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Tisková zpráva agentury FRA 

Ve Vídni dne 6. dubna 2018 

Život mnoha Romů v Evropě se podobá životu lidí v chudších 

zemích světa 

Špatné hygienické podmínky, hlad, nezaměstnanost mladých lidí – to jsou podle 

nejnovější zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva hlavní problémy, 

jimž Romové v EU čelí v každodenním životě. Poukazuje to na přetrvávající 

nerovnosti, které sužují evropské Romy v mnoha zemích jednoho z nejbohatších 

regionů světa. 

„Nesnášenlivost vůči Romům, od diskriminace až po trestné činy z nenávisti, je hnací silou 

začarovaného kruhu vyloučení Romů. Ocitají se na okraji společnosti a čelí zacházení 

ovlivněnému stereotypy, což je nepřípustné,“ konstatuje ředitel agentury FRA Michael 

O’Flaherty. „Tento začarovaný kruh je třeba prolomit. Proč tedy nezačít něčím naprosto 

samozřejmým a nezajistit, aby každý Rom měl stejné možnosti jako ostatní občané EU?“ 

Zpráva s názvem „A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion“ 

(Přetrvávající obavy: nesnášenlivost vůči Romům jakožto překážka jejich začlenění) 

odhaluje, jak členské státy navzdory svému dosavadnímu úsilí i nadále zaostávají při 

plnění většiny svých cílů týkajících se integrace. Tyto cíle jsou hlavní součástí rámce EU 

pro vnitrostátní strategie integrace Romů z roku 2011. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 

těmto otázkám: 

 Nesnášenlivost vůči Romům je nadále velmi častým jevem, obětí obtěžování je 

každý třetí Rom. Je třeba, aby členské státy dokázaly projevy nesnášenlivosti vůči 

Romům rozpoznat, monitorovaly je a přijímaly účinná opatření k potírání trestných 

činů z nenávisti a nenávistných výroků. 

 Životní podmínky Romů v EU se v letech 2011 až 2016 příliš nezměnily: 80 % Romů 

je ohroženo chudobou, přičemž průměr v obecné populaci EU činí 17 %. 30 % Romů 

žije v domácnostech bez vodovodu. S přístupem k nezávadné pitné vodě jsou na tom 

Romové často stejně jako lidé v Ghaně nebo Nepálu. Takové podmínky jsou brzdou při 

dosahování pokroku v oblasti vzdělávání, zdraví a zaměstnanosti. Je třeba vyvíjet 

větší úsilí ke snižování chudoby a mimo jiné odstraňovat segregované bydlení 

a zajistit lepší přístup k veřejným službám (jako jsou dodávky vody a elektřiny) 

a větší nabídku sociálního bydlení. 

 Vzdělávání se v některých členských státech zlepšilo, stále však přetrvávají rozdíly. 

Zařízení předškolního vzdělávání navštěvuje přes 50 % malých romských dětí, což je 

často mnohem méně než u dětí jejich věku v obecné populaci. Pokud jde o účast 

v předškolním vzdělávání, jsou na tom Romové v EU podobně jako lidé v Portoriku. 

Členské státy by měly Romům zajistit přístup k vysoce kvalitnímu vzdělávání, pomoc 

při učení v rámci kompenzace špatných životních podmínek řady romských žáků, 

jakož i cílenou podporu v každé fázi jejich vzdělávání. 

 Nezaměstnanost mladých lidí: Podíl mladých Romů ve věku od 16 do 24 let 

(zejména dívek), kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné 

přípravy, je v porovnání s obecnou populací nadále vysoký. Je zapotřebí, aby členské 

státy podporovaly zaměstnanost, zejména v případě mladých Romů a Romek, a to 

například pomocí profesní přípravy na pracovišti, stáží a učňovské přípravy. Romům 

by se také mělo dostat cílené pomoci při zahajování vlastního podnikání. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/roma-inclusion
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52011DC0173
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52011DC0173
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Z této zprávy bude vycházet diskuse ohledně budoucího začleňování Romů v EU, jelikož 

stávající rámec EU pro tuto oblast přestane v roce 2020 platit. Zpráva hodnotí dopad 

zavedených opatření v průběhu let. Zkoumá také strádání Romů v porovnání s jinými 

zeměmi z celého světa, což pomůže EU a jejím členským státům vyhodnotit, jak se jim 

daří dosahovat cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.  

V případě zájmu o další informace se obraťte na: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 

580 30 642. 
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