Стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини
До національних меншин належать групи громадян України, які не є
українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення
та спільності між собою.
Правовий статус національних меншин в Україні регулюється Конституцією
України від 28 червня 1996 р., Декларацією прав національностей України від 1
листопада 1992 р. №1771-ХІІ та Законом України «Про національні меншини в
Україні» від 25 червня 1992 р. №2494-ХІІ. Також Україна сприяє розвиткові
міжнародного співробітництва у забезпеченні й захисті прав та інтересів
національних меншин, зокрема шляхом укладання й реалізації багатосторонніх і
двосторонніх договорів у цій сфері.
В Україні донедавна не було окремого напряму державної політики,
спрямованого на інтеграцію ромів, а відповідно - і спеціальних програм. Таку вимогу
- розробити й затвердити стратегію щодо ромів та прийняти план заходів із її
реалізації поставив перед Україною Євросоюз у рамках переговорів про лібералізацію
візового режиму. У результаті цього 8 квітня 2013 року Президент України підписав
указ про створення Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини на період до 2020 року. Документ охоплює ключові суспільні
відносини, в рамках яких потрібні консолідовані зусилля для інтеграції ромів. Як і
будь-яка національна стратегія, він є, радше, декларацією про наміри і свого
практичного змісту набуває у плані заходів щодо реалізації Стратегії, затвердженому
Кабінетом Міністрів України 11 вересня 2013 року. План заходів передбачає роботу
одразу в кількох найважливіших напрямках: соціальний захист та зайнятість, освіта,
охорона здоров’я, поліпшення житлово-побутових умов, задоволення культурних та
інформаційних потреб ромської меншини.
Реалізація Стратегії дасть змогу:
- створити умови для виконання рекомендацій щодо лібералізації Європейським
Союзом візового режиму для України;
- забезпечити інтеграцію в українське суспільство ромської національної меншини;
- запобігти дискримінації ромів;
- підвищити освітній рівень ромів;
- поліпшити стан здоров’я ромів;
- поліпшити житлово-побутові умови ромів;
- забезпечити сприяння зайнятості ромів;
- розв’язати проблеми, пов’язані з отриманням ромами документів, що
посвідчують особу та підтверджують громадянство, свідоцтв про державну
реєстрацію актів цивільного стану;
 забезпечити збереження та розвиток культурної самобутності ромів.
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