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Съобщение за медиите от FRA 
Виена/Брюксел, 29 ноември 2016 г. 

Според ново проучване 80% от ромите са изложени на риск от 
бедност 

 
Широко разпространената нищета съсипва живота на ромите. 
Семействата живеят изключени от обществото в шокиращи условия, 
докато децата с ниско образование са изправени пред 
безперспективно бъдеще според нов доклад от Агенцията на 
Европейския съюз за основните права (FRA). Докладът анализира 
различните пропуски по отношение на  приобщаване на ромите в ЕС, 
за да подпомогне държавите членки в усилията им да подобрят 
интеграционните си политики . 
 
 
„Явната ни неспособност да зачитаме човешките права на ромските 
общности в Европа е неприемлива. Равнището на нищета, маргинализация и 
дискриминация срещу най-голямото малцинство в Европа е провал на 
законовите рамки и политиките в ЕС и държавите членки“, твърди 
директорът на FRA Майкъл О'Флахърти. „Публикуваните данни и констатации 
предоставят възможност всички ангажирани в изготвянето на политики 
страни да запретнат ръкави и насочат ресурси, за да се коригира това 
недопустимо положение.“ 

Докладът Второ проучване на Европейския съюз за малцинствата и 
дискриминацията: (EU-MIDIS II): роми — избрани изводи констатира, че: 
 
• 80% от анкетираните роми са изложени на риск от бедност в сравнение 

със средно 17% в ЕС. 30% живеят в домакинства без чешмяна вода, а 
46% нямат в дома си тоалетна, душ или баня.  

• 30% от децата живеят в домакинства, в които роми са си лягат да спят 
гладни поне веднъж през последния месец.  

• 53% от ромските деца в предучилищна възраст  посещават детски учебни 
заведения, като често този процент е над два пъти по-малък от процента 
на посещаемост за децата на тяхната възраст от населението като цяло в 
същата държава.  

• Едва 30% от анкетираните роми са на платена работа в сравнение със 
70% от населението като цяло в ЕС.  

• 41% от ромите имат усещането, че са били обект на дискриминация през 
последните 5 години в ежедневни ситуации като търсене на работа, на 
работното място, жилищно настаняване, здравеопазване и образование.  

• 82% от ромите не знаят за съществуването на организации, които 
предлагат подкрепа на жертвите на дискриминация. 

 
От констатациите на проучването става ясно, че въпреки усилията на 
държавите членки, те все още изостават от постигането на целите за 
интеграция — ключов елемент на Рамката на ЕС за национални стратегии за 
интегриране на ромите. Резултатите подчертават необходимостта от: 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
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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• подпомагане на учебния процес в ранна детска възраст и интегрирано 

училищно образование;  
• по-добри възможности за намиране на работа и по-голяма социална 

защита за изкореняване на бедността; 
• целенасочено образование и обучение за подпомагане на младежите и 

жените от ромската общност при прехода им от основно към средно 
образование и при последващото намиране на работа. 

 
 
Докладът е изготвен въз основа на проучване, при което е събрана 
информация за 34 000 роми в девет държави — членки на Европейския съюз 
(ЕС), получена чрез почти 8 000 лични интервюта с роми. Тези интервюта са 
част от второто проучване на Европейския съюз за малцинствата и 
дискриминацията(EU-MIDIS II), в което се събират данни за дискриминация 
и виктимизация срещу имигрантски и етнически малцинства, както и за 
доходите и условията на живот във всички 28 държави членки.  
 
За допълнителна информация вижте комплекта материали за 
пресата или се свържете със: media@fra.europa.eu / Тел.: +43 1 580 30 
642 
 
Бележки за редакторите: 
• Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) предоставя 

основани на фактите съвети на органите и лицата, вземащи решения на 
европейско и национално равнище, като по този начин допринася за по-
информирани и по-целенасочени обсъждания и политики относно 
основните права. 

• Допълнителна информация за дейността на Агенцията във връзка с 
ромите, включително за нейния ангажимент на местно равнище с 
проекта за приобщаване на ромите, е налична онлайн. Агенцията 
проведе проучвания сред ромите през 2008 и 2011 г.  

http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-and-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-and-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/eumidis-II-roma
http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/eumidis-II-roma
mailto:media@fra.europa.eu
http://fra.europa.eu/en/theme/roma
http://fra.europa.eu/en/theme/roma
http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme
http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme
http://fra.europa.eu/en/publication/2009/eu-midis-data-focus-report-1-roma
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/widespread-roma-exclusion-persists-find-new-surveys

