iö mokyklù procentas bei pamokù praleidinéjimas ir toliau kelia susirúpinimà, o
aukötàjì iösilavinimà ìgyja maûai romù/gitanos. Ispanijos valstybinés mokyklos
tampa vis uûdaresnés, praneöama ir apie tai, kaip sunku patekti ì vaikù darûelius
bei kai kurias mokyklas.

Ir Vokietijos, ir Ispanijos vyriausybé pripaûino, kad reikia sprèsti nelygybés
övietimo srityje problemas. Ispanijos vyriausybé sukúré „papildomo“ mokymo
programas, kad suteiktù romù/gitanos vaikams papildomà pagalbà. Taæiau kai
kurie romù vadovai yra susirúpinè, kad tokia iniciatyva gali padidinti atskirtì
övietimo srityje ar bent jau neleisti daug pasiekti jà maûinant. Be to,
nekoordinuojant iö centro, kai kuriose autonominése bendruomenése programos
ìgyvendinamos labai skirtingai.

Vokietijos vyriausybé parémé „skatinamàsias mokyklas“ kaip teikianæias galimybiù
sulyginti sinti ir romù vaikus. Sinti ir romù vadovù nuomone, daugelis tokiù
„skatinamùjù galimybiù“ sinti ir romù vaikams yra primetamos dirbtinai, o kai
kuriù mokyklù vadovai pripaûìsta, kad „skatinamosios mokyklos“ téra „naujas
senos problemos pavadinimas“68 . Kai kurios Vokietijos ûemés palaiko
nevyriausybiniù organizacijù iniciatyvas panaikinti nelygybè, kurià sinti ir romù
vaikai patiria siekdami iösilavinimo. Taæiau neatliekama jokia sisteminga jù
veiksmingumo analizé ar geros praktikos ìvertinimas, kad bútù galima pasidalyti
ir keistis patirtimi, ir néra jokios visa apimanæios politikos, kuri uûtikrintù tinkamà
nuolatinè finansinè paramà sékmingoms iniciatyvoms.

Norédami legaliai ìsidarbinti, romai ir sinti susiduria su didelémis kliútimis.
Atrodo, kad jie paprastai ne tik yra menkesnio iösilavinimo ir profesinio
pasirengimo, bet ir susiduria su ìsiöaknijusiais prietarais, kai yra samdomi dirbti
ir darbo vietose. Daug romani öeimù dirba ir oficialù, ir neoficialù darbà, – jie
dirba darbus, kuriuos kiti visuomenés nariai laiko netinkamais, tokius kaip
prekyba gatvése, öiuköliù surinkimas ar sezoninis darbas. Nors sistemingo öio
dalyko tyrimo néra, Vokietijos ir Ispanijos romani vadovai ir ûmogaus teisiù
organizacijos pripaûìsta, kad romù diskriminavimas darbo rinkoje yra kasdiené
tikrové. Ispanijos ìdarbinimo ìstaigos teigia, kad daug kompanijù atvirai atsisako
priimti ì darbà romani tautybés asmenis. Vieno specialios romù uûimtumo
programos vykdytojo ûodûiais, „penki darbdaviai iö deöimties man tiesiai pasako,
kad jie nenori romù“69 . Nei Vokietijoje, nei Ispanijoje teismui nepaduodami

68 Atviros visuomenés instituto surengtas apskritojo stalo pasitarimas, Hamburgas,
2002 m. balandis.

69 Pokalbis su ìdarbinimo ìstaigoje dirbanæia romani moterimi, kuri pageidavo neskelbti
jos pavardés, 2001 m. gruodis.
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skundai dél diskriminavimo, ir abiejose öalyse precedentù teisé öioje srityje yra
skurdi.

Vyriausybés atsakas ì uûimtumo problemas, susijusias su Ispanijos romani
bendruomene, – tai ìprastos frazés ir teiginiai, kad romù/gitanos bendruomenei
trúksta kvalifikacijos ir skiriasi jos poûiúrio ì darbà kultúra; rasinio diskriminavimo
poveikis beveik nesvarstomas; taigi strateginés politikos priemoniù, atitinkanæiù
diskriminavimo tikrovè, buvo sukurta maûai. Vienas optimistinis dalykas yra
„Acceder“ – ES remiama programa, ì kurià pirmà kartà kaip speciali Europos
socialinio fondo programù tiksliné grupé ìtraukta ir romani bendruomené.

Kai kuriù Vokietijos ûemiù valstybinés ìstaigos ìvairiais darbo vietù kúrimo
projektais bandé sumaûinti didelì sinti ir romù nedarbo lygì, taæiau öie projektai
buvo nepakankamai efektyvús. Kaip ir övietimo srityje, nebuvo atlikta jokia
iösamesné analizé ar sékmingù darbo vietù kúrimo projektù ìvertinimas, kad
bútù galima pasidalyti teigiamos praktikos patirtimi. Jei tai bútù daroma, bútù
galima paremti sistemingesniù politiniù priemoniù kúrimà siekiant suövelninti
nelygybè, su kuria darbo rinkoje susiduria sinti ir romai.

Dauguma romù gyvena prastesniuose negu standartiniai bústuose, neretai –
atskiruose lúönù rajonuose (Ispanijoje) arba dideliù urbanistiniù centrù uûmiesæio
gyvenvietése (Vokietijoje), kur téra minimali infrastruktúra, neretai – sveikatai
itin kenksmingomis sàlygomis. Ir Vokietijoje, ir Ispanijoje buvo paûymétas
diskriminavimas tiek valstybés, tiek privaæiame sektoriuje aprúpinant bústu, taip
pat kitomis gérybémis ir paslaugomis. Skelbimai apie nuomojamus butus,
kuriuose nurodoma „ne uûsienieæiams“, „ne arabams“, „ne æigonams“ arba „ne
ûmonéms iö Rytù“, Madrido centre ir kituose didûiuosiuose miestuose yra ìprasti,
o naujausios nuomoniù apklausos rodo, kad atskirtis ir toliau palaikoma: daug
ne romù tautybés gyventojù teigia, kad „[romai] turétù gyventi atskirai“, „bústas
músù rajonuose jiems neturétù búti skiriamas“ arba kad „juos reikia iövaryti iö
öalies“70 . Vienoje 1994 m. apûvalgoje apie 68 proc. vokieæiù pareiöké, kad jie
nenorétù turéti kaimynù sinti ir romù71 .

Vokietijos vyriausybé pripaûino poreikì ir patvirtino ketinimà gerinti sinti bei
romù gyvenimo sàlygas ir skatinti jù integracijà ì visuomenè, o kai kurios ûemés

70 T. C. Buezas, pagal A. Piquero citatà „Received worse than people from Maghreb“
[„Priimami prasæiau negu ûmonés iö Magribo“], G. El Comercio, 2000 m. balandûio
10 d.

71 Citata D. Strauss straipsnyje „Anti-Gypsyism in German Society and Literature“ in S.
Tebbutt (ed.), Sinti and Roma: Gypsies in German-Speaking Society and Literature
[„Prieöiökumas æigonams Vokietijos visuomenéje ir literatúroje“, leidinyje S. Tebbutt
(red.) Sinti ir romai: æigonai vokiökai kalbanæioje visuomenéje ir literatúroje],
Berghahn Books, Oxford, 1998, p. 89.
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pradéjo ìgyvendinti vykusius bústo pertvarkymo projektus72 . Vokietijos romai ir
sinti atstovai pabréûia, kad vykdant tuos projektus jie patys tiesiogiai dalyvauja
sprendimù priémimo procese, ir siúlo integruoti ad hoc projektus ì platesnè,
visa apimanæià vyriausybinè bústo politikà, kad bútù sprendûiama plaæiai
paplitusios atskirties problema.

Devintajame ir deöimtajame deöimtmetyje Ispanijoje buvo bandoma atskirtus
lúönynù kvartalus panaikinti perkeliant romus/gitanos ì „laikinus“ bústus – ì
standartinius pastatus (kartais prastos búklés), neretai urbanistiniù centrù
pakraötyje, ir tai laikyta tarpine priemone iki visiöko jù integravimo ì miörià
aplinkà. Tuo metu, nors öi politika nedaug pakeité iöstúmimo ir atskyrimo ìproæius,
túkstanæius öeimù perkélus iö lúönù ì butus su vandeniu, elektra ir sanitariniais
patogumais buvo neabejotinai pagerintos jù gyvenimo sàlygos.

Taæiau tas perkélimas nebuvo suvokiamas ar ìgyvendinamas kaip ilgalaikés
politikos dalis, ir néra jokios centrinés institucijos, kontroliuojanæios jos
ìgyvendinimà. Nors vietos valdûios ìstaigos galéjo gana lanksæiai ir veikdamos
savo nuoûiúra kurti tokià politikà, kokia geriausiai atitinka vietos sàlygas, ir kai
kurios parengé vykusià integravimo politikà, tai reiöké ir tai, kad bendruomenés
koordinuotai nesidalija teigiama ar neigiama patirtimi arba ja dalijasi labai menkai,
taip pat kad yra per maûai analizuojama ar vertinama. Sprendimai, kurie iö
pradûiù buvo laikomi panaikinanæiais kritinè padétì, gresia tapti nuolatiniais:
2002 m. rugpjúæio mén. duomenimis, túkstanæiai romù gyvena laikinuose
bústuose, ir néra jokiù ûenklù, kad tas pereinamasis laikotarpis kada nors baigsis.

Kaip ir Vokietijos sinti bei romai, Ispanijos romani vadovai tvirtina, kad
akivaizdûiai pagerinti aprúpinimo bústu padéties nepavyko dél to, kad valstybés
institucijos nesugebéjo aktyviai dalyvauti kuriant ir ìgyvendinant programà. Be
to, buvo linkstama atsakomybè uû bústo problemù sprendimà perduoti
nevyriausybinéms organizacijoms, kurios, ypaæ kai néra visa apimanæios valstybés
politikos, neturi bútino autoriteto ir patirties, kad tokio masto problemas sprèstù
sistemingai ir veiksmingai.

Nei Vokietijoje, nei Ispanijoje néra statistiniù duomenù apie sveikatos búklè
romani bendruomenése ar jos tyrimù. Taæiau duomenys, Ispanijoje surinkti
rajonuose ar vietose, ir gausybé neoficialiù abiejù valstybiù duomenù leidûia
manyti, kad romù gyvenimo trukmé yra trumpesné, jie daûniau serga ir jiems
suteiktas sveikatos apsaugos paslaugas sunkiau ìvertinti negu daugumos

72 Ûr. P. Widmann, An den Rändern der Städte. Sinti und Jenische in der deutschen
Kommunalpolitik [Miestù pakraöæiuose: sinti ir jeniö Vokietijos socialinéje politikoje],
Metropol, Berlin, 2001.
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gyventojù73 . Ir Vokietijoje, ir Ispanijoje romai tvirtina, kad sveikatos apsaugos
darbuotojai neretai neatsiûvelgia ì jiems tolimos kultúros tradicijas bei paûiúras,
ir dél to romai maûiau naudojasi pirmosios pagalbos bei profilaktinés sveikatos
prieûiúros paslaugomis, bet jie pernelyg pasikliauja greitosios pagalbos
paslaugomis; Vokietijoje dar jauæiamas nepasitikéjimas sveikatos apsaugos
ìstaigomis, iölikès iö tù laikù, kai naciai atlikinéjo medicininius eksperimentus su
sinti ir romais.

Tiesioginis beveik visiöko informacijos nebuvimo padarinys öioje srityje yra tai,
kad né vienoje valstybéje néra jokios konkreæios vyriausybinés programos ar
politikos, skirtos rimtoms sveikatos problemoms, su kuriomis aiökiai susiduria
romani bendruomenés, sprèsti. Pirmiausia reikétù imtis sistemingai öalinti plaæiai
paplitusì daugiametì romù bendruomeniù nepasitikéjimà sveikatos apsaugos
darbuotojais. Sveikatos prieûiúros tarpininko projektai, ìgyvendinti kai kuriose
Vidurio ir Rytù Europos valstybése, ìskaitant Rumunijà, galétù búti sektinas
pavyzdys. Ispanijoje valstybés parama romani sveikatos programoms skirta kovai
su AIDS, piktnaudûiavimu alkoholiu bei narkotikais arba psichikos sutrikimais;
tokì pasirinkimà romani vadovai kritikuoja kaip netinkamà ir tendencingà.

ûinoma, blogiausia diskriminaciniù nuotaikù apraiöka yra smurtas rasiniais
motyvais, itin klestintis ir Vokietijoje, ir Ispanijoje. Tokio smurto padariniai
tampa dar sunkesni dél to, kad nuolat plaæiai yra kaltinama diskriminavimu
baudûiamosios teisés sistemoje, ìskaitant teisésaugos pareigúnù nederamà
elgesì ir priekabiavimà. Nepaisant tokiù kaltinimù, kuriuos keletas tarptautinés
stebésenos organizacijù pateiké abiejù valstybiù atûvilgiu, rimtumo, Vokietijos
ìstatymuose néra numatyta nei didesniù bausmiù uû nusikaltimus, padarytus
turint rasistinè motyvacijà, nei specialaus bausmés padidinimo, jei nusikaltimà,
turédamas rasistinè motyvacijà, padaro teisésaugos pareigúnas. Be to, teisinés
pagalbos teikimas grindûiamas tuo, kiek tikétina sékminga bylos baigtis. Nors
Ispanijos baudûiamasis kodeksas draudûia kurstyti rasinì diskriminavimà,
neapykantà ar smurtà ir uû nusikaltimus, padarytus turint rasistinè motyvacijà,
numato didesnes bausmes, tokios nuostatos taikytos itin retai.

3.2.3. Musulmonù diskriminavimas
Kaip minéta, neretai búna sunku ìvertinti musulmonù diskriminavimo mastà,
kadangi, rodikliu pasirinkus religijà, informacijos surinkta maûai. Taæiau gali
búti pravarti Jungtinés Karalystés musulmonù patirtis: daug Britanijos musulmonù
kaip imigrantai darbininkai ì öalì atvyko prieö kelias kartas. Tik po keleto
deöimtmeæiù, surinkus daug etniniù ir rasiniù statistiniù duomenù, rodanæiù

73 Ûr., pvz., J. F. Gamella, The Roma Population in Andalucia [Romù gyventojai
Andalúzijoje], Junta de Andalucia, Sevilla, 1996, p. 171.
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didesnè socialinè nelygybè vien musulmoniökose bangladeöieæiù ir pakistanieæiù
bendruomenése, vis labiau buvo ìsitikinama, kad religinis diskriminavimas
egzistuoja, ir tapo vis akivaizdûiau, kad yra reikalinga kryptinga kovos su juo
politika. Surinkus konkreæius duomenis apie musulmonù bendruomeniù padétì
Jungtinéje Karalystéje bei kitose ES valstybése jù politikos kúréjai galétù aktyviai
imtis kurti efektyvià dvipusè integracijos politikà problemoms dar nespéjus iökilti.

Kai kuriuose Jungtinés Karalystés miestuose buvo pastebéta musulmonù vaikù
atskirtis övietimo sistemoje; tai laikoma vienu iö svarbiausiù veiksniù,
iöprovokavusiù rimtas riauöes Bredforde, Bernléjuje ir Oldheime 2001 m. vasarà74 .
Europos kovos su rasizmu ir netolerancija komisija (angl. ECRI) iöreiöké
susirúpinimà ir dél uûsienieæiù bei imigrantù vaikù atskyrimo specializuotuose
mokymo kursuose, taip pat tam tikruose rajonuose ir mokyklose Prancúzijoje75 .

Italijos övietimo sistemoje tebéra palyginti nedaug imigrantù vaikù, taæiau jau
dabar pastebima, kad jù lankomumas yra prastesnis nei vidutinis, pasiekimai
taip pat neprilygsta vidurkiui, jie daûniau nebaigia mokslù. Su öia tendencija
vyriausybé bando kovoti ìdarbindama „kultúros ir kalbos tarpininkus“, kurie
padeda mokytojams, dirbantiems su didele mokiniù uûsienieæiù grupe76 . „Kalbos
tarpininkas“ paprastai yra tos paæios tautybés, kaip ir mokiniai uûsienieæiai,
suaugès asmuo, kuris padeda jiems prisitaikyti mokykloje ir lengviau palaikyti
ryöius tarp mokyklos ir öeimos. „Kultúros tarpininkai“ padeda mokytojams,
dirbantiems valstybés finansuojamuose suaugusiù uûsienieæiù raötingumo ir
integravimo kursuose77 .

74 Report of the Ministerial Group on Public Order and Community Cohesion, Building
Cohesive Communities [Vieöosios tvarkos ir bendruomenés sanglaudos ministrù
grupés ataskaita, Kuriant sanglaudos bendruomenes], Londonas: Vidaus reikalù
ministerija, 2001; Report of the Independent Review Team chaired by Ted Cantle
Community Cohesion [Ted Cantle vadovaujamos nepriklausomù ekspertù grupés
ataskaita, Bendruomenés sanglauda], Londonas: Vidaus reikalù ministerija, 2001.

75 Ûr. European Commission against Racism and Intolerance, Second Report on France
[Europos kovos su rasizmu ir netolerancija komisija, Antroji padéties Prancúzijoje
ataskaita], priimta 1999 m. gruodûio 10 d. ir paskelbta 2000 m. birûelio 20 d., 21–22;
44 punktai. Prancúzijos vyriausybé pripaûino, kad „neproporcingo nelygybè
patirianæiù gyventojù dalies atstovavimo reiökinys egzistuoja“, taæiau uûprotestavo
dél ECRI vartojamo termino „atskirtis“.

76 Programmatic Document regarding state policy towards immigration and foreigners
in the territory of the state [Valstybés politikos imigrantù ir uûsienieæiù atûvilgiu
valstybés teritorijoje programinis dokumentas], remiamasi Ìstatymo 1998/40: 2001–
2003 3 straipsniu, p. 50.

77 Öie kursai vyksta tam tikslui sukurtuose Centri Territoriali Permanenti (nuolatiniuose
teritoriniuose centruose), skirtuose suaugusiù imigrantù övietimui ir mokymui. Centrai
yra ìsteigti ir valstybés finansuojami pagal O.M. 455/97.
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Taæiau konkreæiù duomenù apie konkreæià musulmonù vaikù padétì nei
Prancúzijoje, nei Italijoje néra. Atsiûvelgiant ì Jungtinéje Karalystéje turimus
etninius statistinius duomenis, kurie rodo, kad mokiniai iö bangladeöieæiù ir
pakistanieæiù bendruomeniù visuose privalomojo övietimo lygmenyse mokosi
prasæiau negu kiti vaikai, galima teigti, kad tokie surinkti duomenys praverstù
kuriant veiksmingà övietimo politikà.

Britanijos ir Prancúzijos musulmonai taip pat skundûiasi, kad su jais netinkamai
elgiamasi, nes övietimo politikoje ir praktikoje nepakankamai atsiûvelgiama ì jù
kilmè ir kultúrà78 . Pavyzdûiui, Prancúzijoje svarbi valstybiniù övietimo ìstaigù
funkcija yra Respublikos vertybiù, tarp jù ir laïcité (sekuliarizmo/mokyklos
atskyrimo nuo Baûnyæios), diegimas. Ìtampà sukélé tai, kad mokinés musulmonés
émé ginti savo teises neöioti æadrà, ir atsiskleidé, kokiù sunkumù atsiranda
stengiantis suderinti laïcité ir kitù Respublikos vertybiù (kurios daûniausiai atitinka
daugumos vertybes) reikalavimus su musulmonù kultúra. Panaöiù sunkumù
iökyla visada, kai maûumos kultúros vertybés skiriasi nuo daugumos kultúros
vertybiù.

Jungtinés Karalystés vidaus reikalù ministerijos tyrimai rodo, kad, palyginti su
kitomis tikinæiùjù bendruomenémis, musulmonai daûniau patiria neteisybè
uûimtumo srityje79 . Be to, etniniai statistiniai duomenys rodo, kad pakistanieæiù
ir bangladeöieæiù musulmonù bendruomenése ekonominis aktyvumas yra
maûesnis, o nedarbas – didesnis nei kitose etniniù maûumù grupése80 . Nors
Prancúzijoje ir néra detaliù statistiniù duomenù apie konkreæiù etniniù ir religiniù
maûumù diskriminavimà, Prancúzijos laikinojo ìdarbinimo ìstaigos teigia
gaunanæios bendroviù praöymù nesiùsti joms darbininkù musulmonù, ir iö tiesù
Prancúzijos musulmonai diskriminavimu priimant ì darbà ir darbo vietoje
skundûiasi daûniau negu kurioje kitoje srityje, nors oficialiù teisiniù skundù
pateikiama labai nedaug. Néra duomenù, rodanæiù, kad Italijoje musulmonai
patiria iöskirtinè nelygybè, palyginti su kitais imigrantais, kuriù dauguma dirba

78 P. Weller, A. Feldman, K. Purdam, Religious Discrimination in England and Wales:
Home Office Research Study 220 [Religiné diskriminacija Anglijoje ir Velse: Vidaus
reikalù ministerijos tyrimas 220], Vidaus reikalù ministerija, Londonas, 2001, p. 23–
36.

79 P. Weller, A. Feldman, K. Purdam, Religious Discrimination in England and Wales:
Home Office Research Study 220 [Religiné diskriminacija Anglijoje ir Velse: Vidaus
reikalù ministerijos tyrimas 220], Vidaus reikalù ministerija, Londonas, 2001, p.
37–50.

80 Performance and Innovation Unit, Improving labour market achievements for ethnic
minorities in British Society [Darbo ir naujoviù skyrius, Gerinant darbo rinkos
pasiekimus Britanijos visuomenés etninéms maûumoms], Ministrù kabinetas,
Londonas, 2001, p. 40.
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nekvalifikuotus, sezoninius ar nelegalius darbus, daûnai neturédami pakankamù
socialinés apsaugos garantijù.

Direktyvoje dél uûimtumo valstybéms naréms nurodoma konkreæiai ir aiökiai
uûdrausti tiesioginì ir netiesioginì religinì diskriminavimà ìdarbinant. Joje
reikalaujama, kad darbdaviai savo ìdarbinimo sprendimus vertintù atsiûvelgdami
ì religinè priklausomybè, kad nei dél ìmonés politikos, nei dél jos praktikos,
sàlygù ar kriterijù neatsirastù nenumatytù padariniù musulmonams ar kokio
kito tikéjimo darbuotojams ir jù padétis netaptù prastesné. Direktyva taip pat
reikalauja imtis priemoniù, uûtikrinanæiù efektyvù jos ìgyvendinimà skleidûiant
informacijà, skatinant socialinì dialogà ir dialogà su nevyriausybinémis
organizacijomis81 . Teisés aktus reikés papildyti praktiniais nurodymais, kaip
ieökanæiuosius darbo, darbdavius ir plaæiàjà visuomenè informuoti apie jù teises
ir atsakomybè.

Visi imigrantai patiria labai paplitusì diskriminavimà apsirúpindami bústu tiek
valstybinéje, tiek privaæioje bústo rinkoje, taip pat ir norédami pasinaudoti kitomis
gérybémis bei paslaugomis. Jungtinéje Karalystéje etniniu pagrindu surinkti
statistiniai duomenys atskleidûia, kokiù dideliù sunkumù patiria musulmoniökos
pakistanieæiù ir bangladeöieæiù bendruomenés. Musulmonù padétis atskirai yra
maûai tirta, taæiau Prancúzijoje atlikti tyrimai atskleidé rasinì ir etninì
diskriminavimà atrenkant kandidatus subsidijuojamam valstybiniam bústui gauti82 ,
taip pat ir privaæioje bústo rinkoje. Ir Prancúzijoje, ir Italijoje búta skundù, kad
valstybinius bústus skirstantys pareigúnai juos suteikdami nuolatos remiasi
diskriminuojanæiu uûsienieæiù kandidatù vertinimu83 . Italijoje bent vienu atveju
tokiai praktikai buvo sékmingai pasiprieöinta teisme, taæiau teisiniù nuostatù
supratimas imigrantù bendruomenése tebéra ûemo lygio, o naujausiù tyrimù
statistiniai duomenys rodo, kad imigrantams, palyginti su italais ar ES pilieæiais,
galimybiù gauti valstybinì bústà vis dar yra labai maûai84 . Be to, net jei bústas ir
suteikiamas, jis daûnai búna prastesnés kokybés85 .

81 ES pamatiné uûimtumo direktyva, 12–14 straipsniai.
82 GELD paskelbta pastaba dél socialinio aprúpinimo bústu, Note 3, 2001 m. geguûés

10 d., „Les discriminations raciales et ethniques dans l’accæs au logement social“
[„Socialinio aprúpinimo bústu rasiné ir religiné diskriminacija“], vadovaujama Patricko
Simono (toliau – GELD, Note 3). ûr. GELD tinklapyje arba: <http://www.sos-
racisme.org/presse/notegeld.htm> (naudotasi 2002 m. rugséjo 25 d.).

83 Trib. Milano, 20 March 2002, Dr.ssa Paola Gandolfi, Byloje El Houssein, El Mouden,
Zerai v. the Comune di Milano, neskelbta. Pateikiama kartu su EUMAP.

84 Ûr. Rete d’urgenza contro il razzismo, Metiné ataskaita 2000, p. 16–21, <http://
www.unimondo.org/reteurg/ra00it.zip> (naudotasi 2002 m. rugséjo 18 d.).

85 Ûr. Rete d’urgenza contro il razzismo, Metiné ataskaita 2000, p. 8–36, <http://
www.unimondo.org/reteurg/ra00it.zip> (naudotasi 2002 m. rugséjo 18 d.).
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Vieöùjù paslaugù teikéjù nesugebéjimas atsiûvelgti ì jù poreikius yra daûnas ir
vienas iö svarbiausiù musulmonù bendruomeniù skundù Jungtinéje Karalystéje.
Informacijos ir statistiniù duomenù apie musulmonù patirtì stoka yra didelé
kliútis kuriant strategijà ir uûtikrinant Britanijos, Prancúzijos ir Italijos musulmonù
bendruomenéms tinkamù paslaugù teikimà.

Pacientù musulmonù gydymas Prancúzijos valstybinéje sveikatos apsaugos
sistemoje, kartu ir vieöosiose ligoninése, néra gerai iötirtas, nors neoficialús
liudijimai veræia manyti, kad sveikatos apsaugos sistemoje musulmonai paprastai
susiduria su supratimo ir skirtingos religinés bei kultúrinés praktikos pripaûinimo
stoka. Dokumentuose uûfiksuoti ìvairiù maûumù grupiù sveikatos skirtumai
rodo, kad sveikatos apsaugos paslaugù teikéjai nepasiekia musulmonù
bendruomeniù arba nesugeba patenkinti jù reikmiù86 . Vidaus reikalù ministerijos
studijoje trys ketvirtadaliai musulmonù organizacijù nurodé netinkamà socialiniù
darbuotojù ir socialiniù paslaugù ìstaigù elgesì87 .

Turint galvoje, kad valstybiù nariù gyventojai ir taip buvo linkè musulmonus
sieti su „svetimais“ jù visuomenés elementais ir laikytis nuomonés, jog islamas
yra monolitiökas (ûr. auköæiau), 2001 m. rugséjo 11-osios ìvykiai iöprovokavo
vis labiau ìsitvirtinantì islamo gretinimà su terorizmu ir fundamentalizmu. Po
2001 m. rugséjo 11-osios daugelyje ES valstybiù, taip pat ir Italijoje bei Jungtinéje
Karalystéje, kilo iöpuoliù ir smurto prieö musulmonus ir asmenis, laikomus
musulmonais, banga88 . Nors apskritai rasistiniù iöpuoliù Prancúzijoje 2001 m.
sumaûéjo,89  dauguma aktù, kurie vis délto buvo ìvykdyti, siejami su rugséjo 11-
àja.

86 Social Exclusion Unit, Minority Ethnic Issues in Social Exclusion and Neighbourhood
Renewal [Socialinés atskirties skyrius, Etniniù maûumù klausimai ir kaimyniniù
santykiù atnaujinimas], Londonas: Ministrù kabinetas, 2000, 2.39 punktas, kur
cituojamas pavyzdys apie suteikiamas seksualinés sveikatos paslaugas, kurios
neatitinka maûumù bendruomeniù poreikiù.

87 P. Weller, A. Feldman, K. Purdam, Religious Discrimination in England and Wales:
Home Office Research Study 220 [Religiné diskriminacija Anglijoje ir Velse: Vidaus
reikalù ministerijos tyrimas 220], Vidaus reikalù ministerija, Londonas, 2001, p. 72.

88 C. Allen, J. S. Nielson, Summary Report on Islamophobia in the EU after September
11 2001 [Islamofobija ES po 2001 m. rugséjo 11-osios. Ataskaitos santrauka], Viena:
Europos rasizmo ir ksenofobijos centras, 2002 m. geguûé, p. 23, 28–29; Islamic
Human Rights Commission, UK Today: The Anti-Muslim Backlash in the Wake of
11th September 2001 [Islamo ûmogaus teisiù komisija, JK öiandien:
Antimusulmoniökoji reakcija po 2001 m. rugséjo 11-osios], Islamo ûmogaus teisiù
komisija, Londonas, 2001.

89 2001 m. uûfiksuoti 67 rasistiniai iöpuoliai, tuo tarpu 2000 m. jù buvo 146. CNCDH
2001 m. ataskaita, paskelbta 2002 m. kovo mén.
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Pasak britù ir prancúzù musulmonù vadovù, musulmonù bendruomenése tvirtéja
ìsitikinimas, kad jie yra stabdomi gatvéje, klausinéjami ir apieökomi ne turint
ìkalæiù ar pagrìstù ìtarimù, bet tik dél to, kad jie „atrodo kaip musulmonai“.
Jungtinéje Karalystéje atlikti baudûiamosios teisés sistemos tyrimai taip pat rodo,
kad bausmiù dydûiai ir laisvés atémimo, skiriamo baltiesiems ir juodiesiems,
laikas skiriasi90 . Prancúzijos teisingumo sistemoje taip pat yra nelygybés poûymiù.
Pavyzdûiui, nors duomenys nebuvo sistemingai renkami ir neìmanoma iöskirti
religinés motyvacijos, vis délto galima pastebéti tam tikras diskriminavimo
tendencijas skiriant bausmes: asmenys, kurie néra etniniai prancúzai (arba
spéjama, kad néra etniniai prancúzai), uû panaöius nusikaltimus nuteisiami kaléti
ilgesnì laikà91 . Teisésaugos institucijos turétù stengtis puoseléti gerus santykius
su musulmonù bendruomenémis, kad sumaûintù nepasitikéjimà ir ìtarumà. Tokia
veikla galétù turéti ir teigiamà öalutinì poveikì suteikiant policijai paramà kovoje
su nusikaltimais ir renkant informacijà.

Atsakydama ì po rugséjo 11-osios kilusià smurto bangà, Jungtiné Karalysté priémé
ìstatymà, pagal kurì religiné motyvacija padarius tam tikrus smurtinius
nusikaltimus laikoma atskiru paûeidimu92 , o rasiné ar religiné motyvacija –
sunkinanæia aplinkybe skiriant bausmè uû bet kokì nusikaltimà93 . Prancúzijoje
ir Italijoje yra praneöimù, kad arabù, musulmonù ir imigrantù bendruomenés
patiria smurtà, taæiau religinè motyvacijà iöskirti yra sunku94 . Vis délto Prancúzijoje
rasistinis smurtas neretai turi aiökù religinì atspalvì: daûnais puolimù, akmenù
métymo ir dalinio ar visiöko sunaikinimo taikiniais tampa öventyklos (tiek meæetés,

90 The Runnymede Trust Commission on the Future of Multi-Ethnic Britain, The Future
of Multi-ethnic Britain – The Parekh Report [Daugianacionalinés Britanijos ateities
Ranimido pasitikéjimo komisija, Daugiatautés Britanijos ateitis. – Parekh ataskaita],
Profile Books, London, 2000, p. 130.

91 Diskusija su Hanifa Chérifi „Les musulmans victimes de discriminations. Une inégalité
entre les religions“ [„Diskriminavimo aukos musulmonai. Religijù nelygybé“], J-M.
Blier, S. de Royer, Discriminations raciales, pour en finir, 2001, Paris, éditions
Jacob-Duvernet, p. 62.

92 Crime and Disorder Act 1998 [1998 m. Nusikaltimù ir neramumù ìstatymas], 28–32
skirsnis, pataisytas ìstatymu Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 [2001 m.
Antiterorizmo, nusikaltimù ir saugumo ìstatymas], 39 skirsnis.

93 Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 [2000 m. Baudûiamùjù teismù
ìgaliojimù (Bausmiù skyrimo) ìstatymas], 153 skirsnis, pataisytas ìstatymu Anti-
terrorism, Crime and Security Act 2001 [2001 m. Antiterorizmo, nusikaltimù ir
saugumo ìstatymas], 39 skirsnis.

94 Naujas ECRI rekomendacijas dél musulmonù uûpuldinéjimù Europoje po rugséjo
11-osios ûr. <http://www.coe.int/T/E/Communication_and_Research/Press/
Themes_files/Combating_racism/e_ECRI_Rec5.asp#TopOfPage> (naudotasi 2002 m.
rugséjo 18 d.).
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tiek sinagogos). Teisésaugos pareigúnai turétù búti mokomi kontroliuoti
problemas, kylanæias dél „religiniù“ neapykantos nusikaltimù, o visos valstybés
narés turétù pradéti öio mokymo stebéjimà.

3.3. Maûumù teisés

3.3.1. Pripaûinimas
Daug valstybiù nariù priémé ribojamuosius „maûumos“ apibréûimus, sukurdamos
ìvairiù grupiù apsaugos hierarchijà. Pavyzdûiui, Italijoje tradicinéms tautiniù
maûumù grupéms, tokioms kaip prancúzù, vokieæiù ir slovénù, uûtikrinamos
visos maûumù teisés. Taæiau ir musulmonai, ir romai – be abejo, dvi labiausiai
paûeidûiamos grupés öalyje, – yra atskirtos95 . Romai/gitanos nepripaûìstami kaip
pueblo (Ispanijos tautos) dalis, todél ìvairiose ekonominio, politinio ir socialinio
gyvenimo srityse ì juos ûiúrima maûiau palankiai nei ì kitù maûumù grupes.
Vokietijoje sinti/romai yra pripaûinta maûumos grupé, kaip ir danai, fryzai ar
sorbai, bet musulmonai – ne. Jungtinés Karalystés vyriausybé priémé visa apimantì
tautinés maûumos apibréûimà96 , taæiau jis nesuteikia musulmonams ir kitoms
religinéms bendruomenéms galimybés pasinaudoti maûumù teisémis. Prancúzijoje
maûumos sàvoka laikoma nepateisinama; maûumù buvimas laikomas grésme
Respublikos modeliui, kurio tikslas – uûtikrinti vienodà poûiúrì ì visus. Nors
Prancúzijos musulmonù atstovai neginæija öio modelio, jie prieina prie vieningos
nuomonés, kad kaip grupé jie yra vertinami kitaip, negu kitos religinés
maûumos97 .

ES kaip struktúra, kuri aiökiai skatina pagarbà maûumoms bei jù apsaugà treæiùjù
öaliù atûvilgiu ir kuri tai nustaté kaip bútinà sàlygà naujoms naréms, turi uûtikrinti
savo politikos nuoseklumà, siekdama sukurti ES kontekste bendrà maûumos
apibréûimà ir paraginti visas valstybes nares atitinkamai suderinti maûumù
apsaugos ìstatymus bei politikà. Tas apibréûimas turétù búti reguliariai perûiúrimas
ir ìvertinamas, atsiûvelgiant ì atsirandanæias naujas maûumù grupes ir jas ìtraukiant.

95 Taæiau Italijoje dél beveik jokiù duomenù nebuvimo labai sunku atskirti nelygybè,
kurià patiria musulmonai, nuo apskritai imigrantù patiriamos nelygybés. ûr. 3.2.1
skirsnì.

96 Ûr. Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National
Minorities, Opinion on the United Kingdom [Pamatinés konvencijos dél tautiniù
maûumù apsaugos patariamasis komitetas, Iövada apie padétì Jungtinéje Karalystéje],
Strasbúras, 2001, 14 punktas.

97 Atviros visuomenés instituto surengtas apskritojo stalo pasitarimas, Paryûius, 2002
m. liepa.
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3.3.2. Pilietybé
Dauguma Jungtinéje Karalystéje gyvenanæiù musulmonù yra jos pilieæiai, nemaûai
jù – jau antros ar treæios kartos. Prancúzijoje gyvenantys musulmonai, prieöingai,
pilieæiais tapo tik per pastaràjì deöimtmetì arba apskritai yra nepilieæiai, o dauguma
Italijoje gyvenanæiù musulmonù néra gavè pilietybés. Ir „naujosioms maûumoms“,
ir nepilieæiams maûumù teisés netaikomos.

Nepilieæiai yra ypaæ paûeidûiami, ir öis paûeidûiamumas atsiskleidûia ìvairiais
búdais: jie labiau yra linkè imtis nelegalaus darbo, be taisykliù ir be apsaugos;
neretai jie gyvena izoliuoti pigiuose, prastos kokybés namù rajonuose ir
kvartaluose; jie susiduria su diskriminavimu ir smurtu; neturédami apibréûto
teisinio statuso ir maûai iömanydami savo teises pagal ìstatymus, daugelis jù bijo
teisésaugos ìstaigù ir kitù valstybés pareigúnù, o ne pasitiki jais. Nepilieæiù
teisés ir pareigos paprastai priklauso kitai teisinei kategorijai (t. y. neìeina ì
tradicinè maûumù apsaugà), kurios nuodugnesné analizé nepatenka ì öiù ataskaitù
sritì98 . Taæiau paprastai pripaûìstama, jog pagrindinés ûmogaus teisés ir apsauga
turi búti taikoma visiems, kad ir koks bútù pilietinis statusas. Kai kurios valstybés,
pavyzdûiui, Italija, ì tai, kad öalyje yra labai daug nepilieæiù, reagavo priimdamos
specialius ìstatymus, kuriais pabréûiama, kad apsauga nuo diskriminavimo ir
smurto yra viena iö pagrindiniù ûmogaus teisiù99 .

Vis daûniau pripaûìstama, kad imigrantai musulmonai (ìskaitant „atvykusius
darbininkus“, praöanæiuosius prieglobsæio ir keliaujanæius darbininkus) Europoje
ir pasiliks, tuo labiau kad Europos öaliù ekonomika vis labiau priklauso nuo
imigrantù darbo. Jù skirtinga kultúriné ir religiné kilmé, kalbos ir vertybés jau
dabar keiæia daugelio ES valstybiù nariù, tokiù kaip Italija ir Ispanija, dar visai
neseniai buvusiù palyginti vienalyæiù, veidà ir charakterì.

98 Nors EUMAP ataskaitose daugiausia démesio skiriama romù tautybés pilieæiù teiséms
Vokietijoje ir Ispanijoje, paûymétina, kad öiose ir kitose ES valstybése narése dar
yra labai daug romù tautybés pabégéliù ir prieglobsæio praöanæiù asmenù.

99 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle dispozioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Imigracijos
ir teisinio uûsienieæiù statuso ìstatymas), IV skyrius (toliau – Ìstatymas 286/1998).
Taæiau 2002 m. liepos 11 d. Ìstatymà 286/1998 pataisius, jame atsirado keletas
reikömingù ir prieötaringù pakeitimù: reikalavimas, kad bútù paimti visù imigrantù,
kurie praöo leisti apsigyventi öalyje, pirötù atspaudai (dabar tai taikoma ir pilieæiams);
leidimo apsigyventi öalyje terminas sutrumpintas nuo trejù iki dvejù metù,
sugrieûtintos öeimù susijungimo sàlygos, neleidûiant tuo pasinaudoti vaikams,
kuriems yra daugiau kaip 18 metù, ir darbo netekimas, jei prarandama teisé
apsigyventi öalyje.
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Dauguma valstybiù nariù pripaûìsta, kad pilietybés suteikimas yra svarbiausias
ûingsnis integracijos procese, ir jau émési priemoniù, kad palengvintù imigrantù
darbininkù ir jù öeimù natúralizacijà. Daugybé Prancúzijos musulmonù per
pastaràjì deöimtmetì gavo pilietybè, panaöaus pilieæiù musulmonù skaiæiaus öuolio
galima tikétis ir Italijoje. Taip pat galima tikétis, kad, vis daugiau musulmonù
tampant pilieæiais, tradiciniù maûumù teisiù, susijusiù su övietimu, kalba,
ûiniasklaida ir ypaæ dalyvavimu politikoje, poreikis didés.

ES valstybéms naréms tampant ìvairiù kultúrù ir religijù visuomenés valstybémis,
kyla nauji uûdaviniai, susijè su maûumù apsaugos teisiniu mechanizmu.
Integravimas turi búti dvipusis procesas, reikalaujantis ne tik to, kad naujos
grupés adaptuotùsi europietiökoje kultúroje ir socialinéje aplinkoje, bet ir vienodo
elgesio bei nediskriminavimo garantijù, taip pat pagarbos kitokiam jù identitetui.
Geresnis integravimo politikos iömanymas praverstù ir kitoms marginalinéms
grupéms, tokioms kaip sinti ir romai, kuriù kultúra, kalba ir istorija iötisus
öimtmeæius buvo nuvertintos ir paliktos nuoöaly100 .

Nors apibréûti, kokios grupés bus pripaûìstamos ir kada, aiökiai priklauso valstybés
kompetencijai, ES turétù skatinti valstybes nares priimti platesnius „maûumos“
apibréûimus ir taip iöplésti maûumù teisiù taikymà ir netradicinéms grupéms.
Taip pat jis turétù tikti minimaliam vienodo elgesio standartui apibúdinti ir toms
grupéms, kurioms priimtas apibréûimas nepritaikomas. Valstybés narés taip pat
turétù imtis priemoniù, padedanæiù gyventojams nepilieæiams gauti pilietybè.

3.3.3. Romù maûumù teisiù klausimai
Romani bendruomenés Vokietijoje ir Ispanijoje yra gavusios labai nedidelè
valstybés paramà savitam kultúriniam ir kalbiniam identitetui apsaugoti ir skatinti;
iö tiesù kai kuriose srityse valstybés praktika tikrai neskatino plésti maûumù
teisiù romù tautybés gyventojams. Ypaæ palyginus su dosnumu kai kuriù kitù
maûumù grupiù atûvilgiu ne toks palankus elgesys su romais jau pats savaime
yra diskriminavimo forma.

Pavyzdûiui, nors daugelio kitù maûumos grupiù kalbos pripaûìstamos ir gali
búti plaæiai vartojamos vieöajame gyvenime, Caló, Ispanijos romù kalba, niekur
Ispanijoje néra teisiökai pripaûinta, ir pagal Europos regionù ir maûumù kalbù

100 Pavyzdûiui, ankstesniù ìstatymù (jie nebegalioja), kurie draudé romù/gitanos
paproæius, tautinius rúbus ir kalbà, palikimas yra toks, kad Caló kalba beveik
nebevartojama.
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chartijà (angl. CRML)101  ji néra pripaûinta saugoma kalba. Nors labai maûai
romù/gitanos kalba Caló kaip gimtàja kalba, ji yra itin svarbi kaip vienijantis
etninis simbolis; politiniame kontekste kalbos pripaûinimas yra bútinas
pripaûìstant maûumos identitetà, kuris yra svarbiausias dalykas pripaûìstant grupés
politines teises102 . Taigi romù bendruomenei labai svarbu, kad Caló iöliktù, todél
romù vadovai vyriausybés dar kartà praöo paremti jos studijas ir vartojimà103 .
Pirmiausia, atsiûvelgiant ì istorinì romani bendruomeniù persekiojimà dél Caló
vartojimo, inter alia104  atrodytù, kad valstybei visai tiktù, paremiant tokius
praöymus, pripaûinti praeityje buvus neteisybè.

2002 m. rugpjúæio mén. duomenimis, Heseno ûemé Vokietijoje buvo vienintelé,
priémusi visus 35 punktus, reikalingus Europos regionù ir maûumù kalbù chartijos
III daliai ìgyvendinti, nors romani kalba „kalbama daugumoje Vokietijos
Federacinés Respublikos ûemiù“105 . Dél romù teisés savo kalbà vartoti önekantis
su valstybés pareigúnais vyriausybé pareiöké, kad sinti ir romai „auga kaip
dvikalbiai, kalbantys romani ir vokieæiù kalbomis, ir jie paprastai moka abi
kalbas, todél nepastebéta jokio poreikio vartoti romani kalbà önekant su
administraciniù ìstaigù darbuotojais“106 . Sinti ir romù vadovai iöreiöké susirúpinimà
dél to, kad iö tikrùjù romani kalba néra saugoma107 .

101 Council of Europe, List of Declarations Made with Respect to Treaty no. 148, European
Charter for Regional or Minority Languages [Europos Taryba, Deklaracijù dél
Sutarties Nr. 148 sàraöas, Europos regionù ir maûumù kalbù chartija], chronologija
baigta 2002 m. geguûés 18 d. Ispanija regionù ar maûumù kalbomis pripaûino
oficialiàsias kalbas, kurios tokiomis pripaûìstamos Baskijos, Katalonijos, Balearù
salù, Galisijos, Valensijos ir Navaros autonomijù statutuose; kitos kalbos, kurias
autonomijos statutai gina tose teritorijose, kuriose jomis tradiciökai kalbama, taip
pat laikomos regionù ar maûumù kalbomis.

102 I. Ìlvarez Dorronsoro, „Interview with Teresa San Romìn: Change and Continuity of
the Romani identity“ [„Pokalbis su Teresa San Romìn: Romani identiteto pokyæiai ir
tèstinumas“], Revista Hika 111, <http://www.hika.net/revista/zenb 111/
Ha_a_Teresa.html> (naudotasi 2002 m. rugpjúæio 20 d.).

103 „Manifesto for the Constitution of Platform for the Statute of the Roma Nation –
Romipen“, Toledo, 2000 m. vasario 12 d., 14 punktas, ûr. http://www. cenfor.com/
romipen/manifiesto.htm (naudotasi 2002 m. rugpjúæio 20 d.).

104 Ûr. A. G. Alfaro, The Great Gypsy Roundup [Didûiosios æigonù gaudynés], Editorial
Presencia Gitana, 1995

105 Vokietijos vyriausybés ataskaita, pateikta Patariamajam komitetui Pamatinés konvencijos
dél tautiniù maûumù apsaugos ìgyvendinimo klausimais, 1999, p. 10–11 (toliau –
Vokietijos ûemiù PKTMA ataskaita). Kai kurios kitos ûemés priémé CRML II dalì.

106 Vokietijos ûemiù PKTMA ataskaita, p. 79.
107 „Sorge und Sprache: Sinti und Roma fordern Schutz des „Romanes“ [„Susirúpinimas

kalba: sinti ir romai ragina ginti romani kalbà“], Wiesbadener Tagblatt, 2001 m.
liepos 28 d.
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Ir Vokietijoje, ir Ispanijoje vyraujantis poûiúris ì romù mokymà apsiriboja
papildomo lavinimo arba „skatinamùjù“ lavinimo klasiù kúrimu (ûr. 3.1.2
skirsnì)108 ; öioje sistemoje mokytojai romù identitetà ir kultúrà neretai laiko
problema, kurià reikia iösprèsti, o ne pranaöumu, kurì reikia puoseléti. Nors
Ispanijos mokytojù asociacijos ir romù nevyriausybinés organizacijos keletà kartù
praöé ì universitetù programas mokytojams, psichologams, teismù darbuotojams
ir socialiniams darbuotojams ìtraukti specializuotus Ispanijos etniniù grupiù
istorijos ir kultúros, kultúrù bendravimo ir mokymo kursus, öios rekomendacijos
nebuvo ìgyvendintos. Tokio pobúdûio informacija buvo iöleista ir platinama kai
kuriose Vokietijos ûemése, bet sinti ir romù vadovai teigia, kad mokyklù
programos dar nepateikia pakankamai informacijos apie jù istorijà ir kultúrà
arba apie holokausto represijas.

Sprèsti daugumà övietimo ir kultúros klausimù Vokietijoje yra palikta atskiroms
ûeméms. Iöskyrus Hamburgà, öiuo metu valstybinéje mokyklù sistemoje né vienoje
ûeméje néra mokyklos, kurioje bútù mokoma romani kalbos, – teigiama, kad
tokio mokymo „Vokietijoje nenori tévai sinti“109 . Vyriausybé taip pat teigia, kad
dauguma sinti ir romù110  prieöinasi raöytinés romani kalbos kúrimui ir nesutinka,
kad jos mokytùsi ir mokytù kitakalbiai111 . Taæiau öis teiginys paremtas ne plaæiu
visos Vokietijos sinti ir romù bendruomeniù nuomonés ìvertinimu, o tik nuomone,
kurià pareiöké vyriausybés oficialia sinti ir romù bendruomenés atstove
pripaûìstama organizacija112 .

Vokietijoje ir Ispanijoje tiek vieöojo administravimo srityje, tiek vyriausybinése
ìstaigose romams yra menkai atstovaujama saugant ar puoseléjant maûumos
teises. Abiejose öalyse ìvairialytéms romani bendruomenéms oficialiai atstovauja

108 J. D. Santiago kalba, paskelbta Working Documents 43, „Debate on Romani People“
[Darbo dokumentai 43, „Diskusija apie romani tautà“], p. 69.

109 Vokietijos ûemiù PKTMA ataskaita, p. 112.
110 Vokietijos PKTMA ataskaitoje pripaûìstama, kad kai kurios romù organizacijos yra

kitokios nuomonés – jos „pritaria romani kalbos ìtraukimui ì mokyklos programà ir
pageidauja paremti priemones, panaöias ì taikomas kaimyninése Europos öalyse,
skirtas öios kalbos raöytinei formai kurti“, bet nurodo, kad vyriausybé yra linkusi
gerbti daugumos sinti norà, – kaip teigiama, jie yra nusistatè „palaikyti savo kalbà
iöimtinai öeimoje ir öeimù klanuose“. Vokietijos ûemiù PKTMA ataskaita, p. 96.

111 Vokietijos ûemiù PKTMA ataskaita, p. 86.
112 ESBO vyriausiasis tautiniù maûumù komisaras, kalbédamas apie valstybés

finansuojamas nevyriausybines organizacijas (Ispanijoje), paûyméjo, jog „negalima
tikétis, kad nepriklausomù organizacijù atstovai pateiks visiökai neöaliökà patarimà“,
kai tai gali paveikti jù paæiù finansavimà. OSCE High Commissioner on National
Minorities, Report on the Situation of Roma and Sinti in the OSCE Area [ESBO
vyriausiasis tautiniù maûumù komisaras, Romù ir sinti padéties ESBO teritorijoje
ataskaita], 2001, p. 145.
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viena ar kelios organizacijos, kurios gauna iö vyriausybés daugiausia léöù. Nors
toks poûiúris vyriausybei uûtikrina paönekovà ir patikimà partnerì ìgyvendinant
ìvairius projektus, jis neskatina reiköti nepriklausomos romani nuomonés bei
kritikos ir daûniau pakursto romani organizacijù nesantaikà, o ne jù
bendradarbiavimà113 . Ispanijoje dél to valstybés politika, kuria daugiausia turétù
búti siekiama pagerinti romù padétì, virto socialinés paramos programa, o ne
strateginiu romù maûumos teisiù ir identiteto apsaugos bei puoseléjimo planu.

Vyriausybés turétù parengti daugiau apimanæius mechanizmus, kad sinti ir romai
turétù tokias paæias galimybes, kaip ir kitos pripaûintù maûumù grupés, ìskaitant
teisè puoseléti ir studijuoti savo kalbà. Jos taip pat turétù parengti tobulesnius
mechanizmus, kurie uûtikrintù jiems galimybè visapusiökai dalyvauti
visuomeniniame gyvenime, pavyzdûiui, aktyviai prisidéti prie jiems naudingos
politikos ir programù kúrimo, o véliau – prie tos politikos ir programù
ìgyvendinimo bei vertinimo.

3.3.4. Musulmonù maûumù teisiù klausimai
Iö esmés pagal dabartinè maûumù apsaugos teisinè bazè Prancúzijoje, Italijoje ir
Jungtinéje Karalystéje musulmonù klausimai nesvarstomi (ûr. 3.3.1 skirsnì).
Dauguma institucijù, net formaliai neutraliù ar pasaulietiniù, daûnai netiesiogiai
(o kartais ir atvirai) palaiko gyventojù daugumos kultúrà ir religijà. Pavyzdûiui,
Kalédos ir Velykos pripaûìstamos valstybinémis öventémis; religiniai simboliai ir
ritualai daûnai naudojami oficialiù valstybiniù ceremonijù metu; ì mokyklù
programas yra ìtrauktos kriköæioniökosios tradicijos ir istorija (net tose mokyklose,
kuriose kriköæioniù yra maûai arba jù iö viso néra)114 . Vis délto visù trijù valstybiù
vyriausybés oficialiai pripaûìsta ìvairialypés kultúros ir ìvairovés vertè ir jau émési
priemoniù, kad esamos teisinés ir institucinés bazés kontekste bútù atsiûvelgiama
ì religinius ir kultúrinius musulmonù bendruomeniù poreikius.

Visù trijù valstybiù santykiai su ìvairiais tikéjimais yra labai skirtingi. Anglijos
baûnyæia yra oficiali Anglijos baûnyæia115 , o Italijoje valstybés ir daugumos religijos

113 Be to, romani organizacijù vienybés stoka daûnai laikoma pagrindine prieûastimi
to, kad valstybés pastangos pagerinti jù padétì néra sékmingos. ûr., pvz., „The State
and the Gypsies“ („Valstybé ir æigonai“), Europos migracijos centro politikos tyrimo
projekto preliminari ataskaita, Berlynas, 2001 m. lapkritis; pridedama prie EUMAP.

114 Ir Italijoje, ir Jungtinéje Karalystéje valstybinése mokyklose religijos mokymas yra
privalomas visiems mokyklos mokiniams, ìskaitant ir kasdienes bendras
kriköæioniökas pamaldas, nors tévai gali pasirinkti, ar leisti ì jas savo vaikus.

115 Ökotijos baûnyæia yra nacionaliné Ökotijos baûnyæia; Velse ar Öiaurés Airijoje
oficialiosios Baûnyæios néra.
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(Romos katalikù) santykius reglamentuoja Konkordatas116 . Prancúzijoje ir Italijoje
tik religijos, kurioms atstovauja oficialiai pripaûinta Baûnyæios institucija, turi
juridinè teisè ì tam tikras nuolaidas (pavyzdûiui, ì atleidimà nuo mokesæiù uû
baûnyæiù pastatus)117 , dél to atsiranda nelygybé traktuojant ìvairius tikéjimus118 ;
né vienoje valstybéje musulmonams nepavyko sudaryti sutarties su valstybe,
todél jù galimybés pasinaudoti religinémis teisémis praktiökai yra ribotos.

Sprèsdami tokios nelygybés problemà valstybiù vadovai Prancúzijoje ir Italijoje
musulmonus paragino paskirti vienà atstovà, kad bútù lengviau derétis dél
valstybés sutarties. Taæiau pasirodé, kad öis procesas yra sunkus. Pavyzdûiui,
Italijoje vienà organizacijà paskyrus „atstovaujanæiàja“, gali kilti kitù prieöiökumas,
todél valstybé padaré iövadà, kad dar per anksti sudaryti sutartì. Prancúzijoje
keletas musulmonù susivienijimù dalyvavo konsultacijose, per kurias buvo
parengtas sutarties dél atstovù iörinkimo metodikos projektas, bet kitos grupés
jose nedalyvavo, todél kai kuriù susivienijimù vadovai mano, kad jie buvo atskirti.

Kol vyksta derybos dél tokiù sutaræiù, Prancúzijoje ir Italijoje gyvenantys
musulmonai neturés teisiökai garantuotù galimybiù naudotis svarbiomis
religinémis teisémis. Kai kurios vietos valdûios institucijos émési tenkinti
musulmonù bendruomeniù poreikius, taæiau jos tai daro savo nuoûiúra, todél
kartais susiduria su savo rinkéjù pasiprieöinimu; ir Prancúzijoje, ir Italijoje vietos
bendruomenés daûnai prieöinasi islamo maldos namù statybai.

Dabartiné maûumù religiniù bendruomeniù problemù sprendimo struktúra
svarbiais aspektais néra pritaikyta didelés ir labai ìvairialypés musulmonù
bendruomenés poreikiams bei realijoms. Ir tai suprantama, nes jos buvo kuriamos
atsiûvelgiant ì vietos religiniù bendruomeniù poreikius visiökai kitokiomis
sàlygomis negu öiandieninés. Kai kurie musulmonai (ir ne tik musulmonai)
kritikuoja valstybés poûiúrì kaip „pokolonijinì“, kai yra siekiama kontroliuoti
musulmonù bendruomenes, o ne padéti joms dalyvauti. Valstybés turétù perûiúréti
religinés bendruomenés gyvenimo reguliavimo bazè ir nustatyti, kokiu mastu ji
tarnauja religiniù maûumù grupiù poreikiams ir interesams; jei reikia, tuos
ìstatymus derétù pataisyti, kad jie labiau atitiktù öiandienos realijas.

116 Konkordatas buvo ratifikuotas 1985 m. kovo 25 d. Sutarties ratifikavimo ir vykdymo
ìstatymu Nr. 121 su papildomu protokolu, pasiraöytu 1984 m. vasario 18 d. Romoje,
padarius pakeitimus 1929 m. vasario 11d. Laterano konkordate tarp Italijos
Respublikos ir Öventojo Sosto.

117 Evangelikù liuteronù ir evangelikù reformatù, judéjù ir katalikù tikéjimai pagal
1905 m. Combes ìstatymà yra teisiökai pripaûintos tikéjimo formos.

118 Pavyzdûiui, Italijoje grupés, nepasiraöiusios valstybés sutarties, negali dalies savo
asmeniniù pajamù mokesæio skirti savo bendruomenei, atimti bendruomenei
aukojamù sumù iö apmokestinamos sumos, siùsti mokytojù ì valstybines mokyklas,
kad jie vestù religijos pamokas, inter alia teisétai neitù ì darbà per religines öventes.
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Musulmonù bendruomeniù ìvairové Prancúzijoje, Italijoje ir Jungtinéje Karalystéje
reiökia, kad jos neturi vienos „maûumos kalbos“. Todél praöymai vartoti maûumos
kalbà ir mokytis maûumos kalba apskritai nebúdingi musulmonù bendruomenei,
bet jie gali búti tikslingi konkreæioms kalbinéms grupéms. Musulmonù
bendruomenés Prancúzijoje ir Jungtinéje Karalystéje puikiai supranta, kad reikia
mokytis daugumos kalbos, taæiau jos pabréûia ir arabù kalbos mokymosi svarbà,
be to, tai, kad mokyklose reikia geriau supaûindinti su islamu ir musulmonù
indéliu ir kad tai turi búti daroma tokiomis pat sàlygomis, kokios yra sudarytos
kitiems tikéjimams. Britanijos musulmonai pabréûia, jog svarbu valstybiniù
mokyklù mokytojams suteikti svarbiausiù ûiniù apie islamà, kad jie galétù
efektyviau dirbti ìvairiù tikéjimù aplinkoje. Islamiökojo aspekto pripaûinimas
musulmonù moksleiviù identitetui ir darbas su musulmonù bendruomeniù
organizacijomis gali búti svarbus kuriant naujoviökà politikà, kuri bútù veiksminga
mokyklose gerinant mokymo lygì.

Öiuo metu arabù kalbos mokymas ir religinis islamo övietimas daugiausia vyksta
namuose arba meæetése po pamokù. Turédamos labai maûai laiko ir léöù, meæetés
neretai ìstengia suteikti tik arabù kalbos ir islamo pagrindus. Todél jaunesnés
musulmonù kartos stokoja galimybiù nuodugniau studijuoti savo religijà ir ìgyti
tinkamù ûiniù apie islamo istorijà ir tradicijas. Neturédami tinkamo pasirengimo
ir ûiniù, jaunieji musulmonai yra prastai pasirengè dalyvauti diskusijose ar
ginæuose su organizacijomis, kurios pateikia kitokià ir galbút net daug radikalesnè
islamo interpretuotè.

Valstybinése mokyklose arabù kalbos mokant kartu su kitomis öiuolaikinémis
kalbomis atsirastù galimybé sudominti ir lavinti musulmonù vaikus bei jù tévus
ir proga ì mokymo programà ìtraukti kursà apie arabiökai kalbanæias
bendruomenes ir jù kultúrà. Ten, kur toks poreikis yra, mokyklos galétù pasirinkti
arabù kalbà kaip pasirenkamàjì öiuolaikiniù kalbù dalykà kartu su kitomis
öiuolaikinémis Europos kalbomis.

Kaip buvo anksæiau paûyméta, visuomené itin menkai nusimano apie islamo
tradicijas ir istorijà, o netolerantiökumas musulmonams yra problema, kuri tampa
dar opesné, kai pasikliaujama pernelyg supaprastintu ir stereotipiöku islamo
ìvaizdûiu pagrindinése ûiniasklaidos priemonése. Musulmonù atsakas ì
ûiniasklaidoje kuriamus stereotipus, atrodo, yra ribotas; ûiniasklaidà
kontroliuojanæios ìstaigos galétù musulmonù bendruomenéms suteikti tikslinè
vieöà informacijà apie skundù mechanizmus. Vyriausybés ir ûiniasklaidos
institucijos turétù apsvarstyti ir paramos projektus, kurie skatintù musulmonus
aktyviau dalyvauti ûiniasklaidos organizacijose; tais atvejais, kai tokie projektai
pavyksta, turétù búti bendrai stengiamasi nustatyti teigiamos praktikos pavyzdûius
ir juos paskleisti.
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4. STEBÉSENOS IR ÌVERTINIMO SVARBA

Nors tik nedaugelis gali kurti politikà, mes visi galime jà vertinti119 .

4.1. Tarptautiniù organizacijù atliekama stebésena

Tarptautinéje teiséje ìsitvirtino principas, kad tam tikros pagrindinés ûmogaus
teisés ir laisvés negali búti suvarûytos, ir buvo sukurti stebésenos mechanizmai,
turintys uûtikrinti, kad tarptautines ûmogaus teisiù sutartis ir konvencijas
pasiraöiusios valstybés öiù principù laikysis ir savo praktinéje veikloje. Per pastaràjì
deöimtmetì ES pagarbà ûmogaus teiséms iökélé kaip savo politikos pamatinì
principà. ES ì savo prekybos partnerystés sutartis su kitomis valstybémis ìtrauké
skirsnius apie ûmogaus teises ir, ûinoma, reikalauja, kad valstybés kandidatés
gerbtù ûmogaus ir maûumù teises, nes tai – narystés sàlyga.

Tuo paæiu metu daugelis ES valstybiù nariù néra linkusios sutikti su tarptautiniù
organizacijù kritika ar stebésena, o dalis jù tarptautinéms organizacijoms
nepateikia savo surinktù duomenù apie padétì ûmogaus teisiù srityje. Ir paæioje
ES dar nebuvo pakankamai pasirúpinta, kad ûmogaus teisiù apsaugos reikalavimai
bútù aiökiai iödéstyti, dar nesukurti tvirti vidaus stebésenos mechanizmai,
leidûiantys nustatyti, kaip valstybés narés laikosi ûmogaus teisiù normù120 .
Egzistuojantys stebésenos mechanizmai priklauso vien nuo valstybiù nariù noro
bendradarbiauti ir jie turétù búti palaikomi bei stiprinami121 .

Reaguodamos ì tarptautiniù stebésenos organizacijù kritikà dél ûmogaus teisiù
padéties kai kurios valstybés narés uûima gynybos pozicijà. Pavyzdûiui, Graikija,

 119 Periklis Aténietis, apie 430 m. prieö Kristù, cituojama iö: K. R. Popper, The Open
Society and its Enemies, Volume I [Atviroji visuomené ir jos prieöai, I tomas], London:
Routledge, 1945, p. 7.

120 Ûmogaus teisiù ìgyvendinimo stebésenos mechanizmù trúkumas ES iösamiai
aptariamas: P. Alston and J. H. H. Weiler, „An ‘Ever Closer Union’ in Need of a
Human Rights Policy: The European Union and Human Rights“, [„„Vis artimesnei
sàjungai“ reikalinga ûmogaus teisiù politika: Europos Sàjunga ir ûmogaus teisés“],
knygoje P. Alston (red.), The EU and Human Rights [ES ir ûmogaus teisés], Oxford
University Press, 1999.

121 1997 m. buvo ìsteigtas ES rasizmo ir ksenofobijos stebésenos centras (angl. EUMC),
skirtas visuomenés ir ûiniasklaidos poûiúriui ì rasines ir etnines maûumas ES
valstybése narése stebéti. Öis centras pateiké daug naudingù ataskaitù ìvairiais
klausimais. Taæiau organizacijos, kuriù informacija remiasi EUMC, neretai yra
vyriausybés finansuojamos, be to, valstybés narés turi patvirtinti EUMC metines
ataskaitas prieö jas paskelbiant. Öie veiksniai akivaizdûiai riboja EUMC
nepriklausomybè ir galimybes skelbti kritikuojanæià medûiagà.
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reaguodama ì Europos rasizmo ir netolerancijos stebésenos komisijos 2000 m.
praneöimà, pareiöké:

Tekste apstu apibendrinimù ir iövadù, taæiau daugeliu atvejù nepateikiama jas
paremianæiù faktù. Kitais atvejais öios iövados yra akivaizdûiai paremtos pavieniais
incidentais, kurie klaidingai (ir neteisingai) pateikiami kaip norma, o ne iöimtis,
nukrypimas, nors iö tiesù jie tokie yra122 .

Vokietijos vyriausybé pareiöké, kad Europos rasizmo ir netolerancijos stebésenos
komisijos iövados dél rasizmo problemù yra „pernelyg iöpústos ir neatspindi
tikrosios padéties Vokietijoje“123 , o jos kritikà, kad priemonés, kuriù buvo imtasi
integracijai skatinti, yra nepakankamos, ìvertino kaip „nepriimtinà“124 . Prancúzijos
vyriausybé iöreiöké nepasitenkinimà, kad minéta komisija esà suabejojo
„Prancúzijos Respublikos modeliu [...], kuris kyla iö daugiau nei dviejù öimtù
metù senumo teisinés tradicijos“, ir atmeté bet kokià galimybè „perûiúréti
egalitarinì poûiúrì, kuriuo paremta músù Respublika“125 .

Danijos ûmogaus teisiù centras paûyméjo, kad tarptautiniù organizacijù kritika
dél didéjanæio rasizmo ir ksenofobijos Danijoje buvo „iö karto sutartinai atmesta
tiek politikù, tiek spaudos“, be to:

Dauguma politikù ir spaudos atstovù né trupuæio nesusimàsté dél ataskaitos
turinio, bet nutaré uûsipulti jos autorius – uûsienieæiù stebétojù grupè. Uûuot
apsvarstè turinì, jie atmeté kritikà kaip nemoksliökà ir paviröutiniökà. Taigi jie
vengé kritiökai paûvelgti ì problemà ir apsvarstyti, ar ataskaitoje sukurtas Danijos
poûiúrio ì pabégélius ir imigrantus ìvaizdis atitinka Danijos visuomenés tikrovè126 .

Valstybés kandidatés taip pat pasirodé esanæios jautrios kritikai iö öalies.
Pasirodûius ES 2001 m. reguliariosioms ataskaitoms, buvès Vengrijos ministras
pirmininkas Viktoras Orbànas pareiöké, kad, norédama ìstoti ì ES, Vengrija „turi
sukàsti dantis ir kentéti, kol kiti ataskaitose vertins jos pasiekimus. Mes neraöome
ataskaitù, skirtù kitù öaliù analizei, todél mums ne visai aiöku, kodél kiti taip

122 Graikijos valdûios institucijù pastabos dél ECRI Graikijai skirtos ataskaitos, 2001, p.
24.

123 Vokietijos valdûios institucijù pastabos dél ECRI antrosios Vokietijai skirtos ataskaitos,
2000, p. 27.

124 ECRI Country by Country Approach: Second Report on Germany [ECRI kiekvienos
öalies ìvertinimas: Antroji Vokietijai skirta ataskaita], 2000, p. 27.

125 Prancúzijos valdûios institucijù pastabos dél ECRI Prancúzijai skirtos ataskaitos,
2000, p. 24.

126 The Danish Centre for Human Rights, Human Rights in Denmark, Status 2001
[Danijos ûmogaus teisiù centras, ûmogaus teisiù padétis Danijoje], 2001, p. 10.
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troköta raöyti ataskaitas apie mus“127 . ES narystés siekianæioms valstybéms turi
aiökiai pasakyti, kad pagrindinés ûmogaus ir maûumù teisés bus vertinamos ir
ìstojus ì organizacijà. Geriausias búdas ìrodyti öio ketinimo rimtumà – pradéti
rimtà ir nuodugnù visù valstybiù nariù vertinimà.

Tarptautinés stebésenos organizacijos – taip pat ir ES – turétù stengtis pateikti
pamatuotà ir gerai pagrìstà kritikà, o vyriausybés galétù padéti ìvykdyti öià uûduotì
suteikdamos iösamià informacijà apie savo pastangas laikytis ìsipareigojimù dél
ûmogaus teisiù. Taæiau gynybiné reakcija ì kritikà atskleidûia nenorà suprasti,
kad stebésena yra tobulinimosi priemoné; ji rodo nenorà pripaûinti, kad ûmogaus
teisiù normù laikymasis néra tai, kà valstybés galétù pasiekti kartà visam laikui,
– jos to turi siekti nuolatos. Ypatinga penkiolikos dabartiniù valstybiù nariù,
turinæiù galià nusprèsti búsimosios ES dydì ir formà, pareiga – savo paæiù
pavyzdûiu parodyti, kaip reaguoti ì kritikà ir konstruktyviai jà panaudoti.

4.2. Vyriausybiù stebésena

Stebésenos vaidmens ir svarbos supratimas atsiskleidûia ir iö to, kaip noriai
vyriausybés yra pasiryûusios tirti savo veiklà. Stebésena suteikia daug svarbios
informacijos, bútinos norint veiksmingai teikti visuomenines gérybes ir paslaugas.
Suteikdama pareigúnams informacijos apie kelius, kuriais paslaugos nepasiekia
tam tikrù visuomenés grupiù, stebésena taip pat gali tapti svarbia konfliktù
prevencijos priemone.

Maûumù apsaugos srityje stebésena geriausiai leidûia paslaugù teikéjams ìsitikinti,
kad jù veikla netiesiogiai nediskriminuoja ir kad jie iö tiesù visiems teikia vienodas
paslaugas. Be stebésenos bútù sunku nustatyti, kokiais netiesioginiais, daûnai
netyæiniais, búdais politika ìstumia tam tikras bendruomenes ì prastesnè padétì,
arba nustatyti, ar nelygybés maûinimo politika yra sékminga. Kad stebésena
bútù veiksminga, vyriausybés turi nustatyti, kurias bendruomenes reikia ìstatymais
apsaugoti, kurioms reikia tam tikrù institucijù ar vieöùjù paslaugù.

Vyriausybés gali vaidinti lemiamà vaidmenì padedant vietos ir regionù valdûios
struktúroms, kurioms nepavyko pasiekti maûumù bendruomeniù, pavyzdûiui,
pasiúlydamos praktines darbo gerinimo gaires. „Tarybos-Övyturio“ programa,
skirta paslaugù teikimo stebésenai Jungtinéje Karalystéje, galétù tapti modeliu
kitoms valstybéms naréms, taip pat ir ES institucijoms. Programa nustato geriausias
vietos valdûios ìstaigas ìvairiose paslaugù teikimo srityse. Suteikus öioms ìstaigoms
„övyturio“ statusà, jos gauna dotacijù savo praktikai kitose vietos valdûios ìstaigose

127 Radio Free Europe/Radio Liberty Newsline, vol. 5, no. 217, part II, 15 November
2001 [Radijo „Laisvoji Europa“ ûinios, 5 tomas, Nr. 217, II dalis, 2001 m. lapkriæio 15
d.].
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skleisti. Öi metodika galétù búti naudojama nustatant, kiek praktinés naudos
religinés, kalbos, etninés ar kitokios bendruomenés gauna iö valstybés politikos.

4.3. Pilietiné visuomené

Taæiau, savaime suprantama, vyriausybiù pasirengimas ir pajégumas búti
savikritiökoms daugeliu atvejù neiövengiamai yra ribotas. Reikia tikétis, kad
vyriausybés stengsis savo paæiù veiklà ìvertinti optimaliai. Imantis priemoniù,
kad ì kritines nuomones bútù palankiai ûiúrima, ir uûtikrinant, kad jas pateikus
nebus jokiù neigiamù pasekmiù, svarbiu indéliu ì kritikà galétù búti nuomonés
tù, kuriems apsauga ir paslaugos yra skirti.

Taæiau tais atvejais, kai pilietinés visuomenés pastangos pateikti konstruktyvià
kritikà yra ribotos dél gebéjimù, léöù stokos ar nepakanæios aplinkos, vyriausybiù
veikla bus labiau ribota ir maûiau atliepianti socialinius poreikius. Todél
visuomenés labui reikia, kad vyriausybé ne tik bútù atvira kritikai, bet ir ugdytù
pilietinés visuomenés organizacijù gebéjimus atlikti ir pateikti konstruktyvià
analizè. Tai ypaæ svarbu vykdant maûumù, kurios kartais neturi lygiù galimybiù
siekti iösilavinimo ir ìgyti kvalifikacijà, politikà.

Kai vyriausybés ûmogaus ir maûumù teisiù politikos stebésenà atlieka pilietinés
visuomenés organizacijos, esama ir kitù pranaöumù. Pirmiausia jos gali
platesniuose visuomenés sluoksniuose paskleisti informacijà apie vyriausybés
tikslus ir iniciatyvas. Tai labai svarbu, nes visuomenés paramos stoka daûnai yra
lemiamas trukdis vykdant daugumà priimtù maûumos apsaugos programù (ûr.
2 skirsnì). Plaæiau paémus, stebésena skatina aktyvumà ir susidoméjimà pilietinéje
visuomenéje – „kritikos kultúrà“, kuri skatina visuomenés narius, ìskaitant ir
maûumas, labiau ìsitraukti ì jù naudai kuriamù ìstatymù, institucijù ir politikos
formavimà ir prisiimti atsakomybè uû tai. O galimybé visapusiökai naudotis
individo teise formuluoti ir pateikti kritikà, ypaæ vyriausybés politikos kritikà,
yra atviros visuomenés poûymis.
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5. REKOMENDACIJOS

Rekomendacijos, taikytinos atskiroms valstybéms, pateikiamos kiekvienai
valstybei skirtoje ataskaitoje. æia iödéstytos tik bendrai taikytinos rekomendacijos
ir rekomendacijos Europos Sàjungai.

Valstybéms kandidatéms ir naréms
• Jei tokios politikos dar néra, pagalvokite apie vyriausybés specialios

programos (ar programù), kuri bútù skirta paûeidûiamù maûumù gyventojù
padéæiai, sukúrimà ir priémimà.

• Ìsipareigokite bendradarbiaudami su maûumù atstovais reguliariai perûiúréti
turimù maûumù apsaugos ar integracijos programù turinì, kad jos bútù
visa apimanæios pagal savo prieinamumà ir kiek ìmanoma visapusiökiau
atspindétù kintanæius maûumù bendruomeniù poreikius bei interesus.

• Aptardami programas remkités iösamiu maûumù padéties tyrimu. Jei tokios
informacijos trúksta, kurkite tinkamus duomenù rinkimo mechanizmus,
neprieötaraujanæius teisétiems asmens duomenù apsaugos reikalavimams.

• Perûiúrékite ìstatymus, kad jie visiökai atitiktù direktyvas dél rasiù lygybés
ir uûimtumo.

• Ìstatymais kiek ìmanoma plaæiau numatykite valstybés institucijù privalomà
pareigà savo veikloje panaikinti neteisétà diskriminavimà bet kokiu
pagrindu ir skatinti lygias galimybes bei gerus ìvairiù tautybiù, kultúrù,
kalbù ir religiniù ìsitikinimù asmenù santykius.

• Imkités priemoniù, kad kuo platesniam visuomenés ratui bútù iöaiökinti
maûumù apsaugos ir integracijos programù tikslai, pabréûiant jù ryöì su
bendrosiomis ES vertybémis.

• Uûtikrinkite aiökiai iöreikötà politinè paramà maûumù apsaugos
programoms, suteikdami centrinéms koordinuojanæioms institucijoms
pakankamai ìgaliojimù ir ûmogiökùjù bei finansiniù iötekliù, kad jù
ìgyvendinimas bútù veiksmingai koordinuojamas.

• Organizuokite specialù vietos ir regionù valdûios pareigúnù, priûiúrinæiù
vyriausybés politikos maûumù klausimais ìgyvendinimà, mokymà –
supaûindinkite su programos tikslais; tokiù mokymù metu turétù búti
pabréûiama valstybés pareigúnù prievolé uûtikrinti vienodas galimybes
gauti kokybiökas paslaugas.

• Perûiúrékite religines bendruomenes reglamentuojanæià [ìstatyminè] bazè
ir nustatykite, kiek ji atitinka religiniù maûumù grupiù poreikius bei
interesus; jei reikia, pakeiskite jà, kad ji labiau atitiktù öiandienos poreikius.
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• Imkités priemoniù, kad gyventojai nepilieæiai lengviau gautù pilietybè;
diekite supratimà, kad integracija yra dvipusis procesas.

• Kurkite projektus, kurie maûumù atstovus ìtrauktù ì aktyvià sprendimù
priémimo veiklà, kad jie nebútù pasyvús vyriausybés paramos vartotojai,
ir teikite pirmenybè tokiems projektams.

• Remkite pastangas puoseléti gerus teisésaugos pareigúnù ir maûumù
bendruomeniù santykius kaip búdà maûinti nepasitikéjimà ir ìtarumà.

• Suteikite paramà gebéjimù ugdymo veiklai, kad bútù skatinama reiköti
pagrìstà, gerai suformuluotà ir konstruktyvià vyriausybés politikos kritikà.
Palaikykite atvirà poûiúrì ì tarpvyriausybiniù institucijù, taip pat
nepriklausomù, nevyriausybiniù stebétojù kritikà kaip ì paskatà tobulinti
valdymo veiksmingumà ir profesionalumà.

Europos Sàjungai
• Pabréûkite, kad pagarba maûumoms ir jù apsauga yra svarbiausios, visai

Sàjungai bendros vertybés ir nuolatinis ES narés ìsipareigojimas, apimantis
ir aiökiù teisiniù nuostatù öiuo klausimu priémimà Europos institucijù
lygmeniu.

• Pabréûkite, kad visa apimantis poûiúris ì maûumù apsaugà, ìskaitant ir
diskriminavimo prevencijà, ir maûumù teisiù skatinimà, yra svarbiausias ir
nuolatinis narystés ES ìsipareigojimas.

• Uûtikrinkite, kad visos valstybés narés visiökai atitiktù direktyvas dél rasiù
lygybés ir uûimtumo; pagalvokite apie direktyvos dél rasiù lygybés
iöplétimà, kad ji apimtù ir religiniù maûumù diskriminavimà, ir paremkite
rengimà tokiù naujù direktyvù, kokiù reikia, kad pagrindinés ûmogaus
teisés bútù garantuotos ir toms grupéms, kurios dél ìvairiù prieûasæiù dar
néra pripaûintos.

• Skatinkite valstybiù nariù dialogà kuriant tokiù terminù, kaip „maûuma“,
„maûumù apsauga“ ir „integracija“, bendrà pamatinì supratimà, skatinkite
sukurti kuo platesnì apibréûimà; nustatykite minimalius standartus, kurie
uûtikrintù vienodà poûiúrì ì grupes, kurioms netaikomi nustatyti
apibréûimai.

• Padékite valstybéms kurti veiksmingà vieöàjà politikà, grindûiamà visa
apimanæiu poûiúriu ì maûumù apsaugà; nustatykite privalomà pareigà
panaikinti neteisétà diskriminavimà teikiant paslaugas ir skatinti galimybiù
lygybè bei gerus ìvairiù tautybiù, kultúrù, kalbù ir religiniù ìsitikinimù
asmenù santykius.
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• Stiprinkite ir palaikykite ES lygio mechanizmus, leidûianæius nustatyti gerà
praktikà ir dalytis patirtimi ìgyvendinant maûumù apsaugos politikà.

• Skirkite léöù, kad bútù kuriami metodai, tinkami duomenims apie etninè
ir religinè priklausomybè rinkti, kartu uûtikrinant pagarbà asmens gyvenimo
privatumui ir asmens duomenù apsaugai; skatinkite valstybes nares
naudotis öiomis metodikomis kaupiant visa apimanæius duomenis apie
paûeidûiamù maûumù gyventojù padétì.

• Stiprinkite esamus stebésenos mechanizmus, tokius kaip Europos rasizmo
ir ksenofobijos stebésenos centras (EUMC) ir kuriamas ,ûmogaus teisiù
ekspertù tinklas, ir kurkite naujus mechanizmus, kurie uûtikrintù, kad bus
nuolat rúpinamasi pagarbos visoms ûmogaus teiséms garantavimu.

• Paremkite gebéjimù ugdymà maûumù organizacijose, kad jos galétù búti
aktyvios tikrinant joms skirtos politikos veiksmingumà.

• Kovokite su maûumoms prieöiöku nusistatymu, atvirai ir ryûtingai
pasmerkdami rasistines valstybiù nariù politikù kalbas ir kurdami
mechanizmus, skatinanæius atsakingai ûiúréti ì vieöàsias kalbas, taip pat
paramos programas, turinæias pagerinti maûumù dalyvavimà ûiniasklaidos
organizacijose.

• Iö naujo ìvertinkite tvarkà, kuria nevyriausybinés organizacijos gali praöyti
PHARE bei kitù finansavimo programù léöù ir jas naudoti, kad ta tvarka
bútù maksimaliai supaprastinta ir skaidri; surenkite potencialiù pareiökéjù
mokymà öalyje ir jiems padékite.

• Plaæiau skleiskite visuomenei prieinamà informacijà apie ES léöù skyrimà
maûumù apsaugos programoms paremti ir gerinkite jos kokybè.
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1. TRUMPA  BAIGIAMOJI SANTRAUKA

Romù integracijos ì Lietuvos visuomenè 2000-2004 metù programa (toliau -
Integracijos programa arba Programa)1  siekiama skatinti romù integracijà iösaugant
ir plétojant romù tautinì tapatumà. Pirmajame etape daugiausia démesio skiriama
Vilniaus Kirtimù gyvenvietéje gyvenanæiù romù búklés gerinimui. Papildomos
priemonés, skirtos romù búklei gerinti kituose miestuose ir rajonuose, turi búti
parengtos ir ìgyvendintos antrajame etape.

Programa neatspindi visa apimanæio poûiúrio ì maûumù apsaugà; joje nedaug
konkreæiù priemoniù, tiek skirtù apsaugoti romus nuo diskriminavimo, ar tiek
padedanæiù skatinti jù tapatumo apsaugài ir palaikymà.

Iötakos
Iki öios Integracijos programos Vyriausybé nebuvo émusis jokios panaöios
iniciatyvos; anksæiau Vyriausybé buvo déjusi tik ad hoc pastangas sprèsti romams
klausimus, su kuriais susiduria romai, daugiausia bendradarbiaudama su
nevyriausybinémis organizacijomis.

Administravimas
Atsakingu uû bendrà programos ìgyvendinimo koordinavimà yra paskirtas
Tautiniù maûumù departamentas. Taæiau departamentas neturi ìgaliojimù
reikalauti, kad ministerijos ir kitos valstybés arba savivaldybiù institucijos vykdytù
Programos uûduotis; kadangi néra atsiskaitymo ar vertinimo mechanizmù, jis
neturi detalios pagal öià Programà ìgyvendinamù projektù veiklos ar iölaidù
apûvalgos, kokios yra, ypaæ kiek léöù yra skyrusios vietos valdûios institucijos2 .

Atsakingomis uû Programos priemoniù ìgyvendinimà yra paskirtos daugelis
valstybés ir vietos valdûios ìstaigù, daugeliu atvejù Maûumù departamentas,
Vilniaus miesto savivaldybé ir Övietimo ir mokslo ministerija3 . Daugelì svarbiausiù
iniciatyvù ìgyvendina kelios pagrindinés NVO4 , bet jù oficialus su Programa
siejamas vaidmuo néra aiökus, kaip ir pati riba, skirianti valstybés ir NVO sektorius.

1 Romù integracijos ì Lietuvos visuomenè 2000-2004 metù programa, patvirtinta
Vyriausybés nutarimu Nr. 759 (2000 m. liepos 1 d.), Valstybés ûinios, 2000 m.
liepos 5 d., Nr. 54; taip pat ûr. <http://www3lrs.lt/cgi-bin/getfmt?C1=w&C2=104285>
(naudotasi 2002 m. rugséjo 26 d.). Visos citatos öioje ataskaitoje anglù kalba yra iö
ES stojimo stebésenos programai parengto neoficialaus vertimo ì anglù kalbà.

2 Öi informacija buvo surinkta specialiai EUMAP, ûr., pvz., A pried˙.
3 Taip pat Socialinés apsaugos ir darbo ministerija, Migracijos departamentas (Vidaus

reikalù ministerija), Vilniaus miesto savivaldybé, Vilniaus apskrities viröininko
administracija ir Valstybiné lietuviù kalbos komisija.

4 Bútent - Lietuvos vaikù fondas (LVF) ir Övietimo kaitos fondas, abu inter alia gavè
léöù iö ES, taip pat kitù tarptautiniù finansavimo öaltiniù.
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Iö 2001 m. valstybés biudûeto buvo skirtas ribotas finansavimas Programos
ìgyvendinimui , be to, léöù skyré Vilniaus miesto savivaldybé, Vilniaus apskritis
ir Valstybiné lietuviù kalbos komisija5 . Tarptautinis finansavimas ir kai kurios
léöos Övietimo ir mokslo ministerijos programos priemonéms taip pat buvo
gaunamos per NVO; kai kurios Programoje numatytos priemonés turi búti
vykdomos per visiems gyventojams skirtas Vyriausybés programas.

ES parama
ES tiesiogiai Integracijos programos ìgyvendinimo nerémé, nors ir skyré finansinè
paramà NVO iniciatyvoms, papildanæioms Programoje numatytas priemones;
kai kuriais atvejais öios iniciatyvos faktiökai buvo pateiktos kaip Programos
priemonés. Rengiant öià ataskaità nebuvo informacijos, vertinanæios ES léöomis
ìgyvendintù projektù iölaidas ir rezultatus.

2001 m. Reguliariojoje ataskaitoje buvo pabréûiamas bútinumas daugiau démesio
skirti bústo problemai. Taip pat buvo raginama didinti Integracijos programos
finansavimà ir stiprinti Tautiniù maûumù departamento gebéjimus6 . Joje nebuvo
atkreiptas démesys ì diskriminavimo problemas ar ì tikslingesniù veiksmù
bútinumà nedarbo, sveikatos prieûiúros ir socialiniù paslaugù prieinamumo
srityse, nebuvo pakartotas 2000 m. Reguliariosios ataskaitos raginimas labiau
konsultuotis su romais7 .

Turinys ir ìgyvendinimas
Romù bendruomeniù búklé buvo menkai iötirta, ir tai sudaré rimtà
kliútìdepartamento pastangoms parengti iösamià programà. Taæiau, kad öis
trúkumas bútù paöalintas, Programos rengimo procese nebuvo veiksmingai
pasinaudota romù vadovù patirtimi.

5 2001 m. ìvairús Vyriausybés padaliniai programai ìgyvendinti skyré 730 605 litus
(207 135 eurus) (80 proc. visos iö pradûiù iö visù öaltiniù 2001 metams numatytos
sumos). Skaiæiuojama buvo pagal tokì keitimo kursà: 3,5272 lito = 1 euras.

6 European Commission, 2001 Regular Report on Lithuania’s Progress towards
Accession [Europos Bendrijù Komisija, 2001 m. Reguliarioji ataskaita apie Lietuvos
paûang˙ rengiantis narystei Europos S˙jungoje], Briuselis, 2001 m. lapkriæio 13 d., p.
23 <http;//www.europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/lt_en.pdf> (naudotasi
2002 m. vasario 1 d.) (toliau - 2001 m. Reguliarioji ataskaita).

7 2000 Regular Report from the Commission on Lithuania’s Progress Towards Accession
[Komisijos 2000 m. reguliarioji ataskaita apie Lietuvos paûang˙ rengiantis narystei
Europos S˙jungoje], Briuselis, 2000 m. lapkriæio 8 d., p. 21 <http;//www.europa.eu.int/
comm/enlargement/report_11_00/pdf/en/lt_en.pdf> (naudotasi 2002 m. balandûio
15 d.) (toliau - 2000 m. Reguliarioji ataskaita).
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Dél to Integracijos programa nepakankamai atspindi romù rúpesæius ir aprépia
tik ribotà  sriæiù skaiæiù - pirmiausia inter alia socialinius klausimus ir problemas,
susijusias su övietimu, sveikatos prieûiúra ir migracija. Programoje taip pat
apibúdinamos konkreæios ìgyvendintinos priemonés ir nustatomas tikslas saugoti
romù tapatumà. Taæiau kartu nurodoma, kad integracija nevyksta dél romù
„kalbinio, kultúrinio ir etninio savitumo“. Be to, paûymétina, kad apie labiausiai
romù vadovams rúpimus klausimus, bútent nedarbà ir bústà, vos teuûsimenama
ir nenumatoma jokiù priemoniù, skirtù kovai su diskriminavimu ar formuoti
palankesniam romù ìvaizdûiui tarp daugumos gyventojù.

Priemonés maûumù teisiù srityje iö esmés apsiriboja kultúrinés veiklos rémimu;
nebuvo pasiúlyta jokiù priemoniù remti övietimà romù kalba ar mokytojù rengimà,
kurios leistù ateityje atidaryti tokias klases. Taæiau yra planai iöleisti romù kalbos
vadovélì, kuris paruoötù dirvà tolesnei paûangai öioje srityje.

Programoje néra konkreæiù priemoniù, kuriomis bútù siekiama skatinti romus
aktyviau dalyvauti visuomenés gyvenime, o romù teigimu jiems yra sunkiai
prieiti prie valstybés ar tarptautiniù finansavimo öaltiniù. Romù bendruomenés
vadovus ir aktyvistus mokant vieöojo administravimo, taip pat projektù vadybos
ìgúdûiù galétù búti gauta keleriopai didesné nauda, jei bútù sudarytos sàlygos
atsirasti grupei romù, kurie sugebétù ateityje vadovauti Programos ìgyvendinimui.

Programos ìgyvendinimas daugiausia buvo siejamas su Romù visuomenés centro
ìsteigimu Kirtimù tabore8 . Centras öiame tabore gyvenantiems romams suteiké
galimybes uûsiimti övietéjiöka ir kultúrine veikla, ìskaitant prieömokyklines klases
vaikams rengti tolesniam mokymui pradinéje mokykloje. Taæiau neuûtikrintas
tolesnis öios veiklos finansavimas ir maûai stengtasi ìvertinti iki öiol parodytas
iniciatyvas su vizija plétoti ir tobulinti veiklà pagal jù vertinimo rezultatus.

Buvo nustatyti mechanizmai, sudarantys sàlygas romams isitraukti ì Visuomenés
centro valdymà. Taæiau romù bendruomenés vadovai vis dar junta, kad dél
daugumos Programos priemoniù sprendimai priimami su jais nesitariant, ir kad
Programa nelabai padeda jiems atsidurti prieöakinése pozicijose gerinant padétì
jù bendruomenése. Jie nuolatos ir vieningai reikalavo leisti aktyviau dalyvauti
rengiant ir ìgyvendinant Programos priemones. Atsiliepdamas ì öì reikalavimà,
Tautiniù maûumù departamentas paûadéjo veiksmingiau ìtraukti romus antrajame
Programos plétojimo etape.

Kitose srityse priemoniù ìgyvendinta nedaug. Nors profesinio mokymo programa
Vilniaus romams buvo parengta 2001 m., dar néra jos ìgyvendinimo planù.
Keletas ûingsniù ûengta gerinant sàlygas Kirtimù tabore, bet nepadaryta jokios

8 Tautiniù maûumù departamentas pabréûia, kad yra pasiúlyta daug priemoniù, skirtù
romams ir kitose Lietuvos dalyse.
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paûangos jame sprendûiant opù nelegalios statybos ir ûemés nuosavybés Tabore
klausimà.

Iniciatyvà rúpintis romù övietimu sanitarijos ir higienos klausimais taboro
gyventojai laiko ûeminanæia ir nereikalinga priemone, jie teigia, kad prastos
sanitarinés sàlygos yra ne dél to, kad jiems trúksta ûiniù, bet dél to, kad trúksta
elementariù paslaugù ir jie gyvena prastomis sàlygomis. Nepakankamai buvo
priemoniù sudaryti sàlygas lygiai naudotis socialine apsauga; daug romù neturi
asmens dokumentù, reikalingù gauti ìvairioms socialinéms iömokoms.

Smurtas dél rasiniù prieûasæiù Integracijos programoje néra nurodytas kaip
problema, o jokiù oficialiù skundù dél smurto rasiniu pagrinduuûregistruota
nebuvo . Kirtimù tabore ir toliau be teismo orderio kratai atliekami policijos
reidai; policija teigia, kad negali gauti orderiù atliktii kratà atskiruose namuose,
kurie néra teisiökai ìregistruoti, o tokiù namù tabore – dauguma.

Per maûai buvo Vyriausybés priemoniù, kuriomis visuomené bútù plaæiau
supaûindinta su Programos tikslais ir iniciatyvomis arba kurios skatintù atitinkamas
valdûios institucijas ryûtingiau vykdyti ìsipareigojimus  ìgyvendinant Programà.
Néra ûiniasklaidos romù kalba ir priemoniù, skatinanæiù pagrindinè ûiniasklaidà
veiksmingiau  atspindéti romù poûiúrì. Vyriausybé turétù labiau stengtis uûtikrinti,
kad apie Integracijos programà, jos tikslus ir siekius bútù informuotos valstybés
institucijos, vietos valdûios ìstaigos ir plaæioji visuomené, tam, kad joje numatytos
priemonés bútù palankiai vertinamos.

Iövada
Nors Integracijos programos priémimas yra svarbus ûenklas, rodantis Vyriausybés
ketinimus pagerinti romù padétì, dauguma valstybés institucijù vis dar néra
ìsitikinusios, kad ji reikalinga; nesant pakankamos politinés valios, finansavimas
buvo minimalus, o ìgyvendinimas vyko létai. Tautiniù maûumù departamentui
sunkiai sekési bendradarbiauti su organizacijomis, atsakingomiss uû atskiras
Programos uûduotis, labai trúko koordinavimo, kuris uûtikrintù, kad atskirù
projektù ìgyvendinimas papildytù vienas kità bei prisidétù prie bendrù Programos
tikslù ir uûmojù.

Paæià Programà reikia perûiúréti ir pataisyti, uûtikrinant, kad joje bútù geriau
atsiûvelgiama ì romù poûiúrì bei nuomonè, ir pradéti kurti visa apimanæià ilgalaikè
strategijà, kuri sudarytù palankias galimybes romams visoje Lietuvoje imtis
vadovaujanæio vaidmens sprendûiant jù bendruomenéms opias problemas.
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2. VYRIAUSYBÉS PROGRAMA - APIBÚDINIMAS

Romù integracijos ì Lietuvos visuomenè 2000-2004 metù programa buvo
patvirtinta 2000 m. liepos 1 d.9  Programà parengé Tautiniù maûumù ir iöeivijos
departamentas (toliau - Maûumù departamentas) remdamasis Seimo ûmogaus
teisiù komiteto rekomendacija10 .

Integracijos programa yra pirmas Vyriausybés méginimas iösamiai ir sistemingai
imtis  romù búklés klausimo. Jos atsiradimà, matyt, bent iö dalies sàlygojo siekis
atsiliepti ì ES susirúpinimà dél romù padéties Europoje11 .

2.1. Dabartinés programos iötakos

Iki Integracijos programos patvirtinimo keleto ad hoc iniciatyvù sprèsti romù
bendruomenei12  rúpimus klausimus, daugiausia Vilniaus Kirtimù tabore13 , émési
Maûumù departamentas, Övietimo ir mokslo ministerija (toliau - Övietimo
ministerija) bei NVO.

NVO projektas, pradétas vykdyti 2000 m. kovo mén., gali búti laikomas Romù
visuomenés centro uûuomazga, jì véliau pagal Programà parémé Vyriausybé
(ûr. 3.2.1 skirsnì).

9 Romù integracijos ì Lietuvos visuomenè 2000-2004 metù programa, patvirtinta
Vyriausybés nutarimu Nr. 759 (2000 m. liepos 1 d.), Valstybés ûinios, 2000 m.
liepos 5 d., Nr. 54; taip pat ûr. <http://www3lrs.lt/cgi-bin/getfmt?C1=w&C2=104285>
(naudotasi 2002 m. rugséjo 26 d.).

10 Lietuvos Respublikos Seimo plenariniù posédûiù savaitiné darbotvarké, 1999 m.
birûelio 14 d., <http://www3lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=82742&Condition2=>
(naudotasi 2002 m. kovo 16 d.).

11 Integracijos programa, I skyrius „Ìvadas“, p. 1.
12 Romù maûumà Lietuvoje sudaro maûdaug 3000 ûmoniù. ûr. Integracijos programà,

p. 2; taip pat ûr. EU Accession Monitoring Program, Monitoring the EU Accession
Process: Minority Protection, Open Society Institute, Budapest, September 2001
[Stojimo ì ES stebésenos programa, Stojimo ì ES proceso stebésena: maûumù apsauga,
Atviros visuomenés institutas, Budapeötas, 2001 m. rugséjis], p. 342 (toliau - Maûumù
apsauga 2001). Tikimasi, kad 2001 m. atlikto naujo gyventojù suraöymo duomenys
bus paskelbti 2002 m. rudenì. Taip pat ûr. 3.2.3 skirsnì.

13 Lietuviù kalboje ûodûiu „taboras“ vadinama didelé æigonù grupé. Kirtimù taborà
sudaro trys dalys: aukötutinis taboras, ûemutinis taboras ir Rodúnés plento taboras;
jis yra pramoniniame Vilniaus rajone.
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2.2. Programa - Procesas

1999 m. gruodûio mén. Vyriausybé pripaûino, kad reikia specialiù priemoniù
romù búklei gerinti, nes jie „turi specifiniù problemù, kuriù kitos tautinés
maûumos nepatiria“; Maûumù departamentui ir keturioms kitoms ministerijos
buvo pavesta iki 2000 m. vidurio parengti romù integracijos programà14 .

2000 m. gruodûio 14 d. Vyriausybei buvo pateiktas Programos projektas. Jì rengiant
Maûumù departamentas plaæiai konsultavosi su nemaûai ministerijù15 , taip pat su
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Migracijos departamentu prie Vidaus
reikalù ministerijos, Vilniaus apskrities viröininko administracija, Vilniaus miesto
savivaldybe ir Valstybine lietuviù kalbos komisija. Nebuvo konsultuotasi né su
viena iö ìstaigù, tiesiogiai susijusiù su Kirtimù taboro gyventojais16 .

Egzistavo maûai iösamiù tyrimù, kuriuos galima bútù buvè panaudoti Programos
rengimui (ûr. 2.3 skirsnì), o Maûumù departamentas neuûpildé öios spragos
konsultacijomis su romù atstovais ir ìvairiomis pilietinés visuomenés
organizacijomis17 . Taigi nustatant prioritetines veiklos sritis ir rengiant priemones
nebuvo atsiûvelgta ì romù rúpesæius ir lúkesæius18 .

Romù bendrijù sàjunga „Romù misija“ pareiöké protestà dél to, kaip buvo priimta
Programa19 , ir Maûumù departamentas véliau paskelbé, kad romù organizacijos
bus pakviestos dalyvauti rengiant priemones, kurios bus ìgyvendinamos antrajame
etape20 .

14 Vyriausybés nutarimas Nr. 1497 (1999 m. gruodûio 28 d.) „Dél Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1999-2000 metù veiklos programos ìgyvendinimo priemoniù
patvirtinimo“, Valstybés ûinios, 1999, Nr. 114-3316, <http://www3lrs.lt/cgi-bin/
preps2?Condition1=93237&Condition2=romù> (naudotasi 2002 m. kovo 16 d.).

15 Valdymo reformù ir savivaldybiù reikalù ministerija, Övietimo ir mokslo ministerija,
Socialinés apsaugos ir darbo ministerija ir Finansù ministerija. Su Sveikatos apsaugos
ministerija buvo konsultuojamasi, bet ji nedalyvavo rengiant programos projektà.
Su Kultúros ministerija  nebuvo konsultuojamasi.

16 Pvz., Vilniaus 58-oji mokykla, Naujininkù policijos nuovada, Naujininkù pasù
poskyris, Vilniaus savivaldybés Sveikatos skyrius ir Naujininkù poliklinika.

17 Ûr. taip pat Maûumù apsauga 2001, p. 338.
18 Maûumù apsauga 2001, p. 337–339.
19 „Romù misijos“ pirmininko A. Kasparaviæiaus 2000 m. birûelio 26 d. raötas Nr. 3-02-

27 Seimo Pirmininkui V. Landsbergiui; „Romù misijos“ pirmininko A. Kasparaviæiaus
2000 m. rugpjúæio 2 d. raötas Nr. 3-02-37 Maûumù departamentui. Taip pat ûr. 2001
m. liepos 21 d. romù NVO Lietuvoje pareiökimà Ministrui Pirmininkui Kubiliui ir
2000 m. liepos 26 d. Penktojo pasaulinio romù kongreso pareiökimà Ministrui
Pirmininkui Kubiliui ir Prezidentui Adamkui (visi yra EUMAP byloje).

20 Maûumù departamento 2000 m. liepos 31 d. raötas Nr. 1-01-684 Seimo Pirmininkui
V. Landsbergiui ir „Romù misijos“ prezidentui A. Kasparaviæiui, atsakant ì Seimo
2000 m. liepos 18 d. raötà Nr. 23-6693.
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2.3. Programa - Turinys
Integracijos programà stengtasi padaryti iösamià; ja siekiama skatinti integracijà,
kartu apsaugant  romù tautinì tapatumà. Taæiau joje nepakankamai démesio
skiriama tiek diskriminavimui, tiek maûumù teiséms.

Programa iö pradûiù daugiausia orientuojama ì romù búklè Vilniuje, nes manoma,
kad gyvenimo sàlygos ten yra prasæiausios ir dél to, kad Vilniuje ìsikúrusios
organizacijos jau yra gavusios léöù Romù visuomenés centrui21 . Veikla uû Vilniaus
ribù turi búti pleæiama antrajame etape22 .

Romù atstovai iöreiöké mintì, kad  nuo pat pradûiù pageidautina bútù  pasirúpinti
visa romù bendruomene23 . Vyriausybé pabréûé, kad priemonés, skirtos romù
búklei kitose öalies vietovése gerinti, turi búti parengtos ir ìgyvendinamos
antrajame etape ir kad Programoje taip pat yra nemaûai priemoniù, remianæiù
romù integracijà apskritai, kad ir kur jie gyventù24 .

Integracijos programa nustato socialinés srities problemas, taip pat tas, kurios
yra susijusios su övietimu, sveikatos prieûiúra ir migracija, ir iövardija konkreæias
priemones, kuriù reikia imtis öiose srityse, taip pat siekiant paremtii „tautinio
identiteto iösaugojimà“25 . Nors Programoje yra nurodyta nemaûa „kitù problemù“,
tokiù kaip „iöankstiné prieöiöka nuostata romù atûvilgiu“, menkas romù kultúros
paûinimas daugumos visuomenéje ir stereotipai ûiniasklaidoje26 , priede, kuriame
iövardijamos konkreæios öioms problemoms sprèsti skirtos priemonés, atitinkamo
skirsnio néra.

Romai tvirtina, jog tai, kad rengiant Programà su jais nebuvo konsultuojamasi,
aiökiai matyti iö jos formuluoæiù, taip pat iö jos turinio ir poûiúrio. Pavyzdûiui,
romù vadovai skaudûiausiais savo bendruomenéms laiko bústo ir uûimtumo
reikalus. Nors Programoje apie öias problemas ir uûsimenama, né viena iö jù
konkreæiai nesprendûiama, jos aptariamos kitù „socialiniù problemù“, tokiù kaip-
asmens dokumentù neturéjimas, skurdas ir nusikalstamumas, kontekste, ir

21 2000 m. liepos 31 d. raötas Nr. 1-01-684.
22 Integracijos programa, VIII skyrius „Programos vykdymo etapai“, p. 6-7.
23 Pokalbiai su „Romù misijos“ prezidentu, „Romen“ pirmininku, „Bachtalo Drom“

pirmininku, Lietuvos atstovu Tarptautinés romù sàjungos parlamente, „Romù misijos“
tarybos nariu ir Tarptautinés romù sàjungos Garbés teismo nariu, æigonù bendrijù
organizacijos Lietuvoje pirmininku ir Kauno romù informacijos biuro direktoriumi,
Kaunas, 2002 m. liepos 28 d.

24 2000 m. liepos 31 d. raötas Nr. 1-01-684.
25 Ûr. Vyriausybés nutarimu Nr. 759 (2000 m. liepos 1 d.) patvirtintas Romù integracijos

ì Lietuvos visuomenè 2000-2004 metù programos ìgyvendinimo priemones (toliau
- Ìgyvendinimo priemonés).

26 Integracijos programa, VII skyrius „Kitos problemos“, p. 6.
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nesiúloma jokiù konkreæiù priemoniù padéæiai pataisyti27 . Prieöingai tam,
Integracijos programoje kaip „viena opiausiù problemù – tarp romù, ypaæ tù,
kurie gyvena Vilniuje“28 ,yra ìvardijama prekyba narkotikais ir narkomanija.

Romai teigia, kad konsultuojantis su jais Programoje bútù buvè iövengta kai
kuriù faktiniù netikslumù. Pavyzdûiui, joje raöoma, kad „[romai] pradéjo sésliai
gyventi tik [dvideöimto amûiaus] aötuntajame deöimtmetyje“29 ; romai teigia, kad
kai kurie romai pradéjo sésliai gyventi dar prieö Antràjì pasaulinì karà ir kad
daugelis kitù buvo priversti sésliai gyventi nuo 1956 m.30  Be to, Programoje
tvirtinama, jog „daugelis romù moka tik rusù kalbà“31 ; pasak romù vadovù,
daugumos Lietuvoje gyvenanæiù romù gimtoji kalba yra romù kalba32 . Programoje
romù búklés apibendrinimai daûnai daromi atsiûvelgiant ì romù búklè Kirtimù
tabore, nors kai kurios valdûios institucijos pripaûìsta, kad padétis öiame tabore
nebútinai yra tokia pat, kaip ir kitose öalies vietovése33 .

Galiausiai apie duomenù, gautù iö paæiù romù, ìvesties nebuvimà taip pat galima
sprèsti iö Programos orientacijos ir tono. Nors Programoje siúloma ìgyvendinti
priemones romù tautiniam identitetui iösaugoti, joje romù „kalbinis, kultúrinis ir
etninis savitumas“ ìvardijamas kaip kliútis integracijai34 . Nors Programoje
pripaûìstama, kad dél prieöiöko visuomenés poûiúrio ì romus jiems sunku
ìsidarbinti35 , diskriminavimas visgi nepripaûìstamas ir nenumatoma priemoniù
diskriminaciniam elgesiui paöalinti.

Dél öiù trúkumù Programa néra palankiai priimama romù bendruomenés.

27 Integracijos programa, III skyrius „Socialinés problemos“, p. 4–5.
28 Integracijos programa, III skyrius „Socialinés problemos“, p. 4, 5.
29 Integracijos programa, I skyrius „Ìvadas“, p. 1.
30 Remiamasi Lietuvos TSR Ministrù Tarybos 1956 m. lapkriæio 17 d. nutarimu Nr. 552

„Dél klajojanæiù æigonù ìdarbinimo“, Lietuvos TSR ìstatymù, Auköæiausiosios Tarybos
Prezidiumo ìsakù ir Vyriausybés nutarimù chronologinis rinkinys, Valstybiné
politinés ir mokslinés literatúros leidykla, Vilnius, 1956, p. 584–585.

31 Integracijos programa, IV skyrius „Övietimo problemos“, p. 5.
32 Daugelis romù kaip antràja kalba taip pat öneka rusù arba lietuviù kalba.
33 Pokalbis su Maûumù departamento generaliniu direktoriumi, Vilnius, 2002 m. liepos

30 d.
34 Integracijos programa, I skyrius „Ìvadas“, p. 1.
35 Integracijos programa, III skyrius „Socialinés problemos“, p. 4.
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2.4. Programa - Administravimas/ìgyvendinimas/vertinimas

Maûumù departamentui, kuriam tenka pagrindiné atsakomybé uû Programos
koordinavimà, nebuvo suteikta reikiamù ìgaliojimù, kad öià uûduotì atliktù
veiksmingai; tai, kad nebuvo veiksmingo atskaitomybés ir stebésenos
mechanizmo, Departamentui sukélé sunkumù  renkant iösamià Programos
projektù ar iölaidù búklés apûvalgà. Finansavimas iö valstybés biudûeto pagal
Programoje numatytus projektus, bet, pasirodo, jo nepakanka, kad Programos
tikslai bútù visiökai ìgyvendinti.

Programa atsakomybé uû ìvairiù priemoniù ìgyvendinimà priskiriamaìvairioms
valstybés institucijoms: Maûumù departamentui, Vilniaus miesto savivaldybei,
Övietimo ministerijai, Socialinés apsaugos ir darbo ministerijai, Migracijos
departamentui (prie Vidaus reikalù ministerijos), Vilniaus apskrities viröininko
administracijai, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybai ir Valstybinei lietuviù
kalbos komisija36 .

Atsakomybé uû Programà ne visada yra aiökiai apibréûta. Daugeliu atvejù yra
minimas ne vienas vykdytojas, bet nenurodoma, kuris iö jù uû tà priemonè
atsakingo apskritai. Keletas NVO taip pat  ìgyvendina projektus, atitinkanæius
Programoje numatytus tikslus ir priemones, gaudamos léöù iö ES ir kitù öaltiniù;
nors öioms NVO formaliai atsakomybé  uû öios Programos priemoniù
ìgyvendinimà nepriskirta37 , Maûumù departamentas, atrodo, jù veiklà laiko
sudedamàja Vyriausybés pastangù dalimi38 .

Uû bendrà Programos ìgyvendinimo koordinavimà yra atsakingas Maûumù
departamentas39 . Dél to 2001 m. rudenì departamentas sudaré koordinuojanæià
darbo grupè. Joje iö viso yra 15 nariù, 12 iö jù - ìvairiù valstybés institucijù
paskirti specialistai, o trys yra NVO atstovai, ìskaitant du romù organizacijù

36 Ìgyvendinimo priemonés.
37 Pavyzdûiui, Lietuvos vaikù fondas (LVF) ES léöomis remia kai kurià Romù visuomenés

centro veiklà; vis délto ryöium su öiuo centru ir jo veikla minimas tik Maûumù
departamentas ir Vilniaus miesto savivaldybé. ûr. Ìgyvendinimo priemones. Taæiau
paæios programos tekste LVF yra minimas kaip vienas iö vykdytojù, dalyvaujanæiù
bendrame öios Programos ìgyvendinime. Integracijos programa, IX skyrius
„Programos ìgyvendinimas ir koordinavimas“, p. 7.

38 Pokalbis su Maûumù departamento direktoriaus pavaduotoju ir vyresni˙ja specialiste,
Vilnius, 2002 m. kovo 20 d.

39 Integracijos programa, IX skyrius „Programos ìgyvendinimas ir koordinavimas“, p. 7.
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atstovus40 . Iö tikrùjù öi grupé rinkosi nedaûnai, ir, atrodo, ne visi jos nariai buvo
ìjungti ì darbà41 .

Be to, nei atskiri darbo grupés nariai, nei pats Departamentas, atrodo, neturi
galios pareikalauti veiksmingo ìgyvendinimo ar atskaitomybés. Pavyzdûiui,
Vilniaus miesto savivaldybé atsiskaito ne departamentui, bet Vidaus reikalù
ministerijai ir kitoms ministerijoms42 ; sakoma, kad bendradarbiauti sekési
sunkiai43 . Grupés nariai néra savo institucijù vadovai, tad jie turi nedaug galios,
kad turétù ìtakos kitiems savo institucijù padaliniams.

Vilniaus miesto meras ìsteigé atskirà darbo grupè Programos ìgyvendinimui
koordinuoti44 , inter alia Maûumù departamento praöymu45 .

Finansavimas
Programoje raöoma, kad ji turi búti finansuojama „iö Lietuvos Respublikos
biudûeto, nevyriausybiniù organizacijù paramos, taip pat tarptautiniù organizacijù
ir fondù paramos léöù“46 . Finansù ministerijai pavedama pagal galimybes numatyti
léöù Programos priemonéms ìgyvendinti pagal ìvairiù ìgyvendinanæiù institucijù
pateiktus atitinkamù metù biudûetus .

40 Pokalbis su Maûumù departamento direktoriaus pavaduotoju ir vyresniàja specialiste,
Vilnius, 2002 m. kovo 20 d. LVF direktoré taip pat yra koordinuojanæios darbo
grupés naré.

41 2001 m. buvo surengti du posédûiai; ne visi nariai ûinojo, kad jie priklauso öiai
grupei, kai kurie dalyvavo tik viename posédyje. Pokalbiai su Vilniaus miesto
savivaldybés Övietimo skyriaus metodininke inspektore, Vilnius 2002 m. kovo 25
d., Migracijos departamento prie Vidaus reikalù ministerijos Pasù  skyriaus
direktoriaus pavaduotoja, Vilnius, 2002 m. kovo 26 d., ir su Romù misijos prezidentu,
Kaunas, 2002 m. kovo 29 d.

42 Ûr. Vyriausybés 2002 m. lapkriæio 8 d. nutarimà, <http://www3.lrs.lt/cgi-bin/
getfmt?C1=w&C2=159067> (naudotasi 2002 m. rugpjúæio 10 d.); taip pat ûr.
Savivaldybiù ìstatymà (1994 m., su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m.
birûelio 30 d.), Valstybés ûinios, Nr. 55-1049.

43 Pokalbis su Maûumù departamento Tautiniù maûumù skyriaus vadove, Vilnius,
2002 m. liepos 30 d.

44 Vilniaus miesto mero ìsakymas Nr. 492V (2001 m. liepos 16 d.) „Dél darbo grupés
Romù integracijos ì Lietuvos  visuomenè 2000-2004 metù programai vykdyti
sudarymo“. Teiraujantis 2002 m. balandûio 18 d., darbo grupé neturéjo vadovo.

45 Maûumù departamento generalinio direktoriaus R. Motuzo 2001 m. balandûio 4 d.
raötas Nr. 3-10-206 Vilniaus merui A. Zuokui.

46 Integracijos programa, IX skyrius „Programos ìgyvendinimas ir koordinavimas“, p. 7.
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Rengdamas metininì biudûetà, Maûumù departamentas naudojosi praktika  kreiptis
ì ìvairius valstybinius ir vietinius vykdytojus, primindamas, kad reikia numatyti
léöù Programos priemoniù ìgyvendinimui47 .

Valstybés léöù Programai ìgyvendinti 2000 m. nebuvo skirta, nes ji buvo patvirtinta
antrojoje metù puséje. 2001 m. finansavimas iö valstybés biudûeto buvo maûdaug
toks, koks buvo numatytas, nors öis finansavimo lygis yra gana maûas48 . 2002
m. kai kurioms Romù visuomenés centro veiklos rúöims paremti  iö ìvairiù
vyriausybiniù öaltiniù buvo skirta157 000 litù (44 511 eurù)49 , taip pat tikimasi,
kad prisidés ir Vilniaus miesto savivaldybé (ûr. 3.2.1 skirsnì). Bendresnio pobúdûio
informacijos apie Vyriausybés léöas, Integracijos programai skirtas 2002 m., néra.

Maûumù departamentas taip pat finansuoja keletà iniciatyvù, kurios Programoje
konkreæiai néra numatytos, bútent skalbyklos ir duöù patalpù statybà Kirtimù
tabore ir romù NVO skirto pastato renovacijà Kaune50 .

Romù organizacijos iö Maûumù departamento gali praöyti léöù projektams, kurie
yra vykdomi pagal Programos sudedamàjà dalì „Tautinio identiteto iösaugojimas“;
öios paraiökos yra vertinamosi kartu su kitù taip pat Departamento finansuojamù
tautiniù maûumù projektais. Atrenkant projektus, patariamàjì vaidmenì atlieka
penki iörinkti Tautiniù bendrijù tarybos nariai; romù atstovo , ìeinanæio ì Tarybà,
tarp jù néra néra, nors jis dalyvauja renkant tuos penkis narius.

47 Pokalbis su Maûumù departamento Tautiniù maûumù skyriaus vadove, Vilnius,
2002 m. liepos 30 d.

48 2001 m. ìvairús Vyriausybés padaliniai programos priemonéms skyré 730 605 litus
(207 135 eurus) (apie 80 proc. planuoto 2001 m. biudûeto). Maûumù departamentas
skyré 601 100 litù (170 418 eurù) (ûr. A priedà). Vilniaus miesto savivaldybé prisidéjo
119 705 litais (33 938 eurus) Romù visuomenés centrui iölaikyti ir vandens kolonéléms
ìrengti (pokalbis su Vilniaus mero pirmuoju pavaduotoju, Vilnius, 2002 m. birûelio
18 d., ir vandens tiekimo ìmonés „Vilniaus vandenys“ 2002 m. birûelio 18 d. pateikta
informacija). Vilniaus apskrities viröininko administracija skyré 4000 litù (1134 eurus).
Pokalbis su LVF direktore, 2002 m. kovo 28 d., ir su Vilniaus apskrities viröininko
administracijos Övietimo skyriaus specialistu, Vilnius, 2002 m. kovo 25 d. Valstybiné
lietuviù kalbos komisija skyré 1400 litù (397 eurus) (pokalbis telefonu su Valstybinés
lietuviù kalbos komisijos vyresniaja programos koordinatore, 2002 m. birûelio 19
d.). 4400 litù (1247 eurus) per Vilniaus miesto savivaldybè taip pat skyré Socialinés
apsaugos ir darbo ministerija, kad bútù apmokéta uû romù vaikù, lankanæiù
prieömokyklines klases, maitinimà (pokalbis su Romù visuomenés centro direktore,
Vilnius, 2002 m. kovo 18 d.).

49 Pokalbis su Romù visuomenés centro direktore, Vilnius, 2002 m. kovo 18 d.
50 Iki öiol skirta 100 000 litù (28 351 euras), o departamentas yra ìsipareigojès visiökai

apmokéti remontà ir prisidéti prie iölaikymo. Maûumù departamento direktoriaus
pavaduotojo S. Vidtmanno raötas Nr. 3-03-92 Kauno miesto merui, 2001 m. vasario
15 d.
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Romù vadovai kritiökai vertina tai, kad nedaug romù aktyviai dalyvauja
ìgyvendinant Programà; romai nei rengé daugumà romams skirtù projektù, nei
jiems vadovauja. Jie pastebi, kad romams nedalyvaujant atsiranda projektù, kurie
neatspindi jù bendruomeniù reikmiù ir interesù ir kurie maûai tepadeda keisti
neigiamà poûiúrì ì romus kaip ì pasyvius Vyriausybés paramos gavéjus. Romù
vadovai vieningai reikalauja leisti jiems aktyviau prisidéti prie Programos
ìgyvendinimo51 .

Stebésena ir vertinimas
Néra centralizuoto ìvairiù Integracijos programos sudedamùjù daliù ìgyvendinimo
stebésenos ir vertinimo mechanizmo. Kai kurie vykdytojai yra surinkè informacijà
apie savo paæiù veiklà ir iölaidas, bet iki 2002 m. vidurio Maûumù departamentas
nebuvo parengès jokios bendros vieöos ataskaitos. Informacija apie ìvairiù
priemoniù, kuriù buvo imtasi iki tol, rezultatus yra neiösami, nelengvai prieinama
arba pasenusi.

Be to, daûnai ìvairiù vykdytojù ataskaitose su romais susijusi veikla atskirai
nenurodoma, nenurodoma ir tai, ar ji buvo vykdoma pagal Integracijos programà.
Pavyzdûiui, Övietimo ministerijos 2001 m. veiklos ataskaitoje52  pateikiama
informacija apie tikslà „remti iniciatyvas övietimo srityje per Övietimo kaitos
fondà“, kuri, atrodo, apima ir priemones, uû kurias öi ministerija yra atsakinga
pagal Integracijos programà, nors tai aiökiai ir nenurodoma (ûr. 3.2.1 skirsnì).

Néra bendrù apskaitos nurodymù, kaip atsiskaitoma uû iölaidas pagal Programà,
o vykdytojai neprivalo tokios informacijos pateikti Maûumù departamentui. Kai
kurie vykdytojai, pavyzdûiui, Vilniaus miesto savivaldybé, savo ataskaitose neskiria
iölaidù pagal Programà nuo iölaidù kitoms savivaldybés iniciatyvoms, kurios
taip pat gali búti naudingos romù maûumai53 . Romù visuomenés centro valdyba
nerengia jokiù vertinimo ataskaitù. Vykdytojams nereikia pateikti Maûumù
departamentui informacijos apie tai, kiek léöù jie yra skyrè Programos

51 Pokalbiai su „Romù misijos“ prezidentu, „Romen“ pirmininku, „Bachtalo Drom“
pirmininku, Lietuvos atstovu Tarptautinés romù sàjungos parlamente, „Romù misijos“
tarybos nariu ir Tarptautinés romù sàjungos Garbés teismo nariu, æigonù bendrijos
Lietuvoje pirmininku ir Kauno romù informacijos biuro direktoriumi, Kaunas, 2002
m. liepos 28 d.

52 Övietimo ir mokslo ministerijos 2001 m. metiné ataskaita, ûr. <http://www.smm.lt/
Bendr_info/smm_ atask_02.doc.> (naudotasi 2002 m. rugséjo 26 d.).

53 Pokalbis su Vilniaus mero pirmuoju pavaduotoju, Vilnius, 2002 m. kovo 25 d.
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priemonéms. Dél to Maûumù departamentas neturi , finansavimo öaltiniù ìvairioms
Programos priemonéms apûvalgos – jis ûino tik apie savo iölaidas54 .

2.5. Programa ir visuomené

Integracijos programa yra menkai ûinoma romù bendruomenei ir plaæiajai
visuomenei, ji retai pristatoma ûiniasklaidoje.

Maûumù departamentas neparengé suderintos vieöùjù ryöiù strategijos, kad bútù
uûtikrintas nuolatinis informacijos teikimas apie Programos tikslus ir su ja susijusià
veiklà. Romù vadovai teigia, kad Vyriausybé nepakankamai nuveiké, kad aiökiai
parodytù, jog remia Programà55 .

Apie Programos priémimà buvo skelbiama per Lietuvos televizijà ir spaudà56 . Jos
ìgyvendinimas ûiniasklaidoje nebuvo sistemingai nuövieæiamas, bet nemaûai öalies
dienraöæiù pasirodé traipsniù apie Romù visuomenés centro ìsteigimà ir jo veiklà.
Kai kurie iö jù öià iniciatyvà ir romù bendruomenè nuövieté  su neigiamu atspalviui57 ,

54 Öià informacijà surinko EUMAP, papraöiusi duomenù iö ìvairiù institucijù, atsakingù
uû atskirù Integracijos programos priemoniù vykdymà, ir iö Maûumù departamento
koordinuojanæios grupés nariù (ûr. A priedà). Buvo praöyta informacijos ir apie
2002 metams skirtas léöas, bet iki 2002 m. rugpjúæio 6 d. ta informacija dar nebuvo
gauta. Maûumù departamentas savo metinéje ataskaitoje praneöa tik apie savo iölaidas.
Ûr. Maûumù departamento 2001 m. metinés ataskaitos 1.2 skirsnì „Romù integracijos
ì Lietuvos visuomenè rémimas“, 2002 m. vasario 26 d., <http://www3.lrs.lt/cgi-bin/
getfmt?C1=w&C2=165800> (naudotasi 2002 m. rugséjo 26 d.).

55 Pokalbiai su „Romù misijos“ prezidentu, „Romen“ pirmininku, „Bachtalo Drom“
pirmininku, Lietuvos atstovu Tarptautinés romù sàjungos parlamente, „Romù misijos“
tarybos nariu ir Tarptautinés romù sàjungos Garbés teismo nariu,  æigonù bendrijos
Lietuvoje pirmininku ir Kauno romù informacijos biuro direktoriumi, Kaunas, 2002
m. liepos 28 d.

56 G. Vitkus, Valdûia ketina keisti æigonù gyvenimà, Lietuvos aidas, 2000 m. liepos 4
d., p. 9; taip pat ûr. R. Grumadaité, æigonams - valstybés globa, Lietuvos rytas, 2000
m. birûelio 22 d., p. 1, 2; A. Andriuökeviæius, Skurdas nutildé æigonù dainas, Kauno
diena, 2000 m. birûelio 27 d., p. 1, 4.

57 Viename straipsnyje apie Romù visuomenés centro steigimà Kirtimù tabore buvo
raöoma: „ Jau anksæiau buvo prieita prie iövados, kad ì mokyklà æigonus reikia
vilioti materialiais dalykais:- nemokamu maistu, drabuûiais. Tai ketinama daryti ir
ìkúrus æigonù visuomeninì centrà.“ D. Babickas, æigonai - búsimi profesoriai, Sostiné
(Lietuvos ryto priedas), 2001 m. kovo 10 d., p. 3; taip pat ûr. R. Parafinaviæius,
æigonai nori mokytis, Lietuvos ûinios, 2001 m. rugséjo 10 d., p. 5; M. Peleckis,
æigonai nori uûdaryti jiems pastatytà visuomeninì centrà, Respublika, 2001 m. spalio
5 d., p. 18.
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o kiti apie romù bendruomenés rúpesæius raöé palankiau58 .

Romù bendruomené, netgi romù atstovai59  ir tiesioginiai naudos gavéjai apie
Integracijos programà yra labai menkai informuoti60 . Taboro gyventojai, atrodo,
ûino apie tam tikras priemones, kuriù buvo imtasi pagal Programà, bet neûino,
kad jos yra platesnés Vyriausybés programos dalis.

Maûumù departamentas émési kai kuriù veiksmù, kad paskleistù informacijà
apie maûumù NVO veiklà, leisdamas nuolatinì informacinì biuletinì61 , kuriame
skelbiami straipsniai apie Romù visuomenés centrà62 . Taæiau neatrodo, kad apie
öì informacinì biuletenì ûinotù daugelis romù vadovù63 .

2.6. Programa ir ES

Integracijos programos ìgyvendinimo ES tiesiogiai nerémé, nes maûumù apsauga
néra laikoma prioritetine sritimi, kuriai Lietuvoje bútù skiriamos PHARE léöos64 .
Taæiau tam tikros ES léöos buvo skirtos paremti NVO projektams, iö kuriù romù
bendruomené turéjo naudos, daugiausia övietimo ir sveikatos prieûiúros srityse;
kai kurie iö tù projektù paremia platesnius Programos tikslus.

Pavyzdûiui, Lietuvos vaikù fondas (LVF) ir Prancúzijos NVO Un Enfant par la
Main pagal 1999 ir 2000 m. PHARE LIEN programas gavo léöù romù veiklai
Kirtimù tabore remti, ìskaitant Romù visuomenés centro steigimà65 . Övietimo
kaitos fondas (ÖKF) pagal 1999 m. Europos iniciatyvos demokratijai ir ûmogaus

58 Kai kuriuose straipsniuose buvo pateikiami romù vadovù ûodûiai apie menkà
bendradarbiavimà su Maûumù departamentu ir jù abejonés dél Programai parinktù
prioritetù, pabréûiant bútinumà ìgyvendinti priemones visai romù bendruomenei
Lietuvoje. ûr., pvz., A. Andriuökeviæius, Skurdas nutildé æigonù dainas, p. 1, 4.

59 Pokalbiai su organizacijos „æigonù lauûas“ prezidentu, Vilnius, 2002 m. kovo 25 d.,
ir su „Romù misijos“  prezidentu, Kaunas, 2002 m. kovo 29 d.

60 Pokalbiai su Kirtimù taboro gyventojais, Vilnius, 2002 m. kovo 18 d.
61 Ketvirtinis Tautiniù bendrijù informacinis biuletinis yra leidûiamas 200 egzemplioriù

tiraûu ir platinamas 200 tautiniù maûumù organizacijù.
62 Ûr., pvz., J. Rumöa, Atidarytas Romù centras, Tautiniù bendrijù informacinis

biuletinis, 2001 liepa-rugséjis, Nr. 4, p. 8.
63 Pokalbiai su: „Nevo Drom“ pirmininke, Vilnius, 2002 m. kovo 18 d.; Lietuvos atstovu

Tarptautinéje romù  sàjungoje, „Romù misijos“ prezidentu, „Romen“ pirmininku,
„Romù misijos“ tarybos nariu, Vilnius, 2002 m. kovo 22 d., ir su „æigonù lauûo“
prezidentu, Vilnius, 2002 m. geguûés 6 d.

64 Ûr., pvz., 2001 Accession Partnership (2001 m. Stojimo partnerysté), <http://
www.europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/aplt_en.pdf> (naudotasi 2002
m. rugséjo 26 d.).

65 Pokalbis su LVF direktore, Vilnius, 2002 m. kovo 28 d.



STOJIMO Ì ES PROCESO STEBÉSENA: MAÛUMÙ APSAUGA

84 ATVIROS VISUOMENÉS INSTITUTAS 2002

teiséms remti (angl. EIDHR) programà gavo léöù projektui „Parama Lietuvos
romù moksleiviams“66 .

Ìvertinti ES paramos veiksmingumà sunku, nes néra jokiù vieöù projektù
ìgyvendinimo ar iölaidù ataskaitù. Europos Komisijos delegacija teikia informacijà
apie paramà gaunanæias organizacijas, bet ne apie konkreæius remiamus projektus
ar skirtas léöas; néra vieöù ES paramos romù projektams Lietuvoje ataskaitù67 .

Jokia romù NVO néra buvusi ES léöù gavéja. Daugelyje tù organizacijù néra
darbuotojù, kurie turétù projektù paraiökù rengimo ir jù administravimo patirties;
daugeliui apskritai trúksta léöù nuolatiniams darbuotojams iölaikyti. Romù atstovai
taip pat sako, kad sunku gauti informacijà apie prieinamas léöas ir paraiökù
pateikimo tvarkà. Delegacija padarytù didelè paslaugà, jeigu ji öiose srityse romù
organizacijoms konkreæiai ir pilietinés visuomenés organizacijoms apskritai teiktù
tikslinè informacijà ir mokomàjà paramà.

Europos Komisija dar neìvertino Integracijos programos ìgyvendinimo, taæiau
savo 2001 m. Reguliariojoje ataskaitoje ji paûyméjo sunkià romù búklè ir pabréûé,
kad „daug daugiau démesio“ reikétù skirti bústo klausimui; ji taip pat ragino
skirti daugiau valstybés léöù ir didinti Maûumù departamento gebéjimus, siekiant
apskritaipagerinti maûumù programù veiksmingumà68 . Nors Europos Komisija
dar anksæiau ragino labiau konsultuotis su romù bendruomene69 , ji neatliko
paûangos öiuo atûvilgiu vertinimo; ji taip pat neatkreipé démesio ì diskriminavimà
ir ì tai, kad reikia imtis tikslingesniù veiksmù uûimtumo, sveikatos prieûiúros ir
socialiniù paslaugù prieinamumo srityse.

66 Ûr. Övietimo kaitos fondo 2001 m. metin  ataskait˙, <http://skf.osf.lt/Ataskait2001.doc>
(naudotasi 2002 m. kovo 12 d.).

67 Informacij˙ elektroniniu paötu pateiké Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje
Informacijos centro ryöiù su visuomene administratoré, Vilnius, 2002 m. kovo 25 d.

68 European  Commission, 2001 Regular Report on Lithuania’s Progress Towards
Accession [Europos Bendrijù Komisija, 2001 m. Reguliarioji ataskaita apie Lietuvos
paûang˙ rengiantis narystei Europos S˙jungoje], Brussels, 2001 m. lapkriæio 13 d., p.
23 <http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/lt_en.pdf> (naudotasi
2002 m. vasario 1 d.) (toliau - 2001 m. Reguliarioji ataskaita).

69 2000 Regular Report from the Commission on Lithuania’s Progress Towards Accession
[Komisijos 2001 m. reguliarioji ataskaita apie Lietuvos paûang˙ rengiantis narystei
Europos S˙jungoje], Brussels, 2000  m. lapkriæio 8 d., p. 21, <http;//
www.europa.eu.int/comm/enlargement/report_11_00/pdf/en/lt_en.pdf> (naudotasi
2002 m. balandûio 15 d.) (toliau - 2000 m. Reguliarioji ataskaita).
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3. VYRIAUSYBÉS PROGRAMOS ÌGYVENDINIMAS

3.1. Programoje nustatyti tikslai

Integracijos programos tikslai – sudaryti sàlygas romams integruotis ì daugumos
visuomenè ir numatyti búdus bei priemones romù tautiniam savitumui iösaugoti
ir plétoti „atsiûvelgiant ì specifines jù gyvenimo sàlygas“70 .

Kad öie tikslai bútù pasiekti, Programa siúlo: vykdyti valstybinè romù integravimo
politikà; imtis veiksmingù priemoniù, kad bútù sudarytos vienodos galimybés
romams ir kitiems öalies gyventojams; skatinti tarpusavio tolerancijà ir labiau
teigiamà romù ìvaizdì teikiant informacijà apie romù kultúrà ir istorijà;
bendradarbiaujant su tarptautinémis ir öalies nevyriausybinémis organizacijomis
remti romù integracijà nacionaliniu ir savivaldos lygmenimis71 .

Pirmajame Programos ìgyvendinimo etape, kuris yra daugiausia skirtas Vilniaus
miesto romams, siekiama öiù tikslù:

• ìsteigti romù visuomeninì centrà,

• lavinti mokyklinio amûiaus vaikus,

• gerinti socialines sàlygas,

• ìgyvendinti pirminè sveikatos prieûiúrà,

• skatinti kultúrinè veiklà72 .

Antrojo etapo tikslas – „parengti ir ìgyvendinti priemones romù, gyvenanæiù
kituose Lietuvos miestuose ir rajonuose, búklei gerinti“73 . Antrojo etapo
ìgyvendinimo dar neprasidéjo.

3.2. Vyriausybés programa ir diskriminavimas

Integracijos programoje pripaûìstama, kad visuomenés poûiúris ì romus yra
neigiamas, ir nurodoma, kad „dar néra ìveikta iöankstiné prieöiöka nuostata
romù atûvilgiu. Daûnai ì jù tautybés asmenis ûiúrima kaip ì potencialius
nusikaltélius“74 . Taæiau nesiúloma jokiù konkreæiù priemoniù öioms nuostatoms
pakeisti.

70 Integracijos programa, I skyrius „Ìvadas“, p. 2.
71 Integracijos programa, I skyrius „Ìvadas“, p. 2.
72 Integracijos programa, VIII skyrius „Programos vykdymo etapai“, p. 6–7.
73 Integracijos programa, VIII skyrius „Programos vykdymo etapai“, p. 6–7.
74 Integracijos programa, VII skyrius „Kitos problemos“, p. 6.
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Be to, Integracijos programa nepripaûìsta, kad dél tokiù neigiamù nuostatù gali
atsirasti diskriminuojantis elgesys, taigi ir nesiúlo jokiù konkreæiù priemoniù
kovai su diskriminavimu ar lygioms galimybéms remti. Iö tikrùjù pasirodo, kad
patys romai turi búti laikomi atsakingais uû tai, integracija vyksta létai75 .

Programa veikiau siúlo „imtis veiksmingù priemoniù, kad bútù sudarytos vienodos
galimybés romams ir kitiems öalies gyventojams dalyvauti visuomenés gyvenime
[kursyvas pridétas autoriù]“76 . Tai atspindi susirúpinimà, kad pozityvios priemonés,
skirtos romams, galétù sukelti neigiamà skurstanæiù daugumos visuomenés
sluoksniù reakcijà77 .

Auköti Vyriausybés pareigúnai, atsakingi uû maûumù apsaugà, neigia, kad romai
patiria diskriminavimà78 . Seimo kontrolieriù ìstaiga néra gavusi jokiù romù skundù
dél diskriminavimo79 . Seimo ûmogaus teisiù komiteto pirmininkas ir Maûumù
departamento generalinis direktorius taip pat teigia, kad jie néra gavè iö romù
jokiù skundù dél diskriminavimo rasiniais ar etninias pagrindais80 .

Kita vertus, romù vadovai praneöa, kad diskriminavimas yra kasdienis reiökinys,
diskriminacines nuostatas romù atûvilgiu taip pat yra pastebéjè kai kurie valstybés
institucijù tarnautojai ir vietinés NVO81 . Jie kritikuoja Programà dél to, kad joje
néra numatyta, kaip tobulinti teisinés apsaugos priemones nuo diskriminavimo

75 Integracijos programa, I skyrius „Ìvadas“, p. 1.
76 Integracijos programa, I skyrius „Ìvadas“, p. 2.
77 Integracijos programa, VII skyrius „Kitos problemos“, p. 6. Taip pat ûr. 3.2.3 skirsnì.
78 Pokalbis telefonu su Seimo kontrolieriù ìstaigos vadove, Vilnius, 2002 m. balandûio

12 d.; pokalbis telefonu su Maûumù departamento vyresniàja specialiste, Vilnius,
2002 m. balandûio 15 d. Taip pat 2000 m. Maûumù departamento generalinis
direktorius tarptautiniame susitikime romù klausimais pateiké praneöimà, kuriame
teigé, kad „rasiniù persekiojimù, diskriminavimas ar netolerancijos atvejù nebuvo
uûfiksuota nei sovietmeæiu, nei nepriklausomoje Lietuvoje“. R. Motuzas, Maûumù
departamento generalinis direktorius, Romù maûumos padétis Lietuvoje, praneöimas,
skaitytas Europos Tarybos apskritojo stalo susitikime, Talinas, 2000 m. lapkriæio 24
d., p. 1. Taip pat ûr. 3.2.2 skirsnì.

79 Seimo kontrolieriù ìstaigos vadovés 2002 m. balandûio 22 d. raötas Nr. 01-100 E.
Kuæinskaitei. Seimo kontrolieriù metinése ataskaitose romù búklé neaptariama.

80 Pokalbiai su Seimo ûmogaus teisiù komiteto pirmininku, Vilnius, 2002 m. liepos 29
d., ir  Maûumù departamento generaliniu direktoriumi, Vilnius, 2002 m. liepos 30
d.

81 Pokalbis su Priklausomybés ligù centro direktoriumi, Vilnius, 2002 m. balandûio 8
d.; taip pat ûr. Övietimo kaitos fondo Paramos Lietuvos romù moksleiviams programa,
EIDHR, Microprojects Compedium 2000, p. 4–5.
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ir ûmogaus teisiù paûeidimù82 . Iö tikrùjù neseniai pateiktoje Lietuvos teisés aktù
apûvalgoje lyginant su ES direktyva dél rasiù lygybés daroma iövada, kad tokios
priemonés yra reikalingos83 .

3.2.1. Övietimas
Programa pirmenybè teikia romù prieinamumo prie övietimo gerinimui,
atkreipdama démesì ì tai, kad romù vaikai nelanko mokyklos, mokosi
nesistemingai ir daûnai meta mokyklà84 . Öiù problemù prieûastimi Programoje
iö esmés yra laikomas „netradicinis romù gyvenimo búdas“85 , nors minimi ir kiti
nepalankús veiksniai: skurdas, nepakankamas lietuviù kalbos mokéjimas,
ankstyvos mergaiæiù santuokos ir mokymosi motyvacijos stoka. Programoje
tvirtinama, kad „vaikai, gyvenantys kitoje socialinéje aplinkoje, galétù pasiekti
geresniù lavinimosi rezultatù“86 .

Nemaûai Programoje numatytù priemoniù yra skirtos tam, kad Romù visuomenés
centre Kirtimù tabore romù vaikams bútù sukurta mokymuisi palanki aplinka.
Kitomis priemonémis siekiama padéti apskritai panaikinti nepalankias aplinkybes
övietimo srityje. Dauguma 2001 m. ir 2002 m. pirmojoje puséje ìgyvendintù
priemoniù buvo susijusios su Romù visuomenés centru ir daugiausia priklausé
nuo NVO dalyvavimo bei iöorinio finansavimo. Centre organizuotos ikimokyklinio
ugdymo grupés ir lietuviù kalbos kursai buvo lankomi gana menkai, o léöù,
skirtù aprúpinti reikiamais vadovéliais ir kitomis mokymo priemonémis,
nepakako.

82 Pokalbiai su “Romù misijos” prezidentu, „Romen“ pirmininku, „Bachtalo Drom“
pirmininku, Lietuvos atstovu Tarptautinés romù sàjungos parlamente, “Romù misijos”
tarybos nariu ir Tarptautinés romù sàjungos Garbés teismo nariu, æigonù bendrijos
Lietuvoje pirmininku ir Kauno romù informacijos biuro direktoriumi, Kaunas, 2002
m. liepos 28 d.

83 T. Baranovas, Legal Analysis of National and European Anti-Disrimination
Legislation. A comparison of the EU Racial Equality Directive & of Protocol No. 12
with anti-disrimination legislation in Lithuania, European Roma Rights Center/
Interights/Migration Policy Group [Nacionaliniù ir Europos antidiskriminaciniù teisés
aktù teisiné analizé, Europos romù teisiù centras/ Interights leidykla/Migracijos
politikos grupé], Budapest/London/Brussels, 2001 m. rugséjis, <http://
www.migpolgroup.com/uploadstore/Lithuania%20electronic.pdf> (naudotasi 2002
m. rugséjo 26 d.).

84 Integracijos programa, IV skyrius „Övietimo problemos“, p. 5. Taip pat ûr. Minority
Protection 2001 [Maûumù apsauga 2001], p. 321–322.

85 Integracijos programa, IV skyrius „Övietimo problemos“, p. 5.
86 Integracijos programa, IV skyrius „Övietimo problemos“, p. 5.
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Taip pat anksæiau buvo imtasi iniciatyvù gerinti mokyklos lankomumà ir
mokymosi rezultatus, ìsteigiant Vilniaus 58-ojoje mokykloje atskiras klases romù
vaikams87 . Romù vadovù nuomonés dél öios iniciatyvos yra prieötaringos: vieni
sako, kad priemoné, matyt, padéjo gerinti lankomumà, kiti tvirtina, kad atskirù
klasiù romams steigimas néra tinkamas búdas to siekti88 .

Romù visuomenés centras
Uû Romù visuomenés centro steigimà oficialiai yra atsakingas Maûumù
departamentas kartu su Vilniaus miesto savivaldybe. Iö tikrùjù centras, atidarytas
2001 m. rugséjo mén.89 , buvo pastatytas ir veikia bendrù pastangù su NVO déka.

Didûioji 2001 m. numatyto Integracijos programos biudûeto dalis buvo skirta
Visuomenés centro statybai90 . Dabar centrà drauge valdo keturi steigéjai: Maûumù
departamentas, Vilniaus miesto savivaldybé, LVF ir Romù bendrija „æigonù lauûas“,
sudarè devyniù nariù valdybà (po du narius, atstovaujanæius kiekvienai
organizacijai steigéjai, ir centro direktoré). Penki valdybos nariai yra kartu ir
Maûumù departamento ìsteigtos Integracijos programos koordinuojanæios darbo
grupés nariai91 .

Centre romai buvo paskirti ì keletà atsakingù pareigybiù: „æigonù lauûo“
pirmininkas yra Centro valdybos pirmininkas, o penki iö 12 Centro samdomù
darbuotojù yra romù tautybés asmenys, ìskaitant direktoriaus pavaduotojà
(„æigonù lauûo“ pirmininko pavaduotojà). Taæiau „æigonù lauûo“ atstovai teigia,
kad jie néra pakankamai informuoti apie centro veiklà ir planus92  ir kad nebuvo
ìgyvendintas pirminis sumanymas, jog jis turi tarnauti viso taboro bendruomenei93 .

87 Daugiau apie ankstesnes iniciatyvas övietimo srityje ûr. Minority Protection 2001
[Maûumù apsauga 2001], p. 322–323.

88 Pokalbis su „æigonù lauûo“ prezidentu, Vilnius, 2002 m. kovo 18 d.
89 Centras yra Vyriausybés (Maûumù departamento) nuosavybé, o ûemés sklypà, kur

jis pastatytas, Vilniaus miesto savivaldybé 99 metams nemokamai iönuomojo Lietuvos
vaikù fondui (LVF). Centras turi vieöosios ìstaigos teisinì statusà.

90 Planuotos statybos iölaidos sudaré beveik 20 proc. bendro 2000-2004 m. biudûeto
ir 75 proc. 2001 m. biudûeto. Vyriausybé skyré 450 000 litù (127 580 eurù). Vienas
treædalis bendrù statybos iölaidù buvo padengtas iö nevyriausybiniù öaltiniù, remiant
Nyderlandù bendradarbiaujantiems fondams. Informacijà pateiké LVF direktoré,
Vilnius, 2002 m. liepos 19 d.

91 Du Maûumù departamento atstovai, „æigonù lauûo“ prezidentas, Vilniaus miesto
savivaldybés Övietimo skyriaus metodininké ir LVF direktoré.

92 Pokalbis su „æigonù lauûo“ prezidentu, Vilnius, 2002 m. rupjúæio 13 d.
93 Dauguma aukötutinio taboro gyventojù dalyvauja „æigonù lauûo“ ir Romù visuomenés

centro veikloje. Valdybos pirmininkas taip pat pasistengé ì Centro veiklà ìtraukti
ûemutinio taboro neoficialius vadovus ir aktyvistus; ûemutiniam taborui taip pat
yra atstovaujama valdyboje ir stebétojù taryboje (ûr. toliau).
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Kad romai aktyviau dalyvautù Romù visuomenés centro veikloje, Centro valdyba
2002 m. kovo mén. ìsteigé stebétojù tarybà; jà sudaro septyni bendrijos „æigonù
lauûas“ pasiúlyti romù atstovai. Tarybos paskirtis - geriau informuoti romù taboro
bendruomenè apie centro darbà94 .

Tolesnis Romù visuomenés centro finansavimas néra uûtikrintas, ir tikimasi, kad
darbuotojù atlyginimams ir veiklos iölaidoms apmokéti Centras praöys papildomù
projekto léöù iö iöoriniù öaltiniù. Vilniaus miesto savivaldybé 2002 m. atlyginamams
mokéti buvo numaæiusi skirti 161 600 litù (45 825 eurus)95 , taæiau, pasak mero
pirmojo pavaduotojo, öios léöos bus suteiktos tik tuo atveju, jei lygiaverté suma
bus gauta iö valstybés biudûeto.

2002 m. övietimo veiklai pagal Programà buvo skirta 157 000 litù (44 511 eurù)96 ,
buvo numatyta skirti 233 000 litù (66 058 eurus). Iki 2002 m. liepos mén. Vilniaus
miesto savivaldybé 2002 m. veiklai nebuvo skyrusi jokiù léöù.

Ikimokyklinis ugdymas
Romù visuomenés centro pirmtakas buvo ES finansuojamas romù vaikù övietimo
projektas97 . Pagal öì projektà 2000 m. rugséjo mén. 21 romù vaikas pradéjo
lankyti prieömokyklines klases 58-ojoje mokykloje, kuri yra ne taboro teritorijoje
ir kurioje mokoma rusù kalba98 . Pasak öios mokyklos direktorés, tie romù vaikai,
kurie lanké ikimokyklinio ugdymo klases, yra labiau motyvuoti ir pasiekia

94 Stebétojù taryba taip pat turétù dalyvauti valdybos posédûiuose. Iki 2002 m. liepos
mén. ji dar negaléjo juose dalyvauti, nes valdyba paskutinì kartà posédûiauti rinkosi
2002 m. geguûés mén. Valdyba renkasi reæiau, negu ji tai daré anksæiau.

95 Vilniaus miesto savivaldybés 2001-2004 metù strateginio veiklos plano 2002-2004
metù programù, programù tikslù, uûdaviniù ir spriemoniù iölaidù suvestiné <http:/
/www.vilnius.lt/new.vadovybe.php?open=135> (naudotasi 2002 m. kovo 22 d.).

96 Pokalbis su Romù visuomenés centro direktore, Vilnius, 2002 m. kovo 18 d.
97 „Romù problemos: socialiné integracija“, tarptautinio seminaro informacinis lapelis,

Vilnius, 2002 m. sausio 10–11 d., organizuoto pagal Un Enfant Par La Main ir LVF
projektà „Kirtimù romù bendruomenés centras“; réméjai: Maûumù departamentas
ir Vilniaus miesto savivaldybé; finansavimas: ES (PHARE).

98 Öi iniciatyva buvo taikoma tik daliai Vilniaus mokyklinio amûiaus romù vaikù. 2001–
2002 mokslo metais 58-osios mokyklos integruotose klasése ir vienoje atskiroje
klaséje, kurioje buvo mokoma lietuviù kalba, ìvairiais lygiais iö viso mokési 94
romù vaikai. Visi buvo nemokamai maitinami. Pokalbis su 58-osios mokyklos
direktore, Vilnius, 2002 m. kovo 19 d. Anksæiau romù vaikai öià mokyklà lanké tik
integruotose klasése: trys romù vaikai mokési 1986–1987 mokslo metais, trys 1989-
1995 m., devyni 1996–1997 mokslo metais, trylika 1997-1999 m. ir dvideöimt aötuoni
1999–2000 mokslo metais. ûr. 58-osios mokyklos direktoriaus praneöimo „Meninis
ugdymas -  veiksnys, integruojantis ì öalies kultúrà“ 2 ir 3 priedus, Vilnius, 2001 m.
sausio 22 d. (neskelbta). Kai kurie romù vaikai mokosi ir kitose Vilniaus mokyklose.
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geresniù lavinimosi rezultatù negu tie, kurie jù nelanké99 .

Öis projektas 2001–2002 mokslo metais buvo toliau ìgyvendinamas naujai
ìsteigtame Romù visuomenés centre; diegiant Integracijos programoje numatytas
priemones, 2001 m. rugséjo mén. pradéjo veikti dvi ikimokyklinio ugdymo grupés;
du prieömokykliniù klasiù mokytojai taip pat organizavo kultúrinè veiklà ir
ekskursijas100 . Grupése mokoma daugiausia lietuviù kalba, bet romù mokytojos
padéjéja taip pat padéjo kaip vertéja. Pasak direktorés, öitaip siekiama romù
taboro vaikus integruoti ì pradines klases lietuviù kalba101 . Centre dirbantys
mokytojai taip pat lanko romù kalbos kursus Vilniaus universitete.

Centro direktorés nuomone, mokyklos lankymas tebéra problema. 2001–2002
mokslo metais tik 18 iö 26 uûregistruotù vaikù baigé prieömokyklines klases102 .
2002 m. pavasarì savivaldybés Övietimo skyriui organizavus testavimà apie 50
proc. öiù vaikù buvo rekomenduota lankyti pradinè mokyklà103 . Taigi tik apie
35 proc. vaikù, pradéjusiù lankyti tas grupes, pereis ì pirmàjà klasè.

Kai kurie apklausti tévai buvo patenkinti tomis klasémis ir jù veikla centre, taip
pat 58-ojoje mokykloje, vis délto jie pabréûé, kad sunkios gyvenimo sàlygos,
ypaæ ûiemà, ì mokymàsi veræia ûiúréti kaip ì antraeilì rúpestì. Néra transporto,
kuriuo bútù galima nuvykti ì 58-àjà ir kitas mokyklas, ir dél to jas lankyti taip pat
yra sunku104 . Kai kurie tévai saké nenoriai leidûià savo vaikus eiti ì mokyklà
vienus dél to, kad yra ûinoma, jog tabore daûnai lankosi narkomanai105 . Galiausiai,
nors vaikai prieömokyklinése klasése mokési lietuviù kalbos, dauguma lankys
58-àjà mokyklà, kurioje mokoma rusù kalba106 ; öiuo metu jù yra per maûai, kad
mokykloje bútù galima sudaryti klasè, kurioje bútù mokomasi lietuviù kalba107 .

99 Pokalbis su 58-osios mokyklos direktore, Vilnius, 2002 m. kovo 19 d.
100 2001 m. keturiù ménesiù veiklai Maûumù departamentas skyré 45 000 litù (12 760

eurù); Vilniaus miesto savivaldybé pridéjo dar 40 000 litù (11 340 eurù). PHARE
léöos padéjo padengti darbuotojù iölaikymo iölaidas iki 2002 m. kovo mén. Romù
visuomenés centro pagrindiniù renginiù 2002 m. planas, valdybos posédûio protokolo
Nr. 4 priedas, 2002 m. sausio 23 d.

101 Pokalbis su Romù visuomenés centro direktore, Vilnius, 2002 m. liepos 29 d.
102 Pokalbis su Romù visuomenés centro direktore, Vilnius, 2002 m. liepos 29 d.
103 Pokalbis su Romù visuomenés centro direktore, Vilnius, 2002 m. liepos 29 d.
104 Matyt, néra teisinio pagrindo valstybinè kaimo vaikù veûimo ì mokyklà programà

taikyti Vilniuje. 2001–2002 mokslo metais vaikù veûimo ì 58-osios mokyklos
prieömokyklinè klasè iölaidas apmokéjo LVF.

105 Pokalbiai su Kirtimù taboro gyventojais, Vilnius, 2002 m. kovo 18 d.
106 Kai kurie tévai iö tikrùjù yra labiau linkè leisti savo vaikus ì 58-àjà mokyklà, nes ten

mokosi jù vyresni broliai ir seserys. Pokalbis su Romù visuomenés centro direktore,
Vilnius, 2002 m. liepos 29 d.

107 Pagal Övietimo ir mokslo ministerijos 2001 m. dvikalbio  övietimo projektà tautiniù
maûumù mokykloms lietuviù kalbos klasei ìsteigti reikia ne maûiau kaip 20 vaikù.
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Kai kurie tévai praöé centre ìsteigti pirmàjà klasè108 , taæiau to nebuvo siekiama,
nes centras néra ìrengtas pagal mokyklai keliamus reikalavimus; be to, Programos
tikslas yra integruoti romù vaikus ì bendrojo lavinimo mokyklù klases109 .

Lietuviù kalbos kursai suaugusiems romams
Centras buvo numatès pasiúlyti lietuviù kalbos kursus maûdaug 45 ûmonéms,
suskirstytiems ì keturias grupes; 2001 m. spalio mén. iö maûdaug 20 ìvairaus
amûiaus asmenù buvo sudarytos dvi grupés. ES léöomis (per LVF) buvo
apmokétos vienos grupés iölaidos, o Valstybinés lietuviù kalbos komisijos léöomis
- kitos; öi komisija paskyré finansavimà ir 2002 m.110

Lankomumo problema buvo aktuali ir öiuose kursuose. Neûinoma, kiek ì kursus
uûsiregistravusiù asmenù juos iö tikrùjù baigé. Öiù kursù tikslas nebuvo aiökiai
apibréûtas, galbút dél to ir suinteresuotumas juos lankyti buvo menkas. Vis
délto jie galéjo búti skirti tam, kad, pagerinus lietuviù kalbos ìgúdûius, romams
bútù lengviau susirasti darbà111 . Tie kursai taip pat nebuvo tiesiogiai siejami su
parengimu arba konsultavimu ìsidarbinimo reikalais, ir tai galéjo búti dar vienas
menkà motyvacijà lémès veiksnys.

Kitos iniciatyvos
Pagal Programà övietimo srityje buvo numatyta dar ir kitù ad hoc iniciatyvù:
organizuoti poilsio stovyklas, aprúpinti vadovéliais ir kitomis mokymo
priemonémis112 , organizuoti pedagogù, dirbanæiù su romù vaikais, kvalifikacijos
kélimà. Programa taip pat siúlé parengti romù övietimo koncepcijà. Maûumù
departamentas dar pritaré tam, kad Panevéûyje romù vaikams bútù ìsteigtos

108 Pokalbis su Romù visuomenés centro direktore, Vilnius, 2002 m. kovo 18 d.
109 Romù visuomenés centro valdybos posédûio protokolas Nr. 5, Vilnius, 2002 m.

kovo 20 d. Pokalbis su „æigonù lauûo“ prezidentu, Vilnius, 2002 m. rugpjúæio 3 d.
110 Pokalbis su Romù visuomenés centro direktore, Vilnius, 2002 m. kovo 18 d.
111 Pokalbis su „æigonù lauûo“ prezidentu, Vilnius, 2002 m. kovo 25 d., ir su Romù

visuomenés centro direktore, Vilnius, 2002 m. liepos 29 d.
112 2001 m. öiam tikslui nebuvo numatyta jokiù Vyriausybés léöù, nors Övietimo kaitos

fondas skyré 47 798 litus (13 551 eurà) ir mano, kad öios sumos turéjo uûtekti apie
70 proc. romù moksleiviù aprúpinti, taæiau romù atstovai tvirtina, kad vadovéliù ir
mokymo priemoniù trúkumas yra nuolatiné romù bendruomeniù problema. Pasak
Visuomenés centro direktorés, tinkamù vadovéliù, metodiniù ir mokymo priemoniù
trúksta ir prieömokyklinéms klaséms. Pokalbis su Romù visuomenés centro direktore,
Vilnius, 2002 m. liepos 29 d.
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sekmadieninés mokyklos klasés113  ir kad öis romù NVO projektas papildytù
Programos siekius.

Övietimo kaitos fondas ìvairiopà veiklà, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusià su
Integracijos programa, kai kuriais atvejais plétoja savarankiökai, kartais –
Vyriausybés léöomis. Matyt, kai kurias atvejais Vyriausybés padaliniai fondo
veiklà ìgyvendinant Programà laiko tolygia valstybés veiklai114 . Pavyzdûiui, nors
pagal Programà Övietimo ir mokslo ministerija yra paskirta atsakinga uû mokytojù
kvalifikacijos kélimo kursù organizavimà, ji öioje srityje néra émusis jokios
priemonés; taæiau 2002 m. visas léöas paskyré keletui ÖKF organizuotù mokytojù
seminarù115 .

Programoje siúloma parengti „Lietuvos romù övietimo koncepcijà“116 , nors ji
néra numatyta kaip konkreti priemoné, kurià reiktù ìgyvendinti. Imdamasis
iniciatyvos sukurti Lietuvos etninés politikos koncepcijà, Maûumù departamentas
sudaré darbo grupè. Ji iki 2002 m. pabaigos turi parengti „etniniù maûumù
övietimo koncepcijà“, kuria remiantis turi búti sukurta ir atskira romams skirta
koncepcija; iki öiol ì öios darbo grupés veiklà nebuvo ìtrauktas né vienas romù
atstovas117 . Rengiant programà turétù búti atsiûvelgta ì ikimokykliniù klasiù ir
kitù iniciatyvù övietimo srityje patirtì. Be to, reikétù konsultuotis su ìvairiais
romù atstovais, tévais bei bendrijù vadovais ir tiesiogiai ìtraukti juos ì konkreæiù
iniciatyvù, skirtù romù búklei visais övietimo lygiais gerinti, parengiamàjì darbà.

113 Tai romù NVO organizacijos „Nevo Drom“ iniciatyva. Sekmadieninè mokyklà, kurioje
mokoma matematikos, lietuviù kalbos ir meno dalykù, lanko apie penkiolika romù
paaugliù ir jaunuoliù, anksæiau nelankiusiù mokyklos arba jà metusiù. Maûumù
departamentas 2001 m. jai skyré 2400 litù (680 eurù) ir 2002 m. – tà paæià sumà
pagal Ìgyvendinimo priemoniù V skyriù „Tautinio identiteto iösaugojimas“.

114 Pokalbis su Maûumù departamento direktoriaus pavaduotoju ir vyresniàja specialiste,
Vilnius, 2002 m. kovo 20 d. Övietimo ir mokslo ministerija taip pat yra viena iö
Övietimo kaitos fondo steigéjù (kitas steigéjas yra Atviros Lietuvos fondas (ALF)).

115 Övietimo kaitos fondas 2001 m. ES ir ALF léöomis taip pat ìgyvendino keletà
mokytojams skirtù iniciatyvù pagal projektà „Parama Lietuvos romù moksleiviams“.
Informacijà 2002 m. balandûio 10 d. elektroniniu paötu ir 2002 m. liepos 28 d. per
pokalbì Zubiökése (Jonavos rajonas) pateiké fondo direktorius.

116 Integracijos programa, IV skyrius „Övietimo problemos“, p. 5.
117 Darbo grupé sudaryta iö dviejù Maûumù departamento darbuotojù, dviejù sekspertù

ir vieno rusù maûumos atstovo. Taip pat konsultuojamasi su kitais asmenimis,
pavyzdûiui, su Tautiniù bendrijù tarybos koordinatoriumi. Parengta koncepcija bus
pateikta Maûumù departamento tinklalapyje. Pokalbis su Maûumù departamento
Tautiniù maûumù skyriaus vadove, Vilnius, 2002 m. liepos 30 d.
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Ìgyvendinant naujàjà koncepcijà turétù búti skatinama Vyriausybés partnerysté
su nusimananæiomis pilietinés visuomenés organizacijomis; taæiau valstybé turétù
prisiimti didûiausià atsakomybè uû koncepcijos ìgyvendinimà ir pastangas apskritai
pagerinti romù övietimo galimybes.

3.2.2 Uûimtumas
Skyriuje „Socialinés problemos“ teigiama, kad svarbiausios didûiulio romù
nedarbo prieûastys yra iösilavinimo, kvalifikacijos bei profesinio mokymo stoka
ir kad daugelis jù nesugeba sutvarkyti dokumentù, reikalingù savo verslui
pradéti118 . Programoje paûymima, kad dél to „susiklosto sàlygos dirbti nelegaliai
arba ìsitraukti ì nusikalstamà veiklà“119 . Taæiau öioms problemoms sprèsti buvo
pasiúlyta tik viena priemoné – profesinio mokymo programa, be to, nors ir
buvo numatytos léöos jai sukurti, paæios programos ìgyvendinimui léöù nebuvo
skirta120 .

Oficialios informacijos apie romù nedarbo lygì121  arba apie tai, kiek jù néra
oficialiai uûregistruota darbo birûoje, néra, nes birûa nerenka duomenù apie
asmenù etninè priklausomybè. Taæiau, kadangi dauguma taboro romù yra
ìregistruoti vienu adresu, iö darbo birûos ìraöù galima nustatyti, kad dauguma jù
néra registruoti122 . Programoje teigiama, kad „net tiems bedarbiams, kurie
ìregistruoti darbo birûoje, nemokamos paöalpos, kadangi jie neturi darbo staûo“123 .
Bedarbio paöalpos skiriamos tik tiems, kurie trejù metù laikotarpiu dirbo ne

118 Integracijos programa, III skyrius „Socialinés problemos“, p. 4.
119 Integracijos programa, III skyrius „Socialinés problemos“, p. 4.
120 Pastabos dél Romù integracijos ì Lietuvos visuomenè 2000–2004 metù programos ir

jos ìgyvendinimo priemoniù„Romù misijos“ 2000 m. rugpjúæio 3 d. raöto  Seimo
ûmogaus teisiù komitetui priedas Nr. 5.

121 Taæiau Vyriausybés finansuota apklausa, atlikta 2000 m. geguûés mén., parodé,
kad etniniù maûumù atstovams nedarbas gresia labiau. Vyriausybés 2001 m. geguûés
8 d. nutarimas „Dél Lietuvos Respublikos uûimtumo didinimo 2001–2004 metù
programos patvirtinimo“, 2.4.1 skirsnis „Visiems prieinamos darbo rinkos
formavimas“, Valstybés ûinios, 2001, Nr. 40-1404, <http://www3.lrs.lt/cgi-bin/
getfmt?C1=w&C2=132114> (naudotasi 2002 m. kovo 16 d.).

122 Nuo 2000 m. pradûios, kai Vilniaus darbo birûoje buvo sukurta elektroniné duomenù
bazé, öiuo adresu buvo uûregistruoti 122 asmenys. 2002 m. balandûio pabaigoje jù
buvo likè tik 25. Tik öeöi iö 122 rado darbà, ir tik trys iö jù dalyvavo Darbo birûos
siúlomose profesinio mokymo programose. Informacijà pateiké Vilniaus darbo birûos
Informaciniù sistemù valdymo skyriaus viröininkés, Vilnius, 2002 m. balandûio 11
d.

123 Integracijos programa, III skyrius „Socialinés problemos“, p. 4.
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maûiau kaip 24 ménesius124 , o socialiné parama siejama su vadinamaisiais
„vieöaisiais darbais“125 .

Pripaûinus, kad „net ir tie [romai], kurie jà [specialybè] turi, yra bedarbiai, nes
romams ypaæ sunku konkuruoti darbo rinkoje dél neigiamo visuomenés poûiúrio
ì juos“126 , Programoje atvirai nepripaûìstama diskriminavimo darbo rinkoje
problema.

Valstybés pareigúnai taip pat nemano, kad diskriminavimas yra problema.
Pavyzdûiui, Seimo ûmogaus teisiù komiteto pirmininkas viename neseniai
ìvykusiame pokalbyje pareiöké, kad uûimtumo srityje romù problemos yra tokios
paæios, kaip ir ne romù, ir teigé, kad daug romù „nesugeba dirbti“ ir pirmiausia
„turi noréti dirbti“127 . Maûumù departamento generalinis direktorius pripaûino,
jog valstybé nedaug tepadaré, kad romai turétù sàlygas ìsidarbinti, bet pridúré,
kad „romai nemégsta dirbti“128 .

Profesinio mokymo programa
Pagal Integracijos programà Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybai (LDRMT)129

kartu su Socialinés apsaugos ir darbo bei Övietimo ir mokslo ministerijomis
buvo pavesta parengti Vilniaus miesto romù darbinio mokymo ir uûimtumo

124 Vyriausybés nutarimas Nr. 836 (2000 m. liepos 14 d.) „Dél Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2000 m. balandûio 17 d. nutarimo Nr. 441 „Dél Socialinés paöalpos
skyrimo ir mokéjimo nuostatù patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“, Valstybés ûinios,
2000 m. liepos 19 d., Nr. 58-1736, <http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=
105324&Condition2=> (naudotasi  2002 m. balandûio 18 d.). Anksæiau bedarbis
turédavo teisè ì socialinè apsaugà praéjus öeöiems ménesiams nuo uûsiregistravimo
Darbo birûoje.

125 Bedarbis gauna teisè naudotis paöalpa öeöis ménesius po to, kai du ménesius padirba
vieöuosius darbus arba Uûimtumo fondo remiamus darbus. Öi parama nebeteikiama,
jeigu asmuo atsisako dirbti öiuos darbus, lankyti profesinio mokymo kursus ir/arba
priimti pasiúlymà dirbti. Taæiau darbo birûos siúlo tik labai nedaug vieöùjù darbù.
2001 m. Vilniaus darbo birûa tokius darbus galéjo pasiúlyti tiktai kas devintam
uûregistruotam bedarbiui.

126 Integracijos programa, III skyrius „Socialinés problemos“, p. 4.
127 Pokalbis su Seimo ûmogaus teisiù komiteto pirmininku, Vilnius, 2002 m. liepos 29 d.
128 Pokalbis su Maûumù departamento generaliniu direktoriumi, Vilnius, 2002 m. liepos

30 d.
129 LDRMT prie Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos yra nacionaliné agentúra,

atsakinga uû profesinio mokymo ir konsultavimo darbo klausimais programas ir uû
jù ìgyvendinimo koordinavimà. Daugiau informacijos apie LDRMT ûr. <http://
www.ldrmt.lt> (naudotasi 2002 m. balandûio 8 d.).



STOJIMO Ì ES PROCESO STEBÉSENA: MAÛUMÙ APSAUGA

95ATVIROS VISUOMENÉS INSTITUTAS 2002

programà. Öiai programai numatytas labai maûas biudûetas130 , ir iki öiol jai nebuvo
skirta jokiù léöù. Ta pati uûduotis minima ir visiems öalies gyventojams skirtoje
Uûimtumo didinimo 2001–2004 metù programoje131 .

Taigi LDRMT ekspertai 2001 m. rudenì parengé Darbinio mokymo programos
projektà, kuriame numatyti tokie tikslai:

• informuoti Vilniaus romù bendruomenè apie situacijà darbo rinkoje ir
galimybes ìsidarbinti;

• parengti trumpalaikes romù mokymo programas siekiant pagerinti jù
galimybes ìsidarbinti132 .

Rengdami profesinio mokymo programà, LDRMT ekspertai papraöé romù atstovus
iö sudaryto profesijù sàraöo pasirinkti norimas mokymo sritis133 ; jù nuomonés,
kokiù priemoniù reikétù imtis uûimtumui didinti, nebuvo klausta. 2002 m.
balandûio 18 d. Darbinio mokymo programa buvo pristatyta Övietimo ministerijai,
o 2002 m. rugpjúæio mén. ji buvo vertinama Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos. Néra aiöku, ar ji bus ìgyvendinta ir kada.

Be to, bendrojoje Uûimtumo programoje yra atvirai atmetama galimybé taikyti
ìtvirtinanæiojo veiksmo priemones ar kvotas134  ir mokymas tiesiogiai nesiejamas
su galimybémis ìsidarbinti.

Bendrojoje Uûimtumo programoje yra ir kitù etninéms maûumoms skirtù
priemoniù. Pavyzdûiui, Statistikos departamento buvo papraöyta parengti maûumù
padéties uûimtumo 2002 m. analizè, o Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos
– parengti pasiúlymus, kaip pagerinti jù ìdarbinimo perspektyvas. Daugiau jokios
informacijos apie öias iniciatyvas rengiant öià ataskaità pateikta nebuvo.

130 2001 m. –10 000 litù (2835 eurai), tokia pat suma skirta ir 2002 m. Ji, be kita ko,
turétù padengti romù profesinio orientavimo ir konsultavimo, licencijuotù programù
ekspertizés ir programù “adaptavimo” iölaidas. LDRMT, Vilniaus romù darbinio
mokymo ir uûimtumo programos projektas, 2001 m. spalio 5 d.

131 Vyriausybés 2001 m. geguûés 8 d. nutarimas „Dél Lietuvos Respublikos uûimtumo
didinimo 2001–2004 metù programos patvirtinimo“, 2.4.1 skirsnis „Visiems prieinamos
darbo rinkos formavimas“ (toliau – Uûimtumo programa, 2.4.1 skirsnis), Valstybés
ûinios, 2001, Nr. 40-1404, <http://www3.lrs.lt/cgi-bin/getfmt?C1=w&C2= 132114>
(naudotasi 2002 m. kovo 16 d.).

132 LDRMT, Vilniaus romù darbinio mokymo ir uûimtumo programos projektas, p. 2.
133 Informacijà pateiké LDRMT Mokymo programù skyriaus specialistas, Vilnius, 2002

m. balandûio 10 d. Tarp parinktù profesijù, beje, yra ir tokios: medûiù, ûeldiniù ir
ûolés pjovéjas; automobilinio krautuvo vairuotojas, elektrinio krautuvo vairuotojas,
valytojas, slaugytojo padéjéjas.

134 Uûimtumo programa, 2.4.1 skirsnis.
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Romù atstovai programà ypaæ kritikavo dél to, kad joje néra kovos su nedarbu
strategijos, kurià jie mano esant prioritetinè. Atidûiai konsultuojantis su romù
bendruomenémis turétù búti sukurtos visa apimanæios priemonés, aiökiai
susiejanæios mokymus su galimybémis ìsidarbinti. Romai turétù búti skatinami
uûsiregistruoti darbo birûoje, juos informavus, dél ko öis uûsiregistravimas gali
búti jiems naudingas. Romams, norintiems pradéti savo verslo ìmones, turétù
búti teikiama teisininkù pagalba ir konsultacijos.

3.2.3 Aprúpinimas bústu bei kitomis vieöosiomis gérybémis ir
paslaugomis

Aprúpinimas bústu
Programos skyriuje „Socialinés problemos“ pripaûìstama, kad bústo neturéjimas
yra „viena iö opiausiù romù problemù“, ir pabréûiama, kad daug taboro romù
negali teisiökai ìtvirtinti ûemés ar namù nuosavybés, nes neturi asmens dokumentù
ir nuolatinio darbo. Programoje pripaûìstama, kad kai kurie Kirtimù taboro pastatai
“atitiktù keliamus reikalavimus ir galétù búti ìteisinti“135 , taæiau nesiúloma, kaip tai
padaryti.

Vilniaus mero antrasis pavaduotojas pabréûé, kad bústo neturéjimas yra visù
gyventojù problema, todél sunku imtis specialiù priemoniù, kuriomis bútù
gerinama vien romù padétis136 . Daugelis romù neturi teisés gauti bústo paskolù,
kadangi ì öias paskolas gali pretenduoti tik öeimos, turinæios stabilias teisétas
pajamas, didesnes nei minimalus atlyginimas. Be to, pasak romù vadovù, daugelis
romù neiömano, kaip reiktù kreiptis dél praöymo suteikti komunalinì bústà137 .
Taigi iö tiesù dauguma tabore gyvenanæiù romù nedaug teturi realiù alternatyvù
ieökoti geresnio bústo kitur.

Taæiau Programoje siúloma Kirtimù tabore pagerinti gyvenimo sàlygas ir
pagrindinè infrastruktúrà  uûtikrinant reguliarù buities atliekù iöveûimà, ìrengiant
vandens kolonélè ir telefonà automatà138 .

135 Integracijos programa, III skyrius „Socialinés problemos“, p. 4.
136 Pokalbis su Vilniaus mero antruoju pavaduotoju, Vilnius, 2002 m. liepos 31 d.
137 Pokalbis su „Bachtalo Drom“ ir „Romù misijos“ atstovais, Kaunas, 2002 m. liepos 28 d.
138 II skyrius „Socialiniai klausimai“,Ìgyvendinimo priemonés.
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Gyvenimo sàlygù gerinimas Kirtimù tabore
Ìgyvendinant Programà itin sunkios gyvenimo sàlygos Kirtimù tabore139

akivaizdûiai nepageréjo, nors jo gyventojai pripaûìsta, kad jos öiek tiek pasitaisé140 .
2001 m. Naujininkù rajono pareigúnai pasirúpino, kad bútù pastatyti penki buities
atliekù konteineriai, pastatyta nauja vandens kolonélé (kita pataisyta); dabar
maûdaug 500 Kirtimù gyventojù gali naudotis penkiomis veikianæiomis
kolonélémis – tai atitinka Programoje numatytas priemones; Kirtimuose öiuo
metu 500 gyventojù veikia penkios vandens kolonélés 141 . Iölaidas padengé
vandens tiekimo ìmoné, savivaldybés Energetikos ir namù úkio skyrius ir LVF.
Ketinimas pastatyti telefonà automatà nebuvo ìgyvendintas, nes manyta, kad tai
yra pernelyg brangu.

Maûumù departamento teigimu, pradétos derybos su Vilniaus savivaldybe dél
taboro ûemés nuosavybés klausimo sprendimo; 2002 m. pabaigoje bus parengti
planai, kuriais remiantis bus ìteisinti ûemés sklypai ir bus atlikti atnaujinimo
darbai142 . Vilniaus mero pirmasis pavaduotojas paûyméjo, kad teisinés problemos
labai trukdo gerinti taboro sàlygas, ir teigé, kad jù sprendimui bus reikalingi
aukötesnio politinio lygmens nutarimai143 .

Romù atstovai kritikavo tai, kad trúksta priemoniù neteisétos bústo ir ûemés
nuosavybés klausimui sprèsti, ir tvirtino, kad priemonés, skirtos taboro sàlygoms
gerinti, yra nepakankamos144 . Akivaizdu, kad, norint ûymiai pagerinti padétì,
paöalinant teisines kliútis ûemés nuosavybei ir prieinamam komunaliniam bústui,
reikia politinés valios, bet iki öiol kaip tik jos ir trúksta.

139 Tik nedaugelis taboro namù yra tinkamai öildomi, turi vandens ar kanalizacijà;
vandentiekio ir kanalizacijos sistema labai prasta arba jos iö viso néra, gatvés negrìstos,
uûterötos panaudotais övirkötais ir kitokiomis atliekomis.

140 Pokalbiai su Kirtimù taboro gyventojais, Vilnius, 2002 m. kovo 18 d.
141 Preliminariais 2001 m. suraöymo duomenimis, 72 Kirtimù taboro namuose gyveno

428 ûmonés. Pokalbis su Naujininkù seniúnijos seniúnu, Vilnius, 2002 m. kovo 19
d. Lietuvoje per 2001 m. gyventojù ir namù úkiù suraöymà romù oficialiai
uûregistruota 2571, <http://www.std.lt/Surasymas/Rezultatai/PDF/Tautybes_e.pdf>
(naudotasi 2002 m. rugséjo 26 d.).

142 Pokalbis su Maûumù departamento generaliniu direktoriumi, Vilnius, 2002 m. liepos
30 d. Generalinis direktorius pabréûé, kad dél léöù stygiaus ir menko démesio öiam
reikalui planai gali likti neìgyvendinti, ir iöreiöké viltì, kad öiam reikalui galétù  búti
skirta ES struktúriniù fondù léöù.

143 Taboro gyventojai turétù maûai galimybiù laiméti vieöàjì ûemés privatizavimo
konkursà daugiausia dél to, kad sklypai Vilniuje turi didelè paklausà ir todél yra
brangús. Pokalbis su mero pirmuoju pavaduotoju, Vilnius, 2002 m.  kovo 25 d.

144 Pastabos dél Romù integracijos ì Lietuvos visuomenè 2000–2004 metù programos ir
jos ìgyvendinimo priemoniù, „Romù misijos“ 2000 m. rugpjúæio 3 d. raöto Seimo
ûmogaus teisiù komitetui priedas Nr. 5.
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Kitos gérybés ir paslaugos
Integracijos programoje nekalbama apie lygias galimybes gauti vieöàsias gérybes
ir paslaugas. Komunalinés paslaugos Kirtimù taboro gyventojams teikiamos
sporadiökai ir nepastoviai ir  nemaûai priklauso nuo nuolatinio romù atstovù145

bei Maûumù departamento spaudimo. Namuose buvo ìrengti individualús elektros
skaitikliai, taæiau visos öeimos turi mokéti daugiau, kad apmokétù susikaupusias
taboro skolas146 .

3.2.4. Sveikatos apsauga ir kitos socialinés apsaugos formos

Sveikatos apsauga
Programoje iökeliamos sveikatos problemos, bútent tuberkuliozé ir kitos kvépavimo,
virökinamojo trakto ligos, taip pat trumpesné gyvenimo trukmé147 , o to prieûastimis
ìûvelgiamos „sunkios materialinés, buities sàlygos“148 , övietimo higienos klausimais
stoka149 . Taboro gyventojai teigia, kad jie susiduria su sunkumais, kai nori
pasinaudoti tam tikromis sveikatos apsaugos paslaugomis, tokiomis kaip dantù
gydymas150 , taæiau yra maûai oficialiù duomenù, kurie suteiktù smulkesnés
informacijos öiuo klausimu. Iö tiesù, Programoje pripaûìstama, kad duomenù stoka
trukdo veiksmingai ìgyvendinti ligù profilaktikos programas151  ir kad romams
iökyla sunkumù siekiant sveikatos prieûiúros paslaugù152 .

Programoje siúlomi trys su sveikata susijè priemonés: organizuoti socialiai
neapsidraudusiù romù pirminè ir antrinè sveikatos prieûiúrà, organizuoti romù
övietimà sanitarijos ir higienos klausimais, taboruose vykdyti narkomanijos
prevencijà ir gydymà153 .

145 Ûr., pvz., bendrovés „Rytù skirstomieji tinklai“ (elektros skirstomasis tinklas), 2002
m. kovo 15 d. raötà Nr. 631-92 Lietuvos æigonù bendrijos „æigonù lauûas“ prezidentui
J. Tyæinai. Taip pat ûr. UAB „Vilniaus vandenys“ (savivaldybés vandens tiekimo
ìmoné) 2002 m. vasario 19 d. raötà „æigonù lauûo“ prezidentui J. Tyæinai dél sutarties
sàlygù.

146 2002 m. balandûio 10 d. taboro skolos uû elektr˙ buvo 153 088 litai (43 402 eurai).
147 Integracijos programa, V skyrius „Sveikatos apsaugos problemos“, p. 5–6.
148 Integracijos programa, V skyrius „Sveikatos apsaugos problemos“, p. 5.
149 Programoje raöoma: „Nemaûai romù neturi paprasæiausiù sanitarinés higienos

ìgúdûiù.“ Integracijos programa, V skyrius „Sveikatos apsaugos problemos“, p. 6.
150 Pokalbis su Kirtimù taboro gyventojais, 2002 m. kovo 18 d.
151 Integracijos programa, V skyrius „Sveikatos spsaugos problemos“, p. 6.
152 Jei bedarbis néra uûsiregistravès darbo birûoje, jis netenka socialinés paramos, o

kartu praranda ir socialinì sveikatos draudimà. Sveikatos apsaugos paslaugos vaikams
iki 18 metù yra nemokamos. Taip pat ûr. Minority Protection 2001 [Maûumù apsauga
2001], p. 323.

153 III skyrius „Sveikatos apsauga“, Ìgyvendinimo priemonés.



STOJIMO Ì ES PROCESO STEBÉSENA: MAÛUMÙ APSAUGA

99ATVIROS VISUOMENÉS INSTITUTAS 2002

Socialinio draudimo neturinæiù romù sveikatos prieûiúra
Öi uûduotis nebuvo ìvykdyta. Maûumù departamento teigimu, dauguma taboro
gyventojù jau gauna socialinio draudimo paöalpas arba yra uûsiregistravè darbo
birûoje ir turi socialinì sveikatos draudimà154 . Taæiau darbo birûos statistika veræia
manyti, kad tai gali búti netiesa (ûr. 3.2.2 skirsnì).

Naujininkù poliklinika, kuriai priklauso Kirtimù taboras, iö Integracijos programos
negauna jokiù papildomù léöù, kad romams teiktù sveikatos prieûiúros paslaugas.
Nepaisant to, buvo pasamdyti bendrosios praktikos gydytojas ir pediatras, kad
aptarnautù taboro bendruomenè ir ìgyvendintù imunizacijos programà155 . Romù
visuomenés centro direktoré siúlé Centre atidaryti ambulatorijà, taæiau öi idéja
nesulauké savivaldybés pritarimo156 .

Övietimas higienos klausimais
Vyriausybé öiai priemonei neskyré léöù. Taæiau LVF Europos Sàjungos
finansuojamo projekto léöomis parémé Naujininkù poliklinikos bendrosios
praktikos gydytojo ir pediatro papildomà veiklà, ìskaitant vizitus ì namus. Kai
kuriù romù vadovù nuomone, prastos sanitarinés sàlygos yra dél to, kad
neteikiamos svarbiausios paslaugos, ir dél prastù gyvenimo sàlygù, o ne dél
higienos ìgúdûiù stokos, todél kai kurie jù laiko öià priemonè ûeminanæia157 .

Narkomanijos prevencijos ir gydymo programos
2001 m. birûelio mén. Vilniaus savivaldybé pradéjo vykdyti „Mélyno autobusiuko“
programà, skirtà AIDS prevencijai tarp intraveniniù narkotikù vartotojù; ji tèsiama
ir 2002 m. Öi programa buvo vykdoma ne kaip Integracijos programos dalis, bet
kaip nepriklausoma Vilniaus savivaldybés iniciatyva158 . Taæiau, kadangi autobusas

154 Pokalbis su Maûumù departamento direktoriaus pavaduotoju ir vyresniàja specialiste,
Vilnius, 2002 m. kovo 20 d.

155 Pokalbis su Naujininkù poliklinikos direktoriaus pavaduotoja, Vilnius, 2002 m. kovo
19 d.

156 Pokalbis su Romù visuomenés centro direktore, Vilnius, 2002 m. kovo 18 d.
157 Pokalbis su „Romù misijos“ prezidentu ir „Romù misijos“ tarybos nariu, Kaunas,

2002 m. kovo 20 d.
158 Pokalbis su Vilniaus savivaldybés Sveikatos skyriaus vedéja, Vilnius, 2002 m. liepos

30 d.
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aptarnauja ìvairias Vilniaus dalis, ìskaitant taborà,  jis pasiekia ir maûà skaiæiù
romù159 .

Narkotikù vartotojams tabore buvo skirta ir keletas kitù projektù. Prieö priimant
Integracijos programà, 1995 m. rudenì programà pradéjo vykdyti Vilniaus
priklausomybés ligù centras, atsakydamas ì susirúpinimà dél ÛIV infekcijos
pavojaus tarp intraveninius narkotikus vartojanæiù Kirtimù taboro gyventojù,
kurie nesinaudojo centro paslaugomis. Pasak Centro direktoriaus, kiti narkotikù
vartotojai su atéjusiais pasinaudoti Centro paslaugomis romais elgési öiurköæiai,
juos uûgauliojo160 . Naujininkù poliklinikos bendrosios praktikos gydytojas buvo
pasamdytas ir AIDS prevencijos programai, kurioje 1996–1998 m. dalyvavo 37
romù kilmés ûmonés161 .

Kitos iniciatyvos
Öalia Romù visuomenés centro vyksta paruoöiamieji darbai  “higienos centro”
statybai, kuris uû nedidelì mokestì turétù teikti skalbyklos ir duöo paslaugas.
Visas léöas öiam centrui skirs Maûumù departamentas162 .

159 2001 m. pirmojo programos ménesio pabaigoje öia paslauga jau buvo pasinaudojè
899 Vilniaus gyventojai, taæiau romai, medicinos darbuotojù nuomone, sudaré tik
4–6 proc. kasdieniniù lankytojù. „Pirmasis „Mélynojo autobusiuko“ programos ménuo
pranoko jos vykdytojù lúkesæius“, Lietuvos priklausomybiù psichiatrijos asociacijos
tinklalapis, <http://www.lppa.lt/vnc/autobusiukas2.html> (naudotasi 2002 m.
balandûio 3 d.). 2002 m. (balandûio mén.duomenimis) programos paslaugomis
naudojosi maûdaug  30 taboro romù, 16–22 metù amûiaus.. Informacijà pateiké
Priklausomybés ligù centro Socialinés pagalbos ir prevencijos skyriaus vedéja, Vilnius,
2002 m. balandûio 9 d.

160 Centras yra pavaldus Vilniaus apskrities administracijai, o jì finansuoja Vilniaus
savivaldybé. Pokalbis su Priklausomybés ligù centro direktoriumi, Vilnius, 2002 m.
balandûio 9 d.

161 Bendrosios praktikos gydytojo nuomone, tai sudaré maûdaug 70 proc. taboro romù,
vartojanæiù intraveninius narkotikus. Pokalbis su Priklausomybés ligù centro
direktoriumi, Vilnius, 2002 m. balandûio 9 d.; taip pat ûr. E. Subata, Y. Tsukanov,
The Work of General Practitioners Among Lithuanian Roma in Vilnius: Incorporating
Harm Reduction into Primary Medical Practice, Journal of Drug Issues 29(4), Fall
1999 [E. Subata, J. Tsukanov, Bendrosios praktikos gydytojù darbas su Lietuvos
romais Vilniuje: ûalos sumaûinimo ìvedimas ì pirminè medicinos praktikà, ûurnalas
narkotikù klausimais, 29(4), 1999 m. ruduo], pp. 805–806.

162 Pokalbiai su Romù visuomenés centro direktore, Vilnius, 2002 m. kovo 18 d., ir su
Maûumù departamento generaliniu direktoriumi, Vilnius, 2002 m. liepos 30 d.
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Socialiné apsauga
Kaip jau minéta, dauguma romù negali pretenduoti ì bedarbio paöalpà (ûr. 3.2.2
skirsnì). Be to, Integracijos programoje pripaûìstama, kad socialinés paöalpos
(80–90 litù per ménesì, 23–25 eurai) yra labai maûos163 . Dauguma taboro
gyventojù gauna socialines paöalpas.

Norint gauti kai kurias socialines paöalpas, reikia ìrodyti öeimyninius ryöius; dél
to iökyla sunkumù taboro gyventojams, kurie neturi reikalingù dokumentù, pvz.,
liudijimù ir pan. Taboro gyventojai prarado socialines paöalpas inter alia
negalédami ìrodyti santuokiniù ryöiù, tévystés ar registracijos darbo birûoje164 .
Daug gyventojù teigia netekè paöalpù 2002 m. pradûioje; dalis jù mano, kad to
prieûastis galétù búti apklausos, kurias ìvairios ìstaigos tabore pravedé 2001 m.
rudenì (ûr. toliau)165 .

Trys programos priemonés prieinamos socialinés apsaugos imasi netiesiogiai:
socialiniù darbuotojù ìdarbinimas, sociologiné apklausa ir priemoné, skirta
sutvarkyti asmeniniams dokumentams.

Socialinis darbas
Maûumù departamento praöymu Romù visuomenés centro direktorés
pavaduotojas puse etato dirba tabore kaip socialinis darbuotojas, – matyt, siekiant
ìgyvendinti Programos priemonè „ìsteigti specialiùjù pedagogù ir socialiniù
darbuotojù tarnybà, uûtikrinti jos veiklà“166 . Ruoöiantis atlikti öià uûduotì, direktorés
pavaduotojas nebuvo specialiai mokytas socialinio darbo; jo darbà daugiausiai
sudaro tarpininkavimas taboro gyventojams socialinio aprúpinimo skyriuje, pasù
poskyryje ir kitose ìstaigose. Kitù socialiniù darbuotojù, dirbanæiù tabore, néra167 .

163 Integracijos programa, III skyrius „Socialinés problemos“, p. 4.
164 Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos Socialinés paramos departamento direktorés

raötas Nr. 10-08-510 socialinés paramos skyriams, 2002 m. sausio 23 d.
165 2001 m. rudenì informacijà iö taboro gyventojù rinko Vilniaus Naujininkù rajono

pareigúnai, vietos policija ir pasù poskyris, taip pat sociologinè apklausà atliekantys
interviu imantys ûmonés . Policijos rinkta informacija buvo pateikta ir Socialinés
rúpybos skyriui. Pokalbiai su Kirtimù taboro gyventojais, Vilnius, 2002 m. kovo 18
d., ir su Naujininkù policijos nuovados vyriausiuoju komisaru, Vilnius, 2002 m.
kovo 19 d.

166 I skyrius „Övietimas“, Ìgyvendinimo priemonés.
167 LVF (Phare Lien) projektas suteiké finansavimà, kad nuo 2001 m. kovo iki 2002 m.

kovo kaip socialinis darbuotojas tabore bútù ìdarbintas Pedagoginio universiteto
studentas, taæiau informacijos apie jo darbo rezultatus öiai studijai nepateikta. Pokalbis
su LVF direktore, Vilnius, 2002 m. kovo 28 d.
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Sociologiniai tyrimai
Atsiûvelgdamas ì Programà168 , Maûumù departamentas Darbo ir socialiniù tyrimù
institutui uûsaké atlikti socialinì tabore gyvenanæiù romù padéties tyrimà. 2001
m. rugséjo mén. buvo apklausta 151 öeimos galva. Jiems buvo uûduota ìvairiausiù
klausimù, kurie apémé öeimos dydì ir struktúrà, gimimo vietà, pilietybè, uûimtumà,
pajamù öaltinius ir sudétì, mokyklos lankomumà, poûiúrì ì övietimà, lietuviù
kalbos mokéjimà, naudojimàsi ûiniasklaidos priemonémis, dalyvavimà
bendruomenés veikloje, naudojimosi medicinos paslaugomis daûnumà ir
nuomonè apie integravimosi ì Lietuvos visuomenè lygì169 . Öio tyrimo rezultatai
ir rekomendacijos buvo iöspausdinti170  ir pristatyti tarptautiniame seminare171 .

Nors akivaizdu, kad informacijos apie romù bendruomenes stoka daugelyje sriæiù
labai trukdo kurti veiksmingesnè vieöàjà politikà, romù vadovai iöreiöké susirúpinimà
dél tyrimo tikslù172  ir to, kaip jis buvo atliekamas. Pasak gyventojù, interviu imantys
asmenys buvo lydimi policijos pareigúnù arba Naujininkù rajono darbuotojù; kartais,
norédami uûtikrinti informacijos tikslumà, öios “interviu imanæios komandos” dar
sykì aplankydavo taboro gyventojus173 . Kai kurie gyventojai teigia jautè, kad jù
teisé ì privatumà nebuvo gerbiama, ir jie nebuvo pakankamai informuoti,
pavyzdûiui, apie surinktos informacijos panaudojimo tikslus.

Tyrime pateikta nemaûai rekomendacijù, tarp jù ir öios: toliau remti Romù
visuomenés centro veiklà uûimtumo skatinimo srityje, ì jà ìtraukti romù kultúros
ekspertus, taip pat ir paæius romus; remti Vilniaus darbo birûos siúlymà dirbti
vieöuosius darbus; praöyti socialinio darbo studentù atlikti papildomà tyrimà,
koks yra taboro gyventojù poûiúris ì egzistuojanæias programas ir koks yra darbo
birûos pajégumas pasiúlyti romams tinkamas galimybes ìsidarbinti174 .

168 II skyrius „Socialiniai klausimai“,Ìgyvendinimo priemonés.
169 Rezultatai parodé, kad namù úkì sudaro vidutiniökai penki–öeöi asmenys, 62 proc.

öeimù bústas yra vieno kambario, 30 proc. – dviejù kambariù. 76 proc. teigé, kad
gyvenimo sàlygos tabore yra prastos. Darbo ir socialiniù tyrimù institutas, „Romù,
gyvenanæiù  Vilniaus miesto taboruose, sociologinis tyrimas: Antrojo tyrimù etapo
ataskaita“, Vilnius, 2001 (pateikiama kartu su EUMAP byla).

170 Vilniaus romai, ûmogaus teisiù ûinios, 2002 m., Nr. 6, p. 7.
171 Romù problemos: socialiné integracija, Vilnius, 2002 m. sausio 11 d.
172 Pokalbis su „Romù misijos“ prezidentu, „Romen“ pirmininku, „Bachtalo Drom“

pirmininku, Lietuvos atstovu Tarptautinés romù sàjungos parlamente, „Romù
misijos“ tarybos nariu ir Tarptautinés romù sàjungos Garbés teismo nariu, æigonù
bendrijos Lietuvoje pirmininku ir Kauno romù informacijos biuro direktoriumi,
Kaunas, 2002 m. liepos 28 d.

173 Pokalbis su Kirtimù taboro gyventojais, Vilnius, 2002 m. kovo 28 d.
174 Vilniaus romai, ûmogaus teisiù ûinios, 2002, Nr. 6, p. 7.
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Asmeniniù dokumentù tvarkymas
Programoje siúloma palengvinti asmens dokumentù gavimo tvarkà tik tiems
romams, kurie teisétai gyvena Lietuvoje175 , pirmiausia turint omenyje tuos, kurie
atvyko iö Kaliningrado srities ir tebeturi senus sovietinius pasus176 . Praneöimui
informacijos apie öios priemonés ìgyvendinimà néra177 .

Skyriuje „Migracijos problemos“ teigiama, kad öie romai „nesirúpina ìgyti Lietuvos
Respublikos pilietybés ar leidimo nuolat  gyventi Lietuvoje. Dél öios prieûasties
dalis romù negali pasinaudoti Lietuvos valstybés teikiamomis socialinémis
garantijomis“178 . Savo ruoûtu kai kurie romai teigia negaléjè gauti reikiamù
dokumentù dél kalbos nemokéjimo ar neraötingumo179 .

Pasù poskyrio duomenimis, 2002 m. geguûés 10 d. iö 554 taboro teritorijoje
gyvenusiù ûmoniù 242 buvo Lietuvos pilieæiai, 82 – ne Lietuvos pilieæiai, nuolat
gyvenantys Lietuvoje, iö jù 57 neturéjo jokios pilietybés (asmenys be pilietybés)180 ,
o 14 buvo asmenys be dokumentù ir tie, kurie niekur nesikreipé, kad juos
gautù181 . Likusieji 216, turimais duomenimis, buvo nepilnameæiai, todél
neprivaléjo turéti paso.

Manoma, kad romù be asmens dokumentù yra gerokai daugiau. Bendrijos „æigonù
lauûas“ duomenimis, 1996 m. dokumentù neturéjo maûdaug 250 taboro ûmoniù
, o nuo to laiko daug dokumentù neturinæiù romù persikélé gyventi ì taborà iö
kitù öalies vietù182 . Kai kuriems iö jù sunku ìrodyti, kad öalyje gyvena ilgai, o tai
yra bútina sàlyga, jei norima gauti leidimà gyventi arba pasà183 .

175 Migracijos departamentas yra nurodytas kaip atsakingas uû öios priemonés
ìgyvendinimà, kuriai numatyta 2001–2004 m. kasmet skirti po 500 litù (142 eurus).
ûr. Ìgyvendinimo priemones.

176 Integracijos programa, VI skyrius. „Migracijos problemos“, p. 6.
177 Pokalbis su Vidaus reikalù ministerijos Migracijos departamento Pasù skyriaus

direktoriaus pavaduotoja, Vilnius, 2002 m. kovo 26 d.
178 Integracijos programa, VI skyrius „Migracijos problemos“, p. 6.
179 Pokalbis su æigonù bendrijos Lietuvoje pirmininku, Kaunas, 2002 m. kovo 17 d.
180 Tokiems asmenims be pilietybés leidûiama gyventi Lietuvoje ir turéti kelionés

dokumentus; jie turi teisè praöyti socialinés paramos, taæiau negali dalyvauti
rinkimuose.

181 Pokalbis su Vilniaus miesto III policijos komisariato vyresni˙ja komisare, Vilnius,
2002 m. liepos 30 d.

182 Pokalbis su bendrijos „æigonù lauûas“ prezidentu, Vilnius, 2002 m. kovo 25 d.
183 Roma Denied Documents and Rights in Lithuania, Roma Rights [Romai neturi

dokumentù ir teisiù Lietuvoje, Romù teisés], No 1, 2002 , p. 126–127.
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3.2.5. Baudûiamosios teisés sistema
Neseniai atliktame tyrime padaryta iövada, kad „teisingumo prieinamumas tebéra
problema, ypaæ paûeidûiamoms grupéms [...]. Romai tebéra labiausiai paûeidûiama
etniné bendruomené Lietuvoje“184 . Seimo kontrolierius nurodé, kad egzistuoja
bendros problemos, tokios kaip ìstatymù ir etikos paûeidimai, biurokratija, smurtas
prieö kalinius, perpildytos kameros ir medicinos paslaugù stoka185 . Naujininkù
policijos nuovados vyriausiasis komisaras neigia, kad romai baudûiamosios teisés
sistemoje patiria ypatingù problemù186 .

Nors Integracijos programoje tiesiogiai nekalbama apie lygiai prieinamà
baudûiamosios teisés sistema, joje siúloma padéti romams suprasti teisiniù
instrumentù galimybes ir siúlyti jiems teisinè pagalbà187 . Ìgyvendindamas öì
pasiúlymà, Maûumù departamentas organizavo du seminarus teisés klausimais188 .
Pirmajame jù 2001 m. rudenì daugiausia démesio buvo skiriama pasù klausimui,
kuris buvo aptariamas su  Vilniaus miesto III policijos komisariato vyriausiàja
komisare, kurio jurisdikcijai priklauso Kirtimù taboras. Antrajame seminare romù
atstovai susitiko su policijos pareigúnais, kad aptartù policijos tabore atliekamù
kratù problemà (ûr. toliau).

3.3. Apsauga nuo smurto rasiniais motyvais

Smurtas dél rasiniù prieûasæiù Programoje kaip problema nenurodomas. Apie
smurtà prieö romus rasiniais motyvais néra jokios statistikos. Pasak Vilniaus

184 T. Baranovas, Legal analysis of national and European anti-discrimination
legislation [Teisiné nacionaliniù ir Europos antidiskriminavimo ìstatymù analizé],
p. 7.

185 Ûr. Seimo kontrolieriù ìstaigos 2000 m. ataskaita, Vilnius, 2001, <http://www3.lrs.lt/
owa-bin/owarepl/inter/owa/U0038428.doc> (naudotasi 2002 m. rugpjúæio 20 d.),
ir Seimo kontrolieriù ìstaigos 2001 m. ataskaita, Vilnius, 2002, <http://www3.lrs.lt/
owa-bin/owarepl/inter/owa/U0070562.doc> (naudotasi 2002 m. rugpjúæio 20 d.).

186 Pokalbis su Naujininkù policijos nuovados vyriausiuoju komisaru, Vilnius, 2002 m.
kovo 19 d.

187 IV skyrius „Migracija“, 17 priemoné; Ìgyvendinimo priemonés. Valstybés
garantuojamos teisinés pagalbos ìstatymas, ìsigaliojès 2001 m., uûtikrina lygiai
prieinamà  teisinè informacijà, konsultacijas, gynybà ir atstovavimà teismo procesù
metu. Taip pat ûr. T. Baranovas, Legal analysis of national and European anti-
discrimination legislation [Teisiné nacionaliniù ir Europos antidiskriminavimo
ìstatymù analizé], p. 20.

188 Numatyta kasmet skirti po 4000–5000 litù (1134–1418 eurù). Ìgyvendinimo priemonés.
Maûumù departamentas  öiems dviems seminarams skyré 2000 litù (567 eurus).
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miesto III policijos komisariato vyresniosios komisarés, per pastaruosius dvejus
metus smurto rasiniais motyvais atvejù nebuvo189 .

Nebuvo iökelta jokiù bylù pagal Lietuvos baudûiamàjì kodeksà190 . Asmenys gali
kreiptis ir ì Seimo ûmogaus teisiù komitetà, taæiau néra ûinoma, kad romai bútù
pateikè tokiù skundù.

Buvo skundûiamasi dél policijos piktnaudûiavimo, ypaæ per policijos reidus ì
taborà191 . Policininkai daûnai apieöko namus neturédami kratos orderiù; jie teigia,
kad negalima gauti orderiù apieökoti neregistruotus namus192 ; be to, kadangi
dauguma gyventojù yra registruoti vienu adresu, policininkai gavè orderì öiam
adresui iö esmés gali apieökoti bet kurì taboro namà. Policijos pareigúnai tokius
reidus laiko prevencijos priemone, kadangi, jù nuomone, „90 proc. taboro
gyventojù parduoda narkotikus“193 . Öis tas jau daroma siekiant paskatinti aptarti
öià problemà bei pagerinti policijos ir romù bendruomenés santykius, taæiau
nebuvo siúlyta ar ìgyvendinta jokiù konkreæiù priemoniù, kaip sureguliuoti
policijos darbà tabore,. Teisinis namù nuosavybés ìregistravimas bútù svarbus
pirmasis ûingsnis.

3.4. Maûumù teisiù puoseléjimas

Programa siekiama „skatinti tarpusavio tolerancijà ir pasitikéjimà, supaûindinti
visuomenè su romù kultúra ir istorija“, taip ugdant labiau teigiamà romù ìvaizdì
visuomenéje 194 .

Prie öiù tikslù ìgyvendinimo prisidedama öeöiomis Programos priemonémis195 ,
pirmiausia remiant romù organizacijù kultúrinè ir paûintinè veiklà. Dvi iö pasiúlytù
priemoniù – iöleisti knygà ir sukurti filmà apie romù istorijà ir kultúrà – skirtos

189 Pokalbis su Vilniaus miesto III policijos komisariato vyresniàja komisare, Vilnius,
2002 m. liepos 30 d.

190 Pagal Baudûiamojo kodekso 72(1) straipsnì uû veiksmus rasiniais motyvais, kurie
turi „sunkiù pasekmiù“,  yra baudûiama laisvés atémimu iki deöimties metù.

191 Pokalbis su Kirtimù taboro gyventojais ir „æigonù lauûo“ prezidentu, Vilnius, 2002
m. kovo 18 d.; taip pat ûr. Minority Protection 2001 [Maûumù apsauga 2001], p.
327–328.

192 Pokalbis su Kirtimù taboro gyventojais, Vilnius, 2002 kovo 18 d.
193 Pokalbis su Vilniaus miesto III policijos komisariato vyriasni˙ja komisare, Vilnius,

2002 m. liepos 30 d.
194 Integracijos programa, I skyrius „Ìvadas“, p. 2.
195 V skyrius „Tautinio identiteto iösaugojimas“, Ìgyvendinimo priemonés. 2001 m.

öiems projektams numatyta skirti iö viso 23 000 litù (6 521 eur˙) (2,5 proc. bendro
2001 m. biudûeto).
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daugumos gyventojams196 . Yra rengiamas vadovélis romù kalbos mokymuisi.

Romù atstovai kritikuoja tai, kad ìgyvendinant öià Programos dalì jiems yra
skirtas tik labai ribotas vaidmuo. Be to, jie mano, kad pats Programoje atspindétas
poûiúris, kai romai yra laikomi kultúrinei veiklai teikiamos paramos gavéjais, o
ne aktyviais savo padéties gerinimo dalyviais, tik dar labiau ìtvirtina
egzistuojanæius stereotipus.

Romù vadovai sutinka, kad reikia saugoti romù identitetà bei kultúrà, ir remia
priemones, pleæianæias galimybes mokytis romù kalbos mokykloje ir teikianæias
plaæiajai visuomenei daugiau informacijos apie romù kultúrà bei istorijà197 . Taæiau
jie teigia, kad romù kultúros bendrijos neturi léöù paæios imtis tokiù projektù198 .

2002 m. pabaigoje turétù búti priimtas naujas Maûumù ìstatymas199 . Taip pat
tikimasi, kad kai kurios maûumù teisiù apsaugos priemonés taip pat taps naujojo
Nacionalinio ûmogaus teisiù apsaugos ir paramos veiksmù plano dalimi, kurì
rengia Seimo ûmogaus teisiù komitetas,  remiant Jungtiniù Tautù Vystymo
programai (JTVP)200 . Romù organizacijos teigia, kad nors jos ir ûino apie öì
planà, su jomis tartasi nebuvo.

196 22 priemoné – iöleisti leidinì, skirtà romù istorijai ir kultúrai ir 23 priemoné – sukurti
filmà apie romù istorijà ir kultúrà. Kiekvienai iö öiù priemoniù yra skirta po 50 000
litù (14 176 eurai).

197 Pokalbis su „Romù misijos“ prezidentu ir atstovu Tautiniù bendrijù taryboje, Kaunas,
2002 m. liepos 28 d.

198 Pokalbis su „Romù misijos“ prezidentu, „Romen“ pirmininku, „Bachtalo Drom“
pirmininku, Lietuvos atstovu Tarptautinés romù sàjungos parlamente, „Romù misijos“
tarybos nariu ir Tarptautinés romù sàjungos Garbés teismo nariu, æigonù bendrijos
Lietuvoje pirmininku ir Kauno romù informacijos biuro direktoriumi, Kaunas, 2002
m. liepos 28 d.

199 Pokalbis su Seimo ûmogaus teisiù komiteto pirmininku, Vilnius, 2002 m. liepos 29
d. Dabartinis Maûumù ìstatymas buvo priimtas 1989 m. ir paskutinì kartà pataisytas
1991 m.; Konstitucija (37 ir 45 straipsniai)  taip pat uûtikrina pagrindines maûumù
teises. Ûr. Minority Protection 2001 [Maûumù apsauga 2001], p. 320, 328–329; taip
pat ûr. Report submitted by Lithuania pursuant to Article 25, Paragraph 5, of the
Framework Convention for the Protection of National Minorities [Lietuvos ataskaita
pagal Pamatinés tautiniù maûumù apsaugos konvencijos 25 straipsnio 5 dalì], gauta
2001 m. spalio 31 d., <http://www.humanrights.coe.int/Minorities/Eng/
FrameworkConvention/StateReports/2001/lithuania/Lithuania.htm> (naudotasi 2002
m. balandûio 6 d.).

200 Pirmieji du etapai – informacijos rinkimas ir situacijos analizé – buvo baigti 2002 m.
geguûés mén. Dabar Planas rengiamas Seimui patvirtinti (jo parengimo terminas
néra nurodytas). Pagrindà sudaranæio dokumento tekstà ûr. <http://www3.lrs.lt/
pls/inter/w3_viewer.ViewDoc?p_int_tekst_id=10162&p_int_tv_id=844> (naudotasi
2002 m. liepos 21 d.).
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3.4.1. Övietimas
Integracijos programoje nesiúloma organizuoti mokymo romù kalba201 , taip pat
nesiekiama ìvertinti romù tévù ir visos bendruomenés poreikio tokioms klaséms.
Taæiau joje siúloma iöleisti vadovélì romù kalbos mokymuisi.

Romù vadovai daug svarbos teikia romù kalbos vartojimui prieömokyklinio
övietimo ìstaigose, o kur ìmanoma – ir mokyklose202 . Kai kurios Vilniaus romù
organizacijos pareiöké esanæios susirúpinusios, kad vaikai, lankantys
prieömokyklines klases Romù visuomenés centre, gali prarasti gebéjimà kalbéti
romù kalba, nes pamokos jame daugiausia vyksta lietuviökai203 . Dabar öiù vaikù
galimybés mokytis romù kalbos yra ribotos – uûsiémimas vyksta vienà kartà per
savaitè204 .

Pagrindiniù mokyklù vadovéliuose yra labai nedaug informacijos apie romù
kultúrà ir istorijà arba jos iö viso néra205  ir nebuvo pasiúlyta jokiù priemoniù
öiam trúkumui paöalinti206 . Taæiau Övietimo ministerija nustaté naujas vadovéliù
rengimo taisykles ir, turimomis ûiniomis, naujuosiuose vadovéliuose galimai
bus daugiau informacijos apie romù maûumà. Rengiant öiuos vadovélius turétù
búti konsultuojamasi su romù atstovais.

Programoje 2002 m. numatytos priemonés parengti leidinì apie romù kultúrà ir
istorijà vykdymas buvo atidétas; Maûumù departamento teigimu, taip atsitiko

201 Valstybés iölaikomù mokyklù romù kalba tinklo néra. ûr. Minority Protection 2001
[Maûumù apsauga 2001], p. 330–331.

202 Pokalbis su „æigonù lauûo“ prezidentu ir „Nevo Drom“ pirmininke, Vilnius, 2002 m.
liepos 29 d.

203 Taæiau Centre dirbanti mokytojos padéjéja kalba romù kalba ir, kaip informuojama,
prireikus veræia vaikams.

204 2001–2002 mokslo metais romù kalbos mokytoja iö Panevéûio („Nevo Drom“
pirmininké) kartà per savaitè atvykdavo ì Vilniù, kad Romù  visuomenés centre
mokytù prieömokyklines grupes. Jos ìdarbinimà finansavo Phare LIEN programa.
Nuo 2002 m. kovo mén., kai Phare LIEN projektas buvo baigtas, jai atlyginimà
mokéjo Atviros Lietuvos fondas. Tikimasi, kad tokios pamokos bus tèsiamos ir
2002–2003 mokslo metais. „Nevo Drom“ pirmininké désto romù kalbà kalbà ir
Vilniaus universitete.

205 Buvo atliekamas tyrimas, kaip maûumos pateikiamos vadovéliuose. Öio tyrimo
rezultatai buvo pristatyti 2001 m. kovo mén. ÖKF organizuotame seminare. ûr. T.
Tamoöiúnas, „Ar europietiöki músù vadovéliai: multikultúrinis poûiúris?“, cituojama
ÖKF 2001 m. ataskaitoje, p. 17.

206 Néra aiöku, ar siúlomas leidinys apie romù kultúrà ir istorijà (22 priemoné) yra
skirtas naudoti mokyklose, be to, Övietimo ir mokslo ministerija néra ìvardinta kaip
atsakinga uû öios priemonés ìgyvendinimà.
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dél kvalifikuotù darbuotojù stygiaus207 . Néra aiöku, ar pasiúlytàjì leidinì numatoma
naudoti mokyklose.

Romù kalbos vadovélis
Konsultuojantis su romù kalbos eksperte yra rengiamas romù kalbos vadovélis;
jis turétù búti iöleistas 2002 m. Övietimo ministerija, atsakinga uû öià Programos
priemonè, kartu su LVF ir romù kalbos eksperte sudaré darbo grupè, turinæià
padéti parengti vadovélì. Taæiau 2002 m. liepos mén. duomenimis léöù jam dar
nebuvo skirta208 .

Kaip teigé viena ministerijos specialisté, vadovélis galétù búti naudojamas
mokyklose, kuriose yra daug romù mokiniù209 . Taæiau dauguma romù mokiniù
eina ì bendràsias mokyklas arba iö viso nelanko mokyklos. Tik keli mokytojai
galétù mokyti romù kalba210 . Kai vadovélis bus iöleistas, darbo grupei turétù
búti skirta uûduotis sukurti iösamià strategijà, skatinanæià jì naudoti, ìskaitant
mokytojù mokymà ir galimybes organizuoti grupes vyraujanæiose mokyklose;
öias pastangas turétù remti Övietimo ir mokslo ministerija.

Kitos Övietimo ministerijos iniciatyvos
2002 m. sausio 16 d. Övietimo ir mokslo ministerija patvirtino naujas tautiniù
maûumù övietimo nuostatas211 . Darbo grupé lenkù maûumos övietimo klausimais
parengé priemoniù plano projektà, numatoma sudaryti ir kitù maûumù darbo
grupes. Néra aiöku, ar bus sudaryta atskira romù maûumos övietimo grupé;
pasak vieno eksperto, ji greiæiausiai bus Integracijos programos dalis212 . Kadangi
romù vadovai iöreiöké susidoméjimà övietimu gimtàja kalba, romams, kaip ir
kitoms maûumoms, turétù búti sudaryta darbo grupé.

207 Pokalbis su Maûumù departamento direktoriaus pavaduotoju ir vyresni˙ja specialiste,
Vilnius, 2002 m. kovo 20 d. 2001 m. ÖKF iöleido knyg˙ apie romus: Lietuvos æigonai:
Tarp praeities ir dabarties, V. Toleikis (red.),Vilnius: Garnelis, 2001. Taæiau öio
leidinio nefinansavo nei Övietimo ir mokslo ministerija, nei Maûumù departamentas.

208 Pokalbis  su „Nevo Drom“ pirmininke, Vilnius, 2002 m. liepos 29 d.
209 Pokalbis su Övietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus

specialiste (ji taip pat yra Maûumù departamento Integracijos programos darbo
grupés naré), Vilnius, 2002 m. balandûio 10 d.

210 Pokalbis su Övietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus
specialiste, Vilnius, 2002 m. balandûio 10 d.

211 Övietimo ir mokslo ministro 2002 m. sausio 16 d. ìsakymas „Dél tautiniù maûumù
övietimo nuostatù“, Valstybés ûinios, 2002, Nr. 9-337, <http://www3.lrs.lt/cgi-bin/
getfmt?C1=w&C2=159045> (naudotasi 2002 m. rugpjúæio 12 d.).

212 Pokalbis su Övietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento
direktoriumi, Vilnius, 2002 rugpjúæio 12 d.
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2000 m. vasario 29 d. Övietimo ir mokslo ministerijoje taip pat buvo sudaryta
devyniù nariù etniniù maûumù gimtosios kalbos ekspertù komisija. Öiuo metu
komisijoje romù néra.

3.4.2. Kalba
Integracijos programoje néra numatyta jokiù specialiù priemoniù, skatinanæiù
vieöai vartoti romù kalbà213 . Nors öia kalba  öneka daug Lietuvos romù , manoma,
kad néra romù kilmés valstybés pareigúnù ir romù kalbos vartojimas vieöajame
gyvenime atskiru klausimu  nebuvo keltas. Teismù sistemoje vertéjù néra, taæiau
romù vadovù nuomonés dél to, kiek tai yra problema, skiriasi, o tyrimù öiuo
klausimu néra atlikta.

Naujasis Maûumù ìstatymas turétù sprèsti klausimus, susijusius su maûumù kalbù
vartojimu privaæiame ir vieöajame gyvenime214 .

3.4.3. Dalyvavimas visuomenés gyvenime
Integracijos programoje siúloma „imtis veiksmingù priemoniù, kad bútù sudarytos
vienodos galimybés romams ir kitiems öalies gyventojams dalyvauti visuomenés
gyvenime“215 . Tai ypaæ taikoma romù moterims. Romù atstovai pareiöké, kad
norétù gauti didesnì vaidmenì formuojant ir ìgyvendinant Vyriausybés politikà
romù atûvilgiu, ìskaitant Integracijos programos vykdymà.

Seime romù atstovù néra216 ; néra ûinoma, kad romai bútù ìdarbinti vyriausybinése
ìstaigose, vieöojo administravimo, teisétvarkos ìstaigose ar policijoje. Vyriausybé
bandé kurti mechanizmà, uûtikrinantì struktúrinì maûumù grupiù indélì per
Tautiniù bendrijù tarybà217 , kurioje viena vieta yra skirta romù atstovui218 .

213 Lietuviù kalba yra vienintelé valstybiné kalba (Konstitucijos 14 straipsnis, taip pat
ûr. Valstybinés kalbos ìstatymà, priimtà 1995 m. sausio 31 d.); taæiau pagal Maûumù
ìstatymà, „administraciniù teritoriniù  vienetù, kuriuose  kompaktiökai gyvena  kuri  
nors   tautiné   maûuma,   vietos   ìstaigose   ir organizacijose greta  valstybinés 
kalbos  vartojama  tos  tautos maûumos (vietiné) kalba“. Maûumù ìstatymas, 4
straipsnis (pataisytas 1990 m. sausio 28 d.).

214 2002 m. rugpjúæio mén. Lietuva dar nebuvo pasiraöiusi Europos regionù ir maûumù
kalbù chartijos.

215 Integracijos programa, I skyrius „Ìvadas“, p. 2.
216 Visù etniniù grupiù atstovai turi lygias teises siúlyti kandidatus ir dalyvauti rinkimuose,

taæiau pilietybés neturéjimas ir problemos dél dokumentù neleidûia dalyvauti
politiniame öalies gyvenime. Ûr. Minority Protection 2001 [Maûumù apsauga 2001],
p. 332–333.

217 1995 m. ìsteigtas Maûumù departamento patariamasis padalinys, kuriame dabar yra
atstovaujama 18 etniniù grupiù. Romù bendruomenei atstovaujama nuo 1997 m.

218 Maûumos, turinæios maûiau nei 10 000 atstovù, ì Tarybà gali rinkti vienà narì.



STOJIMO Ì ES PROCESO STEBÉSENA: MAÛUMÙ APSAUGA

110 ATVIROS VISUOMENÉS INSTITUTAS 2002

Búta sunkumù paskiriant vienà asmenì, kuris atstovautù visai romù
bendruomenei. Ko gero, pirmojo atstovo ì Tarybà atrankà 1997 m. bent iö dalies
lémé tai, kad jis gyveno Vilniaus mieste219 . Véliau, kai romù vadovai paragino
geriau keistis informacija tarp Tarybos ir romù bendruomenés, 2000 m. buvo
iörinktas naujas atstovas – „Romù misijos“ prezidentas. Taryba remiasi savanoriöku
darbu; néra padengiamos nei transporto, nei kitokios atstovavimo iölaidos (né
vienai maûumù grupei). Dabartinis atstovas teigia, kad, nors jis galétù dirbti
kaip pataréjas,  tai nesàlygojo pakankamù partneryste paremtù konsultacijù su
Vyriausybe220 . Reikia ieökoti mechanizmù, kurie suteiktù galimybiù ìneöti savo
indélì platesniam romù bendruomenés atstovù ratui iö ìvairiù geografiniù rajonù.

Kadangi bendrauti su valstybés tarnautojais gali búti sudétinga, pavieniai romai
daûnai kreipiasi ì bendruomenés vadovus, praöydami pagelbéti iösprèsti daugybè
klausimù, uû kuriuos iö tiesù yra atsakinga valstybé. Kartu romù vadovai teigia,
kad daug vyriausybiniù ir nevyriausybiniù organizacijù praöo juos teikti
informacijà, tarpininkauti ar atlikti parengiamàjì projekto darbà – daûnai
savanoriökai. Turint omenyje reikalavimus, romù vadovus reiktù remti
organizuojant jiems kuo daugiau mokymù ir suteikiant paramà. Kiek ìmanoma,
romai turétù búti priimami eiti mokamù vieöojo administravimo pareigù.

Romù moterù dalyvavimas
Integracijos programoje atkreipiamas démesys, kad romù moterys maûai dalyvauja
visuomeninéje veikloje221 , ir Maûumù departamentui rekomenduojama imtis
priemoniù, kad jos bútù skatinamos labiau ì jà ìsitraukti. Raöant ataskaità
informacijos apie öios priemonés ìgyvendinimà nebuvo. Pirmoji romù moterù
nevyriausybiné organizacija – Romù moterù ir jaunimo bendrija – buvo ìkurta
2001 m. pabaigoje, o ìregistruota 2002 m., taæiau iki öiol ji néra gavusi Vyriausybés
paramos222 .

219 Dviem romù atstovams (vienam iö Panevéûio ir vienam iö Kauno), kurie dalyvavo
susirinkime, turéjusiame iörinkti atstovà, buvo aiökiai patarta iörinkti atstovà iö Vilniaus,
kadangi bútent æia vyksta Tarybos posédûiai. Pokalbis su „Romù misijos“ prezidentu,
Kaunas, 2002 m. balandûio 12 d.

220 Pokalbis su „Romù misijos“ prezidentu, Kaunas, 2002 m. balandûio 12 d.
221 Integracijos programa, VII skyrius „Kitos problemos”, p. 6.
222 Pokalbis su Romù moterù ir jaunimo bendrijù organizacijos pirmininke, Vilnius,

2002 m. liepos 29 d.
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3.4.4. Ûiniasklaida
Integracijos programoje nurodoma, kad stereotipinis vaizdavimas ûiniasklaidoje
kelia susirúpinimà223 , taæiau nesiúloma konkreæiù priemoniù, kaip ûiniasklaidoje
ugdyti tolerantiökumà ar formuoti labiau teigiamà romù ìvaizdì. Pasak romù
vadovù, tai yra didelis trúkumas, kadangi straipsniai ûiniasklaidoje neretai ìtvirtina
neigiamà poûiúrì ì romus224 . Straipsniuose romai daûnai minimi kaip ìtariami
padarè nusikaltimà; jeigu romas yra suimamas, yra pabréûiama jo tautybé225 .

Taip pat yra uûfiksuota atvejù, kai ûurnalistai pateiké romù nuomonè226 , taæiau
néra méginta sistemingai skatinti juos tai daryti arba pagrindiniuose laikraöæiuose
svarbiais klausimais reguliariai pateikti romù poûiúrì. Néra televizijos ar radijo
programù, skirtù specialiai romù maûumai, laidù ar laikraöæiù romù kalba néra227 .
Romù organizacijos yra pageidavusios steigti periodinì leidinì, taæiau pabréûé
stokojanæios pasirengimo ir patirties.

Romù spaudos agentúros, ìsteigtos Æekijos Respublikoje, Vengrijoje ir Slovakijoje,
galétù pasitarnauti naudingu pavyzdûiu, kaip galima búti skatinti labiau teigiamà
informavimà apie ìvykius, tokiu búdu kuriant palankesnì romù bendruomeniù
ìvaizdì. Öios agentúros parengé romù ûurnalistus, kurie pagrindiniams öalies
laikraöæiams reguliariai ruoöia praneöimus apie naujienas romù klausimais.
Trúkstant tokiù iniciatyvù, visuomené gauna maûai tiesioginés informacijos apie

223 „Lietuvoje dar néra ìveikta iöankstiné prieöiöka nuostata romù atûvilgiu. Daûnai ì jù
tautybés asmenis ûiúrima kaip ì potencialius nusikaltélius. ûiniasklaidai nepavyksta
atsiriboti nuo kai kuriù stereotipù“.  Integracijos programa, VII skyrius „Kitos
problemos“, p. 6.

224 Ûr., pvz., K. Griökeviæius, Policijos operacija æigonù tabore sukélé sumaiötì, Valstieæiù
laikraötis, 2002 m. kovo 13 d., p. 13. æigonai ieöko prieglobsæio Suomijoje, Respublika,
2001 m. rugpjúæio 16 d., p. 2; E. Utyra, Vilniaus æigonù taboras iövaûiuoja ì Rusijà,
Lietuvos ûinios, 2002 m. geguûés 13 d.

225 Ûr., pvz., V. Trainys, Pakaunéje æigonai nepamiröta savo tradicinio amato, Laikinoji
sostiné, 2001 m. vasario 9 d., p. 4; A. Dumalakas, Sostinéje siautéja nesugaunamas
æigonas, Sostiné (Lietuvos ryto priedas), 2001 m. kovo 10 d., p. 8; A. Kuzmickas,
Garsiame narkotikù prekybos „taöke“ öeimininkavo æigonés, Lietuvos ûinios, 2001
m. lapkriæio 9 d., p. 6; N. Mitkeviæiené, æigono gaujos galas, Valstieæiù laikraötis,
2002 m. sausio 3 d., p. 13.

226 Pvz., S. Pocius, Skurdo nualinti æigonai palieka miestà, Laikinoji sostiné, 2001 m.
kovo 10 d., p. 1–2.

227 Maûumù ìstatymas visoms maûumoms garantuoja teisè „leisti laikraöæius ir kitas
publikacijas bei informacijà gimtàja kalba“ (2 straipsnis). Kaip naujosios programos
dalì valstybiné televizija,  kiekvienà sekmadienì rytais rodanti laidà, kurioje yra
supaûindina su ìvairiomis maûumomis (kiekvienai jù skiriama maûdaug deöimt
minuæiù), pristaté LVF romams skirtas iniciatyvas.
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romù bendruomenes ar romù organizacijù veiklà, kad galétù pasiprieöinti
vyraujantiems stereotipams228 .

3.4.5. Kultúra
Pagal Programà nedidelé pinigù suma skiriama romù organizacijù kultúros
projektams229 . Kultúriné veikla taip pat organizuojama Romù visuomenés centre.
Öokiù, vaizduojamùjù menù ir muzikos pamokos buvo paremtos iö ES léöù.

Prieö priimant Integracijos programà romù NVO galéjo praöyti Maûumù
departamento paramos pagal “Tautiniù maûumù socialinés ir kultúrinés
integracijos programà”230 ; pati Integracijos programa yra iö dalies finansuojama
iö öios programos231 . Be to, Maûumù departamentas taip pat yra skyrès pinigù,
kad romù organizacijos galétù dalyvauti tarptautiniuose renginiuose232 . Pagaliau
romù NVO taip pat gali kreiptis dél finansavimo ì Kultúros ministerijà pagal jos
NVO rémimo programà.

Nors öios programos yra svarbios etninio savitumo iölaikymui paæioje romù
bendruomenéje, informacijos apie tai, maûa informacijos apie tai, kiek jos skatina
geriau suprasti maûumos identitetà ir kultúrà uû öios bendruomenés ribù, t. y.
plaæiojoje visuomenéje.

228 2000 m. apklausos duomenimis, 47,4 proc. respondentù néra girdéjè apie romù
organizacijù veiklà. Daugiausia minéti öie informacijos apie romus öaltiniai: televizijos
ir radijo laidos (29,2 proc.), dienraöæiai (20,8 proc.), draugai ir paûìstami (15,3
proc.), tik 7,6 proc. nurodé, kad daugiausia informacijos apie romus gauna iö paæiù
romù. ûr. I. Æepulkauskaité-ûilioniené, Kam patinka æigonai?, Penki kontinentai
Online, 2001 m. sausio 4 d., p. 2–3, <http://www.online.5ci.lt/Article.asp?Lang=
L&ArtcleID=2032> (naudotasi 2002 m. sausio 1 d.).

229 2001 m. iö bendro 23 000 litù (6521 eurù) biudûeto, skirto Ìgyvendinimo priemoniù
V skyriaus „Tautinio identiteto iösaugojimas“ ìgyvendinimui, 20 000 litù (5670 eurù)
buvo skirta kultúros ir övietimo projektù bei romù saviveikliniù menù rémimui.

230 Pagal öià programà Maûumù departamentas remia 18 maûumù, kartu ir romus.
Programa daugiausia remia maûumù NVO siúlomà veiklà, atskiro programos teksto
ar jos remiamos veiklos apraöymo/ìvertinimo néra. Néra ir informacijos apie léöas,
skirtas romù NVO. Pokalbis telefonu su Maûumù departamento pareigúne, 2002 m.
liepos 24 d.

231 Pokalbis su Maûumù departamento generaliniu direktoriumi, Vilnius, 2002 m. liepos
30 d.

232 Ûr., pvz., Maûumù departamento direktoriaus pavaduotojo S. Vidtmanno 2001 m.
spalio 15 d. raötà Nr. 3-01-532 „Romù misijos“ prezidentui.
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4. VERTINIMAS

Integracijos programa – tai aiökus ûenklas, kad Vyriausybé ketina pozityviai
imtis sprèsti kai kurias sudétingas romù maûumos problemas. Yra nemaûai
démesio vertù búdù patobulinti Programos turinì ir pagerinti jos ìgyvendinimà.

Duomenù ir romù bendruomeniù tyrimù stoka buvo didelé kliútis Integracijos
programos rengéjams. Taæiau rengéjai nesikonsultavo su romù atstovais, nors
tai bútù padéjè sumaûinti öì trúkumà. Rengiant antràjì Programos etapà tokios
konsultacijos padétù iöplésti jos vykdymà ì kitus Lietuvos rajonus, taip pat atlikti
reikalingus turinio ir strategijos pakeitimus. Vyriausybé, kad ìrodytù savo
pasiryûimà vykdyti Programà, turétù öias konsultacijas kaip galima greiæiau pradéti.

Öios pastangos bútù dar veiksmingesnés, jei romù bendruomenése, siekiant
geriau apibúdinti problemas, su kuriomis jie susiduria, bútù atlikti papildomi
tyrimai. Kartu tai, kad sociologiné apklausa sukélé nepasitikéjimà, nes buvo
atliekama romù bendruomenés deramai neinformavus apie jos tikslus ir siekius,
aiökiai rodo, jog tokie tyrimai turi búti atliekami tik glaudûiai bendradarbiaujant
su romù bendruomenés vadovais.

Programos turinio perûiúréjimas konsultuojantis su romù atstovais greiæiausiai
padétù parengti konkreæias priemones sprèsti problemoms tose srityse, ì kurias
öiuo metu néra atkreiptas deramas démesys, bútent uûimtumo, aprúpinimo bústu
ir socialinés apsaugos. Romù poûiúrio paisymas taip pat sàlygotù didesnì romù
diskriminavimo realybés pripaûinimà ir priemoniù kúrimà, kuriomis bútù
stengiamasi valstybés pareigúnams aiökinti, jog jù pareiga – vieöàsias gérybes ir
paslaugas teikti nieko nediskriminuojant, o romù bendruomenés bútù geriau
supaûindinamos su savo teise apskùsti tokì elgesì. Öioje srityje taip pat reikalingos
papildomos priemonés, kuriomis Lietuvos ìstatymai bútù suderinti su ES direktyva
dél rasiù lygybés.

Öiuo metu Programos priemonés, ginanæios ir puoseléjanæios maûumos identitetà,
apsiriboja parama romù NVO. Reikia imtis papildomù priemoniù, kad romai
turétù daugiau galimybiù studijuoti romù kalbà, plaæiau ir veiksmingiau dalyvautù
vieöajame gyvenime, o pagrindinés ûiniasklaidos priemonés palankiau nuöviestù
romù bendruomeniù gyvenimà.

Ìgyvendinti Programà trukdo prastas koordinavimas ir ribotos Maûumù
departamento galimybés daryti ìtakà kitoms svarbioms institucijoms. Miesto,
apskrities ir savivaldybés lygmenimis néra aiökiai padalyta atsakomybé. Iö
valstybés biudûeto skiriamas finansavimas pasirodé esàs nepakankamas
Programos tikslams  ìgyvendinti, be to, daugeliu atvejù Programoje néra aiökiai
nurodyti finansavimo öaltiniai ir vykdytojù finansiniai ìsipareigojimai.
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Programos ìgyvendinimas nemaûai priklausé nuo ES ir nevyriausybinio
finansavimo. Iö tiesù, daugumà Programos projektù didesniàja dalimi ìgyvendino
NVO. Dél to kyla painiava, kurios iniciatyvos sudaro Programos priemones, o
riba tarp vyriausybiniù ir nevyriausybiniù organizacijù atsakomybés tampa neaiöki.
Vyriausybé turétù aiökiai ir nedviprasmiökai prisiimti atsakomybè uû bendrà
Programos ìgyvendinimà.

Öiuo metu néra atliekama jokios sistemingos Programos ìgyvendinimo analizés
ar vertinimo, nérauûtikrinta, kad vykdytojai turi reguliariai atsiskaitytù. Maûumù
departamente sudarytai koordinuojanæiai darbo grupei turétù búti pavesta
reguliariai perûiúréti ir ìvertinti pagal Programà ìgyvendinamus atskirus projektus,
kad bútù uûtikrinta, jog patirtis ir tai, kas iömokta, bus panaudota  darant vykdomù
projektù pakeitimus bei teikiant pasiúlymus naujiems. Maûumù departamento
darbo grupé turétù siekti, kad kuo plaæiau ir aktyviau dalyvautù visos romù
bendruomenés atstovai ir aktyvistai.

Svarbiausia, kad romù bendruomené mano, jog Programa tik patvirtina
stereotipus, palikdama jiems pasyviù Vyriausybés paramos gavéjù vaidmenì, ir
pageidauja aktyviau prisidéti prie jos ìgyvendinimo. Buvo öiek tiek pastangù
stengiantis skatinti romus aktyviai ìsitraukti ì Romù visuomenés centro valdymà.
Öias pastangas reikétù plésti ir papildyti praktiniuromù vadovù mokymu, kaip
kurti projektus bei priûiúréti jù vykdymà, formuluoti aiökius pasiúlymus savo
bendruomeniù vardu ir imtis vadovaujamojo vaidmens juos ìgyvendinant.

5. REKOMENDACIJOS

Vyriausybei
• Pradékite atviras konsultacijas su ìvairiais romù atstovais ir aktyvistais,

kad aptarti Integracijos programà, ir pradékite rengtis antrajam etapui,
atsiûvelgdami ì dar esamas turinio ir strategijos spragas.

• Apibréûkite valdymo ir finansinè valstybés ìstaigù atsakomybè ìgyvendinant
Programà, aiökiai atskirdami Vyriausybés ir nevyriausybiniù organizacijù
vaidmenì bei atsakomybè.

• Pléskite Maûumù departamento gebéjimus koordinuoti Programos
ìgyvendinimà, suteikdami jam auköto lygio politinè paramà, pakankamo
dydûio personalà, personalo parengimà bei finansinius resursus; tinkamai
apmokykite ir skirkite léöù vietos ìstaigoms, kurioms pavestos uûduotys
pagal Programà.
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• Pasirúpinkite, kad bútù sukurtas mechanizmas stebéti  Programos
ìgyvendinimà; perûiúréti jos turinì ir strategijà, nuolat atsiûvelgiant ì projektù
vykdymo patirtì; vieöai skelbti vieöas ìgyvendinimo ataskaitas; ir parengti
rekomendacijas jà tobulinti.

 •Uûtikrinkite didesnes galimybes romams gerai dalyvauti visais Programos
ìgyvendinimo ir vertinimo klausimais; organizuokite bendruomenés vadovù
ir aktyvistù mokymà projektù kúrimo, biudûeto sudarymo ir vadybos
temomis, kad jie galétù ìgyti vadovaujantì vaidmenì.

• Imkités priemoniù, kad bútù visiökai laikomasi ES direktyvos dél rasiù
lygybés; vieöojo administravimo pareigúnams ir teismù darbuotojams
organizuokite mokymo kursus apie jù pareigà uûtikrinti, kad nebútù
diskriminavimo dél rasiniù ar etniniù prieûasæiù aprúpinant vieöosiomis
gérybémis ir paslaugomis.

• Vykdykite stebésenà ìvairiose srityse ir siúlykite veiksmingas priemones,
jei pasitvirtina diskriminavimo faktai; organizuokite mokymo kursus romù
bendruomenei, kad jie geriau iömanytù galimybes gauti teisinè pagalbà.

• Aptarkite, kokias pozityvias priemones bútù galima priimti, kad padidétù
romù vadovù galimybés gauti apmokamà darbà savivaldybiù ir valstybés
paslaugù vieöojo administravimo ìstaigose tose vietovése, kur gyvena daug
romù tautybés ûmoniù.

• Ìtraukite ûmogaus ir maûumù teisiù bei multikultúralizmo  studijas ì
universitetù vieöojo administravimo, socialinio darbo, sveikatos apsaugos
darbuotojù, mokytojù ir inter alia teiséjù   rengimo programas.

• Parenkite iösamias priemones, skirtas didelio romù nedarbo problemoms
sprèsti, sujungdami kalbos mokymà su konsultavimu dél ìsidarbinimo ir
profesiniu rengimu; mokymo kursai turétù atspindéti vietos bendruomenés
interesus ir poreikius, taip pat tikràsias galimybes ìsidarbinti.

• Pagalvokite apie maûumù spaudos centro ìsteigimà, kuriame bútù mokomi
maûumù, ìskaitant ir romus, atstovai irparengiamos naujienos ir medûiaga
laidoms, geriau atspindinæioms maûumù nuomones ir poûiúrius.

• Nurodykite greiæiau sprèsti namù ir ûemés nuosavybés klausimà; sudarykite
sàlygas lengviau gauti pilietybè, ìteisinti gyvenimà öalyje ir gauti kitus
asmens dokumentus tiems romams, kurie jù neturi, – tuomet jie lengviau
galétù pasinaudoti valstybiniu bústu, bedarbio paöalpomis ir kitomis
socialinémis paslaugomis.
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