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Tisková zpráva agentury FRA 

Ve Vídni dne 23. září 2020 

Průzkum mezi Romy a Travellery:  

Evropa musí prolomit začarovaný kruh chudoby a diskriminace vůči 

Romům a Travellerům 

Z výsledků nového průzkumu Agentury EU pro základní práva (FRA) vyplývá, že 

čtvrtina Romů a Travellerů žijících v západní Evropě, tedy v zemích, které patří mezi 

nejbohatší na světě, si nemůže dovolit základní potřeby, jako je topení nebo zdravé 

jídlo.  Až pětina jejich dětí večer uléhá s pocitem hladu. Hojně rozšířená diskriminace 

spojená s předčasným ukončením školní docházky u mnohých z nich také vede 

k nedostatku pracovních příležitostí a všeobecné chudobě. V důsledku toho je 

průměrná délka života Romů a Travellerů o 10 let kratší než u obecné populace. Tato 

zjištění by měla vést k politickým reakcím na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni a 

podpořit tvůrce politik ve spolupráci s Romy a Travellery na řešení problému vyloučení 

a chudoby. 

„Tato zpráva odhaluje šokující strádání, se kterým se potýká příliš mnoho Romů a Travellerů 

v dnešní Evropě,“ říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „Romové a Travelleři čelili 

nerovnostem již před vypuknutím pandemie COVID-19. Zjištění průzkumu slouží jako naléhavá 

připomínka toho, že vlády a společnost musí prolomit začarovaný kruh chudoby a sociálního 

vyloučení.“ 

Zpráva o průzkumu zaměřeném na Romy a Travellery poskytuje vůbec poprvé srovnatelné údaje 

o zkušenostech Romů a Travellerů v Belgii, Francii, Irsku, Nizozemsku, Spojeném království a 

Švédsku v oblasti základních práv. Poukazuje na velmi rozšířené nerovnosti, které se podílejí na 

přetrvávající chudobě a vyloučení: 

 Životní podmínky: Přes 90 % Travellerů v Belgii, Irsku a Nizozemsku uvádí, že nemají 

dostatek míst k životu. Každé čtvrté dítě z řad Romů nebo Travellerů účastnících se šetření 

žije v domácnosti, která si nemůže dovolit základní potřeby, jako je zdravé jídlo nebo topení, 

nebo má potíže s placením nájemného. Mnozí trpí hladem. A jejich průměrná délka života je 

o 10 let kratší než u obecné populace. 

 Práce: Mezi Romy a Travellery má placené zaměstnání menší podíl osob, než je tomu 

u obecné populace. Tento podíl se pohybuje mezi 15 % v Irsku a 50 % v Belgii. Zvláště 

složitá je situace v oblasti zaměstnanosti žen a mladých lidí. 

 Školní vzdělávání: Téměř třetina rodičů uvedla, že jejich děti ve škole zažily slovní útoky, 

protože jsou Romové nebo Travelleři. Dvě třetiny mladých Romů a Travellerů dokončily pouze 

nižší sekundární vzdělání. 

EU brzy zveřejní svůj nový strategický rámec pro rovnost, začlenění a účast Romů. Za účelem 

zlepšení situace agentura FRA vyzývá EU a její členské státy ke spolupráci s Romy a Travellery 

na přípravě politik a stanovení jasných cílů za účelem: 

 Zlepšení kvality života: Členské státy by měly umožnit Travellerům vést jejich způsob 

života a zřídit pro ně dostatečné množství vhodných tábořišť, která nabízejí důstojné 

ubytování. Měly by se vyvarovat nuceného vystěhovávání, zejména z toho důvodu, že 

postihuje děti, a vystěhovaným osobám nabídnout alternativní bydlení. Rovněž by měly 
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nabízet sociální ochranu s cílem zlepšit zdravotní péči, snížit chudobu a vymýtit hlad, 

zejména u dětí z řad Romů a Travellerů.  

 Posílení pracovních příležitostí: Členské státy by měly nalézt způsoby, jak umožnit ženám 

a mladým lidem získat práci, a to například prostřednictvím odborných praxí, programů 

zaměstnání ve veřejném sektoru a snadnějšího přístupu ke zřizování bankovních účtů. 

 Zlepšení vyhlídek v oblasti vzdělávání: Členské státy musí přizpůsobit vzdělávání 

potřebám Romů a Travellerů, například prostřednictvím přidělování zvláštních pedagogických 

asistentů, domácí výuky a distančního vzdělávání, a vytvořit pobídky, které by jim umožnily 

dosáhnout vyšší úrovně vzdělání. Osnovy a odborná příprava učitelů by také měly přispívat 

k boji proti negativním stereotypům spojeným s Romy na školách. 

Průzkum zahrnoval osobní rozhovory s více než 4 500 Romy a Travellery, které byly provedeny 

od prosince 2018 do července 2019. Doplňuje předchozí výzkum agentury FRA v devíti jiných 

zemích EU. 

V případě zájmu o další informace se obraťte na: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 

30 642 
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