
Συνθήκες διαβίωσης των Ρομά:
Ακατάλληλες συνθήκες στέγασης και υγεία

Περίληψη

Τα αιτήματα αυτά για τη διάθεση περισσότερων

στοιχείων συνδέονται επίσης άμεσα με το πλαίσιο της

ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά, το

οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, στόχους περί

πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και

στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και

στέγασης οι οποίοι «πρέπει να βασίζονται σε κοινούς,

συγκρίσιμους και αξιόπιστους δείκτες». Το εν λόγω

πλαίσιο ζητά επιπλέον τον προσδιορισμό των

μικροπεριφερειών που μειονεκτούν ή των γειτονιών

που είναι διαχωρισμένες και την εφαρμογή

αποτελεσματικών μεθόδων παρακολούθησης για την

αξιολόγηση των πολιτικών ένταξης των Ρομά.

Η συλλογή στοιχείων για τις συνθήκες διαβίωσης των

εθνοτικών ομάδων παρουσιάζει, πάντως, δυσκολίες

καθώς τα στοιχεία των απογραφών είτε δεν είναι

πρόσφατα είτε δεν έχουν καταχωρισθεί ανά εθνότητα.

Όσον αφορά τις έρευνες, το μέγεθος του εκάστοτε

δείγματος δυσχεραίνει συνήθως τη συλλογή επαρκών

πληροφοριών για μικρές πληθυσμιακές ομάδες ενώ οι

στοχοθετημένες έρευνες δεν επιτρέπουν τη σύγκριση

της κατάστασης των ερευνώμενων ομάδων με την

κατάσταση του υπόλοιπου πληθυσμού. 

Βασικά πορίσματα

Πρόσβαση σε βασικές ανέσεις υγιεινής

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν

οι Ρομά στον τομέα της στέγασης είναι η έλλειψη

πρόσβασης σε βελτιωμένες ανέσεις υγιεινής (όπως

αποχωρητήριο, μπανιέρα ή ντουζιέρα εντός της

κατοικίας). Κατά μέσο όρο, το 62% των Ρομά δεν

είχαν πρόσβαση σε βελτιωμένες ανέσεις υγιεινής σε

σύγκριση με το 31% της πλειονότητας του πληθυσμού

που κατοικεί σε διαχωρισμένες περιοχές. Όσον αφορά

τους Ρομά στη Βουλγαρία, φαίνεται ότι βρίσκονται σε

πολύ πιο μειονεκτική θέση σε σύγκριση με την

πλειονότητα του πληθυσμού που κατοικεί σε άμεση

γειτνίαση μαζί τους. Για παράδειγμα, είχαν τρεις φορές

περισσότερες πιθανότητες να μην έχουν πρόσβαση

σε βελτιωμένες ανέσεις υγιεινής και σχεδόν οκτώ

φορές περισσότερες πιθανότητες να ζουν σε

ακατάλληλες συνθήκες στέγασης, όπως

παραπήγματα και λοιπούς χώρους σε κακή

κατάσταση.

Εισαγωγή

Οι συνθήκες διαβίωσης των Ρομά είναι πολύ χειρότερες

σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης του υπόλοιπου

πληθυσμού. Ζουν συνήθως σε κατοικίες κακής ποιότητας

σε διαχωρισμένες περιοχές και στερούνται βασικών

υπηρεσιών. Οι κακής ποιότητας συνθήκες στέγασης

έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των Ρομά:

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αναπηρίας, χρόνιων

ασθενειών και παχυσαρκίας. Ο συνωστισμός πολλών

ατόμων σε περιορισμένο χώρο συνδέεται με προβλήματα

υγείας, ψυχολογικά προβλήματα, φυματίωση, λοιμώξεις

του αναπνευστικού, και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς και

οικιακών ατυχημάτων. Οι ακατάλληλες συνθήκες

στέγασης επηρεάζουν εξάλλου αρνητικά την υγεία και το

αίσθημα ασφάλειας ενώ αυξάνουν τον κίνδυνο οικιακών

ατυχημάτων.

To Eurofound προέβη σε επισκόπηση της βιβλιογραφίας

και σε δευτερογενή ανάλυση στοιχείων που έχουν

προκύψει από έρευνες προκειμένου να σχηματίσει

ολοκληρωμένη εικόνα για τις συνθήκες στέγασης και την

κατάσταση της υγείας των Ρομά, καθώς και για την πιθανή

μεταξύ τους συσχέτιση. Τα στοιχεία που

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση προέρχονται από το

Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP),

την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μειονότητες

και τις διακρίσεις (EU MIDIS) και την έρευνα της ΕΕ για

την υγεία των Ρομά. 

Πλαίσιο πολιτικής

Στην εποχή μας παρατηρείται αύξηση της ζήτησης για

στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ενδιαφέρον για καλύτερη

πληροφόρηση σχετικά με τους Ρομά συνδέεται εν μέρει με

τις εκτοπίσεις των Ρομά στη Γαλλία και την Ιταλία και τον

επαναπατρισμό τους στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία το

2010. Τον Μάρτιο του 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλούσε την Επιτροπή να

υιοθετήσει σε επίπεδο ΕΕ στρατηγική για την ένταξη των

Ρομά, τόνιζε τη σημασία της ανάπτυξης δεικτών

παρακολούθησης και ζητούσε επέκταση των δεικτών του

Laeken στις μικρότερες στατιστικές διοικητικές μονάδες.  



Η αύξηση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης

σε κατάλληλες κοινωνικές κατοικίες θα μπορούσε

να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο πολιτικής για τη

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των

ευάλωτων ομάδων, ιδίως δε στα κράτη μέλη της

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης όπου ζουν

πολυάριθμοι πληθυσμοί Ρομά.

Η περιορισμένη προβολή μικρότερων περιοχών

μπορεί να έχει αντίκτυπο στη στοχοθέτηση και τη

διάθεση πόρων. Μετά το 2003, δεν

παρακολουθούνται πια επισήμως τα μικρότερα

επίπεδα εδαφικών μονάδων ΕΕ (LAU 1 και 2), με

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ανάλυση

μικρότερων εδαφικών μονάδων όπως οι

καταυλισμοί Ρομά. Μια πιθανή λύση θα μπορούσε

να είναι η αντιστοίχιση στοιχείων δεικτών που

χρησιμοποιούνται τόσο σε έρευνες όσο και σε

απογραφές.

Επιβάλλεται να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις

που βελτιώνουν πτυχές της υποβάθμισης των

συνθηκών στέγασης οι οποίες συνδέονται στενά

με προβλήματα υγείας. Απαιτείται η διεξαγωγή

περισσότερων ερευνών για τη διαλεύκανση της

αιτιώδους συνάφειας μεταξύ συνθηκών στέγασης

και κατάστασης υγείας των Ρομά. 

Πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο οι

διαμεσολαβητές Ρομά στον τομέα της υγείας,

καθώς το έργο τους έχει άμεση σχέση με το υπό

εξέταση θέμα, δεδομένης της έλλειψης υπηρεσιών

υγείας στους καταυλισμούς Ρομά, των διακρίσεων

που βιώνουν κατά τη λήψη ιατρικής περίθαλψης,

της στάσης τους σε θέματα υγείας και της

ιδιάζουσας επιδημιολογίας τους. Η χρήση κινητών

μονάδων παροχής υγειονομικής περίθαλψης θα

μπορούσε να αποτελέσει οικονομικώς αποδοτική

και βραχυπρόθεσμη λύση για την παροχή της

αναγκαίας βασικής υγειονομικής περίθαλψης στις

πιο απομονωμένες και μειονεκτούσες κοινότητες

Ρομά. 

Οι διαδικασίες έξωσης συνεπάγονται διαρκή

υποβάθμιση των συνθηκών στέγασης των Ρομά.

Πρέπει να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές

ή πρωτόκολλα για την αποτροπή ενός τέτοιου

ενδεχομένου.

Ένα από τα σημαντικότερα προαπαιτούμενα για

την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για τους

Ρομά είναι η ύπαρξη κατάλληλων στοιχείων.

Σημαντική κρίνεται βραχυπρόθεσμα η βελτίωση

και η χρήση ειδικών στοχοθετημένων ερευνών για

την τεκμηρίωση της κατάστασης αναφοράς και για

την παρακολούθηση των αλλαγών.
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Συνωστισμός

Άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι ο έντονος

συνωστισμός, ιδίως ύστερα από μετεγκατάσταση

λόγω εξαναγκαστικής έξωσης. Η κατάσταση φαίνεται

να είναι οξύτερη στη Σλοβακία και την Ουγγαρία όπου

οι Ρομά διαβιούν κατά μέσο όρο ανά δύο σε κάθε

δωμάτιο. Ο συνωστισμός συνδέεται με την εμφάνιση

ποικίλων προβλημάτων υγείας, ενώ αυξάνει τον

κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και οικιακών

ατυχημάτων.

Διαχωρισμός σε αστικά κέντρα

Οι περισσότεροι Ρομά που ζουν σε αστικά κέντρα

κατοικούν συνήθως σε διαχωρισμένες περιοχές. Ο

διαχωρισμός μπορεί να αποτελεί στρατηγική

αντιμετώπισης η οποία χρησιμοποιεί κοινοτικούς

δεσμούς και δίκτυα για να καλύψει τις ελλείψεις σε

επίπεδο παροχής βασικών υπηρεσιών. Ωστόσο,

ακόμη και ως στρατηγική αντιμετώπισης, ο

διαχωρισμός δεν παύει να αποτελεί ad hoc λύση

καθώς αυξάνει την ευπάθεια των ευάλωτων ομάδων

μέσω της απομόνωσης και της συγκέντρωσης των

μελών τους. Με τον διαχωρισμό, οι Ρομά

αποκόπτονται από τις υπηρεσίες υγειονομικής

περίθαλψης, την απασχόληση και την εκπαίδευση,

ενώ περιορίζονται οι επαφές τους με την υπόλοιπη

κοινωνία.

Αντίκτυπος της ποιότητας στέγασης στην υγεία

Η ποιότητα στέγασης σε αυτές τις διαχωρισμένες

περιοχές είναι συνήθως πολύ κακή. Από την ανάλυση

των στοιχείων προκύπτει ότι οι Ρομά που ζουν σε

ακατάλληλες κατοικίες έχουν περισσότερες

πιθανότητες να μην αναφέρουν οικειοθελώς την

εκδήλωση ασθενειών και ψυχικών νόσων. Οι Ρομά

που ζουν σε ακατάλληλες κατοικίες είναι επίσης

περισσότερο επιρρεπείς στα οικιακά ατυχήματα και σε

προβλήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά. 

Η έλλειψη κατάλληλων συνθηκών στέγασης μπορεί

επίσης να έχει αντίκτυπο στην υγεία, καθώς είναι

πιθανό να προβάλλεται ως δικαιολογία για την

εφαρμογή καθεστώτος διακρίσεων σε επίπεδο

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Για

παράδειγμα, οι νομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν

περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες διότι

οι επαγγελματίες του κλάδου της υγείας αρνούνται

ενίοτε να καταχωρίσουν ασθενείς που δεν δηλώνουν

μόνιμη διεύθυνση κατοικίας.

Δείκτες πολιτικής

Σε γενικές γραμμές, οι πρωτοβουλίες που

αναλαμβάνονται σε θέματα στέγασης δεν πρέπει

να επιτείνουν τον διαχωρισμό και, πολύ

περισσότερο, την απομόνωση των ευάλωτων

ομάδων. Οι στρατηγικές καταπολέμησης της

κοινωνικής υποβάθμισης πρέπει να λαμβάνουν

υπόψη και άλλες ευάλωτες ομάδες που διαβιούν

στην εκάστοτε περιοχή-στόχο.

Περισσότερες πληροφορίες

Η έκθεση Living conditions of the Roma: Substandard housing and health
(Συνθήκες διαβίωσης των Ρομά: Ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και
υγεία) διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef12021.htm

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον κ.
Daniel Molinuevo, υπεύθυνο έρευνας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: dmo@eurofound.europa.eu
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