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Sinteză 
 

Sondajul privind minorităţile şi discriminarea în Uniunea Europeană (EU-
MIDIS) a fost efectuat în 2008 în vederea analizării experienţelor şi percepţiilor 
legate de discriminare şi victimizare în rândul comunităţilor etnice minoritare şi 
comunităţilor de imigranţi din UE. În total, au fost intervievaţi 23 500 de 
imigranţi şi membri ai grupurilor etnice minoritare din toate cele 27 de state 
membre ale UE, inclusiv 3 510 membri ai comunităţii rome din şapte state 
membre ale UE în care aceştia constituie o minoritate considerabilă, şi anume 
Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia.   

Atunci când au fost întrebaţi cu privire la experienţele lor legate de discriminare 
în privinţa locuinţelor în ultimii cinci ani, respondenţii romi din statele membre 
au dat răspunsuri variate, de la practic nicio experienţă legată de acest subiect în 
Bulgaria, la un procent de 34% de respondenţi care au raportat astfel de 
incidente în Grecia. 11% din respondenţi (N=304) au indicat că au fost 
victimele discriminării în legătură cu locuinţele în ultimele douăsprezece luni. 

22% din respondenţii care au avut experienţe legate de discriminare au suferit 
multiple incidente, însemnând cel puţin cinci cazuri diferite. O treime din 
numărul total de incidente raportate în ultimii cinci ani au avut loc în Grecia. 

Trebuie să se acorde atenţie interpretării nivelurilor relativ scăzute ale 
experienţelor legate de discriminare în privinţa locuinţelor în legătură cu alte 
domenii (de exemplu, ocuparea forţei de muncă, sănătate, educaţie, servicii 
private) deoarece, la fel ca alţi membri ai populaţiei, etnicii romi pot să nu se 
afle foarte frecvent în căutarea unui apartament pentru închiriere sau cumpărare.  

Atunci când au fost întrebaţi despre percepţia lor cu privire la răspândirea 
generală a discriminării pe criterii de origine etnică în ţara lor, între 75 şi 90% 
din respondenţii romi în cinci din cele şapte state membre unde s-a efectuat 
sondajul – respectiv Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Polonia şi Grecia – au 
afirmat că aceasta este foarte răspândită sau destul de răspândită. În Bulgaria şi 
România nivelurile percepute de discriminare au fost mai scăzute, 36-42%, însă 
totuşi considerabile. 

Doar 27% din respondenţi cunoşteau legile privind interzicerea discriminării pe 
motiv de statut etnic sau de imigrant în ţara lor în contextul căutării unei case 
sau a unui apartament pentru închiriere sau cumpărare. Cunoaşterea acestor legi 
nu a reprezentat un indice de prezicere pentru raportarea incidentelor în faţa 
autorităţilor. Probabilitatea ca respondenţii să raporteze astfel de incidente a fost 
foarte mică, 71% din cei care au decis să nu raporteze invocând ca motiv 
convingerea că nu s-ar lua nicio măsură. Un sfert din respondenţi (26%) şi-au 
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exprimat opinia că raportarea ar avea consecinţe negative. 16% au menţionat 
teama de intimidare ca motiv principal pentru faptul că nu solicită asistenţă 
oficială.  

Statutul de imigrant nu a reprezentat un factor important în acest studiu, 
deoarece marea majoritate a romilor s-au născut în ţara de rezidenţă, având 
cetăţenia acelei ţări.  

Afilierea religioasă nu a părut să aibă un impact asupra discriminării în privinţa 
locuinţelor. Totuşi, purtarea articolele de îmbrăcăminte tradiţionale sau 
religioase a părut să  reprezinte un indice de prezicere a incidentelor de 
discriminare. Deşi în număr redus, experienţele legate de discriminare au părut 
puţin mai numeroase în rândul persoanelor care poartă elemente vestimentare 
tradiţionale. 

Genul nu a părut să reprezinte un element de prezicere a discriminării în 
privinţa locuinţelor în rândul romilor. 

S-au observat diferenţe mari în legătură cu nivelul de studii al romilor. Ca 
răspuns la întrebarea privind nivelul de studii, 50% din respondenţii din Grecia 
au indicat „fără şcoală” sau „analfabet”, comparativ cu 1% în Slovacia. 
Răspunsul tipic cu privire la nivelul de studii în statele membre a fost 6-9 ani, 
însemnând că majoritatea respondenţilor au încetat să meargă la şcoală după 
ciclul primar. Nivelul de studii a reprezentat un indice de prezicere a gradului de 
conştientizare a respondenţilor cu privire la legile care interzic discriminarea.    

Probabilitatea ca respondenţii cu un venit mic al gospodăriei să aibă experienţe 
legate de discriminare în privinţa locuinţelor a fost de două ori mai mare 
comparativ cu cei din cuartilele superioare. Peste jumătate din respondenţii 
şomeri sau înregistraţi ca persoane casnice au indicat experienţe legate de 
discriminare. De asemenea, probabilitatea experienţelor legate de discriminare a 
fost mai mare în rândul persoanelor care desfăşoară activităţi independente şi 
persoanelor cu dizabilităţi. Grecia şi Slovacia au prezentat niveluri deosebit de 
ridicate ale şomajului, cele mai ridicate niveluri ale şomajului fiind observate în 
Republica Cehă. 

54% din respondenţi locuiau în zone care puteau fi descrise drept cartiere 
ocupate predominant de minorităţi/imigranţi. Doar 21% locuiau în cartiere 
ocupate de populaţia majoritară. 72% din respondenţii din Bulgaria locuiau în 
cartiere ale minorităţilor, o cifră similară (66%) fiind observată în România. 
Polonia a înregistrat cel mai mare număr de respondenţi care locuiau în cartiere 
ocupate de populaţia majoritară (53%). Probabilitatea ca respondenţii din 
cartierele predominant minoritare să fie victimele discriminării este mai mare. 
Totuşi, aceste rezultate trebuie să fie interpretate cu atenţie, deoarece 
eşantionarea s-a concentrat în special pe zonele cu o densitate mare de persoane 
de etnie romă. 
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Intervievatorii au observat că 68% din respondenţii din Grecia locuiau în zone  
cu o distribuţie redusă a bogăţiei. Cifre similare au fost observate în Ungaria, 
România şi Slovacia.  
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1. Introducere  
 

Acest raport analizează experienţele şi percepţiile romilor legate de rasism şi 
discriminare în ceea ce priveşte accesul la locuinţe din perspectiva datelor 
furnizate de sondajul EU-MIDIS al FRA. Lucrarea examinează motivele pentru 
care un număr mare de incidente de rasism şi discriminare împotriva romilor nu 
sunt raportate şi subliniază nivelul perceput de înţelegere în rândul comunităţii 
rome a drepturilor şi căilor legale de atac care le stau la dispoziţie. Setul de date 
utilizat în raport este preluat din recentul Sondaj privind minorităţile şi 
discriminarea în Uniunea Europeană (EU-MIDIS). Analiza se limitează la setul 
de date1.        

EU-MIDIS a fost efectuat în 2008 pentru a analiza experienţele legate de 
discriminare şi victimizare în rândul comunităţilor de imigranţi şi ale 
minorităţilor etnice în UE. În total, au fost incluşi în sondaj 23 500 de imigranţi 
şi membri ai grupurilor etnice minoritare din 27 de state membre ale UE, 
inclusiv 3 510 membri ai comunităţii rome din şapte state membre: Bulgaria, 
Republica Cehă, Grecia, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia. Utilizând 
interviurile faţă în faţă, EU-MIDIS a colectat informaţii detaliate de la fiecare 
respondent, inclusiv sexul, religia, ţara de origine, limba, numărul de ani de 
studii şi statutul în ceea ce priveşte locuinţa.         

Pentru interpretarea constatărilor din acest raport, este important să se aibă în 
vedere anumiţi factori care ar fi putut avea un impact asupra percepţiilor 
generale ale respondenţilor la momentul sondajului. De exemplu, înainte de 
efectuarea sondajului (vara anului 2008), presa din întreaga Uniune Europeană a 
relatat pe larg o creştere a frecvenţei şi vizibilităţii discursurilor împotriva 
romilor şi a incidentelor de rasism şi violenţă împotriva romilor în mai multe 
state membre ale UE, incluzând Republica Cehă, Ungaria, Slovacia, Finlanda şi 
Italia.  

Deşi cuantificarea impactului acestor circumstanţe este dificilă, este probabil ca 
romii din anumite state membre să fi fost influenţaţi negativ de imaginea, 
mediul sau sentimentul general anti-romi. Este posibil ca unii dintre respondenţi 
să nu fi descris percepţii sau experienţe personale legate de discriminare în 
privinţa domeniilor vizate de cercetare, ci să fi avut un sentiment sporit de 
îngrijorare generală care apare în toate aspectele vieţii lor. Această situaţie poate 
fi valabilă în mod deosebit în statele membre în care a avut loc recent o 
agravare a violenţei şi discursurilor împotriva romilor, precum în Republica 

                                                      
1  Acest report, finanţat şi redactat de FRA, a fost elaborat de dl Stephen O’Hare în numele 

Centrului European pentru Drepturile Romilor (ERRC), Budapesta, şi al Pavee Point 
Travellers Centre, Dublin. 
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Cehă, Ungaria şi Slovacia şi poate fi reflectată de constatările de mai jos. În 
schimb, respondenţii din România şi Bulgaria ar fi putut indica niveluri în mod 
disproporţionat mai scăzute de discriminare deoarece climatul general în ceea ce 
priveşte romii s-a ameliorat după o agravare în urmă cu câţiva ani.     

Pentru a prezenta o imagine cuprinzătoare a experienţei romilor în legătură cu 
locuinţele în statele membre selectate, această lucrare este împărţită în două 
secţiuni: 

 Experienţa romilor în legătură cu discriminarea în privinţa locuinţelor şi 

 Situaţia romilor în ceea ce priveşte locuinţele: factori cheie în legătură cu 
discriminarea.  

Interviurile au fost efectuate în perioada mai-iulie 2008. Sondajul a fost efectuat 
utilizând eşantionarea prin metoda itinerariului aleatoriu la nivel naţional şi, 
după caz, eşantionarea prin metoda itinerariului aleatoriu în zonele urbane 
(Grecia, Ungaria). În fiecare dintre cele şapte state membre au participat la 
sondaj cinci sute de respondenţi romi. Respondenţilor li s-au adresat întrebări cu 
privire la experienţa lor legată de discriminare în privinţa încadrării în muncă, 
asistenţei medicale, educaţiei, serviciilor financiare, serviciilor de 
comercializare cu amănuntul, serviciilor sociale, locuinţelor şi accesului în 
cafenele, restaurante etc. O descriere detaliată a metodologiei sondajului şi a 
activităţii pe teren în fiecare stat membru poate fi găsită în Raportul tehnic 
privind EU-MIDIS2. 

2. Experienţe legate de discriminare în 
privinţa locuinţelor 

Respondenţii au fost întrebaţi dacă pot prezenta exemple personale de 
discriminare atât în ultimii cinci ani, cât şi în ultimele 12 luni în contextul 
căutării unei case sau unui apartament pentru închiriere sau cumpărare, din 
cauza originii etnice minoritare sau provenienţei din familii de emigranţi. 
Având în vedere faptul că probabilitatea ca respondenţii să caute o locuinţă nu 
este frecventă, comparativ cu accesul la servicii sau interacţiunea cu personalul 
şcolar, de exemplu, examinarea unor experienţe mai puţin recente legate de 
discriminarea în privinţa acestui aspect este rezonabilă. Din acest motiv, vor fi 
analizate atât experienţele legate de discriminare din ultimii cinci ani, cât şi din 
ultimele 12 luni.  

                                                      
2 Raport disponibil la http://fra.europa.eu/eu-midis (17.11.2009). 
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În general, experienţele legate de discriminare în privinţa locuinţelor au fost mai 
puţin numeroase comparativ cu alte domenii3 şi în fiecare stat membru 
majoritatea respondenţilor au indicat că nu au avut experienţe legate de 
discriminare în această privinţă. Este necesar să se efectueze cu atenţie 
interpretarea nivelurilor scăzute de discriminare în privinţa locuinţelor în 
legătură cu alte domenii. La fel ca în cazul altor membri ai populaţiei, romii pot 
să nu caute în mod frecvent o casă sau un apartament pentru închiriere sau 
cumpărare. Deşi intervievaţii au fost întrebaţi dacă au avut experienţe legate de 
discriminare nu doar în ultimele 12 luni, ci şi în ultimii cinci ani, chiar şi cinci 
ani este o perioadă relativ scurtă de timp pentru schimbarea unei locuinţe. Cu 
toate acestea, s-a observat o variaţie considerabilă între statele membre. 
Aproximativ niciun respondent în Bulgaria şi doar 3% în România au indicat că 
au avut experienţe legate de discriminare în momentul căutării unei locuinţe în 
ultimii cinci ani. Experienţele au fost mai pronunţate în Republica Cehă şi 
Ungaria, unde o cincime din respondenţi au indicat astfel de experienţe. 
Respondenţii din Grecia au prezentat cel mai mare număr de experienţe legate 
de discriminare, o treime indicând „Da” în momentul unei întrebări directe 
(Figura 2.1).  

                                                      
3  În cadrul EU-MIDIS, respondenţilor li s-au adresat întrebări cu privire la discriminarea 

suferită în ultimele 12 luni sau în ultimii cinci ani în nouă domenii:1) în momentul căutării 
unui loc de muncă, 2) la locul de muncă, 3) în momentul căutării unei case sau a unui 
apartament pentru închiriere sau cumpărare, 4) de către personalul sanitar, 5) de către 
personalul serviciilor de asistenţă socială, 6) de către personalul şcolar, 7) la o cafenea, un 
restaurant sau într-un bar, 8) la intrarea într-un magazin, 9) atunci când au încercat să 
deschidă un cont bancar sau să obţină un împrumut.  
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Figura 2.1 Experienţe legate de discriminare în privinţa locuinţelor4 în ultimii cinci 
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Având în vedere nivelurile ridicate de discriminare suferită în cele nouă 
domenii prezentate, conform ilustraţiei din figura 2 din recentul Raport Date în 
obiectiv: Romii5 al FRA, este rezonabil să se presupună că discriminarea în 
privinţa locuinţelor are loc, în ansamblu, mai puţin frecvent decât alte forme de 
discriminare. Aceasta poate avea legătură cu o serie de factori. Statele membre 
cu populaţii mari, dispersate sau centralizate de romi pot utiliza strategii variate 
în ceea ce priveşte locuinţele. Statele membre pot adopta un nivel mai ridicat de 
măsuri segregate, precum în România şi Bulgaria. Cel mai probabil este că 
respondenţii locuiesc de mai mult de cinci ani în actuala locuinţă sau nu au 
încercat să îşi schimbe locuinţa recent.  

Respondenţii care au indicat că au avut experienţe legate de discriminare în 
privinţa locuinţelor au fost întrebaţi cât de recent a avut loc experienţa 
respectivă, adică în ultimele 12 luni sau înainte de această perioadă. Peste 
jumătate din cei care au răspuns „da” au indicat că discriminarea a avut loc în 
ultimele 12 luni. Încă o dată, în România şi Bulgaria au fost observate niveluri 
foarte scăzute de discriminare, cea mai mare rată fiind observată în Grecia. 
Faptul că aproximativ jumătate din cei care s-au confruntat cu discriminarea au 
avut astfel de experienţe în ultimele 12 luni ar putea fi explicat în parte prin 
probabilitatea ca respondenţi să îşi fi amintit experienţele mai recente, mai 

                                                      
4  Explicat ca „în contextul căutării unei case sau unui apartament pentru închiriere sau 

cumpărare” de către persoane care lucrează într-o agenţie publică de locuinţe sau de către un 
proprietar sau agent privat”. 

5  Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (2009), Date în obiectiv Primul 
raport: Romii,  http://fra.europa.eu/eu-midis (17.11.2009). 
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degrabă decât printr-o creştere a numărului efectiv de astfel de experienţe în 
această perioadă de timp.   

Figura 2.2 Experienţe legate de discriminare în privinţa locuinţelor în ultimele 12 
luni (%) 
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Aproximativ unul din zece respondenţi romi (11%)6 din cele şapte state membre 
au indicat că au suferit acest tip de discriminare în ultimele 12 luni. 70% din 
aceştia au indicat că s-au confruntat cu acest tip de discriminare de mai multe 
ori. Aproximativ unul din cinci astfel de respondenţi (22%) a indicat că s-a 
confruntat cu un mare grad de repetiţie a discriminării (respectiv cel puţin cinci 
incidente). Această constatare sugerează că în rândul romilor ar putea exista un 
grup deosebit de vulnerabil care face cu predilecţie obiectul discriminării, motiv 
pentru care este necesar un răspuns specific la nivel local şi regional. Aceasta 
subliniază nevoia acordări unei atenţii deosebite „grupurilor din cadrul 
grupurilor” care sunt cel mai mult expuse riscului de repetare a incidentelor. 

                                                      
6  Numărul total al respondenţilor din cele şapte state membre care au raportat incidente a fost 

304 (fără ponderare).   
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Figura 2.3 Numărul de incidente de discriminare 
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Deşi cifrele au variat de la ţară la ţară, în cele şapte state membre aproximativ 
2-3% din respondenţii care au indicat astfel de incidente au fost victimele 
discriminării în repetate rânduri. Aceasta reprezintă un alt argument în sprijinul 
afirmaţiei potrivit căreia pot exista anumite grupuri vulnerabile în cadrul 
comunităţilor de romi (tabelul 2.1). În ceea ce priveşte cele şapte state membre 
în ansamblu, un sfert din numărul total de incidente raportate au avut loc în 
Grecia în ultimele 12 luni. 

Tabelul 2.1 Experienţe repetate legate de discriminare (ca procent din total)  

 
EL CZ HU PL SK RO BG 

O dată 9 4 3 1 
3 1 0 

Două până la 
patru  

7 8 9 4 
4 1 0 

Cel puţin cinci 3 2 3 4 3 1 0 

Nu ştiu / Niciun 
răspuns 

0 0 1 1 0 0 0 

Total 20 13 16 10 10 3 0 

Nu este cazul 80 87 84 90 90 97 100 

EU MIDIS, Q. CC3 



Discriminarea romilor în privinţa locuinţelor în anumite state membre ale UE: o analiză a datelor EU-MIDIS 
 

 

14 

 

Doar un sfert (27%) din toţi respondenţii au declarat că au cunoştinţă despre 
legile care interzic discriminarea pe criterii etnice în contextul căutării unei 
locuinţe. În schimb, jumătate din respondenţii care au participat la sondaj (47%) 
nu cunoşteau nicio lege şi alţi 23% din respondenţi au declarat că nu sunt siguri 
sau nu a avut nicio opinie. Această tendinţă a fost evidentă în toate statele 
membre, cu excepţia Greciei, unde doar 13% din respondenţi ştiau că există o 
astfel de lege, în timp ce 85% au declarat că nu există nicio lege. 

Figura 2.4 Conştientizarea cu privire la legile de interzicere a discriminării în 
contextul închirierii sau cumpărării unui apartament  
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Cunoaşterea legilor privind discriminarea nu a părut să reprezinte un factor de 
prezicere în legătură raportarea acestor incidente la organizaţiile relevante. Din 
cei 304 respondenţi (fără ponderare) care au avut experienţe legate de 
discriminare în ultimele 12 luni, dor unul din nouă (11,5%) a ales să raporteze 
astfel de incidente la organizaţiile relevante. Aceasta indică niveluri foarte 
ridicate de subraportare a discriminării în privinţa locuinţelor în rândul romilor. 
Marea majoritate a acestora au ales să nu raporteze niciun incident, în mare 
parte deoarece au considerat că nu s-ar întâmpla nimic în urma raportării. Figura 
2.5 prezintă motivele invocate cel mai frecvent de către respondenţi.  
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Figura 2.5 Motive pentru subraportarea cazurilor de discriminare (%) 
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Mulţi respondenţi au invocat mai multe motive pentru neraportare. Aproximativ 
trei sferturi au declarat că nu s-ar întâmpla nimic, în timp ce 41% au indicat că 
nu sunt siguri unde să raporteze aceste incidente. Un sfert din respondenţi şi-au 
exprimat, de asemenea, preocuparea cu privire la consecinţele raportării 
discriminării, aproximativ 16% fiind îngrijoraţi că ar putea să fie victimele 
intimidării din partea făptuitorilor. Aceasta demonstrează vulnerabilitatea 
multor romi care se confruntă cu discriminarea. Un număr deosebit de mare de 
respondenţi din Republica Cehă şi Polonia au invocat preocuparea cu privire la 
consecinţele negative (44%, respectiv 42%) ca motiv pentru neraportarea 
discriminării. În Polonia, teama de intimidarea a fost, de asemenea, foarte des 
menţionată ca motiv (40%). 

3. Percepţii ale discriminării 
Percepţiile în rândul respondenţilor din fiecare stat membru cu privire la nivelul 
de discriminare pe baza originii etnice sau imigrante în toate zonele arată 
dimensiunea problemei. În general, respondenţii romi au raportat niveluri 
ridicate de discriminare percepută. Potrivit sondajului, cel mai mare nivel 
raportat de discriminare percepută a fost observat în Ungaria, 90% din 
respondenţi indicând că discriminarea era foarte răspândită sau deosebit de 
răspândită. Valori la fel de ridicate au fost raportate în Republica Cehă, 
Slovacia, Grecia şi Polonia (Figura 3.1).       
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Figura 3.1 Percepţia răspândirii discriminării pe baza originii etnice sau imigrante 
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În Bulgaria şi România, răspunsurile au fost împărţite mai uniform, 36%, 
respectiv 42%, însă percepţiile discriminării au fost totuşi acute. În plus, romii 
din Bulgaria şi România se confruntă cu niveluri relativ ridicate de segregare 
faţă de populaţia majoritară (respectiv locuinţe în zone ocupate predominant de 
romi), nivelul fiind de 72% şi, respectiv, 66% în eşantion. Aceasta poate 
minimiza experienţele legate de discriminare în privinţa locuinţelor, deoarece 
contactul cu populaţia majoritară este limitat. 
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4. Analiza altor variabile 

4.1. Statutul personal 

4.1.1. Statutul de imigrant 

Marea majoritate a respondenţilor romi intervievaţi în cadrul sondajului s-au 
născut în actuala ţară de rezidenţă7 (96%) şi beneficiază de cetăţenia ţării 
respective (99%). Prin urmare, statutul de imigrant nu a reprezentat un factor 
care să contribuie la experienţele legate de discriminare sau la situaţia în 
privinţa locuinţei. Aceste constatări sugerează că statele membre în care s-a 
desfăşurat sondajul EU MIDIS nu au primit un număr semnificativ de migranţi 
romi comparativ cu alte state membre. 

4.1.2. Afilierea religioasă  

Două treimi (67%) din respondenţi au indicat că religia reprezintă un aspect fie 
foarte important, fie destul de important în viaţa lor. Trei sferturi din romii care 
au răspuns în cadrul sondajului au declarat ca afiliere religioasă religia creştină 
romano-catolică sau ortodoxă. Figura 3.1 prezintă afilierea religioasă în funcţie 
de statul membru. Utilizând un test Pearson chi pătrat (unde ambele variabile 
sunt nominale), s-a observat că poate apărea o relaţie între afilierea religioasă şi 
experienţele legate de discriminare în privinţa locuinţelor în ultimii cinci ani 
(p<.001)8. Totuşi, este improbabil ca religia să reprezinte un factor de prezicere 
fiabil în ceea ce priveşte discriminarea în aceste circumstanţe. Un procent 
semnificativ mai scăzut de romi musulmani au indicat că s-au confruntat cu 
discriminarea, însă din cei 117 (fără ponderare) romi musulmani identificaţi în 
sondaj, 91 (fără ponderare) erau din Bulgaria, unde aproape niciun respondent 
nu a indicat că s-a confruntat cu discriminare în privinţa locuinţelor. 

4.1.3. Articolele de îmbrăcăminte tradiţionale/religioase 

Deşi doar un număr mic de respondenţi au indicat că poartă de obicei articole de 
îmbrăcăminte tradiţionale sau religioase în public, a existat o diferenţă 
semnificativă în privinţa celor care au fost victimele discriminării şi cei care nu 

                                                      
7  În cazul romilor din Republica Cehă ar trebui menţionat că unii dintre aceştia s-au născut în 

fosta Cehoslovacie. 
8  [2(8)=85.647, p<.001] Recodificat 10, 13, 14 drept „Creştin Altele” Recodificat 20-27 

„Islam” ca una dintre variabile, Recodificat 30, 40, 50, 60, 70, 95 ca „Altele”.   
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au fost victimele discriminării în ultimii cinci ani (p<.05)9. Tabelul 4.1 indică 
faptul că probabilitatea ca cei care poartă articole de îmbrăcăminte tradiţionale 
sau religioase să se confrunte cu discriminarea este mai mare decât în cazul 
celor care nu poartă astfel de articole vestimentare. 

Tabelul 4.1 Incidente de discriminare în ultimii cinci ani şi tipul de îmbrăcăminte 
purtat în mod obişnuit % 

 

Discriminare în ultimii 
cinci ani 

Poartă articole de 
îmbrăcăminte 

tradiţionale /religioase în 
public 

Nu poartă articole de 
îmbrăcăminte 

tradiţionale /religioase în 
public 

Da 
21 

(N=43) 
17 

(N=411) 

Nu 
49 

(N=103) 
62 

(N=1536) 

Niciun răspuns/Niciun 
contact 

30 
(N=62) 

21 
(N=511) 

Total 
100 

(N=208) 
100 

(N=2458) 

EU-MIDIS, Q. BG4*CC1    
 

Tabelul 4.1 ilustrează constatările în toate cele şapte state membre. Aproape toţi 
respondenţii din România (N. 483, fără ponderare) au afirmat că nu consideră că 
în cazul lor se aplică aspectul purtării unor articole de îmbrăcăminte tradiţionale 
diferite de cele ale populaţiei majoritare.  

4.1.4. Limba 

Atunci când li s-a cerut să îşi identifice limba maternă (adică limba utilizată în 
familie în copilărie) aproximativ jumătate din respondenţi (48%) au indicat 
limba romani. Cealaltă jumătate a indicat vorbirea limbii ţării natale. 
Respondenţii din Polonia au indicat aproape integral limba romani ca limba lor 
maternă. Doar 1% din romi au afirmat că au crescut vorbind limba polonă. 
Această situaţie este total diferită de cea din Ungaria, unde aproximativ toţi 
respondenţii au declarat că vorbesc limba maghiară. În România, Republica 
Cehă şi Slovacia, respondenţii au fost împărţiţi mai uniform între vorbirea 
limbii romani şi vorbirea limbii oficiale a statului (figura 4.1). 

                                                      
9  [2(1)=5,565, p=.018]. 
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Figura 4.1 Limba (%) 
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În Republica Cehă, s-a observat o relaţie semnificativă între prima limbă a 
respondentului şi experienţele acestuia legate de discriminarea în privinţa 
locuinţelor în ultimii cinci ani (p<.05)10. Probabilitatea ca respondenţii a căror 
primă limbă este limba romani să fie victimele discriminării în privinţa 
locuinţelor a fost mai mare comparativ cu cei a căror primă limbă este limba 
cehă (Table 4.2).  

Tabelul 4.2 Procentul persoanelor discriminate în ultimii cinci ani în funcţie de 
limba maternă – Republica Cehă (%) 

Discriminare în 
ultimii cinci ani 

Limba oficială a 
statului 

Romani Total 

Da 17 27 21 

Nu 70 63 67 

Niciun contact / 
Niciun răspuns 

12 10 11 

Total 100 100 100 

EU MIDIS, Q. BG8_1_New*CC1 

                                                      
10  [2(1)=5.665, p=.017] Cramers V = 0.122, p=.017 indicând o asociere moderată între 

variabile. Recodificat bg8_1 elemente NOI 1-20 ca 1=limba oficială, 30=romani. Recodificat 
CC1 elemente 6; 7; 9 ca valori lipsă.  
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S-a observat, de asemenea, o relaţie semnificativă între limba maternă şi 
discriminarea în ultimele 12 luni în Grecia11, unde aproximativ 30% din 
respondenţii vorbitori ai limbii oficiale a statului au avut experienţe legate de 
discriminare în ultimele 12 luni, comparativ cu 15% din respondenţii vorbitori 
de limba romani.  

Rezultatele contrastante în privinţa Republicii Cehe şi Greciei sugerează că este 
necesară o cercetare cantitativă suplimentară detaliată pentru a se înţelege pe 
deplin modul în care diferenţele în privinţa limbii utilizate afectează 
experienţele legate de discriminare ale romilor.  

4.1.5. Sexul 

Sexul nu pare să afecteze experienţele legate de discriminare în privinţa 
locuinţelor nici în ultimii cinci ani şi nici în ultimele 12 luni, atât în urma 
analizei în toate cele şapte state membre, cât şi în urma analizei în fiecare ţară.  

4.1.6. Educaţia 

Respondenţilor li s-a cerut să indice numărul de ani de studiu. 15% din 
respondenţi au indicat fie că sunt analfabeţi, fie că nu au efectuat niciun an de 
studiu până la momentul respectiv.  Aţi 16% din respondenţi au finalizat mai 
puţin de cinci ani, în timp ce 40% din respondenţi au beneficiat de şase până la 
nouă ani de educaţie formală. Doar 4% din respondenţi au indicat un nivel de 
studii depăşind 14 ani (respectiv educaţie superioară şi post-universitară). 
Figura 4.2 ilustrează anii de studiu finalizaţi de respondenţi în statele membre în 
care s-a efectuat sondajul. 

                                                      
11  [2(1)=11.162, p=.001] Cramers V= 0.161, p=.001 indicând o asociere puternică între 

variabile.  



Discriminarea romilor în privinţa locuinţelor în anumite state membre ale UE: o analiză a datelor EU-MIDIS 
 

21 

Figura 4.2 Nivelul de studii în funcţie de ţară 
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Ratele în ceea ce priveşte nivelul de studii rămân scăzute în toate cele şapte 
state membre în legătură cu romii. Niveluri extrem de ridicate ale lipsei totale a 
educaţiei şcolare au fost observate în Grecia, şi niveluri ridicate au fost evidente 
în Polonia şi România. Nivelul modal de studii în cele şapte state membre a fost 
de şase până la nouă ani.  

S-a observat o relaţie semnificativă între nivelul de studii şi conştientizarea în 
rândul respondenţilor cu privire la legile care prevăd interzicerea discriminării 
în domeniul locuinţelor (p<.001)12. Conştientizarea cu privire la aceste legi a 
crescut foarte mult de la 24% în rândul respondenţilor fără educaţie la 48% în 
rândul celor cu studii superioare. Nu s-a observat o relaţie semnificativă între 
experienţa legată de discriminare în ultimii cinci ani şi numărul de ani de studiu 
(tabelul 4.3). 

 

 

 

                                                      
12  [2(4)=54.521, p<.001] Cramers V= 0.146, p<.001 indicând o asociere moderată între 

variabile. Recodificat bg7 0 şi 1 ca 1; 5 şi 6 ca 5, 94 şi 99 ca Lipsă.  
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Tabelul 4.3 Experienţa legată de discriminare în funcţie de anii de studiu (%) 

Discriminare 
Fără 
şcoală / 

Analfabet 
0-5 ani 6-9 ani 10-13 ani 14 + ani 

Ultimii cinci ani 22 18 18 17 18 

Niciuna 78 82 82 83 82 

Total 100 100 100 100 100 

EU-MIDIS, Q. BG7*CC1 

4.1.7. Venitul gospodăriei şi încadrarea în muncă 

Statutul respondenţilor din toate statele membre în ceea ce priveşte încadrarea 
în muncă este ilustrat în figura 4.3. Un număr mare de respondenţi din fiecare 
stat membru au indicat că nu au un loc de muncă plătit, erau pensionari, urmau 
cursuri de formare sau nu lucrau dintr-un alt motiv. Niveluri foarte scăzute ale 
încadrării în muncă între respondenţi au fost observate în România (17%) şi în 
Polonia (18%). În Republica Cehă s-a raportat cel mai mare număr de 
respondenţi cu un loc de muncă plătit (44%) şi cel mai scăzut număr de 
respondenţi fără un loc de muncă plătit (35%).  

Figura 4.3 Statutul în ceea ce priveşte încadrarea în muncă în statele membre (%) 
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38% din respondenţi au raportat venituri pe gospodărie situate în cuartilul 
inferior, în timp ce alţi 22% se încadrează în penultimul cuartil pe scara 
veniturilor. S-a observat o relaţie semnificativă între veniturile raportate şi 
experienţa legată de discriminare în ultimii cinci ani (p<.05)13.   

S-a observat o relaţie semnificativă între statutul în ceea ce priveşte încadrarea  
în muncă şi experienţa discriminării (p<.001)14. Probabilitatea ca 
studenţii/stagiarii, pensionarii şi persoanele cu loc de muncă plătit, cu normă 
întreagă, să facă obiectul discriminării a fost mai mică în comparaţie cu 
persoanele care desfăşoară activităţi independente, persoanele casnice, şomerii 
şi persoanele cu dizabilităţi.  

Probabilitatea ca respondenţii cu loc de muncă plătit, inclusiv respondenţii care 
desfăşoară activităţi independente să se confrunte cu discriminarea repetată a 
fost mai mare comparativ cu cei fără loc de muncă plătit (tabelul 4.4); totuşi, 
această diferenţă nu a fost statistic semnificativă. 

 

Tabelul 4.4 Incidente multiple de discriminare în funcţie de statutul în ceea ce 
priveşte încadrarea în muncă 

 
Cu loc de muncă 

plătit 
Fără loc de muncă 

plătit 
Altele 

Un incident 41 30 20 

Două până la 
patru 

36 49 64 

Cinci sau mai 
multe 

23 22 16 

Total 100 100 100 

  EU-MIDIS, Q Bg5*CC3 

4.2. Demografia zonei 
Intervievatorii care au efectuat sondajul EU-MIDIS au stabilit că peste jumătate 
din persoanele intervievate (54%) în toate cele şapte state membre trăiau 
predominant în cartiere ocupate predominant de populaţia minoritară/imigrantă. 
Un sfert din respondenţii romi (25%) locuiau în cartiere mixte, însemnând 

                                                      
13  [2(3)=7.893, p<.048] Cramers V= 0,061, p<.05 indicând o asociere moderată între variabile. 
14  [2(8)=47.828, p<.001] Cramers V= 0,134 p<.001 indicând o asociere puternică între 

variabile. Recodificat bg5 elemente 5; 10, ca 11.   
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cartiere ocupate de populaţia majoră în proporţie similară cu cele minoritare, în 
timp ce 21% locuiau în cartiere ocupate predominant de populaţia majoritară. 
Figura 4.4 ilustrează tipul de cartier în toate cele şapte statele membre şi 
prezintă variaţii considerabile între ţări. 

Figura 4.4 Tipul de cartier  
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În statele membre din estul Uniunii Europene au fost observate niveluri ridicate 
de „segregare” a minorităţilor/imigranţilor, Bulgaria înregistrând cel mai ridicat 
nivel observat (72%). Două treimi din respondenţii din România (66%), 
Slovacia (65%) şi Grecia (63%) locuiau în zone predominant minoritare. 
Polonia a fost singurul stat membru în care s-au înregistrat niveluri 
considerabile de romi care locuiau în zone ocupate predominant de populaţia 
majoritară (53%). În Republica Cehă exista o împărţire destul de clară între 
cartierele ocupate de minorităţi, cele ocupate de populaţia majoritară şi cele 
mixte.   

Respondenţii care locuiau în zone ocupate predominant de minorităţi au indicat 
niveluri uşor mai ridicate ale experienţelor legate de discriminare comparativ cu 
cei din zonele mixte sau ocupate de populaţia majoritară (tabelul 4.5). Totuşi, 
diferenţele în privinţa experienţelor legate de discriminare în funcţie de zonă 
sunt relativ mici. 
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Tabelul 4.5 Tipul de zonă şi experienţele recente de discriminare (%) 

Zona Minoritară Mixtă Majoritară 

Ultimele 12 luni 12 9 10 

Nu s-au confruntat cu 
discriminarea în 
ultimele 12 luni 

88 91 90 

Total 100 100 100 

EU-MIDIS, Q. PI01*CC2 

4.3. Distribuţia percepută a bogăţiei 
Intervievatorii au constatat că aproximativ jumătate din toţi respondenţii locuiau 
în zone sărace comparativ cu alte zone ale oraşului (47%). S-a observat o 
corelaţie puternic pozitivă între tipul de zone (şi anume zone ocupate 
predominant de populaţia minoritară, zone mixte şi zone ocupat predominant de 
populaţia majoritară) şi distribuţia relativă a bogăţiei comparativ cu alte zone 
ale oraşului (p<.001)15. Deşi această constatare nu este neaşteptată, aceasta 
consolidează dovezile potrivit cărora romii continuă să fie marginalizaţi în 
comunităţi segregate şi/sau dezavantajate. În acest caz, probabilitatea 
discriminării este mai mare. Figura 4.6 ilustrează bogăţia relativă percepută în 
zone din toate statele membre. 

                                                      
15  [2(4)=1305.294, p<.001] Cramers V = 0.431, p<.001 indicând o puternică asociere pozitivă 

între variabile. 
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Figura 4.6 Distribuţia relativă a bogăţiei într-o anumită zonă, astfel cum este 
percepută de intervievator  
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4.4. Tipul de locuinţă 
Respondenţii au fost clasificaţi de către intervievator ca locuind într-o anumită 
locuinţă la finalizarea interviului. Locuinţele au fost clasificate după cum 
urmează: 

 Apartament/duplex; 

 Casă separată detaşată; 

 Casă într-un complex de construcţii înşiruite; 

 Casă semi-detaşată şi 

 Altele. 

 

Figura 4.7 detaliază tipul de locuinţă în fiecare stat membru. Trebuie remarcat 
că diferitele tipuri de locuinţe sunt asociate cu siguranţă cu infrastructura 
specifică în statul respectiv şi cu circumstanţele geografice şi socio-economice 
ale respondenţilor. În acest sens, tipul de locuinţă poate fi mai puţin util ca 
indicator al discriminării în statele membre. O analiză specifică fiecărei ţări ar 
putea prezenta informaţii mai relevante. 
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Figura 4.7 Tipul de locuinţă 
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Respondenţii din Republica Cehă, Polonia şi Ungaria tind să locuiască 
preponderent în apartamente/duplexuri, cea mai mare concentraţie 
înregistrându-se în Republica Cehă (82%). Respondenţii din aceste state 
membre locuiesc în mare parte în marile zone urbane. În schimb, respondenţii 
din România, Bulgaria şi Grecia locuiau în mai mare măsură în locuinţe 
detaşate, 81% din respondenţii din Bulgaria având astfel de locuinţe. 

Un aspect important a fost acela că în Grecia s-a observat o relaţie semnificativă 
între tipul de locuinţă şi experienţele legate de discriminare (p<.001)16. 
Majoritatea respondenţilor locuiau în case detaşate iar probabilitatea ca aceştia 
să fi avut experienţe legate de discriminare în ultimii cinci ani pe criterii de 
etnicitate a fost mai mare. Tabelul 4.6 arată că probabilitatea ca respondenţii 
care ocupă locuinţe cu o densitate mai mare (apartamente, duplexuri sau case 
înşiruite/semi-detaşate) să se confrunte cu discriminarea este mai mare 
comparativ cu cei care locuiesc în alte forme nespecificate de locuinţe. 

                                                      
16  [2(3)=18.805, p<.001] Cramers V= 0.199 p<.001 indicând o puternică asociere între 

variabile. 
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Tabelul 4.6 Tipul de locuinţă şi experienţele legate de discriminare în Grecia 

Discriminare în 
ultimii cinci ani 

Apartament/ 
duplex 

Casă 
detaşată 

Case 
înşiruite/ 

semi-detaşate 

Altele 
nespecificate 

Da 21 39 20 52 

Nu 74 59 64 43 

Niciun contact / 
niciun răspuns 

5 2 16 5 

EU-MIDIS, Q.PI11*CC1 

                            
Deşi tendinţe similare au fost observate în Slovacia şi în Polonia, numărul 
efectiv de respondenţi care au avut experienţe legate de discriminare a fost prea 
scăzut pentru a permite o interpretare semnificativă a rezultatelor.  
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Concluzii 
În ansamblu, discriminarea directă în privinţa locuinţelor apare iniţial scăzută în 
comparaţie cu experienţele de discriminare în rândul romilor în alte zone. 
Totuşi, trebuie să se reţină că acest aspect poate fi influenţat de faptul că 
discriminarea în privinţa locuinţelor poate să nu fie frecventă în general, 
deoarece persoanele nu caută în mod frecvent o locuinţă pentru a o închiria sau 
a o cumpăra. 

Experienţele legate de discriminare în privinţa locuinţelor în rândul romilor 
variază considerabil între cele şapte state membre ale UE în care s-a efectuat 
sondajul. În sensul acestei concluzii, este important să se aibă în vedere un 
număr de factori externi: astfel, în cazurile în care sunt percepute niveluri 
scăzute de discriminare şi apar niveluri ridicate de segregare geografică, precum 
în cazul respondenţilor din România şi Bulgaria, există posibilitatea ca 
respondenţii să nu conştientizeze sau să nu considere experienţele lor actuale 
sau anterioare drept cazuri de discriminare. Segregarea, în special atunci când 
determină formarea unei comunităţi, poate părea normală şi, prin urmare, 
satisfăcătoare. În realitate, aceasta poate fi rezultatul discriminării instituţionale 
care face parte din cadrul social şi economic al unui stat şi nu se manifestă în 
mod necesar ca incidente specifice de discriminare. Acesta este un aspect 
important, deoarece segregarea cu care se confruntă romii este de multe ori 
rezultatul practicilor de gestionare sau de evitare în vederea limitării 
posibilităţilor de interacţiune, de integrare şi, în ultimă instanţă de discriminare.  

Deşi incidentele individuale de discriminare din cele şapte state membre în care 
a fost efectuat sondajul au fost mai pronunţate în regiunile din centrul şi sudul 
UE (precum Republica Cehă, Polonia şi Grecia), respondenţii respectivi se 
confruntau în mare parte cu un mai mic grad de segregare şi locuiau în zone în 
mod semnificativ mai bogate şi mai integrate. În schimb, nivelurile mai scăzute 
de discriminare din Europa de Est (România şi Bulgaria) au fost însoţite de 
niveluri mai ridicate ale sărăciei, precum zone mai puţin dezvoltate socio-
economic şi o rată mai ridicată a şomajului  

Este probabil ca nivelurile scăzute ale raportării incidentelor de discriminare să 
conducă la un nivel scăzut al acţiunilor întreprinse de autorităţi, iar acest lucru 
poate confirma la rândul său o percepţie potrivit căreia „nu se va întâmpla şi nu 
se va schimba nimic”, care a fost indicată de mulţi respondenţi ca motiv pentru 
neraportarea unui incident de discriminare. Nivelurile scăzute ale raportării 
ascund de autorităţile locale şi organismele de monitorizare nivelul real al 
discriminării. În majoritatea cazurilor, percepţiile şi experienţele trăite rămân 
polarizate. Experienţele privind lipsa acţiunii din partea autorităţilor statului vor 
conduce invariabil la sporirea apatiei în rândul comunităţilor minoritare.  
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Nivelul ridicat al cetăţeniei în rândul respondenţilor din fiecare stat membru în 
care s-a efectuat sondajul înlătură preocuparea privind statutul de 
imigrant/vizele, care poate fi evidentă în rândul romilor din alte state membre, 
în special atunci când anumitor naţionalităţi li se aplică restricţii speciale. În 
schimb, percepţiile privind consecinţele negative şi teama de represalii indică 
existenţa unei culturi subiacente a represiunii în anumite state, în special în 
cadrul grupurilor mai vulnerabile din rândul romilor. Pentru multe persoane, un 
cadrul de politică antidiscriminare (precum directiva UE privind rasele, legile 
antidiscriminare şi obligaţiile de stat) are o importanţă mică asupra 
experienţelor zilnice, indicând în unele cazuri niveluri scăzute ale intervenţiei 
statului şi o lipsă generală a acţiunilor de încurajare a unei mai mari 
sensibilizări, în special în ceea ce priveşte persoanele care sunt expuse unui risc 
sporit de marginalizare.        

Evidenţierea dovezilor riscurilor ar trebui să aibă un rol esenţial în strategia de 
iniţiere a schimbării pentru comunităţile vulnerabile. Încă o dată, FRA a indicat 
deficitul de date statistice relevante solide şi comparabile privind minorităţile şi 
imigranţii la nivel naţional sau la nivelul Uniunii Europene. Prin EU-MIDIS; 
FRA a dezvoltat, pentru prima dată în Uniunea Europeană, un set de date 
cuprinzător privind experienţele şi percepţiile migranţilor şi minorităţilor, 
inclusiv romii în privinţa asigurării locuinţelor, încadrarea în muncă, educaţia, 
sănătatea etc. Beneficiind de această iniţiativă, statele membre ar putea ele 
însele să dezvolte în continuare aceste sondaje care le vor permite să acţioneze 
cu mai mare eficacitate, prin strategii şi măsuri concrete în vederea integrării, pe 
baza unor probe solide. 
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