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Ataskaitą parengė nevyriausybinė organizacija - Viešoji įstaiga (VšĮ) „Romų visuomenės 

centras“, Svetlana Novopolskaja ir Eglė Viskantaitė, padedant Anai Rozanovai. 

Ataskaita parengta, kaip iniciatyvos „Parengiamieji veiksmai - Romų pilietinė 
stebėsena - Romų ir romus palaikančios pilietinės visuomenės gebėjimų 

stiprinimas ir jų dalyvavimas, vykdant politikos krypčių stebėseną ir peržiūrą“ 

dalis. Iniciatyvą įgyvendina Vidurio Europos universiteto Demokratijos instituto (toliau - 
VEU DI) vadovaujamas konsorciumas, kuris apima Europos romų vietos organizacijų tinklą 

(toliau - ERVO tinklas), Fundación Secretariado Gitano (FSG) ir Europos romų teisių centrą 

(toliau - ERTC). Iniciatyvą finansavo Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų 
generalinis direktoratas (DG Just) pagal paslaugų sutartį Nr. 

JUST/2020/RPAA/PR/EQUA/0095. 

Ataskaitoje pateikiamos autorių išvados, kurios nebūtinai atskleidžia konsorciumo ar 

Europos Komisijos nuomonę, bei autoriai neprisiima atsakomybės už bet kokį joje esančios 

informacijos panaudojimą. 
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https://romacivilmonitoring.eu/
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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 

NGO(s) Nevyriausybinė (s) organizacija (os) 

NRLĮDSP Nacionalinis romų strateginis planas  

PTA Pagrindinių teisių agentūra 
RVC Viešoji įstaiga „Romų visuomenės centras“ 

TMD Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
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SANTRAUKA  

Lietuvos atsaku į „ES romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo strateginį planą 2020 – 2030 

metams“ tapo „Nacionalinio romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2022-2023 metų 

plano“ (toliau – „Veiksmų planas“) parengimas, kuris buvo patvirtintas 2022 m. birželio 

28 d. 

Dalyvavimas  

Romų aktyvistai nuo pat pradžių nedalyvavo rengiant Veiksmų planą, su romų aktyvistais 

ir organizacijomis nebuvo konsultuojamasi dėl realių romų bendruomenių problemų ar 
būdų padėčiai pagerinti. Vyriausybė tik pakvietė juos pritarti arba nepritarti jau 

realizavimui paruoštų priemonių planui. 

Aktualumas  

Tautinių mažumų departamentas, įgyvendindamas romų įtraukties strategijas, teigia: 

Veiksmų planas parengtas, vadovaujantis 2020 m. spalio 7 d. Europos Komisijos 
komunikatu „Dėl Europos Sąjungos romų integracijos 2020-2030 m. nacionalinio 

strateginio plano 2020-2030 m.“ ir atsižvelgiant į Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus 
pagal Europos Sąjungos Tarybos rekomendacijas dėl romų lygybės, įtraukties ir 

dalyvavimo, Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją, Jungtinių 

Tautų rasinės diskriminacijos panaikinimo konvenciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių 
teisių paktą, Tarptautinį socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių paktą ir kitus 

tarptautinius susitarimus”.1 

Nepaisant šių pastangų, Veiksmų planas neapima visų skirsnių, kaip numatyta ES romų 

strateginiame plane ir „Tarybos rekomendacijose dėl romų lygybės, įtraukties ir 

dalyvavimo”. Terminas „antičigonizmas" tekste net neminimas. Romų diskriminacija 
nepripažįstama kaip struktūrinis ir institucinis reiškinys, o tai neleidžia susikurti 

pozityvioms priemonėms, skirtoms kovoti su romų diskriminacija. Visiškai neminimos 

būsto problemos, kurios yra ypač svarbi strategijos dalis. 

Numatomas veiksmingumas  

Numatoma, kad Veiksmų plano veiksmingumas bus mažas, nes nėra prielaidų 
struktūriniams pokyčiams: pirma, nėra atlikta pakankamai tyrimų, kad būtų galima 

išanalizuoti ir nustatyti spręstinas problemas: Veiksmų plane apibrėžtos priemonės 
suplanuotos, remiantis VšĮ „Diversity Development Group“ atliktu tyrimu „Romų tautybės 

asmenų padėtis 2020 m.“, tačiau aiškus poreikių vertinimas nebuvo atliktas; antra, visiškai 

ignoruojama opiausia problema – būstas; galiausiai, plane minimi finansai skiriami tik 
Tautinių mažumų departamentui, Kultūros ministerijai ir nevyriausybinei organizacijai 

„Padėk Pritapti“ jau egzistuojančioms arba planuojamoms iniciatyvoms įgyvendinti. 
Daugumai iniciatyvų (dėl užimtumo ir švietimo) biudžeto lėšos iš viso neskiriamos. 

Pastangos didinti romų bendruomenei skiriamų valstybės biudžeto lėšų skaidrumą ir 

atvirumą padėtų skatinti socialinę atskaitomybę ir atkurti visuomenės pasitikėjimą valdžia. 

 

1 Tautinių Mažumų Departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus įsakymas 

dėl Romų integracijos priemonių plano 2022–2023 m. patvirtinimo, p. 1, 

https://tmde.lrv.lt/uploads/tmde/documents/files/%C4%AEsakymas%20d%C4proc.97lproc.20Rom%C5%B3%

20integracijos%20%C4%AF%20Lietuvos%20visuomen%C4%99%20priemoni%C5%B3%20plano%202022202

3%20patvirtinimo%20%C4%AEV-33%202022-07-01.pdf  

https://tmde.lrv.lt/uploads/tmde/documents/files/%C4%AEsakymas%20d%C4%97l%20Rom%C5%B3%20integracijos%20%C4%AF%20Lietuvos%20visuomen%C4%99%20priemoni%C5%B3%20plano%2020222023%20patvirtinimo%20%C4%AEV-33%202022-07-01.pdf
https://tmde.lrv.lt/uploads/tmde/documents/files/%C4%AEsakymas%20d%C4%97l%20Rom%C5%B3%20integracijos%20%C4%AF%20Lietuvos%20visuomen%C4%99%20priemoni%C5%B3%20plano%2020222023%20patvirtinimo%20%C4%AEV-33%202022-07-01.pdf
https://tmde.lrv.lt/uploads/tmde/documents/files/%C4%AEsakymas%20d%C4%97l%20Rom%C5%B3%20integracijos%20%C4%AF%20Lietuvos%20visuomen%C4%99%20priemoni%C5%B3%20plano%2020222023%20patvirtinimo%20%C4%AEV-33%202022-07-01.pdf
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Derinimas su ES romų strateginiu planu 

Lietuvos Veiksmų planas nė iš tolo neprimena tikros strategijos ir yra menkai suderintas 

su ES dokumentais, susijusius su romų lygybe, įtrauktimi ir dalyvavimu.  
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ĮVADAS  

Nacionalinis romų strateginis planas  

Lietuvos atsaku į „ES romų strateginį planą“ ir „Tarybos rekomendacijas dėl romų lygybės, 

įtraukties ir dalyvavimo 2020 – 2030 metams“ tapo „Nacionalinio romų integracijos į 
Lietuvos visuomenę 2022-2023 metų plano“ (toliau – „Veiksmų planas“) parengimas, kuris 

buvo patvirtintas 2022 m. birželio 28 d. 

Veiksmų planu siekiama skatinti romų lygybę ir mažinti diskriminaciją; skatinti teigiamas 

nuostatas apie romus; didinti romų dalyvavimą socialiniame ir viešajame gyvenime; didinti 

įtrauktį į darbo rinką; gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir romų 

integraciją į švietimo sistemą. 

Veiksmų planą įgyvendins Tautinių mažumų departamentas. Kitos institucijos, tokios kaip 

Sveikatos apsaugos ministerija, Kultūros ministerija, Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba, Nacionalinė švietimo agentūra, Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Visuomenės 
sveikatos biurai planuoja įgyvendinti savo parengtas priemones, skirtas spręsti  klausimus, 

susijusius su romų lygybe, įtrauktimi ir dalyvavimu. 

Apie šią ataskaitą  

Šioje ataskaitoje dėmesys sutelkiamas į kelis konkretesnius rengiamo Veiksmų plano 

aspektus ir nurodomos sritys, kuriose, kaip mano romų pilietinė visuomenė, būtų 
pageidautina tolesnė pažanga. Ataskaita parengta remiantis romų aktyvistų ir atsakingų 

už pagrindines sritis valdžios institucijų duomenimis. 

Nuo 2022 m. vasario iki kovo mėn. buvo surengti keturi pokalbiai: du su romų aktyvistais 
ir du su valdžios atstovais. Konsultacijos su pilietine visuomene dėl ataskaitos projekto 

turinio vyko organizuojant internetines diskusijas ir tiesioginius pokalbius.   
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1. DALYVAVIMAS 

1.1. Romų dalyvavimas rengiant NRLSP  

Romų, kaip etninės mažumos, galimybės dalyvauti priimant politinius ir politikos krypčių 
sprendimus Lietuvoje yra ribotos. Rengdamas Veiksmų planą, Tautinių mažumų 

departamentas laikėsi „iš viršaus į apačią“ politikos krypties metodo, taip iki minimumo 

sumažinant romų poreikius ir problemas dėl diskriminacijų susikirtimo, mobilumo ir 

socialinės stratifikacijos romų bendruomenėje. 

2021 m. gruodžio 15 d. Tautinių mažumų departamento parengtas „Nacionalinio romų 
integracijos į Lietuvos visuomenę 2022-2023 metų plano" (toliau - Veiksmų planas) 

pirmasis projektas buvo išsiųstas konsultacijoms romų nevyriausybinėms organizacijoms 

ir aktyvistams. Savivaldybių institucijų teigimu, konsultacijose dalyvavo romų ir romus 
palaikančios organizacijos, atstovaujančios ir/arba dirbančios įvairioms specialių poreikių 

turinčioms grupėms, siekiant, kad kai kurie jų projektai ir veiksmai galėtų būti įtraukti į 
NRSP, kartu su ministerijų ir kitų valstybės institucijų iniciatyvomis. Šios organizacijos yra 

VšĮ „Romų visuomenės centras“, VšĮ "Sare Roma" ir Lietuvos sakaliukų sąjunga.2 

Veiksmų plano projektas buvo aptartas su minėtomis romų NVO ir keliais nepriklausomais 
romų aktyvistais dviejuose internetiniuose pokalbiuose 2022 m. sausio 21 d. ir 2022 m. 

gegužės 21 d. Dauguma romų pilietinės visuomenės atstovų pateikė pastabų dėl 

nepakankamo romų bendruomenės dalyvavimo pirmajame Veiksmų plano kūrimo etape ir 
dėl biudžeto paskirstymo. Romų pilietinė visuomenė kritikavo nepakankamą 

bendradarbiavimą su Tautinių mažumų departamentu. Romų organizacijos ir aktyvistai 
išreiškė bendrą didelį susirūpinimą dėl dviejų pagrindinių problemų: antičigonizmo ir 

būsto, tačiau nei viena iš šių problemų neminima Veiksmų plane. Iki šiol Vyriausybė 

neatsakė į romų atstovų pateiktus atsiliepimus. 

Veiksmų planas buvo priimtas ir patvirtintas 2022 m. birželio 28 d. Posėdyje dalyvavo 

romų NVO atstovai ir aktyvistai. Be to, įgyvendinant 2022-2023 metų Veiksmų planą, 
patvirtinta, kad nors Veiksmų plane numatytos sritys tebėra aktualios, reikia imtis 

aktyvesnių veiksmų, skirtų skatinti romų bendruomenės integraciją ir stiprinti jos 

gebėjimus. 

Romų NVO atstovams ir aktyvistams būdingas bendras požiūris, kad jiems nepakankamai 

atstovaujama, priimant sprendimus ir rengiant strategijas. Romai jautėsi labai nusivylę; 

daugelis jų išreiškė nuomonę, kad jų balsas nebus išgirstas ir kad Tautinių mažumų 

departamentas taikė „iš viršaus į apačią“ metodą. 

Kalbant apie turinį, pilietinės visuomenės indėlis buvo susijęs su būsto ir antičigonizmo 
problemomis. Pilietinės visuomenės atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad vis dar pasitaiko 

netinkamų apibendrinimų, kalbant apie romų tautybės gyventojus, trūksta aiškių gairių ir 

veiksmų koordinavimo tarp atitinkamų ministerijų, susijusių su pagarbos įvairovei 
skatinimu, vykdant veiklą švietimo, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros ir užimtumo 

srityse. 

Kai kurias į esamą Veiksmų plano projektą įtrauktas priemones PVO (Pilietinės visuomenės 

organizacijos) įvardijo kaip aktualias ir reikalingas, todėl dėl jų yra susitarta. Tačiau svarbu 

pažymėti, kad šios priemonės Veiksmų plane atsirado ne PVO dėka, nes aptarimai vyko 

po to, kai dėl pagrindinių priemonių jau buvo nuspręsta. 

 

2 Lietuvos sakaliukų sąjunga yra pelno nesiekianti socialistinė jaunimo organizacija, veikianti įgalinimo 

per švietimą bei vaikų ir jaunimo teisių srityse. Sąjunga priklauso tarptautinei IFM-SEI (International Falcon 

movement - Socialist Educational International) struktūrai ir itin aktyviai veikia Lietuvoje, dirbdama su romų 

vaikais, ypatingai Vilniuje. 
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Pokalbių metu, rengiant šią ataskaitą, nemažai romų aktyvistų teigė, kad jie atsisakė 
dalyvauti pokalbiuose, rengiant RPS (Romų pilietinės stebėsenos) ataskaitą, nes abejoja 

galimybe būti išgirstiems, nepaisant jų jautrumo reikalavimams dėl socialinės lygybės ir 

teisingumo, aplinkos apsaugos ir kultūrinės įvairovės. 

Apibendrinant, pasak apklaustų romų pilietinės visuomenės atstovų, Tautinių mažumų 

departamento parengtas Veiksmų planas nebuvo pagrįstas dalyvavimu ar „iš apačios į 
viršų“ metodu. Be to, vis dar išlieka minimalaus romų dalyvavimo sprendimų priėmimo 

procesuose problema. 

1.2. Romų dalyvavimas įgyvendinant, stebint ir vertinant NRSP  

Veiksmų plano įgyvendinimą koordinuoja Tautinių mažumų departamentas. Veiksmų plano 
priemonių stebėseną atlieka Tautinių mažumų departamentas su nuolatine tarpinstitucine 

darbo grupe. Tarpinstitucinė darbo grupė renkasi ne rečiau kaip kartą per metus, posėdžio 

metu analizuoja numatytų priemonių įgyvendinimo pažangą, vertina kriterijų pasiekimą, 
prireikus teikia siūlymus dėl Veiksmų plano koregavimo. Tarpinstitucinę darbo grupę 

sudaro įgyvendinančių veiklą ir planuojančių priemones valstybės institucijų atstovai, taip 

pat romų ir su romais dirbančių organizacijų atstovai. 

Romų pilietinė visuomenė išreiškė du labai skirtingus požiūrius dėl savo vaidmens vykdant 

oficialią stebėseną ir vertinimą. Kai kurie respondentai atsisakė dalyvauti apklausoje, nes 
jiems nusibodo kalbėti apie romų politikos kryptis. Kiti respondentai noriai dalijosi savo 

susirūpinimu dėl nepakankamo romų bendruomenės dalyvavimo kuriant strategiją, 

įgyvendinant romų politikos kryptis ir įvairius romams skirtus projektus. 

1.3. Konsultacijų su pilietine visuomene ir suinteresuotais subjektais 
dėl politikos krypčių sistema    

Veiksmų plane nenumatyta tobulinti konsultacijų su romais ar pilietine visuomene dėl 

politikos krypčių mechanizmų ar procesų.  

Romų aktyvistai pastebėjo, kad reikia stiprinti tinklą ir pačios romų bendruomenės 

bendradarbiavimą su Švietimo ministerija, vietos administracijos institucijomis ir Tautinių 

mažumų departamentu, jeigu tai padėtų įgyvendinti NRSP. 

1.4. Romų bendruomenės įgalinimas vietos lygmeniu  

Romų pilietinės visuomenės atstovų teigimu, kai kurios savivaldybės buvo ignoruojamos, 

rengiant Veiksmų planą. Romų bendruomenių dalyvavimas ir konsultavimasis su jomis 

skiriasi įvairiose vietovėse: pavyzdžiui, sostinėje Vilniuje romai aktyviau dalyvauja ir 
bendradarbiauja su valdžios institucijomis. Bendruomenė yra labiau įgalinta dėl didesnio 

romų aktyvistų ir nevyriausybinių organizacijų skaičiaus, artimesnio bendravimo ir ryšių 
su sprendimų priėmėjais (pavyzdžiui, savivaldybėmis), taip pat dėl bendro romų gyventojų 

matomumo (romų gyventojų skaičius Vilniuje yra didžiausias, palyginus su kitais 

regionais). 

Naujajame nacionaliniame Veiksmų plane numatytos priemonės, susijusios su įgalinimo 

strategijomis, apima tarpkultūrinio tarpininkavimo paslaugų teikimo romų bendruomenei 
organizavimą, įtraukiant romų NVO, taip pat su romų jaunimu ir suaugusiaisiais dirbančių 

organizacijų finansavimą, romų jaunimo emocinio intelekto stiprinimą, psichologinės 

pagalbos teikimą, taikant neformaliojo švietimo metodus ir investuojant į romų moterų ir 

jaunimo lyderystės programas. 

Bendras Veiksmų plano tikslas - stiprinti romų įgalinimą ir dalyvavimą visuomenėje, kurti 
bendruomenės jausmą ir skatinti romų kultūrą. Romų įgalinimas ir socialinė įtrauktis 

apima: 

a) pagrindinio išsilavinimo tęstinumą, 
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b) specialius mokymo (raštingumo, skaitmeninio raštingumo, profesinių ir socialinių 
įgūdžių tobulinimo per profesinį orientavimą, mentorystę ir tarpininkus) kursus,  

c) įgalinimą per istoriją ir meną. 

Vis dėlto PVO pabrėžia, kad, norint iš tikrųjų įgalinti, būtų buvę svarbu rengiant patį 

Veiksmų planą taikyti „iš apačios į viršų“ ir įtraukties metodus, kuriuos pasitelkus romų 

bendruomenė būtų buvusi nuo pat pradžių aktyviai įtraukta į šį procesą. Tai atsispindi 
galutiniame politikos krypčių projekte, ypač su įgalinimu susijusiose priemonėse, kurios 

atrodo gana paviršutiniškos ir nepakankamos, atsižvelgiant į romų bendruomenių poreikių 

mastą ir sudėtingumą. 

1.5. Romų pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimas  

Veiksmų planu siekiama stiprinti romų bendruomenės dalyvavimą viešajame gyvenime ir 

organizuoti tarpkultūrinį tarpininkavimo paslaugų teikimą romų bendruomenei, įtraukiant 

romų nevyriausybines organizacijas. 

Viena iš Veiksmų plano priemonių (Nr. 3) skirta romų bendruomenei įgalinti ir gebėjimams, 

įskaitant lyderystės įgūdžius, stiprinti. Į ją numatyta įtraukti veiklą, skirtą lietuvių kalbos 

žinioms tobulinti, lyderystės įgūdžiams ugdyti ir ypatingai NVO gebėjimams ir 
tarpkultūriniam bendravimui stiprinti. Dar neaišku, kaip šios priemonės bus 

įgyvendinamos ir ar skirtas biudžetas išliks galutinėje Veiksmų plano versijoje. 

Romų aktyvistai pažymėjo, kad būtina skubiai ugdyti ir stiprinti romų bendruomenės 

lyderius, t. y. ugdyti įgūdžius naudotis nacionaliniais teisės aktais, kurti advokacijos 

strategiją ir tobulinti romų bendruomenės narių gebėjimus. 
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2. AKTUALUMAS 

Veiksmų planas grindžiamas romų padėties analize, atlikta remiantis Všį „Diversity 

Development Group“ apklausa „Romų tautybės asmenų padėtis 2020 m.". Ši analizė apima 

Lietuvos romų demografinės padėties bruožus, jų dalyvavimą švietimo sistemoje ir darbo 
rinkoje, visuomenės požiūrį į Lietuvos romus, romų atstovavimą ir dalyvavimą 

visuomeninėje veikloje. Vis dėlto išliekantys iššūkiai, susiję su užimtumu, švietimu, 
pagrindinių paslaugų prieinamumu ir romų socialine įtrauktimi, rodo, kad reikia imtis 

papildomų veiksmų. 

Veiksmų plano struktūra yra tokia: „Tikslas - uždaviniai – priemonės“. Iš viso jame yra 
šeši tikslai, kiekvienam iš jų - po vieną uždavinį, o šie suskirstyti į priemones, kurių skaičius 

svyruoja nuo vienos iki septynių. Projekto įvade nėra jokių pastebėjimų dėl politikos 

krypčių ar situacijos analizės arba paaiškinimo, kaip buvo pasirinkti šie tikslai, uždaviniai 

ar priemonės. 

Dar vienas svarbus veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti aptariant aktualumą, yra 2021 m. 
gyventojų surašymo analizės stoka. Todėl kai kurie duomenys, kuriais galbūt buvo 

grindžiamos ataskaitos prielaidos, gali būti pasenę ir galbūt neaktualūs. Vis dėlto 

apklaustieji nesitiki didelių skirtumų tarp ankstesnio 2011 m. surašymo ir naujausio 

surašymo rezultatų. 

Veiksmų plane nenustatytos ir nesprendžiamos kai kurios rimčiausios problemos, su 
kuriomis romai susiduria Lietuvoje: būsto klausimai, pavyzdžiui, diskriminacija dėl 

galimybės gauti privatų ir socialinį būstą, priverstinis iškeldinimas ir prastos būsto sąlygos. 

Romų aktyvistai išreiškė susirūpinimą dėl romų teisių į būstą ir būsto problemų, tačiau tai 

nebuvo įtraukta į Veiksmų planą. 

2.1. Kova su antičigonizmu ir diskriminacija  

Konsultacijų metu, kurias organizavo TMD, rengdamas Veiksmų planą, romų ir romus 

palaikančios pilietinės visuomenės organizacijos ir aktyvistai nurodė, kad antičigonizmas 
yra pagrindinė sritis, daranti poveikį visoms kitoms sritims (būstas, užimtumas, sveikata, 

švietimas). Konsultacijų metu PVO aiškiai nurodė, kad antičigonizmo problemą reikia 

spręsti konkrečiomis priemonėmis, kad būtų pasiekta tam tikra pažanga bet kurioje iš šių 

ir kitų anksčiau minėtų sričių. 

Romų diskriminacija yra didžiausia tarp Lietuvos mažumų grupių, nes romai „susiduria su 

įvairių formų diskriminacine kalba ir elgesiu daugelyje gyvenimo sričių, įskaitant 
neapykantos kalbą viešosiose erdvėse, rasistinį kaimynų ar vietinių gyventojų smurtą, taip 

pat valdžios institucijų atstovų ignoravimą ir neadekvatų elgesį“.3 

Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto užsakymu atliktos visuomenės 

nuostatų apklausos (2020 m.) duomenys liudija apie neigiamą požiūrį į romus. Apklausos 

rezultatai rodo, kad 58 proc. respondentų nenorėtų gyventi kaimynystėje su romais, 37 
proc. nenorėtų dirbti vienoje darbovietėje su romais, o 58 proc. respondentų nenorėtų 

nuomoti buto romų tautybės asmeniui.4 Romų bendruomenės diskriminacijos lygis turi 
platesnių pasekmių, kurios paveikia beveik visas jų gyvenimo sritis, pradedant kokybiško 

išsilavinimo stoka ir baigiant užimtumu bei gyvenimo lygiu. 

 

3 Coalition of Human Rights Organisations Lithuania (2021) Human Rights Council Universal Periodic 

Review (third cycle) Shadow Report Of Lithuanian NGOs Reporting Period: 2016-2020 Joint Submission, p. 25, 

[Žmogaus teisių organizacijų koalicija Lietuvoje (2021 m.) Žmogaus teisių tarybos visuotinė periodinė peržiūra 

(trečiasis ciklas) Šešėlinė Lietuvos NVO ataskaita. 2016-2020 m. ataskaitinis laikotarpis. Bendras teikimas, 25 

p.]  https://ztok.lt/wp-content/uploads/2021/05/ZTOK_EN_final.pdf  

4 Apklausa: su kai kuriomis visuomenės grupėmis nenorėtų būti nei kaimynai, nei bendradarbiai 

https://lygybe.lt/lt/apklausa-nenoretu-buti-nei-kaimynai-nei-bendradarbiai  

https://ztok.lt/wp-content/uploads/2021/05/ZTOK_EN_final.pdf
https://lygybe.lt/lt/apklausa-nenoretu-buti-nei-kaimynai-nei-bendradarbiai
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Kitos apklausos duomenimis,5 romai labai dažnai patiria diskriminaciją, kuri apima tiek 

neigiamą požiūrį, tiek diskriminacinius veiksmus, įskaitant neapykantos nusikaltimus: 

• kas antras romų tautybės respondentas bent kartą per pastaruosius 12 mėnesių 

patyrė diskriminaciją; 

• kas ketvirtas romų tautybės respondentas per pastaruosius 12 mėnesių bent kartą 

nukentėjo nuo asmeninių nusikaltimų, įskaitant užpuolimus, grasinimus ar rimtą 

priekabiavimą; 

• kas penktas romų tautybės respondentas per pastaruosius 12 mėnesių bent kartą 

nukentėjo nuo rasistinių nusikaltimų, įskaitant užpuolimus, grasinimus ir rimtą 

priekabiavimą.  

Remiantis „Eurobarometro“6 apklausos duomenimis apie diskriminaciją Europos 

Sąjungoje, neigiamas požiūris į romus Lietuvoje yra stipresnis nei ES vidurkis.  

Nepaisant visų šių problemų, šiuo metu turimame Veiksmų plane apie antičigonizmo 

problemas iš viso nekalbama. Neverta net sakyti, kad tai byloja apie Tautinių mažumų 
departamento visišką problemų nesuvokimą, jau nekalbant apie atitinkamų priemonių 

šioms problemoms spręsti nustatymą. Nėra jokių įrodymų, kad darbuotojai būtų 

sistemingai mokomi apie romus ir antičigonizmą. 

Pirmasis tikslas, neminint antičigonizmo problemos, gali būti apibrėžtas kaip: „Skatinti 

lygybę, mažinti romų diskriminaciją“. Siūlomos priemonės apima paramą Holokausto 
atminimo įamžinimo veiklai, švietimo projektams ir kultūrinio sąmoningumo ugdymui, o ši 

veikla priklauso Tautinių mažumų departamento kompetencijai. Taip pat siūloma keletas 
priemonių, kurios galėtų paskatinti didesnius pokyčius ir kurioms labiau pritaria pilietinė 

visuomenė, pavyzdžiui, nediskriminavimo mokymai policijai ir darbdaviams. Tačiau šių 

priemonių vykdytojais nurodomi atitinkamai Policijos departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos ir Socialinių reikalų ministerija, ir neaišku, ar šios institucijos sutiko ir ar 

apskritai žino, kad turėtų vykdyti tokią mokymo veiklą. 

Kita Veiksmų plano priemonė (1.1.5), kurią pilietinė visuomenė pasiūlė konsultacijose, 
aptariant dabartinį Veiksmų planą, taip pat ankstesniuose susitikimuose, skirtuose 

ankstesnėms strategijoms aptarti, yra „nustatyti konstitucinės neapykantos kalbos 
apibrėžties ir bausmių už ją trūkumus ir problemas". Šiuo metu nei Baudžiamajame 

kodekse, nei kituose pirminiuose ar antriniuose teisės aktuose nėra specialaus straipsnio, 

skirto neapykantos kalbai; tačiau neapykantos kalba plačiai apibūdinama kaip 
„neapykantos kurstymas“ Baudžiamojo kodekso 170 straipsnyje. Šiame straipsnyje 

nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas viešai tyčiojasi, niekina, skatina neapykantą  
arba kursto diskriminaciją prieš asmenų grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, 

lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės 

padėties, religijos, įsitikinimų ar pažiūrų.7 

Vis dėlto, kaip ir ankstesniu atveju, nėra aišku, ar Teisingumo ministerija imsis aktyvių 

veiksmų, įgyvendinant su neapykantos kalba susijusias priemones. Alternatyva galėtų būti 

priskirti neapykantos kalbos problemą kaip bendros diskriminacijos problemos dalies 

 

5 Lietuvos socialinių tyrimų centro: Etninių tyrimų instituto užsakymu atliktos visuomenės nuostatų 

apklausos 2020 m. rezultatai http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2010/02/Visuomen%C4%97s-nuostatos-

apklausos-rezultatai-20201.pdf  

6 Special Eurobarometer 493: Discrimination in the European Union, Lithuania (May 2019) [Specialioji 

Eurobarometro apklausa Nr. 493: Diskriminacija Europos Sąjungoje, Lietuva (2019 m. gegužė)] 

https://fra.europa.eu/en/databases/anti-muslim-hatred/node/6551  

7 Hate crimes and hate speech: Overview of the situation in Lithuania (Summary) [Neapykantos 

nusikaltimai ir neapykantos kalba: situacijos Lietuvoje apžvalga (Santrauka)],  http://hrmi.lt/wp-

content/uploads/2021/02/HATE-CRIMES-AND-HATE-SPEECH-OVERVIEW-OF-THE-SITUATION-IN-

LITHUANIA.pdf  

http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2010/02/Visuomen%C4%97s-nuostatos-apklausos-rezultatai-20201.pdf
http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2010/02/Visuomen%C4%97s-nuostatos-apklausos-rezultatai-20201.pdf
https://fra.europa.eu/en/databases/anti-muslim-hatred/node/6551
http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2021/02/HATE-CRIMES-AND-HATE-SPEECH-OVERVIEW-OF-THE-SITUATION-IN-LITHUANIA.pdf
http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2021/02/HATE-CRIMES-AND-HATE-SPEECH-OVERVIEW-OF-THE-SITUATION-IN-LITHUANIA.pdf
http://hrmi.lt/wp-content/uploads/2021/02/HATE-CRIMES-AND-HATE-SPEECH-OVERVIEW-OF-THE-SITUATION-IN-LITHUANIA.pdf
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sprendimą, lygybės institucijoms, kaip numatyta Tarybos rekomendacijoje,8 arba jei ES 
iniciatyva dėl privalomų standartų lygybės institucijoms priėmimo būtų priimta su tokia 

konkrečia nuostata. 

Galiausiai, viena iš realių priemonių būtų naujausio gyventojų surašymo ir romų padėties 

Lietuvoje analizė, kurią atliktų pats Tautinių mažumų departamentas. Jei ši priemonė bus 

įgyvendinta gerai ir dalyvaujant visoms suinteresuotoms šalims, ji galėtų sukurti tam tikrą 

pagrindą būsimiems veiksmams. 

Apibendrinant galima teigti, kad romų pilietinė visuomenė pabrėžia, jog su antičigonizmo 

prietarais, diskriminacija ir nusikalstamumu turi būti kovojama, derinant teisines 
priemones ir valdžios institucijų, teisininkų ir teisėsaugos institucijų mokymus, o ne 

atsitiktinai, kaip siūloma dabar. Šis procesas turėtų būti vykdomas kartu su romais, 

siekiant užtikrinti tinkamą jų dalyvavimą, pasitikėjimą ir gebėjimų stiprinimą. 

2.2. Švietimas 

Romų padėtis švietimo srityje Lietuvoje tebėra labai neraminanti, o Veiksmų plane ji nėra 

pakankamai rimtai sprendžiama, nors švietimui skiriamas ypatingas dėmesys. Vienas iš 

Veiksmų plano tikslų apibrėžiamas kaip „romų vaikų skatinimas dalyvauti švietimo 
sistemoje“. Dėl tokios formuluotės visa atsakomybė tenka romų vaikams, užuot nustačius 

kliūtis švietimo sistemoje. 

Romų išsilavinimo lygis skiriasi nuo šalies vidurkio. 2001 m. gyventojų surašymo 

duomenimis, 25 proc. romų nebaigė pradinės mokyklos arba yra neraštingi (šalies vidurkis 

- 4,6 proc.). Ekspertai tvirtina, kad šiuo metu padėtis išlieka nepakitusi.9 Tai, kad romų 
neraštingumo lygis yra daug aukštesnis už šalies vidurkį, tebėra didelė problema. 2001 m. 

atlikus romų, gyvenančių Vilniuje, apklausą paaiškėjo, kad apie 18 proc. romų vyrų ir 35 
proc. romų moterų buvo neraštingi.10 Tos pačios apklausos duomenimis, dauguma romų 

vaikų (69 proc.) nelankė nei ikimokyklinio ugdymo įstaigų (darželių), nei priešmokyklinių 

grupių; be to, romai retai dalyvauja popamokinėje veikloje, o tai apsunkina socialinių 

įgūdžių, kurie padėtų jiems prisitaikyti mokykloje, įgijimą. 

Bendrojo ugdymo įstaigose mokosi vis daugiau romų tautybės moksleivių. Per 

pastaruosius penkerius metus sumažėjo neįgijusių pradinio išsilavinimo arba dar 
besimokančių pradinėse klasėse romų mokinių dalis 10-19 metų amžiaus grupėje (nuo 36 

proc. 2015 m. iki 28 proc. 2020 m.).11  Daugėja romų vaikų, lankančių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigas, mokinių - profesinėse mokyklose ir gimnazijose. 

Tarp romų išlieka tendencija baigti tik 7-8 privalomojo ugdymo klases. 2020 m. 6-15 metų 

amžiaus grupėje šeši procentai nesimokė, palyginimui, 2015 m. šioje grupėje nesimokė 
14 proc. Vis dar išlieka aukštas neraštingumas: 8 proc. vaikų ir jaunimo. Pastebima 

 

8 Article 14 of the Council Recommendation on Involvement of the bodies for the promotion of equal 

treatment [Tarybos rekomendacijos 14 straipsnis. Vienodą požiūrį skatinančių įstaigų dalyvavimas], 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6070-2021-INIT/en/pdf  

9 Šliavaitė, K. (2019). “Kalba, tautinis tapatumas ir lygios galimybės švietime: mokyklų lietuvių, lenkų 

ir rusų mokomosiomis kalbomis bendruomenių požiūriai”, Kultūra ir visuomenė. Socialinių tyrimų žurnalas. 10 

(2): 31-58. ISSN 2029-4573 (Print), ISSN 2335-8777 (Online), http://www.ces.lt/wp-

content/uploads/2010/02/K.Sliavaite_kultura-ir-visuomene_2019_2.pdf  

10 Lietuvos statistikos departamentas (2013 m.) Gyventojai pagal tautybę, gimtąją kalbą ir tikybą. 

Vilnius 

11 Tautinių Mažumų Departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus įsakymas 

dėl Romų integracijos priemonių plano 2022–2023 m. patvirtinimo, p. 2, 

https://tmde.lrv.lt/uploads/tmde/documents/files/%C4%AEsakymas%20d%C4%97l%20Rom%C5%B3%20inte

gracijos%20%C4%AF%20Lietuvos%20visuomen%C4%99%20priemoni%C5%B3%20plano%2020222023%20

patvirtinimo%20%C4%AEV-33%202022-07-01.pdf 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6070-2021-INIT/en/pdf
http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2010/02/K.Sliavaite_kultura-ir-visuomene_2019_2.pdf
http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2010/02/K.Sliavaite_kultura-ir-visuomene_2019_2.pdf
https://tmde.lrv.lt/uploads/tmde/documents/files/%C4%AEsakymas%20d%C4%97l%20Rom%C5%B3%20integracijos%20%C4%AF%20Lietuvos%20visuomen%C4%99%20priemoni%C5%B3%20plano%2020222023%20patvirtinimo%20%C4%AEV-33%202022-07-01.pdf
https://tmde.lrv.lt/uploads/tmde/documents/files/%C4%AEsakymas%20d%C4%97l%20Rom%C5%B3%20integracijos%20%C4%AF%20Lietuvos%20visuomen%C4%99%20priemoni%C5%B3%20plano%2020222023%20patvirtinimo%20%C4%AEV-33%202022-07-01.pdf
https://tmde.lrv.lt/uploads/tmde/documents/files/%C4%AEsakymas%20d%C4%97l%20Rom%C5%B3%20integracijos%20%C4%AF%20Lietuvos%20visuomen%C4%99%20priemoni%C5%B3%20plano%2020222023%20patvirtinimo%20%C4%AEV-33%202022-07-01.pdf
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tendencija, kad vis daugiau romų įsitraukia į neformaliojo ugdymo veiklą - apie 24 proc. 

dalyvauja dienos centruose arba popamokiniuose būreliuose.12 

Tikimasi, kad naujojo 2021 m. surašymo rezultatai bus šiek tiek geresni ir rodys tam tikrą 
pažangą. Tačiau padėtis vis dar kelia nerimą. Pagrindinės problemos, išliekančios švietimo 

srityje, yra šios: 

• Diskriminacija: pokalbių metu respondentai išreiškė didelį susirūpinimą dėl 
diskriminacijos Lietuvos švietimo sistemoje. Jie dalijosi asmenine patirtimi apie 

institucinę diskriminaciją ir kitų mokinių rodomą diskriminaciją, kai romų vaikai 

jautėsi persekiojami ir verčiami keisti mokyklą. Jie taip pat paliudijo, kad mokyklos 
direktoriui įprasta klases, kurias lanko daug romų vaikų, vadinti „čigonų klasėmis“. 

Tokie žodžiai stigmatizuoja romų vaikus, išstumia juos iš ugdymo sistemos.  

• Standartų neatitinkančios mokyklos: romų vaikai dažnai mokosi mokyklose, kurios 

formaliai yra bendrojo ugdymo sistemos dalis (tai nėra specialiosios mokyklos), 

tačiau iš tikrųjų turi blogą reputaciją, jų vengia vidurinioji klasė ir kvalifikuoti  
mokytojai, todėl jos teikia prastos kokybės išsilavinimą, o tai prilygsta 

diskriminacijai.  

• Ankstyvas romų mokinių pasitraukimas iš ugdymo proceso. 

• Paramos trūkumas: dėl to valstybės koordinuojamas atsakas į iššūkius, susijusius 

su romų ugdymo problemomis, yra fragmentiškas ir nuolat nepakankamai 

finansuojamas.  

Apklausti romų PVO atstovai teigė, kad, nepaisant jų nuoseklios advokacijos šiuo klausimu, 
Švietimo ministerija tvirtina, kad ugdymas teikiamas visiems vaikams, o ne atsižvelgiant 

į jų etninę priklausomybę, todėl jokių specialių tikslinių priemonių nereikia. 

PVO nuomone, tikslinės priemonės romų bendruomenei būtų naudingos ilguoju laikotarpiu 
ir turėtų įtakos jų ateičiai. Demografiniai duomenys apie Lietuvos romus rodo, kad didelę 

dalį sudaro jaunimas ir vaikai: 50 proc. sudaro vaikai iki 18 metų. Romams skirtų tikslinių 

priemonių integravimas į kai kurias strategines švietimo politikos kryptis nebuvo 
sėkmingas. Oficialus romų pilietinės visuomenės organizacijų prašymas Tautinių mažumų 

departamentui ir Švietimo ministerijai įtraukti tikslines priemones (susijusias su romais) į 

švietimo politiką, nebuvo sėkmingas. 

Dabartinės Veiksmų plane siūlomos priemonės yra per švelnios ir, PVO nuomone, 

nepakankamos, kad būtų panaikintas dabartinis švietimo atotrūkis. Be to, kaip minėta 
anksčiau, nesprendžiant antičigonizmo problemos, neįmanoma visapusiškai išspręsti šio 

atotrūkio. 

Veiksmų plane siūloma daugiausia dėmesio skirti tam, kad mokykloms ir mokytojams būtų 

teikiama parama dirbant su romų mokiniais nuo ankstyvojo amžiaus, ir užkirsti kelią 

mokyklos lankymo ankstyvam nutraukimui, daugiausia dėmesio skiriant įtraukiančiajam 

ugdymui.  

2.3. Užimtumas  

2017-2020 m. Romų pilietinės stebėsenos ataskaitoje13 nustatyta, kad 2004-2015 m. 

Lietuvoje buvo įgyvendinami keturi romams skirti, ES finansuojami darbo rinkos 

 

12 Ibid 

13 Roma Civil Monitor (2018) Civil society monitoring report on implementation of the national Roma 

integration strategies in Lithuania: Focusing on structural and horizontal preconditions for successful 

implementation of the strategy [Romų pilietinės stebėsena (2018 m.) Pilietinės visuomenės stebėsenos 

ataskaita dėl nacionalinės romų integracijos strategijos įgyvendinimo Lietuvoje: Dėmesys skiriamas 

struktūrinėms ir horizontaliosioms prielaidoms, skirtoms sėkmingai įgyvendinti strategiją], 

https://www.romacivilmonitoring.eu/pdf/rcm-civil-society-monitoring-report-1-lithuania-2017-eprint-fin.pdf  

https://www.romacivilmonitoring.eu/pdf/rcm-civil-society-monitoring-report-1-lithuania-2017-eprint-fin.pdf
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prieinamumo projektai, iš kurių vieną administravo Jungtinių Tautų vystymo programos 
Lietuvos biuras. Ataskaitos duomenimis romų vietos NVO, dalyvavusios įgyvendinant 

projektus, teigia, kad šiuose projektuose buvo gerai atstovaujama romų moterims ir 
jaunimui. Iš viso projektuose dalyvavo 351 romas, iš kurių 73 įsidarbino, o kai kurie tęsė 

mokslus. Šiuo metu vykdomas dar vienas projektas. Visi projektai buvo suderinti su 

„Nacionalinės romų integracijos strategijos“ (NRIS) gairėmis ir buvo įgyvendinami 

glaudžiai bendradarbiaujant su valdžios institucijomis.14 

Nepaisant šių teigiamų pokyčių, pokalbių duomenys rodo, kad romų tautybės žmonėms 

trūksta darbo galimybių ir kad jie patiria diskriminaciją dėl užimtumo. Pokalbių dalyviai 
taip pat dalijosi savo patirtimi apie nuolat jaučiamą diskriminaciją einant į pokalbius dėl 

darbo. 

Veiksmų plane nurodytas vienas konkretus uždavinys, skirtas romų užimtumui ir siūlomos 

penkios konkrečios priemonės šiai sričiai gerinti:  

• Teikti konsultacijas ir informuoti romus apie įsidarbinimo galimybes.  
• Motyvuoti romus kreiptis dėl darbo. 

• Teikti įdarbinimo paslaugas neįgaliesiems.  
• Įgyvendinti aktyvią darbo rinkos politiką.  

• Organizuoti ir vykdyti konsultacijas su psichologais. 

• Skatinti romus naudotis MVĮ skirtomis internetinėmis priemonėmis ir kitomis su 
užimtumu ir verslumu susijusiomis priemonėmis.  

Tačiau šioms priemonėms neskiriama biudžeto lėšų, o atsakingos institucijos yra Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija bei Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kai Tautinių mažumų 

departamentas dalyvauja tik minimaliai. Todėl dar neaišku, kiek realiai įmanoma 

įgyvendinti siūlomas priemones. 

Be to, PVO nuogąstauja, kad, nesprendžiant antičigonizmo - pagrindinės kliūties patekti į 

darbo rinką - problemos, šios priemonės, net ir tuo atveju, jei jos bus įgyvendintos, bus 

nepakankamos. Pavyzdžiui, nėra priemonių, skirtų spręsti institucinės diskriminacijos, 
kurią vykdo darbo biržos, arba darbdavių diskriminacijos, kai romai eina į pokalbius dėl 

darbo, problemas.  

2.4. Sveikatos priežiūra 

Ataskaitose nuolat pažymima, kad Lietuvos romai nesusiduria su didelėmis pagrindinių 
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo problemomis. Tačiau išlieka atotrūkis tarp 

romų ir ne romų sveikatos būklės, gyvenimo trukmės ir ligų, taip pat sveikatos priežiūros 

paslaugų teikėjų romams rodama diskriminacija. Atotrūkis tarp romų ir ne romų yra 
didesnis, kai kalbama apie galimybę naudotis valstybės teikiamomis sveikatos priežiūros 

paslaugomis, kurių neapima bazinis sveikatos draudimas, pavyzdžiui, odontologine 

priežiūra, psichikos sveikatos priežiūra ir kitomis paslaugomis. 

Veiksmų plane numatytas konkretus sveikatos priežiūros uždavinys - didinti romų 

informuotumą apie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Nors šis uždavinys 
nesprendžia visų šios problemos aspektų, PVO jį įvertino kaip tinkamą ir kaip gerą pradžią. 

Tačiau konkrečiai ir vienintelei informuotumo didinimo priemonei trūksta specialaus 

finansavimo.  

 

14 Ibid 
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2.5. Būstas, svarbiausios paslaugos ir teisingumas aplinkosaugos 
srityje 

2017-2020 m. Romų pilietinės stebėsenos ataskaitoje15 būstas buvo įvardytas kaip 

pagrindinė problema. Nuo to laiko ji išlieka viena esminių problemų, su kuriomis susiduria 

romų bendruomenė Lietuvoje. Tačiau šis opus klausimas nenagrinėjamas Veiksmų plane. 

Gyventojų apklausos rezultatų analizė rodo neigiamą požiūrį į romus, kaip etninę grupę, 

su kuria Lietuvos gyventojai labiausiai nenorėtų gyventi kaimynystėje ar dirbti vienoje 

darbovietėje.16  Šis tyrimas nerodo jokio pagerėjimo, tik kintamumą. 

Ataskaita „Antroji apklausa dėl mažumų ir diskriminacijos padėties Europos Sąjungoje 

(EU-MIDIS II)“: romai - atskiros išvados“ rodo, kad 80 proc. apklaustų romų gresia 
skurdas, palyginti su 17 proc. ES vidurkiu. Trisdešimt procentų gyvena namų ūkiuose, 

kuriuose nėra vandentiekio vandens, o 46 proc. neturi vidaus tualeto, dušo ar vonios.17 

2020 m. didžiausia Baltijos šalyse romų gyvenvietė - Kirtimų romų gyvenvietė, vadinama 

„taboru“, buvo galutinai nugriauta, nes buvo pastatyta neteisėtai. Iki nugriovimo nebuvo 

nustatyta tvarka, pagal kurią gyvenvietėje gyvenusiems asmenims būtų suteiktas naujas 
būstas, todėl romų šeimoms teko pačioms susirasti naujus namus. Net jei Vilniaus 

savivaldybė siūlo kompensacijas už butų ar namų nuomą, dėl atviros diskriminacijos romai 

dažnai negali išsinuomoti būsto ir pasinaudoti savivaldybės parama. 

Būsto ir jam skirtos paramos suteikimas priklauso savivaldybių kompetencijai, taigi PVO 

supranta, kad Tautinių mažumų departamento galimybės veikti šioje srityje yra ribotos. 
Vis dėlto, atsižvelgdamos į šios problemos rimtumą ir ilgalaikes diskusijas šia tema, PVO 

tikisi sulaukti bent jau tam tikros padėties analizės kartu su rekomendacijomis ir raginimu 

imtis veiksmų, o ne visiško dėmesio nerodymo.  

2.6. Socialinė apsauga  

Daugumai romų šeimų Lietuvoje socialinė pašalpa yra vienintelis pajamų šaltinis. 

PVO dažnai veikia kaip tarpininkai tarp valstybės institucijų ir romų, kai reikia gauti 

pašalpas ir kitokią paramą: PVO gali teikti informaciją, padėti arba tiesiog palaikyti 
pareiškėją šiame procese. Kaip kritinę specifinę problemą Lietuvoje jie įvardija darbo 

užmokesčio ir socialinių išmokų disbalansą. Maži atlyginimai kartais būna mažesni už 

išmokas ir jų nepakanka pragyvenimui. Didesnių šeimų, kuriose visi gauna socialines 

išmokas, nariai nėra motyvuoti dirbti, nes jų pajamos iš pašalpų būtų didesnės. 

Veiksmų plane nenumatyta jokių konkrečių priemonių šioms problemoms spręsti. 

 

15 Roma Civil Monitor (2018). Civil society monitoring report on implementation of the national Roma 

integration strategies in Lithuania: Focusing on structural and horizontal preconditions for successful 

implementation of the strategy [Romų pilietinės stebėsena (2018 m.), Pilietinės visuomenės stebėsenos 

ataskaita dėl nacionalinės romų integracijos strategijos įgyvendinimo Lietuvoje: Dėmesys skiriamas 

struktūrinėms ir horizontaliosioms prielaidoms, skirtoms sėkmingai įgyvendinti strategiją], 

https://www.romacivilmonitoring.eu/pdf/rcm-civil-society-monitoring-report-1-lithuania-2017-eprint-fin.pdf  

16 Romų platforma [Roma Platform]: Lithuania’s society attitudes survey [Lietuvos visuomenės 

nuostatų apklausa], http://www.romuplatforma.lt/en/lithuanias-society-attitudes/  

17 Second European Union Minorities and discrimination Survey Roma – Selected findings (2016) 

[Antroji apklausa dėl mažumų ir diskriminacijos padėties Europos Sąjungoje (EU-MIDIS II)“: romai - atskiros 

išvados“: https://www.romacivilmonitoring.eu/pdf/rcm-civil-society-monitoring-report-1-lithuania-2017-eprint-

fin.pdf  

https://www.romacivilmonitoring.eu/pdf/rcm-civil-society-monitoring-report-1-lithuania-2017-eprint-fin.pdf
http://www.romuplatforma.lt/en/lithuanias-society-attitudes/
https://www.romacivilmonitoring.eu/pdf/rcm-civil-society-monitoring-report-1-lithuania-2017-eprint-fin.pdf
https://www.romacivilmonitoring.eu/pdf/rcm-civil-society-monitoring-report-1-lithuania-2017-eprint-fin.pdf
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2.7. Socialinės paslaugos  

Lietuva nesusiduria su didelėmis problemomis šioje srityje, nes socialinės paslaugos yra 

lengvai prieinamos. Be to, kiekviena patirianti socialinę riziką romų šeima gali gauti 

socialinę atvejo vadybą ir paramą.  

Problema yra žemas socialinės paramos veiksmingumo lygis. Tai svarbiausia sritis, kurios 
vis dar trūksta Veiksmų plane. Su romų bendruomene dirbantys socialiniai padėjėjai neturi 

pakankamai kompetencijos, įgaliojimų, įrankių ir lėšų. 

PVO siūlo sutelkti dėmesį į socialinių paslaugų kokybės gerinimą, tačiau šis pasiūlymas 

nebuvo įtrauktas į dabartinį Veiksmų planą.  

2.8. Vaiko apsauga  

Lietuva šioje srityje susiduria su didelėmis problemomis, daugiausia jų kyla Vilniaus 

regione. Ilgą laiką Kirtimų romų gyvenvietė Vilniuje buvo laikoma narkotikų platinimo 
vieta. Teigiama, kad nemažai romų namų ūkių turi šeimos narių, kurie įvairiais būdais bent 

iš dalies yra įsitraukę į šią nusikalstamą veiklą. Daugeliu atvejų, kai tėvams buvo pateikti 

kaltinimai dėl nusikalstamos veikos, vaikai buvo paimami iš šeimų ir perduodami į vaikų 
namus. Deja, šiuo metu viešai nėra tikslios statistikos ar išsamios informacijos apie tokių 

atvejų skaičių, taip pat nėra labai išsamios informacijos apie tai, kas nutinka vaikams, jei 

tėvai pripažįstami kaltais dėl jiems pateiktų kaltinimų nusikalstama veika. 

Teoriškai Lietuvos įstatymai draudžia nuteistą pilietį skirti vaiko globėju, net jei kalbama 

apie artimiausią giminaitį - močiutę, tetą ir pan. Kalbant apie nuteistus nepilnamečius, 
atlikę bausmę jie gali grįžti į šeimą. Tačiau dažnai dėl antivisuomeninių nuostatų prokurorai 

reikalauja maksimalių kaltinimų, su kuriais dažniausiai sutinka teisėjas. 

Kita problema - tinkamai neregistruojami šeimos ryšiai, kai globa nustatoma 
artimiausiems giminaičiams. Tokiais atvejais, kai artimųjų giminaičių nėra, teisiniu 

požiūriu vaikas laikomas našlaičiu ir valstybės globos funkcijas atlieka Valstybės vaiko 
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri, 

jos nuomone, veikia vaikų interesais. Todėl romų broliai ir seserys dažnai atskiriami vieni 

nuo kitų, nepaisant aktyvių PVO ir romus palaikančių valdžios struktūrų protestų. 

Šis klausimas, kurį PVO įvardijo, kaip svarbiausią vaiko apsaugos srityje, Veiksmų plane 

nepaminėtas ir nesiūlomos jokios priemonės, kaip labiau struktūriškai spręsti šią 

problemą. 

2.9. Romų meno, kultūros ir istorijos (žinomumo) skatinimas  

Palyginti su anksčiau nagrinėtais klausimais, ši sritis Lietuvoje yra gana gerai 

koordinuojama. PVO apklausos dalyviai sutiko, kad Tautinių mažumų departamento 

organizuojama veikla vykdoma labai gerai. Tačiau dėl labai riboto finansavimo veiklos 

mastas ir poveikis išlieka nedideli. 

Kaip minėta anksčiau, romų įvaizdis Lietuvoje vis dar yra labai neigiamas, o bendruomenė 
dažnai tampa socialinių ir pagrindinių žiniasklaidos priemonių auka ir stigma. Be to, būtina 

plėtoti kultūrų įvairovę ir didinti informuotumą, nes, PVO nuomone, tai padeda mažinti 

tokią stigmą. 

Nors Veiksmų planas šioje srityje numato konkrečius tikslus ir priemones, PVO nemano, 

kad dvejiems metams skirtas maždaug 80 000 EUR biudžetas yra pakankamas esminiams 

pokyčiams įgyvendinti. Taip pat svarbu nepamiršti, kad šiuo metu tai lieka viena iš 
nedaugelio sričių (palyginti su būstu, sveikata ir užimtumu), kurioje Tautinių mažumų 

departamentas turi įgaliojimus atlikti svarbius pokyčius ir imtis vadovaujančio vaidmens. 

PVO palankiai vertina priemonę - informacijos apie romų istoriją (įskaitant holokaustą) ir 

kultūrą įtraukimą į bendrojo ugdymo programas. Belieka laukti, kaip ši priemonė bus 

įgyvendinta. 
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3. NUMATOMAS VEIKSMINGUMAS 

3.1. Suderinamumas su susijusiomis vidaus ir Europos politikos 
kryptimis  

Veiksmų planas nepakankamai suderintas su naujuoju ES romų strateginiu planu. 

Didžiausias Veiksmų plano trūkumas - nepakankamos sąsajos su kitomis nacionalinėmis 
politikos kryptimis. Jis turėtų būti laikomas sudedamąja visų kitų politikos sričių ir paslaugų 

dalimi, o atitinkami suinteresuoti subjektai turėtų užtikrinti gerą tarpusavio veiklos 

koordinavimą. Tačiau Veiksmų plano įgyvendinimą koordinuoja Tautinių mažumų 
departamentas, o jo veikla nėra integruota į kitų susijusių suinteresuotų subjektų,  

pavyzdžiui, savivaldybių ir ministerijų, planus. 

Be to, PVO pabrėžia, kad Veiksmų planas turėjo būti susietas su platesnio masto 

tarptautinėmis ir regioninėmis žmogaus teisių konvencijomis, kurios įgyvendinamos 

nacionaliniu lygmeniu. 

3.2. Atsakomybė už NRSP koordinavimą ir stebėseną  

Tautinių mažumų departamentas yra atsakingas už Veiksmų plano koordinavimą ir 
stebėseną. Nors ši institucija turi ilgametę darbo patirtį, sprendžiant romų problemas ir 

yra sukaupusi daug specialių žinių daugeliu klausimų, platesniame Veiksmų plano 
koordinavimo ir įgyvendinimo užtikrinimo kontekste ši institucija neturi pakankamai 

politinės įtakos kitoms institucijoms ir suinteresuotiems subjektams. 

Vyriausybė nepakankamai remia Veiksmų plano įgyvendinimą, o PVO nerimauja, kad, kaip 
ir ankstesniais metais, Veiksmų plano įgyvendinimas bus apribotas tik tam tikra kultūrine 

ir kita mažai reikšminga veikla, kurią kontroliuoja Tautinių mažumų departamentas ir 
pačios PVO. Kai kalbama apie aktualesnius, pavyzdžiui, būsto, švietimo ir sveikatos 

apsaugos klausimus, atitinkamos ministerijos nedalyvauja ir nerodo jokio ypatingo 

suinteresuotumo labiau įsitraukti ar įsipareigoti juos spręsti. 

3.3. Plano kokybė  

Veiksmų planas parengtas dvejiems metams (2022-2023 m.). Ši ataskaita buvo rašoma 
š.m. liepos mėn., kai iki 2022 m. pabaigos lieka nedaug laiko, todėl kai kurie uždaviniai 

tikriausiai bus perkelti kitiems metams. Plane numatytos priemonės paskirstytos 2022-

2023 m., tačiau nenurodyta, kada tais metais ir kokia tvarka jos bus įgyvendinamos. 

3.4. Finansavimas  

PVO vieningai teigia, kad sėkmingam šio Veiksmų plano įgyvendinimui ir (arba) 

reikšmingam romų padėties pokyčiui Lietuvoje trūksta lėšų.  

2014-2020 m. laikotarpiui Lietuvai iš viso skirta 6,8 mlrd. eurų ES lėšų, iš kurių 4,7 mlrd. 
eurų - iš Europos socialinio fondo (ESF) ir Europos regioninės plėtros fondo (ERPF). 

Duomenų apie naujojo 2021-2027 m. planinio laikotarpio asignavimus nėra, tačiau ne 
mažiau kaip 24,2 proc. lėšų bus skiriama ESF, iš kurių ne mažiau kaip 20 proc. bus 

skiriama socialinei įtraukčiai skatinti ir kovai su skurdu. Iš pastarosios sumos taip pat 

galėtų būti finansuojamos su romais susijusios priemonės.18 

Veiksmų plano priėmimas nereiškia, kad romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo veiklai bus 

skirtas papildomas finansavimas. Veiksmų plane nurodomos pinigų sumos, kurias TMD bet 

 

18 EU funding for Roma integration (Lithuania) [Romų integracijai skirtas ES finansavimas (Lietuva)], 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-

inclusion-eu-country/roma-inclusion-lithuania_en  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-inclusion-eu-country/roma-inclusion-lithuania_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-eu/roma-inclusion-eu-country/roma-inclusion-lithuania_en


 NUMATOMAS VEIKSMINGUMAS 

 20 

kuriuo atveju gautų, dėl to finansavimo požiūriu Veiksmų planas nesukuria jokios 
pridėtinės vertės. Todėl PVO sunerimę, kad ypač tos priemonės, kurių finansavimas 

nenurodytas, bus tiesiog pamirštos. Be to, tos priemonės, kurioms skirtas finansavimas, 
nėra susijusios su jokia papildoma veikla, o tik su įprastine veikla, kuri būtų vykdoma bet 

kuriuo atveju. 

Kitos institucijos - Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija, Kultūros 
ministerija, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Nacionalinė švietimo agentūra, 

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Narkotikų, tabako ir 

alkoholio kontrolės departamentas, visuomenės sveikatos biurai planuoja įgyvendinti savo 

priemones iš savo lėšų. 

3.5. Stebėsena ir vertinimas  

Veiksmų plane pateikiami kai kurie rodikliai apie asmenis, kurie dalyvauja tam tikrose 

priemonėse arba kuriems jos turi įtakos, ir šiais rodikliais būtų galima remtis ateityje 
atliekant vertinimą. Veiksmų plane nėra išsamios stebėsenos ir vertinimo sistemos, o tik 

keletas ad hoc nuorodų į galimus tikslinius rodiklius. Tačiau kadangi šie rodikliai daugeliu 

atvejų yra gana kuklūs (pavyzdžiui, mokymuose dalyvauja maždaug 20 žmonių grupė), 

negalima teigti, kad tai turi reikšmingos įtakos visai bendruomenei. 

3.6. Numatomo veiksmingumo ir tvarumo vertinimas  

Remiantis duomenų analize, galima teigti, kad visi respondentai turi tam tikrų abejonių 

dėl Veiksmų plano veiksmingumo ir tvarumo. Kaip jau minėta ankstesniuose skirsniuose, 
PVO nemano, kad šis Veiksmų planas laikytinas kokybiškai parengtu dokumentu dėl šių 

veiksnių: 

• „Iš viršaus į apačią“, o ne dalyvavimu grindžiamas metodas. 
• Griežtų priemonių trūkumas - vietoj jų siūlomos švelnios priemonės, kurių 

nepakanka. 
• Neaiškus su priemonėmis susijęs biudžetas; kai kurioms priemonėms biudžetas 

apskritai nesiūlomas. 

• Neaiškus koordinavimo mechanizmas. 
• Informacinio dokumento, konsultacijų ir (arba) tyrimų trūkumas: priemonės 

pateikiamos be paaiškinimų ar pagrindimo. Nors daugumai jų PVO pritaria, 
neaiškus jų prioritetų nustatymo metodas.  

• Nepaminėtos itin svarbios, PVO nuomone, temos: antičigonizmas ir būstas, ir tai 

tik kelios iš jų. Kaip minėta anksčiau, šios temos galėjo būti nustatytos sukūrus 

tinkamą dalyvavimu grindžiamą konsultacijų procesą. 

Manoma, kad daugeliu atvejų Veiksmų planas yra labiau simbolinis dokumentas, o ne 

realaus poveikio strategija, nepaisant daugelio bandymų tai pakeisti. Iš dalies problema 
kyla dėl to, kad romų bendruomenė Lietuvoje yra tokia maža, kad nesulaukia politinio 

susidomėjimo. Vis dėlto, nepaisant pačios bendruomenės dydžio, planuojamų veiksmų 
apimtis yra maža, palyginus su problemos dydžiu. ES romų strateginis planas yra gera 

priemonė ir galėtų padėti pagerinti padėtį, jei ji būtų tinkamai įgyvendinama ir stebima - 

taikant griežtas priemones, skiriant atitinkamą biudžetą ir vykdant institucijai, turinčiai 

pakankamai politinių svertų, kad įtrauktų atitinkamus suinteresuotus subjektus. 
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4. DERINIMAS SU ES ROMŲ INTEGRACIJOS 

STRATEGIJA  

4.1. Romų įvairovės atskleidimas   

Veiksmų plane siūlomos tam tikros priemonės romų jaunimo ir romų moterų klausimams 
spręsti. Tačiau jų nepakanka, siekiant atskleisti visą Lietuvos romų bendruomenės (kad ir 

kokia maža būtų) įvairovę.         

Nedidelis romų bendruomenės skaičius dažnai naudojamas kaip pateisinimas neremti 

probleminių ar jautrių grupių, pavyzdžiui, neįgalių romų ar LGBTQIA+, dėl kultūrinių 

priežasčių - daugelis šių klausimų Lietuvos romų bendruomenėje yra tabu. Taip pat reikia 
daugiau kalbėti apie romų vaikus globos įstaigose, romų kalinius, romus, turinčius 

priklausomybę nuo psichoaktyviųjų medžiagų, ir psichikos sveikatos problemų turinčius 
romus. Paslaugų ir paramos sistema dažnai nepripažįsta specifinių šių pogrupių poreikių, 

o patys romai bijo paslaugų arba jomis nepasitiki. 

Galios santykiai, grindžiami statusu, amžiumi ir lytimi, gali sukurti situaciją, kai rengiant, 
įgyvendinant ir stebint Veiksmų planą bus girdimi tik garsiausi romų bendruomenės balsai. 

Todėl vidinė lygybė tarp romų nepasiekiama ir lieka apleistų pogrupių. Valdžios institucijų 
- šiuo atveju Tautinių mažumų departamento - pareiga yra atsižvelgti į diskriminacijų 

susikirtimą ir remti tuos, kurie susiduria su daugialype ir tarpsektorine diskriminacija ir 

nelygybe, nors patys romai ir net daugelis PVO Lietuvoje dar nežino apie šių pogrupių 

poreikius. 

4.2. Bendrųjų ir tikslinių metodų derinimas  

Veiksmų plane daugiausia dėmesio skiriama tiksliniams metodams ir nepakankamai 

atsižvelgiama į bendruosius metodus, siekiant visapusiškai jais pasinaudoti ir užtikrinti, 

kad romai būtų tinkamai įtraukti į esamas programas ir gautų iš jų naudos. 

4.3. Tarybos rekomendacijoje pateiktų įrankių naudojimas  

Šiuo metu Veiksmų planas nėra labai gerai suderintas su kitomis politikos kryptimis ir su 

pačiu ES romų strateginiu planu.  
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS  

„Nacionalinį romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2022-2023 metų planą“ sudaro 

atskiros įvairių suinteresuotųjų subjektų pasiūlytos priemonės. Jis nėra ankstesnių 

programų ir planų tęsinys, nes nebuvo grindžiamas nei jų vertinimu, nei pokyčių analize. 

Veiksmų plane siūlomos priemonės neatitinka nei Tarybos rekomendacijose, nei ES romų 

lygybės, įtraukties ir dalyvavimo strateginiame plane siūlomų gairių. 

Veiksmų plano trūkumai visų pirma susiję su tuo, kad nebuvo atlikta pakankamai tyrimų 

romų padėčiai analizuoti ir vertinti, o romų bendruomenė ir PVO nuo pat pradžių nebuvo 

įtrauktos į Veiksmų plano rengimo procesą. Teminiu požiūriu Veiksmų plane nesvarstomos 
jokios politikos sritys, išskyrus romų istoriją ir kultūrą, o opiausios problemos, tokios kaip 

antičigonizmas ir būstas, nenagrinėjamos. Galiausiai, nesant tinkamo, specialiai tam skirto 

biudžeto, Lietuvos romų Veiksmų planas tebėra deklaratyvus dokumentas. 

Rekomendacijos nacionalinėms institucijoms  

1. Antičigonizmo sąvoka ir kova su juo turėtų būti įtraukta į strategiją, nes 
dauguma romų susiduria su rasine diskriminacija kasdienėse situacijose ir 

visose gyvenimo srityse. Į strategiją reikėtų įtraukti galimybes gauti būstą ir 

teises į būstą bei suteikti šių sričių sprendimui pirmenybę. 

2. Vyriausybė turėtų skubiai kreiptis į ES Pagrindinių teisių agentūrą (PTA), kad 

būtų atliktas nacionalinis tyrimas dėl romų padėties visose gyvenimo srityse, 
kurio rezultatus galima būtų naudoti kaip atskaitos tašką vertinant NRSP 

įgyvendinimą. 

3. NRSP įgyvendinimui turėtų būti skiriamos finansinės lėšos iš nacionalinio 
valstybės biudžeto (jei reikia, papildoma ES lėšomis). Skiriamo biudžeto dydis 

parodys politikos kryptims teikiamą prioritetą ir lems jų sėkmę. 

4. Veiksmų planas turėtų būti labiau integruotas į kitas nacionalinės politikos sritis 
ir paslaugas, kad būtų užtikrinti įvairių susijusių suinteresuotųjų subjektų 

įsipareigojimai ir dalyvavimas. Taip pat ir NRSP turėtų būti suderintas su 
atitinkamomis Lietuvos ratifikuotomis žmogaus teisių konvencijomis ir 

standartais. 

Rekomendacijos Europos institucijoms  

5. ES Pagrindinių teisių agentūra turėtų bendradarbiauti su Lietuva, siekiant 

tinkamai apibrėžti politikos tikslus ir nustatyti atitinkamus romų lygybės, 
įtraukties ir dalyvavimo struktūrinius, proceso ir rezultatų rodiklius, kurie geriau 

atitiktų romų padėtį Lietuvoje. 

Rekomendacijos pilietinei visuomenei  

6. Mobilizuotis, kad romų problemos Lietuvoje taptų labiau matomos; parengti 

struktūrizuotą dokumentą, kuriame būtų įvardytos pagrindinės problemos ir 
kuriuo remdamasis Tautinių mažumų departamentas galėtų siūlyti atitinkamas 

politines priemones, kurių nebūtų galima lengvai atmesti. 

7. Atidžiai įvertinti įvairių pažeidžiamų socialinių kategorijų (įskaitant asmenis, 
piktnaudžiaujančius narkotinėmis medžiagomis, globojamus vaikus, vienišus 

tėvus, neįgaliuosius ir daugelį kitų) padėtį romų bendruomenėje ir pasiūlyti 

atitinkamoms institucijoms konkrečias priemones. 

8. Aktyviau dalyvauti politiniame dialoge, didinti informuotumą ir bendradarbiauti 

su ne romų PVO, kurios turi daug patirties skatinant apginti pažeidžiamų 

asmenų teises ir siekiant, kad jų balsas būtų išgirstas. 
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Rekomendacijos kitiems suinteresuotiems subjektams  

9. Mokslininkai, politikai ir žiniasklaida turi pakeisti stereotipines ir neigiamas 

nuostatas apie romų bendruomenę, kaip socialiai marginalizuotą grupę, į 

neutralesnį ir nešališkesnį požiūrį. 

10. Savivaldybės turėtų įtraukti romus į lygybės veiksmų planų, kurie yra svarbi 

struktūrinio rasizmo ir paslėptos diskriminacijos nustatymo, prevencijos ir 
kovos su jais priemonė, rengimą, kad būtų atidžiai atsižvelgta į tiesiogiai 

nelygybę ir diskriminaciją patiriančių asmenų rūpesčius ir problemas. 

11. Lygybės institucija turėtų plačiau įvertinti romų diskriminaciją įvairiose 
gyvenimo srityse ir tiesiogiai bendradarbiauti su vietos ir nacionalinėmis 

valdžios institucijomis, įskaitant Seimą, kad būtų pasiūlytos politinės priemonės 
ir iniciatyvos, skirtos didesnei lygybei pasiekti ir veiksmingiau užkirsti kelią 

diskriminacijai. Be to, Lygybės institucija turėtų teikti pirmenybę didesniam 

sprendimų priėmėjų ir plačiosios visuomenės informuotumui apie būtinybę 

kovoti su antičigonizmu. 
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PRIEDAS: PROBLEMŲ IR SĄLYGŲ SĄRAŠAS 

Kova su antičigonizmu ir diskriminacija  

Problemos ir sąlygos  Reikšmingumas: 

 

Nustatytos pagal 

strategiją:  

 

Priemonės, 

skirtos šiai 

problemai 

spręsti: 

Nustatyti tikslai:  

 

Antičigonizmas 

nacionalinėse politikos 
strategijose nėra 

laikomas konkreti 

problema  

Reikšminga  

problema  

Nenustatyta  

 

Yra, bet 

nepakankamai 

 

Nepakankamai 

 

Prietarai, susiję su 

romais 

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

 

Yra, bet 

nepakankamai 

 

Nepakankamai 

 

Neapykantos 

nusikaltimai prieš 

romus 

 

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

 

Pakankamos, 

tačiau 

tobulintinos  

Pakankami, tačiau 

tobulintini  

 

Neapykantos kalba 
romų atžvilgiu ir prieš 

juos (internete ir kitur) 

 

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 
nepakankamai 

išanalizuota  

 

Yra, bet 

nepakankamai 

 

Nepakankamai 

 

Žemas apsaugos nuo 

diskriminacijos 

veiksmingumas  

 

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

 

Yra, bet 

nepakankamai 

 

Nepakankamai 

 

Segregacija švietimo, 

būsto ar viešųjų 

paslaugų teikimo 

srityse  

 

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

 

Yra, bet 

nepakankamai 

 

Nepakankamai 

 

Priverstinis 

iškeldinimas ir 

griovimas, dėl kurių 
atsiranda benamystė, 

netinkamas būstas ir 

socialinė atskirtis.  

 

Neaktualu 
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Asmuo be pilietybės, 

nėra asmens tapatybės 

dokumentų 

  

Neaktualu 

 

   

Netinkamas ir 

diskriminacinis policijos 

elgesys   

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

 

Pakankamos, 

tačiau 

tobulintinos 

Pakankami, tačiau 

tobulintini  

 

Kliūtys, trukdančios de 

facto naudotis ES teise 

laisvai judėti  

 

Neaktualu 

 

   

Švietimas 

Problemos ir sąlygos  Reikšmingumas: 

 

Nustatytos 

pagal 

strategiją:  

 

Priemonės, 

skirtos šiai 

problemai 

spręsti: 

Nustatyti tikslai:  

 

Trūksta teikiamų ir 

prieinamų 

priešmokyklinio 

ugdymo ir 

ikimokyklinio ugdymo 

ir priežiūros paslaugų 

romams. 

 

Nežymi problema 

 

Nenustatyta  

 

Nėra  Nėra 

Prastesnė 
priešmokyklinio 

ugdymo ir 

ikimokyklinio ugdymo 

ir priežiūros paslaugų 

kokybė romams  

 

Nežymi problema 

 

Paminėta, tačiau 
nepakankamai 

išanalizuota  

 

Yra, bet 

nepakankamai 

 

Pakankami, tačiau 

tobulintini  

Didelė asmenų, 

nutraukiančių 

mokymąsi nebaigus 

pradinio ugdymo, dalis   

 

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

 

Pakankamos, 

tačiau 

tobulintinos  

Pakankami, tačiau 

tobulintini  

Ankstyvas vidurinio 

išsilavinimo 

nutraukimas  

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

Pakankamos, 

tačiau 

tobulintinos  

Pakankami, tačiau 

tobulintini  
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Vidurinis išsilavinimas 

ir (arba) profesinis 

mokymas neatitinka 

darbo rinkos poreikių  

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta  Nėra  Nėra  

Netinkamas romų 

mokinių perkėlimas į 

specialiojo ugdymo 

įstaigas  

 

Nežymi problema Nenustatyta  Nėra  Nėra  

Romų mokinių 

segregacija švietimo 

srityje  

 

Nežymi problema Nenustatyta  Nėra  Nėra  

Didesnis švietimo 

sistemos 

selektyvumas, kuris 

lemia romų ar kitų 

mažiau galimybių 

turinčių mokinių 

susitelkimą prastesnės 

kokybės švietimo 

įstaigose  

 

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

 

Pakankamos, 

tačiau 

tobulintinos 

Pakankami, tačiau 

tobulintini  

 

Ribotos galimybės įgyti 

antrąjį išsilavinimą, 

dalyvauti suaugusiųjų 

švietime ir lavintis visą 

gyvenimą.  

 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Ribota galimybė 

mokytis internetu ir 
nuotoliniu būdu bei 

ribota parama, jei 

švietimo ir mokymo 

įstaigos uždaromos, 

kaip atsitiko 

koronaviruso 

pandemijos metu.  

 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Žemas mokinių 
skaitmeninių įgūdžių ir 

kompetencijų lygis bei 

ribotos jų tobulinimo 

galimybės  

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    
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Žemas suaugusiųjų 

skaitmeninių įgūdžių ir 

kompetencijų lygis bei 
ribotos jų tobulinimo 

galimybės  

 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Užimtumas 

Problemos ir sąlygos  Reikšmingumas: 

 

Nustatytos 

pagal 

strategiją:  

 

Priemonės, 

skirtos šiai 

problemai 

spręsti: 

Nustatyti tikslai:  

 

Sunkiai prieinamos 

valstybinio įdarbinimo 

paslaugos arba žemas 

jų veiksmingumas  

 

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

 

Pakankamos, 

tačiau 

tobulintinos  

Pakankami, tačiau 

tobulintini  

Nedirbantis, 

nesimokantis ir 

mokymuose 

nedalyvaujantis 

jaunimas (NEET)  

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

 

Pakankamos, 

tačiau 

tobulintinos  

Pakankami, tačiau 

tobulintini  

Menkos galimybės 

mokytis 

(persikvalifikuoti), 

mokytis visą gyvenimą 

ir tobulinti įgūdžius  

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

Pakankamos, 

tačiau 

tobulintinos  

Pakankami, tačiau 

tobulintini  

Darbdavių darbo 

rinkoje vykdoma 

diskriminacija  

 

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

Pakankamos, 

tačiau 

tobulintinos  

Pakankami, tačiau 

tobulintini  

Prekybos žmonėmis ir 

priverstinės 

prostitucijos rizika 

romų tautybės 

moterims ir 

mergaitėms iš 

nepasiturinčių regionų 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta  

 

Nėra  Nėra  

Pirminės darbo rinkos 

galimybes pakeičia 

viešieji darbai 

Neaktualu 
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Kliūtys ir paskatos 

įsidarbinti (pvz., 

įsiskolinimai, mažos 

darbo pajamos, 
palyginti su 

socialinėmis 

pajamomis) 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta  

 

Nėra  Nėra  

Aktyvinimo priemonių, 

užimtumo paramos 

stoka 

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

 

Pakankamos, 

tačiau 

tobulintinos 

Pakankami, tačiau 

tobulintini  

 

Sveikatos priežiūra 

Problemos ir sąlygos  Reikšmingumas: 

 

Nustatytos 

pagal 

strategiją:  

 

Priemonės, 

skirtos šiai 

problemai 

spręsti: 

Nustatyti tikslai:  

 

Neįtraukimas į 
valstybinio sveikatos 

draudimo sistemą 

(įskaitant asmenis be 

pilietybės, trečiųjų šalių 

piliečius arba ES 

mobiliuosius asmenis). 

 

Neaktualu 

 

   

Prasta sveikatos 

priežiūros paslaugų 
pasiūla ir (arba) 

prieinamumas 

(įskaitant lėšų 

sveikatos priežiūros 

išlaidoms savo lėšomis 

padengti trūkumą). 

 

Nežymi problema 

 

Nenustatyta  

 

  

Ribotos galimybės 

gauti skubios pagalbos 

paslaugas  

 

Neaktualu 

 

   

Ribotos galimybės 

gauti pirminės 

sveikatos priežiūros 

paslaugas  

Neaktualu 

 

   

Ribotos galimybės 

gauti prenatalinės ir 

postnatalinės priežiūros 

Nežymi problema Nenustatyta    
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paslaugas  

Ribotos galimybės 

gauti su sveikata 

susijusią informaciją  

 

Nežymi problema Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

Pakankamos, 

tačiau 

tobulintinos  

Pakankami, tačiau 

tobulintini  

Sunkiai prieinama 

prevencinė priežiūra 

(skiepijimas, patikros, 

tyrimai, informuotumo 

apie sveiką gyvenseną 

didinimas) 

 

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

Pakankamos, 

tačiau 

tobulintinos  

Pakankami, tačiau 

tobulintini  

Sunkiai prieinamos 
lytinės ir (arba) 

reprodukcinės 

sveikatos priežiūros ir 

šeimos planavimo 

paslaugos  

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta  Nėra  Nėra  

Konkrečios kliūtys, 

trukdančios užtikrinti 

geresnę sveikatos 

priežiūrą 
pažeidžiamoms 

grupėms, pavyzdžiui, 

pagyvenusiems 

romams, neįgaliems 

romams, LGBTI ir kt.  

Nežymi problema Nenustatyta    

Diskriminacija ir (arba) 

antičigonizmas 

sveikatos priežiūros 

srityje (pvz., atskirtos 

paslaugos, priverstinė 

sterilizacija) 

Nežymi problema Nenustatyta  

 

  

Nepripažinta istorinė 

neteisybė, pavyzdžiui, 

priverstinė sterilizacija.  

Neaktualu 

 

   

Kovos su galimais ligų 

protrūkiais 

marginalizuotose ar 

atokiose vietovėse ir jų 

prevencijos priemonių 

nelygybė  

 

Neaktualu 
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Būstas, svarbiausios paslaugos ir teisingumas aplinkosaugos srityje 

Problemos ir sąlygos  Reikšmingumas: 

 

Nustatytos 

pagal 

strategiją:  

 

Priemonės, 

skirtos šiai 

problemai 

spręsti: 

Nustatyti tikslai:  

 

Prastas fizinis būsto 

saugumas (sugriuvęs 

arba lūšnynų būstas). 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Geriamojo vandens 

trūkumas 
Nežymi problema 

 

Nenustatyta    

Galimybių naudotis 

sanitarinėmis 

paslaugomis trūkumas  

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Galimybių naudotis 

elektra trūkumas 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Ribotas viešasis atliekų 

surinkimas arba jo 

nebuvimas  

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Ribotos šildymo 

galimybės (šeimos 

negali šildyti visų 

patalpų ir (arba) visą 

laiką, kai to reikia) 

arba šildymui 

naudojamos kietosios 

atliekos 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Nuosavybės teisės 

garantijų trūkumas 

(teisinės nuosavybės 

teisės nėra aiškios ir 

saugios) 

Reikšminga  

problema 
Nenustatyta    

Socialinio būsto stoka 

arba ribotos galimybės 

gauti socialinį būstą 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Perpildymas (šeimoms 

skirta erdvė ir (arba) 

kambariai) 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Su būstu susiję 

įsiskolinimai, dėl kurių 

gali tekti išsikraustyti 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    



 

 32 

Būstas segreguotose 

gyvenvietėse ir (arba) 

rajonuose 

Nežymi problema Nenustatyta    

Būstas neoficialiose ar 
nelegaliose 

gyvenvietėse ir (arba) 

rajonuose 

Nežymi problema Nenustatyta    

Pavojingų veiksnių 

poveikis (gyvenimas 

vietovėse, kuriose 

gresia stichinės 

nelaimės, arba aplinkai 

pavojingose vietovėse) 

Neaktualu 

 

   

Ribotos galimybės 

naudotis viešuoju 

transportu arba šios 

galimybės nebuvimas 

Reikšminga  

problema 
Nenustatyta    

Ribota prieiga prie 

interneto (pvz., prieiga 

prie viešojo interneto) 

arba prieigos 

nebuvimas 

Punktai 

nepasiturinčiose 

vietovėse, vietovėse, 

kuriose nėra 

plačiajuosčio interneto 

ryšio 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Ribotos galimybės 

naudotis žaliosiomis 

erdvėmis arba šių 

galimybių nebuvimas  

Nežymi problema Nenustatyta    

Romai išstumti iš 

demokratijos 

aplinkosaugos srityje 

Nežymi problema Nenustatyta    

Socialinė apsauga 

Problemos ir sąlygos  Reikšmingumas: 

 

Nustatytos 

pagal 

strategiją:  

 

Priemonės, 

skirtos šiai 

problemai 

spręsti: 

Nustatyti tikslai:  

 

Aukštas skurdo rizikos 

lygis ir materialinis bei 

socialinis nepriteklius 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    



 

 33 

 

Pajamų rėmimo 

programos neužtikrina 

kiekvienam namų ūkiui 
priimtino minimalių 

pajamų lygio  

 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Ribotos galimybės 

naudotis pajamų 

rėmimo sistemomis 

(mažas 

informuotumas, 

administracinė našta, 

stigma) 

 

Nežymi problema 

 

Nenustatyta    

Neveiksmingos teisės į 

paramą taisyklės (gerai 

suplanuotas lėšų 

patikrinimas užtikrina, 

kad paramą gautų tie, 

kuriems jos reikia; 

darbo paieškos sąlygos 
užtikrina motyvaciją 

grįžti į darbą) 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Mažas pajamų rėmimo 

programų lankstumas, 

atsižvelgiant į 

besikeičiančias namų 

ūkio sąlygas  

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Pajamų rėmimo 

programas 

administruojančių 
agentūrų vykdoma 

diskriminacija 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Rizika, kad 

savivaldybės 

piktnaudžiauja parama 

pajamoms pirkti balsus 

Neaktualu 
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Socialinės paslaugos  

Problemos ir sąlygos  Reikšmingumas: 

 

Nustatytos 

pagal 

strategiją:  

 

Priemonės, 

skirtos šiai 

problemai 

spręsti: 

Nustatyti tikslai:  

 

Nepakankama 

socialinių tarnybų 

teikiamos pagalbos 
kokybė, pajėgumai ir 

visapusiškumas  

 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Ribotos galimybės 

naudotis socialinėmis 

paslaugomis: mažas 

informuotumas apie 

jas, mažas 

prieinamumas (pvz., 
dėl kelionės išlaidų) 

arba ribotas 

prieinamumas.  

 

Nežymi problema Nenustatyta    

Paslaugų teikėjai 

aktyviai nepasiekia tų, 

kuriems jų reikia 

Nežymi problema Nenustatyta    

Ribotas socialinių 

paslaugų teikėjų 
gebėjimas veiksmingai 

bendradarbiauti su 

kitomis įstaigomis 

(pvz., valstybinėmis 

užimtumo tarnybomis) 

siekiant padėti 

klientams 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Socialinių paslaugų 

teikėjų vykdoma 

diskriminacija 

Nežymi problema Nenustatyta    

Nepakankamas 

programų, skirtų 

įsiskolinimo problemai 

spręsti (teikti 

konsultacijas ir 

finansinę paramą), 

adekvatumas 

Nežymi problema Nenustatyta    
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Vaiko apsauga 

Problemos ir sąlygos  Reikšmingumas: 

 

Nustatytos 

pagal 

strategiją:  

 

Priemonės, 

skirtos šiai 

problemai 

spręsti: 

Nustatyti tikslai:  

 

Vaiko apsauga 

nenagrinėjama NRSP  

 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Neatsižvelgta į 

ypatingą romų vaikų, 

kaip smurto aukų, 

pažeidžiamumą  

Reikšminga  

problema 
Nenustatyta    

Romams teikiamos 

segreguotos arba 

diskriminuojančios 

vaiko apsaugos 

paslaugos  

 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Veikla, kuria siekiama 

stiprinti tėvų 

atsakomybę ir įgūdžius, 

nevykdoma arba 

nepasiekia romų tėvų 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta  

 

  

Neteisėtas vaikų 

darbas  

 

Neaktualu 

 

   

Didelio masto 

diskriminacinis romų 

vaikų apgyvendinimas 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose  

Nežymi problema 

 

Nenustatyta    

Didelio masto 

institucijų, o ne šeimos 

tipo organizacijų 

išlikimas  

 

Reikšminga  

problema 

Nenustatyta    

Ankstyvos santuokos  Nežymi problema 

 

Nenustatyta  
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Kliūtys vaikų 

registracijai; pilietybės 

neturėjimas  

 

Neaktualu 

 

   

Šališkas saugumo ir 

teisėsaugos institucijų 

elgesys su romų 

jaunimu  

 

Nežymi problema 

 

Nenustatyta  

 

  

Nepakankamas vaikų / 

paauglių dalyvavimas  

Nežymi problema 

 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

 

Atitinkamos Pakankami, tačiau 

tobulintini  

 

Romų meno, kultūros ir istorijos (žinomumo) skatinimas  

Problemos ir sąlygos  Reikšmingumas: 

 

Nustatytos 

pagal 

strategiją:  

 

Priemonės, 

skirtos šiai 

problemai 

spręsti: 

Nustatyti tikslai:  

 

Prastas arba 

nepakankamas 

gyventojų 

informuotumas apie 

romų meno ir kultūros 

indėlį į nacionalinį ir 

Europos paveldą.  

 

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

Pakankamos, 

tačiau 

tobulintinos  

Pakankami, tačiau 

tobulintini  

Romų bendruomenių 

išstūmimas iš 

nacionalinių kultūrinių 

nuostatu  

 

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

Pakankamos, 

tačiau 

tobulintinos  

Pakankami, tačiau 

tobulintini  

Romų istorija ir kultūra 

neįtraukta į mokyklų 

programas ir 

vadovėlius, skirtus tiek 

romų, tiek ne romų 

tautybės mokiniams.  

 

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

Atitinkamos Pakankami, tačiau 

tobulintini  

Nepakankamas romų 

kalbos įtraukimas į 

mokyklas, romų kalbos 

išsaugojimui ir 

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

Pakankamos, 

tačiau 

tobulintinos 

Pakankami, tačiau 

tobulintini  
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mokymui reikalingos 

mokomosios medžiagos 

ir išteklių kūrimas  

 

Nepakankamas romų 

istorijos įamžinimas 

steigiant paminklus, 

organizuojant 

atminimo renginius ir 

institucionalizuojant su 

romų istorija susijusias 

datas  

 

Reikšminga  

problema 

Paminėta, tačiau 

nepakankamai 

išanalizuota  

 Atitinkamos 

 

Pakankami, tačiau 

tobulintini  
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