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Po ugotovitvah najnovejših raziskav je splošna izključenost Romov
še vedno prisotna
Najnovejše poročilo, ki sta ga skupaj objavila Agencija Evropske unije za
temeljne pravice (FRA) in Program Združenih narodov za razvoj (UNDP),
ugotavlja, da so številni Romi po vsej Evropski uniji še vedno žrtev
diskriminacije in socialne izključenosti. Položaj Romov je v povprečju slabši
od položaja neromskega prebivalstva, ki živi v njihovi neposredni bližini.
Poročilo temelji na dveh raziskavah o družbeno-ekonomskem položaju Romov
in neromskega prebivalstva, ki živi v njihovi bližini, v 11 državah članicah EU in
sosednjih evropskih državah.
„Izsledki teh raziskav kažejo zaskrbljujočo sliko trenutnega položaja Romov v 11
državah članicah EU, vključenih v raziskavo,“ pravi direktor agencije FRA Morten
Kjaerum. „Še vedno sta prisotna diskriminacija in sovraštvo do Romov. Izsledki
raziskav kažejo, da so potrebni hitri in učinkoviti ukrepi, zlasti za izboljšanje
izobraževanja Romov. Slednje je ključnega pomena za razvoj njihovega prihodnjega
potenciala, mladim Romom pa bo omogočilo pridobivanje izkušenj, ki jih potrebujejo,
da bi se rešili iz začaranega kroga diskriminacije, izključenosti in revščine.“
Poročilo kaže, da je položaj Romov na področju zaposlovanja, izobraževanja ter
stanovanjskih in zdravstvenih razmer v 11 državah članicah EU, ki so vključene v
raziskavo in kjer živi velika večina romskih državljanov EU, povprečno slabši od
položaja neromskega prebivalstva, ki živi v njihovi neposredni bližini. Romi so še
vedno izpostavljeni diskriminaciji in se ne zavedajo dovolj svojih pravic, ki jih
zagotavlja zakonodaja EU.
Nekaj ključnih ugotovitev:
• le 15 % mladih odraslih Romov, vključenih v raziskavo, je dokončalo
srednješolsko splošno ali poklicno izobraževanje, pri večinskem prebivalstvu,
ki živi v njihovi bližini, pa ta delež znaša več kot 70 %;
• povprečno ima plačano zaposlitev manj kot 30 % Romov, vključenih v
raziskavo;
• približno 45 % Romov, vključenih v raziskavo, živi v gospodinjstvih, kjer
manjka vsaj eno od naslednjega: notranja kuhinja, stranišče, prha ali kad,
električna napeljava;
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približno 40 % Romov, vključenih v raziskavo, živi v gospodinjstvih, kjer je
nekdo šel lačen spat vsaj enkrat v zadnjem mesecu, ker si niso mogli
privoščiti hrane.

„Partnerstvo, ki se je razvilo v okviru te raziskave med štirimi mednarodnimi
organizacijami [agencija FRA, program UNDP, Svetovna banka in Evropska
komisija] prinaša pomembno sporočilo: izzivi, s katerimi se spopada romsko
prebivalstvo, so tako resni, da zahtevajo usklajen odziv. Ta publikacija kaže, da je
združen in usklajen pristop mogoč in da prinaša dobre rezultate,“ pravi Andrey
Ivanov, višji politični svetovalec pri programu UNDP za človeški razvoj in
vključevanje Romov.
Raziskavi sta dokumentirali stanje na terenu, njuni izsledki pa zagotavljajo potrebne
podatke, na podlagi katerih bodo oblikovalci politike pripravili učinkovite politične
odzive za rešitev razmer. Izsledki raziskav so vključeni tudi v Sporočilo Evropske
komisije o Romih, ki bo prav tako predstavljeno 23. maja 2012 v Bruslju.
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 .

Opombe za založnike:
•

•

•

V raziskavah agencije FRA in programa UNDP je bilo anketiranih skupno
22 203 romskih in neromskih prebivalcev, ki so zagotovili informacije o 84 287
članih gospodinjstev v Bolgariji, Češki, Franciji, Grčiji, Madžarski, Italiji,
Poljski, Portugalski, Romuniji, Slovaški in Španiji. Razgovori so bili opravljeni
osebno na domovih članov romske skupnosti pa tudi neromskih prebivalcev,
ki živijo v njihovi bližini in imajo zato podobno infrastrukturo ter pogoje na trgu
dela.
To poročilo predstavlja prve izsledke raziskav, ki temeljijo na analizi majhnega
dela razpoložljivih podatkov, ki bodo pozneje objavljeni v tematskih poročilih.
Ti bodo skupaj s prihodnjimi raziskavami nosilcem odločanja zagotovili
potrebne podatke za oblikovanje učinkovitih politik, ki bodo podprle Sporočilo
Evropske komisije iz aprila 2011 o Okviru EU za nacionalne strategije
vključevanja Romov do leta 2020. Komisija je v Sporočilu zahtevala, naj
agencija FRA še naprej spremlja razmere in sodeluje z državami članicami
EU, da bi zagotovila pomoč pri vzpostavitvi zanesljivega mehanizma za
spremljanje, s katerimi je mogoče na primerljiv način izmeriti napredek v
določenem obdobju.
V obeh raziskavah je bil uporabljen skupni osnovni vprašalnik.
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Raziskava agencije FRA je bila osredotočena na vprašanja človekovih pravic,
kot sta diskriminacija in ozaveščenost o pravicah. Agencija FRA bo v
naslednjih letih do leta 2020 izvedla še dve raziskavi, da bi opredelila
prevladujoče trende v določenih obdobjih in po posameznih državah.
Raziskava programa UNDP/Svetovne banke/Evropske komisije je bolj
poglobljeno preučila družbeno-ekonomski položaj Romov v izbranih državah
EU in državah jugovzhodne Evrope, ki niso članice EU. Raziskava zagotavlja
izhodišča za nove strategije vključevanja Romov ter omogoča vpogled v
dinamiko procesov vključevanja Romov v primerjavi z letom 2004, ko je bila
opravljena podobna raziskava programa UNDP. Delo, ki ga je program UNDP
opravil v partnerstvu s Svetovno banko, je financiral Generalni direktorat
Evropske komisije za regionalno politiko, sredstva pa so bila zagotovljena tudi
iz osnovnih sredstev programa UNDP in nordijskega sklada (Nordic Trust
Fund) pri Svetovni banki.
Države članice EU so razvile nacionalne strategije za vključevanje Romov.
Lokalne oblasti bi morale sodelovati z romskim in neromskim prebivalstvom v
njihovih skupnostih zaradi izvajanja teh načrtov, vzpostavljanja zaupanja,
razvoja socialne kohezije ter boja proti diskriminaciji in sovraštvu do Romov.

Za več informacij se obrnite na:
pri agenciji FRA: Blanca Tapia, tiskovna predstavnica
media@fra.europa.eu
Telefon: +43 158030642
pri programu UNDP:
Zoran Stevanovic, regionalni svetovalec za komunikacije
Zoran.stevanovic@undp.org
Telefon: +42 1908729846
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