
 
 

 
 

S O S    А П Е Л  ! 
 

 

 

 

          Уважаеми дами и господа, 

 

          Ние от ЕВРОРОМА, в качеството ни на:  

 

- единствената партия, представляваща интересите на ромите от страните членки 

на Европейския съюз, имаща свой депутат не квотно, а благодарение на 

електоралният си принос в Коалиция за България; 
 

- единствената ромска  партия през 2005 година, самостоятелно прескочила на 

парламентарни избори минималният правоимащ праг от 1 % (в съответствие със 

Закона на политическите партии на Република България) ; 

 

- партията, на която във  всички местни избори от 2003-та година до днес 

българските роми гласуват най–голямо доверие, 

 

смятаме, че е дошъл този неотложен момент, в който да ви заявим следното: 

 

 

         Безспорен е факта, че през последните 20 години и до сега спрямо ромската 

общност в страните членки на бившия социалистически блок и настоящи членки 
на Европейския съюз  политическия подход спрямо ромската общност бе почти 

идентичен, а именно: 

 

1. Купуване на ромски гласове по време на всякакъв вид избори. 

 

2. Недопускане на естествените лидери на ромската общност до 

управлението на държавата на всички нива и дискредитирането им пред 

останалата част от обществото чрез властови инструменти. 

 

3. Назначаване на съветнически и други постове в държавната власт на 

представители на общността, чиято единствена задача и функция е да 

бъдат удобни на своите работодатели, а не полезни за социалното 
приобщаване на общността си. 

 



4. Създаването на неработещи стратегии, програми, концепции и други 

несъобразени с манталитета и специфичните характеристики на ромския 

етнос, поради непознаването на този етнос. 

 

5. Усвояването на средства по съмнителен начин от страна на стотици не-

правителствени организации по различни неефективни проекти и 

програми, като в много от случаите учредителите на тези НПО отново 
нямат нищо общо с ромската общност и не я познават. 

 

6. Социалната изолация – продължителна и поставяща в условия на 

безизходица и ситуация на оцеляване цели ромски фамилии и поколения 

роми, чрез липса на образование, безработица в пъти по – висока от 

средната за отделните страни и символични социални помощи. 

 

7. Пренебрежително и унизително здравно обслужване, довело до по –

висока смъртност сред ромската общност и по ниска средна 

продължителност на живота сред ромите. Според данни от последното 

преброяване на населението през 2001 г. при ромската общност в 

България продължителността на живота е по-ниска в сравнение с 
останалото население. Едва около 5% от ромите достигат пенсионна 

възраст. В 68 % от ромските домакинства има хронично болен, 58 % 

нямат достъп до стоматологична помощ, 55 % посочват, че затруднения 

достъп до лекари поради отдалеченост, представлява опасност за 

тяхното здраве. Половината лица от ромски произход не са здравно 

осигурени. Налице е тревожна тенденция за етнизиране на видове 

заболявания като морбили и туберкулоза. 

 

8. Изгонването, заради икономически интереси на хиляди ромски 

семейства на улицата от фамилните им жилища, които те в повечето 

случаи напразно са се опитвали в продължение на десетилетия да 

узаконят, без да им се осигурят алтернативни домове. 

 
9. Липсата на достъп до качествено образование на поколения ромски 

деца, като в повечето случаи тези, които са успели да завършат 

основното си образование, могат само и единствено да четат и пишат. 

Отделянето на ученици от ромски произход в сегрегирани училища или 

изпращането им в специализирани училища за деца с ментални 

проблеми. 

 

10. Обединяването по семинари и казионни инициативи на тематиката и 

проблематиката на хората от  ромски произход и хората с увреждания  

(ментални или физически)  е на път да се превърне в правило. Например 

два от ресорите, за които отговаря Вивиан Рединг – Зам. Председател на 

Европейската комисия са хора с увреждания и роми. Защо? Да, и двете 
групи хора често стават жертва на дискриминация и шанс за равни 

възможности, но проблематиката е безкрайно различна и в никакъв 

случай не бива да се поставя под един знаменател. 

 

11. Пренебрежително, а в не редки случаи и открито дискриминационно 

отношение от страна на представители на държавните институции и 

частния сектор към ромската общност. 



 

12. Появата на крайнодесни политически формации, създаващи 

целенасочено враждебна обществена нагласа към ромите. Все по–

нарастващите и отчетливи случаи на дискриминация и открита агресия 

спрямо представители на ромската общност от тяхна страна. 

 

13. Липсата на първостепенни държавни органи с оперативни функции и 
национално значение, ангажирани единствено и изцяло с ромската 

проблематика. Вместо това ромската проблематика се явява четвърто-

степенна отговорност в периферията на  министерства, изпълняващи 

съвсем различни основни функции. 

 

 

 

                Уважаеми дами и господа, 

 

           Като ярък пример за напразни и скъпи усилия за разрешаване на 

ромската проблематика спокойно можем да посочим Декадата на ромското 

включване 2005-2015, в която държавите България, Хърватия, Чехия, 
Словакия, Унгария, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора не отбелязват 

особен напредък по разрешаването на ромските проблеми и до този момент. 

Като пример в потвърждение на  нашето заключение  е изявлението от 

началото на месец май 2010 година на министър – председателя на Словакия - 

една от държавите участнички в Декадата , Роберт Фицо. Той признава : „ 

Словакия не знае как сама да се справи с ромската проблематика -  това вече е 

общоевропейски въпрос “ .   

           Уверяваме ви, че ние като хора, които ежедневно присъстват в ромските 

квартали и махали, наблюдаваме тенденция, която е повече от тревожна – 

високата раждаемост и снижаваща се възрастова граница  при ромите 

ескалират, успоредно с мизерията и липсата на всякакви услови я за 

отглеждане на деца. И тъй като е доказан факт, че едни от основните фактори 

за  високата раждаемост и снижаваща се възрастова граница  на майките от 
ромски произход са неграмотността и безработицата, то според нашите 

прогнози след около още двадесет години в България ще има над три милиона 

неграмотни, мизерстващи и поради това неуправляеми роми. За жалост подобна 

ще бъде тенденцията в целия Европейски съюз. 

 

           Официалната статистика на Европейския съюз сочи около дванадесет 

милиона население от ромски произход. Даваме ви за пример България , където  

официалната статистика сочи около триста и седемдесет хиляди български 

граждани от ромски произход. 

         През 2002 година обаче тогавашният министър–председател Симеон 

Сакскобурготски посочи над осемстотин хиляди български граждани от ромски 

произход. Уверяваме ви, че една от причините за тази разлика са некоректно 
създадените анкетни карти при последното статистическо преброяване. 

 

            С оглед на гореизложеното и убедени, че времето повече не би ни 

позволило игри на програми, стратегии, концепции, декади и подобни напразни 

усилия, Ви призоваваме за обединяване на усилията на всички отговорни 

институции, политически партии и личности в Европейския съюз, в името на 

предотвратяването на задаващата се социално – демографска катастрофа. 



 

           В тази връзка ви предлагаме: 

 

1. Незабавно стартиране на дебат в рамките на Европейския съюз и 

    страните кандидат-членки на Европейския съюз, в който активно 

    да се включат всички заинтересовани страни, в който силно 

    ангажирано да бъде доказалото се ромско политическо 
    представителство. Крайна цел на този дебат да бъде изготвянето 

    на „Европейска антикризисна стратегия за разрешаване на 

    ромската проблематика”. 

 

2. Към Европейската комисия да бъде създаден допълнителен 

    изпълнителен орган (хубаво би било да бъде комисариат) със 

    свои структури в страните членки на Европейския съюз, с една 

    единствена функция – изпълнение на „Европейска антикризисна 

    стратегия за разрешаване на ромската проблематика”. 

 

 

3. В бюджет 2011 на Европейския съюз да бъдат предвидени 
   необходимите средства за финансиране на „Европейска 

   антикризисна стратегия за разрешаване на ромската 

   проблематика” 

 

 

 

          Уважаеми дами и господа, 

 

          Уверяваме ви, че в лицето на ЕВРОРОМА всички отговорни  

фактори и институции в Европейския съюз могат да видят един отговорен, 

последователен и предвидим партньор. 

              Както досега, така и за в бъдеще нашето влияние в Република България 

и Европейския съюз ще бъде използвано само и единствено за консолидация на 
европейското общество като цяло, в името на просперитета на Европейския съюз. 

 

 

 

 

S O S:  

 

СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ НЯМА ДА НИ ПРОСТЯТ БЕЗДЕЙСТВИЕТО! 

ОЧАКВАМЕ ВАШАТА НЕЗАБАВНА РЕАКЦИЯ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Гр.София                                          Политически съвет 

17.05.10 г.                                        на  ЕВРОРОМА 


