ERRC face apel către State să colecteze și să publice date în vederea remedierii
discrepanțelor privind starea de sănătate cu care se confruntă romii
Budapesta, București, 22 noiembrie 2013: Statele europene trebuie să colecteze și
să publice date dezagregate privind romii, cu scopul de a îmbunătăți starea de
sănătate a acestora. Un nou raport al Centrului European pentru Drepturile Romilor
(ERRC) privind România constată că romii trăiesc în medie cu 16 ani mai puțin decât
populația generală.
Inegalitățile din domeniul sănătății pot fi relevate doar prin colectarea și analiza datelor
dezagregate, în acest caz în funcție de etnie, respectiv vârstă și sex.
În absența unor date de calitate, inegalitățile rămân ascunse și cei mai vulnerabili
continuă să se confrunte cu excludere și discriminare.
Raportul ERRC privind criza ascunsă din sănătate în România evidențiază un număr
de inegalități privind starea de sănătate dintre romi și populația generală: rata
mortalității pentru copiii sub 10 ani este de peste trei ori mai mare în rândul romilor
timpul mediu între diagnosticarea inițială a bolii și deces este de 3,9 ani în rândul
romilor în comparație cu 6,8 în rândul populației generale.
“România este doar unul dintre Statele care ratează șansa de a îmbunătăți viața
cetățenilor săi de etnie romă” a spus Dezideriu Gergely, Director Executiv al ERRC.
“Statele pot și trebuie să utilizeze date dezagregate pentru a elabora politici publice și
pentru a direcționa eficient resursele în vederea remedierii inegalităților cu care se
confruntă romii și alte grupuri vulnerabile.”
Acest raport se bazează pe o cercetare reprezentativă la nivel național, realizată de
Gallup în 1119 de gospodării rome, respectiv 800 din populația generală. Raportul
conturează cadrul legal privind colectarea datelor, inclusiv garanțiile existente pentru
protejarea drepturilor individuale și prezintă bune practici din alte State care colectează
și publică astfel de date pentru fundamentarea politicilor publice.
Acest comunicat de presa este disponibil și în limba engleză.
Sumarul raportului este de asemenea disponibil în limba engleză și limba română.
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