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MEMO/23. maja 2012 
 

 
Položaj Romov v 11 državah članicah EU 

Rezultati raziskav na kratko 
 
 
V poročilu „Položaj Romov v 11 državah članicah EU“ so predstavljene prve ključne 
ugotovitve dveh raziskav, ki so jih opravili agencija FRA in Program Združenih narodov za 
razvoj (UNDP), Svetovna banka in Evropska komisija o življenjskih razmerah in izkušnjah 
z diskriminacijo Romov in „neromskih prebivalcev“, ki živijo v njihovi bližini, v 11 
državah članicah EU. Podatki podpirajo prizadevanja institucij in držav članic EU za 
izvajanje nacionalnih strategij za vključevanje Romov, ki temeljijo na dejstvih in so dovolj 
ciljno usmerjene, da se v skladu z Okvirom EU v življenje Romov vnesejo otipljive 
spremembe. 
 
Prvič je bila opravljena obsežna kvantitativna raziskava romskega prebivalstva v Franciji, 
Italiji in na Portugalskem. Te države članice so bile zajete v raziskavo poleg Bolgarije, 
Češke, Grčije, Španije, Madžarske, Poljske, Romunije in Slovaške, ki so države, v 
katerih živi veliko Romov. 
 
Vlade in družba se zavedajo, da so Romi izključeni in prikrajšani. Rezultati kažejo na 
podobne in obsežne vzorce izključevanja v posameznih državah članicah EU. Za 
izboljšanje položaja je potrebno hitro in učinkovito ukrepanje. Obnovljena prizadevanja za 
vključevanje Romov pa bodo imela trajnostne rezultate le, če bodo v prizadevanja za 
vzpostavitev zaupanja, razvoj socialne kohezije ter boj proti predsodkom in diskriminaciji 
vključene romske in neromske lokalne skupnosti. 
 
Izvajanje nacionalnih politik za vključevanje Romov mora ustvariti otipljive in izmerljive 
rezultate „na terenu“ za izpolnitev ciljev, določenih v strategiji EU za rast, „Evropa 
2020“. V zvezi s tem bodo agencija FRA, program UNDP in Svetovna banka v okviru svojih 
zadevnih pristojnosti še naprej podpirali prizadevanja institucij in držav članic EU za 
izboljšanje položaja Romov. 
 
Raziskava agencije FRA bo ponovno izvedena na sredi in na koncu postopka izvajanja 
strategije „Evropa 2020“. Cilj je zagotoviti zanesljive in primerljive podatke za spremljanje 
gibanj v določenem obdobju in po državah, ki bodo institucijam in državam članicam EU 
pomagali izmeriti dosežen napredek. Raziskave bodo zato podpirale cilje strategije 
„Evropa 2020“ za spodbujanje zaposlovanja, produktivnosti in socialne kohezije v Evropi. 
Agencija FRA bo vzporedno s tem leta 2013 začela izvajati kvalitativno terensko delo, da 
bo v tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi opredelila, „kaj so najboljše rešitve in 
zakaj“ pri izvajanju nacionalnih strategij na terenu. Poleg tega bo sodelovala z državami 
članicami pri razvoju metod in kazalnikov spremljanja, ki bodo omogočili primerjalno 
analizo položaja Romov v vsej EU. 
 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_sl.htm
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GRAFI KLJUČNIH REZULTATOV  
 

1. V vseh državah članicah EU, zajetih v raziskavo, je več kot 80 % Romov, vključenih v raziskavo, 
živelo v gospodinjstvih, ki jim grozi revščina. 

Prikaz 1: Osebe, ki živijo v gospodinjstvih, ki jim grozi revščina  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. V povprečju 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. 
Prikaz 2: Osebe, ki živijo v gospodinsjtvih, kjer je nekdo šel lačen spat vsaj enkrat v zadnjem mesecu (zbrani 
podatki)  
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3. V povprečju je manj kot eden od treh Romov, vključenih v raziskavo, navedel, da ima plačano 
zaposlitev. 
Prikaz 3: Člani gospodinjstva, stari od 20 do 64 let, ki imajo plačano zaposlitev (zbrani podatki) – 
brez samozaposlenih oseb 

 
 
4. Višješolsko izobraževanje je v povprečju dokončalo 15 % Romov, vključenih v raziskavo, v primerjavi 
z več kot 70 % neromskega prebivalstva. 
Prikaz 4: Člani gospodinjstva, stari od 20 do 24 let, ki so dokončali vsaj splošno ali poklicno višješolsko 
izobraževanje (zbrani podatki) 
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5. Približno 40 % Romov, zajetih v raziskavo, je  seznanjenih z nobenimi zakoni, ki prepovedujejo 
diskriminacijo pripadnikov etničnih manjšin pri iskanju zaposlitve. 
Prikaz 5: Anketiranci, stari 16 let in več, ki so vedeli za obstoj zakona, ki prepoveduje diskriminacijo pripadnikov 
etničnih manjšin pri iskanju zaposlitve (zbrani podatki)  

 
 
 
Celotno poročilo „The situation of Roma in 11 EU Member States: Survey results at a 
glance“ (Položaj Romov v 11 državah članicah EU: Rezultati raziskave na kratko) je 



 5 

na voljo na spletnem naslovu http://fra.europa.eu/. 
 
Več o dejavnostih agencije FRA v zvezi z Romi lahko najdete na spletnem naslovu 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm. 
 
Nacionalne strategije, ki jih je prejela Komisija, so na voljo na spletnem naslovu 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/.   

Za več informacij se obrnite na službo za odnose z javnostmi pri agenciji FRA 
 

E-naslov: media@fra.europa.eu 
 

Telefon: +43 1 58030642 

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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