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MEMO / 23. května 2012 
 
 

 
Situace Romů v jedenácti členských státech EU 

Stručně o výsledcích průzkumu 
 
 
Zpráva „Situace Romů v jedenácti členských státech EU“ představuje první klíčová zjištění 
dvou průzkumů, které provedly agentura FRA a Rozvojový program OSN (UNDP), Světová 
banka a Evropská komisie na téma životních podmínek a zkušeností Romů a „neromské 
populace“ žijící v nejbližším okolí s diskriminací v jedenácti členských státech EU. Údaje 
podporují snahy orgánů EU a členských států provádět na důkazech založené a dostatečně 
cílené vnitrostátní strategie integrace Romů v souladu s rámcem EU a skutečně tak změnit 
životy lidí romské národnosti. 
 
Jedná se o první rozsáhlý kvantitativní průzkum romských populací, který byl proveden ve 
Francii, Itálii a Portugalsku. Tyto členské státy byly předmětem průzkumu vedle 
Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Řecka, Slovenska a 
Španělska, tedy zemí, kde žije velký počet Romů. 
 
Vlády a společnosti si jsou vědomy vyloučení a deprivace Romů. Výsledky poukazují na 
podobné a velmi rozsáhlé vzorce vyloučení napříč členskými státy EU. Pro zlepšení 
situace je zapotřebí rychlých, efektivních kroků. Obnovená snaha o začlenění Romů však 
přinese udržitelné výsledky pouze tehdy, budou-li romské a neromské místní komunity 
zapojeny do úsilí o budování důvěry, rozvoj sociální soudržnosti a boj s předsudky a 
diskriminací. 
 
Implementace vnitrostátních politik začleňování Romů musí přinést hmatatelné a měřitelné 
výsledky „v terénu“, aby bylo dosaženo cílů stanovených pro strategii růstu EU „Evropa 
2020“. V tomto ohledu budou agentura FRA, program UNDP a Světová banka pokračovat 
ve svých příslušných mandátech k podpoře snahy orgánů EU a členských států zlepšit situaci 
Romů. 
 
Průzkum agentury FRA bude opakován v polovině a na konci procesu strategie „Evropa 
2020“. Cílem je poskytnout spolehlivé srovnatelné údaje sledující trendy v čase a napříč 
všemi zeměmi, jež pomohou orgánům EU a členským státům EU měřit dosažený pokrok. 
Proto budou průzkumy podporovat cíle strategie „Evropa 2020“ na pomoc zaměstnanosti, 
produktivitě a sociální soudržnosti v Evropě. Souběžně agentura FRA v roce 2013 zahájí 
kvalitativní výzkum v terénu, v rámci kterého bude úzce spolupracovat s místními 
komunitami s cílem určit „co funguje nejlépe a proč“ při implementaci vnitrostátních 
strategií v praxi. Agentura FRA bude také spolupracovat s členskými státy na vývoji 
monitorovacích metod a ukazatelů, které umožní vypracovat srovnávací analýzu situace 
Romů napříč Evropskou unií. 
 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_cs.htm
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GRAFY HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ 
 

1. Ve všech členských států EU zahrnutých do průzkumů více než 80 % dotazovaných Romů žije 
v domácnostech ohrožených chudobou. 

Obrázek 1: Osoby žijící v domácnostech ohrožených chudobou 

 
 
Zdroj: Pilotní průzkum agentury FRA zaměřený na Romy z r. 2011 
 
2. V průměru přibližně 40 % dotazovaných Romů žije v domácnosti, kde nejméně jednou za poslední měsíc 
někdo musel jít spát hladový, protože si nemohli dovolit koupit potraviny. 
Obrázek 2: Osoby žijící v domácnostech, kde nejméně jednou za poslední měsíc někdo šel spát hladový 
(souhrnné údaje)  
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Zdroj: Pilotní průzkum agentury FRA zaměřený na Romy z r. 2011, Regionální průzkum UNDP/ Světové 
banky/EK zaměřený na Romy z r. 2011 
 
3. V průměru méně než jeden ze tří dotazovaných Romů uvedl, že má placené zaměstnání. 
Obrázek 3: Členové domácnosti ve věku 20 až 64 let s placeným zaměstnáním (souhrnné údaje) – kromě 
osob samostatně výdělečně činných 

 
 
Zdroj: Pilotní průzkum agentury FRA zaměřený na Romy z r. 2011, Regionální průzkum UNDP/ Světové 
banky/EK zaměřený na Romy z r. 2011 
 
4. V průměru 15 % dotazovaných Romů dokončilo vyšší střední vzdělání, oproti více než 70 % neromské 
populace. 
Obrázek 4: Členové domácnosti ve věku 20 až 24 let s dokončeným alespoň vyšším středním všeobecným 
nebo odborným vzděláním (souhrnné údaje) 
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Zdroj: Pilotní průzkum agentury FRA zaměřený na Romy z r. 2011, Regionální průzkum UNDP/ Světové 
banky/EK zaměřený na Romy z r. 2011 
 
5. Přibližně 40 % dotazovaných Romů má povědomí o právních předpisech zakazujících diskriminaci 
etnických menšin při podávání žádosti o zaměstnání. 
Obrázek 5: Respondenti starší 16 let, kteří věděli o právním předpisu zakazujícím diskriminaci příslušníků 
etnických menšin při žádosti o zaměstnání (souhrnné údaje)  

 
 
Zdroj: Pilotní průzkum agentury FRA zaměřený na Romy z r. 2011, Regionální průzkum UNDP/ Světové 
banky/EK zaměřený na Romy z r. 2011 
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Úplnou zprávu „Situace Romů v jedenácti členských státech - Stručně o výsledcích 
průzkumu“ naleznete na adrese: http://fra.europa.eu/ 
 
Informace o práci agentury FRA zaměřené na Romy naleznete na adrese: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm 
 
Národní strategie, které obdržela Komise: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/ 
 

V případě dalších dotazů se prosím obraťte na mediální oddělení agentury FRA: 
 

E-mail: media@fra.europa.eu 
 

Tel.: +43 1 58030-642 

http://fra.europa.eu/
http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/
mailto:media@fra.europa.eu
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