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Komunikat prasowy FRA/UNDP 

Wiedeń/Bratysława, 23 maja 2012 r. 

Powszechne wykluczenie Romów utrzymuje się – pokazują 

najnowsze badania 

Według najnowszego sprawozdania opublikowanego wspólnie przez Agencję 

Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) oraz Program Narodów 

Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) wielu Romów nadal doświadcza 

dyskryminacji i wyłączenia społecznego w całej UE. Sytuacja Romów jest 

gorsza od sytuacji nie-Romów mieszkających w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie. Sprawozdanie opiera się na dwóch badaniach społeczno-

ekonomicznej sytuacji Romów i nie-Romów mieszkających niedaleko siebie w 

11 państwach członkowskich UE oraz w sąsiadujących państwach 

europejskich. 

„Wyniki tych badań rysują ponury obraz obecnej sytuacji Romów w 11 państwach 

członkowskich UE, które zostały objęte badaniami” – mówi dyrektor FRA Morten 

Kjaerum. I dodaje: „Dyskryminacja i uprzedzenia w stosunku do Romów utrzymują 

się. Wyniki pokazują, że trzeba działać szybko i skutecznie, przede wszystkim aby 

poprawić poziom edukacji Romów. Jest to klucz do uwolnienia ich przyszłego 

potencjału, który wyposaży młodych Romów w umiejętności niezbędne, aby 

przerwać to błędne koło dyskryminacji, wyłączenia i ubóstwa”.  

 

Sprawozdanie wskazuje, że w 11 państwach członkowskich UE objętych badaniami, 

w których żyje przeważająca większość unijnych obywateli romskich, sytuacja 

Romów w obszarach zatrudnienia, edukacji, zakwaterowania i zdrowia jest średnio 

gorsza od sytuacji nie-Romów mieszkających w najbliższej okolicy. Romowie w 

dalszym ciągu doświadczają dyskryminacji i nie mają wystarczającej świadomości 

praw, które gwarantuje im prawo unijne.  

 

Kilka najważniejszych wniosków: 

• zaledwie 15% pełnoletniej młodzieży romskiej objętej badaniami ukończyło 

ogólnokształcącą szkołę średnią lub szkołę zawodową, w porównaniu z 

ponad 70% większości populacji mieszkającej w pobliżu; 

• średnio mniej niż 30% Romów objętych badaniami pracuje za 

wynagrodzeniem; 

• około 45% Romów objętych badaniami żyje w gospodarstwach domowych, w 

których nie ma dostępu do co najmniej jednego z następujących 
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podstawowych udogodnień: kuchni, toalety, prysznica lub łazienki wewnątrz 

budynku lub energii elektrycznej; 

• średnio około 40% Romów objętych badaniami żyje w gospodarstwach 

domowych, w których w ciągu ostatniego miesiąca jeden z domowników 

przynajmniej raz poszedł spać głodny, ponieważ nie wystarczyło pieniędzy na 

zakup żywności. 

 

„Partnerstwo utworzone w procesie realizacji tego badania przez cztery 
międzynarodowe organizacje (FRA, UNDP, Bank Światowy i Komisję Europejską) 
przekazuje jasny komunikat: wyzwania, z którymi zmaga się ludność narodowości 
romskiej, są tak duże, że wymagają wspólnej reakcji. Ta publikacja jest przykładem, 
że takie wspólne i skoordynowane podejście jest możliwe i że daje ono wymierne 
rezultaty” – mówi Andrey Ivanov, starszy doradca UNDP ds. polityki rozwoju 
społecznego i włączenia Romów. 
 
Badania udokumentowały sytuację w terenie. Wyniki zapewniają decydentom 
niezbędne dowody na potrzeby opracowania skutecznych odpowiedzi politycznych, 
aby zaradzić tej sytuacji. Wyniki badania uwzględniono w komunikacie Komisji 
Europejskiej dotyczącym Romów, który również zostanie przedstawiony w Brukseli 
w dniu 23 maja 2012 r. 
 
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. 

Also available in FR and DE .   

 
Uwagi dla redaktorów: 
 

• W ramach badań FRA i UNDP przeprowadzono wywiady łącznie z 22 203 
osobami narodowości romskiej i nieromskiej, w wyniku których uzyskano 
informacje na temat 84 287 członków gospodarstw domowych w Bułgarii, 
Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, na 
Węgrzech oraz we Włoszech. Wywiady prowadzono bezpośrednio w domach 
respondentów narodowości romskiej i nieromskiej mieszkających w 
niedalekim sąsiedztwie i w związku z tym korzystających z podobnej 
infrastruktury i warunków rynku pracy. 

• Sprawozdanie przedstawia pierwsze wyniki badań opartych na analizie 
niewielkiej części dostępnych danych, które zostaną opublikowane w 
późniejszym okresie w kilku sprawozdaniach tematycznych. Omawiane i 
przyszłe badania dostarczą decydentom niezbędnych dowodów na potrzeby 
opracowania skutecznych polityk, będących wsparciem dla celów komunikatu 
Komisji Europejskiej z kwietnia 2011 r. w sprawie unijnych ram dotyczących 
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krajowych strategii integracji Romów do 2020 r. Komisja zwróciła się w 
komunikacie do FRA z prośbą o dalsze monitorowanie sytuacji i 
podejmowanie wspólnych działań z państwami członkowskimi UE, poprzez 
udzielanie wsparcia we wdrażaniu skutecznych mechanizmów 
monitorowania, które mogą dokonywać pomiaru postępów w czasie w 
porównywalny sposób.  

• W obydwu badaniach korzystano ze wspólnego podstawowego 
kwestionariusza. 

• Badanie FRA skoncentrowało się na kwestiach związanych z prawami 
człowieka, takich jak dyskryminacja i świadomość praw. FRA przeprowadzi 
kolejne dwa badania w najbliższych latach do 2020 r. w celu zidentyfikowania 
tendencji zmian w czasie i w poszczególnych państwach. 

• W badaniu przeprowadzonym przez UNDP, Bank Światowy i Komisję 
Europejską dogłębnie przeanalizowano społeczno-ekonomiczną sytuację 
Romów w wybranych państwach UE i państwach z Europy Południowo-
Wschodniej nienależących do UE. Badanie zapewnia punkty odniesienia dla 
nowych strategii integracji Romów i pozwala na przyjrzenie się dynamice 
procesów włączania Romów w porównaniu z 2004 r., kiedy UNDP 
przeprowadziło podobne badanie. Działania prowadzone przez UNDP w 
partnerstwie z Bankiem Światowym zostały sfinansowane przez Dyrekcję 
Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej, jak również z 
podstawowych zasobów UNDP i nordyckiego funduszu powierniczego w 
Banku Światowym. 

• Państwa członkowskie UE opracowały strategie krajowe na rzecz integracji 
Romów. Organy lokalne powinny zaangażować zarówno Romów, jak i nie-
Romów w ich społecznościach we wdrażanie tych planów, budowanie 
zaufania, rozwijanie spójności społecznej oraz zwalczanie dyskryminacji i 
uprzedzeń w stosunku do Romów. 

 
 

W sprawie dalszych informacji prosimy o kontakt z następującymi osobami: 
 
FRA: Blanca Tapia, rzecznik 
media@fra.europa.eu  
Tel.: +43 1 580 30 642 
 
UNDP: 
Zoran Stevanovic, doradca ds. komunikacji regionalnej 
Zoran.stevanovic@undp.org 
Tel.: +42 1 908 729 846 
 
 

 


