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Tlačová správa agentúry FRA 
Viedeň 25. október 2022 

80 % Rómov žije v chudobe 

Rómovia v celej Európe naďalej zažívajú rozsiahlu depriváciu. Šesť rokov od 
posledného prieskumu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) rómske 
rodiny stále žijú v šokujúcich podmienkach a ich vyhliadky na vzdelanie a zamestnanie 
sú slabé. V tejto novej publikácii agentúra FRA prezentuje zlepšenia a nedostatky v 
začleňovaní Rómov s cieľom usmerniť úsilie jednotlivých krajín v oblasti rovnosti, 
začleňovania a účasti Rómov. 

„Prečo Rómovia v celej Európe stále čelia šokujúcej miere deprivácie, marginalizácie a 
diskriminácie?“ kladie si otázku riaditeľ FRA Michael O’Flaherty.http://fra.europa.eu/en/about-
fra/structure/director „Tieto zistenia naznačujú, že právne predpisy a politiky EÚ a členských štátov 
stále neprispievajú k základným právam Rómov, ktoré by zmenili ich každodenný život. Mali by 
inšpirovať tvorcov politík v jednotlivých štátoch, aby sami zbierali údaje o situácii Rómov s cieľom 
zacieliť svoje zdroje a úsilie na riešenie neprijateľnej situácie, ktorej stále čelí príliš veľa Rómov. 
Agentúra FRA je pripravená podporovať krajiny pri zbere takýchto údajov.“ 

Správa „Rómovia v 10 európskych krajinách“ poukazuje na malý pokrok od posledného 
prieskumu agentúry FRA v roku 2016, hoci došlo k určitému zlepšeniu: 

• 80 % opýtaných Rómov je naďalej vystavených riziku chudoby v porovnaní s priemerom EÚ 
na úrovni 17 %, oproti minulosti nenastala teda žiadna zmena. 22 % žije v domácnosti bez 
prívodu vody a 33 % nemá vnútornú toaletu. Celkovo však počet Rómov žijúcich 
v nedostatočných podmienkach, pokiaľ ide o bývanie, klesol zo 61 % v roku 2016 na 
súčasných 52 %. 

• 29 % rómskych detí žije v domácnosti, kde niektorá osoba išla aspoň raz za predchádzajúci 
mesiac spať hladná. 

• 44 % rómskych detí sa zúčastňuje na predškolskom vzdelávaní, oproti situácii v minulosti 
teda nenastala takmer žiadna zmena. V porovnaní s rómskymi deťmi navštevuje predškolské 
zariadenia v mnohých prípadoch viac ako dvojnásobok detí zo všeobecnej populácie v tej istej 
krajine. 

• Platenú prácu má 43 % opýtaných Rómov v porovnaní s priemernou mierou zamestnanosti 
v EÚ na úrovni 72 % v roku 2020. 

• 25% Rómov má pocit, že počas predchádzajúceho roka zažili diskrimináciu v každodennom 
živote, napr. pri hľadaní zamestnania, v práci, v oblasti bývania, v zdravotníctve a vo 
vzdelávaní. 

Zistenia okrem toho poukazujú aj na jasný rozdiel v očakávanej dĺžke života medzi Rómami a 
celkovou populáciou: Rómovia a Rómky žijú o deväť, resp. jedenásť rokov kratšie ako všeobecná 
populácia v krajinách, v ktorých sa uskutočnil prieskum. 

Zo zistení prieskumu vyplýva, že napriek snahám v jednotlivých krajinách, mnohé stále 
nedosahujú ciele stanovené v desaťročnom pláne EÚ na podporu Rómov, strategickom rámci EÚ 
pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov. 

Slúžia ako základ na posúdenie účinnosti desaťročného plánu. Poukazujú na potrebu toho, aby 
samotné krajiny pravidelne zbierali takéto údaje, aby zhodnotili, ako sa im darí v tejto oblasti. 

Tieto výsledky by mali pomôcť krajinám vypracovať a posúdiť cielenejšie opatrenia vo svojich 
vnútroštátnych stratégiách pre Rómov, najmä pokiaľ ide o riešenie otázok chudoby, 
diskriminácie, vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a bývania. Medzi príklady opatrení patrí 
poskytovanie cieleného vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom pomôcť rómskej mládeži a 
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rómskym ženám, lepších pracovných príležitostí, ako aj väčšej sociálnej ochrany na odstránenie 
chudoby. 

Správa je založená na prieskume, v rámci ktorého sa zbierali informácie v desiatich európskych 
krajinách z takmer 8 500 osobných rozhovorov s Rómami. Zhromaždili sa v rámci neho údaje o 
diskriminácii, viktimizácii, príjmoch a životných podmienkach od viac ako 20 000 členov týchto  
domácností. 

Agentúra FRA uskutočnila prieskumy venované Rómom aj v rokoch 2008, 2011 a 2016 a prieskum 
venovaný Rómom a kočovníkom v roku 2019.  

Ďalšie informácie nájdete v časti s otázkami a odpoveďami týkajúcimi sa uvedených 
zistení alebo sa obráťte na:  media@fra.europa.eu/tel.: +43 1 580 30 653 
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