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Tisková zpráva agentury FRA/programu UNDP 

Vídeň/Bratislava 23. května 2012 

Rozsáhlé vyloučení Romů přetrvává, jak zjišťují nové průzkumy 

Podle nové zprávy, kterou společně zveřejnily Agentura Evropské unie pro 

základní práva (FRA) a Rozvojový program OSN (UNDP), mnoho Romů v celé 

Evropské unii nadále čelí diskriminaci a sociálnímu vyloučení. Situace Romů 

je v průměru horší než situace neromské populace žijící v nejbližším okolí. 

Zpráva vychází ze dvou průzkumů socioekonomické situace Romů a v jejich 

blízkosti žijící neromské populace v jedenácti členských státech EU a 

v sousedních evropských zemích. 

„Výsledky těchto průzkumů představují neutěšený obraz současné situace Romů 

napříč jedenácti členskými státy EU zahrnutými do průzkumu,” říká ředitel agentury 
FRA Morten Kjaerum: „Diskriminace a nenávist vůči Romům přetrvávají. Výsledky 

ukazují, že je zapotřebí rychlých, efektivních kroků, zejména s cílem zlepšit 

vzdělávání Romů. To je klíčem k uvolnění jejich potenciálu pro budoucnost a 

poskytne mladým Romům dovednosti, které potřebují k úniku ze začarovaného 

kruhu diskriminace, vyloučení a chudoby.“ 

 
Zpráva uvádí, že v jedenácti členských státech EU zahrnutých do průzkumu, v nichž 
žije převážná většina romských občanů EU, je situace Romů v oblastech 
zaměstnanosti, vzdělávání, bydlení a zdraví v průměru horší než situace neromské 
populace žijící v nejbližším okolí. Romové nadále zažívají diskriminaci a nejsou si 
dostatečně vědomi svých práv zaručených právními předpisy EU. 
 
Některá z hlavních zjištění: 

• pouze 15 % dotazovaných mladých romských dospělých dokončilo vyšší 
střední všeobecné nebo odborné vzdělání oproti více než 70 % většinové 
populace žijící v jejich blízkosti, 

• v průměru má placené zaměstnání méně než 30 % dotazovaných Romů, 
• přibližně 45 % dotazovaných Romů žije v domácnostech, které postrádají 

nejméně jeden z těchto prvků vybavení: kuchyň, toaleta, sprcha či vana 
v domě nebo elektřina, 

• v průměru přibližně 40 % dotazovaných Romů žije v domácnostech, kde 
nejméně jednou za poslední měsíc někdo šel spát hladový, protože si nemohli 
dovolit koupit potraviny. 
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„Partnerství, které se rozvinulo mezi čtyřmi mezinárodními organizacemi [FRA, 
UNDP, Světová banka a Evropská komise] v průběhu tohoto průzkumu, vyjadřuje 
důrazné poselství: problémy, kterým romská populace čelí, jsou tak závažné, že 
vyžadují společnou reakci. Tato publikace je příkladem toho, že takový jednotný a 
koordinovaný přístup je možný a přináší výsledky,“ říká Andrej Ivanov, vyšší poradce 
UNDP pro politiku, pověřený oblastí lidského rozvoje a začleňování Romů. 
 
Průzkumy dokumentovaly reálnou situaci. Výsledky poskytují politickým činitelům 
potřebné podklady pro přípravu efektivních politických reakcí pro řešení této situace. 
Výsledky průzkumu byly použity jako vstupní údaje pro sdělení Evropské komise o 
Romech, které bude rovněž představeno v Bruselu dne 23. května 2012. 
 
The report: The situation of Roma in 11 EU Member States – Survey results at a glance.  

Press release and media memo – EN and other EU languages - 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/pr-230512_en.htm 

In FR - http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/pr-230512_fr.htm 

In DE - http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/pr-230512_de.htm 

 
 
Poznámky pro redaktory: 
 

• Průzkumy agentury FRA a programu UNDP se dotazovaly celkem 22 203 
Romů a osob z neromské populace, kteří poskytli informace o 84 287 členech 
domácností v Bulharsku, České republice, Francii, Itálii, Maďarsku, Polsku, 
Portugalsku, Rumunsku, Řecku, Slovensku a Španělsku. Rozhovory byly 
vedeny osobně v domovech romských i neromských respondentů, kteří 
všichni žili blízko sebe, a proto sdíleli podobnou infrastrukturu a podmínky 
trhu práce. 

• Tato zpráva představuje první výsledky průzkumů založených na analýze jen 
malé části dostupných údajů, které budou zveřejněny později v tematických 
zprávách. Tyto a budoucí průzkumy poskytnou subjektům s rozhodovacími 
pravomocemi potřebné podklady pro přípravu efektivních politik podporujících 
sdělení Evropské komise z dubna 2011 o rámci EU pro vnitrostátní strategie 
integrace Romů do roku 2020. Sdělení Komise žádalo agenturu FRA, aby 
pokračovala ve sledování situace a spolupracovala s členskými státy EU tak, 
že bude poskytovat pomoc při zavádění důsledných mechanismů 
monitorování schopných srovnávacím způsobem měřit pokrok v čase. 

• Oba průzkumy používaly společný základní dotazník. 
• Průzkum agentury FRA se zaměřil na otázky lidských práv, jako je 

diskriminace a povědomí o právech. V nadcházejících letech do roku 2020 
provede agentura FRA další dva průzkumy, aby určila trendy v čase a napříč 
všemi zeměmi. 
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• Průzkum UNDP, Světové banky a Evropské komise hlouběji zkoumal 
socioekonomickou situaci Romů ve vybraných zemích EU a třetích zemích 
jihovýchodní Evropy. Průzkum poskytuje základní východiska pro nové 
strategie integrace Romů a umožňuje zkoumat dynamiku procesů 
začleňování Romů v porovnání s rokem 2004, kdy program UNDP provedl 
podobné šetření. Práce, kterou program UNDP provedl v partnerství se 
Světovou bankou, byla financována Generálním ředitelstvím Evropské komise 
pro regionální politiku, jakož i ze základních zdrojů programu UNDP a 
Severského fondu v rámci Světové banky. 

• Členské státy EU vypracovaly vnitrostátní strategie začleňování Romů. Místní 
orgány by měly pracovat s Romy i neromskou populací v rámci jejich komunit 
s cílem tyto plány implementovat, budovat důvěru, rozvíjet sociální soudržnost 
a bojovat s diskriminací a nenávistí vůči Romům. 

 
 
Další informace poskytne: 
 
Agentura FRA: Blanca Tapia, mluvčí 
media@fra.europa.eu 
Tel.: +43 1 580 30 642 
 
Programu UNDP: 
Zoran Stevanovic, poradce pro regionální komunikaci 
Zoran.stevanovic@undp.org 
Tel: +42 1 908 729 846 
 
 
 


