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Δελτίο Τύπου του FRA 
Βιέννη/Βρυξέλλες, Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2016 

Το 80% των Ρομά διατρέχει κίνδυνο φτώχειας 
δείχνουν τα πορίσματα μιας νέας έρευνας 

 
Η εκτεταμένη φτώχεια είναι καταστροφική για τη ζωή των Ρομά. 
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), οι οικογένειες ζουν σε αποτρόπαιες 
συνθήκες, αποκλεισμένες από την κοινωνία, ενώ τα παιδιά με 
περιορισμένη εκπαίδευση, έχουν μηδαμινές προοπτικές για το μέλλον. Η 
έκθεση αναλύει τα κενά όσον αφορά την ενσωμάτωση των Ρομά στο 
σύνολο της ΕΕ και έχει στόχο να καθοδηγήσει τα κράτη μέλη που 
επιδιώκουν να βελτιώσουν τις πολιτικές τους για την κοινωνική 
ενσωμάτωση. 
 
«Η πρόδηλη αδυναμία μας να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
κοινοτήτων Ρομά στην Ευρώπη είναι απαράδεκτη. Τα επίπεδα της φτώχειας, της 
περιθωριοποίησης και των διακρίσεων εις βάρος της μεγαλύτερης μειονότητας 
στην Ευρώπη καταδεικνύουν σοβαρή παραβίαση της νομοθεσίας και των 
πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών της» αναφέρει ο διευθυντής του FRA κ. 
Michael O’Flaherty. «Η δημοσίευση των πορισμάτων αυτών παρέχει την ευκαιρία 
στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κινητοποιηθούν και να εστιάσουν τους 
πόρους στην αντιμετώπιση αυτής της αφόρητης κατάστασης.» 

Σύμφωνα με τη Δεύτερη Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
Μειονότητες και τις Διακρίσεις (EU-MIDIS II): επιλεγμένα πορίσματα για τους 
Ρομά: 
 
• το 80% των Ρομά που ερωτήθηκαν διατρέχει κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση 

με τον μέσο όρο στην ΕΕ που ανέρχεται στο 17%. Το 30% ζει σε νοικοκυριά 
χωρίς νερό βρύσης και το 46% δεν έχει εσωτερική τουαλέτα, ντους ή μπάνιο  

• το 30 % των παιδιών Ρομά ζουν σε νοικοκυριά που κάποιος πήγε για ύπνο 
πεινασμένος τουλάχιστον μία φορά τον προηγούμενο μήνα 

• το 53 % των μικρών παιδιών Ρομά παρακολουθούν προσχολική εκπαίδευση· 
το ποσοστό αυτό είναι συχνά μικρότερο από το ήμισυ του αντίστοιχου 
ποσοστού παιδιών της ίδιας ηλικίας στον γενικό πληθυσμό της ίδιας χώρας  

• μόνο το 30 % των ερωτηθέντων Ρομά εργάζονται έμμισθα, σε σύγκριση με το 
μέσο ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ που ανέρχεται στο 70%  

• το 41 % των Ρομά θεωρεί ότι έχει υποστεί διακρίσεις κατά τα τελευταία 5 έτη 
σε καθημερινές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα, κατά την αναζήτηση 
εργασίας, στον χώρο εργασίας, σε ζητήματα στέγασης, υγείας και εκπαίδευσης  

• το 82 % των Ρομά δεν γνωρίζει οργανισμούς που παρέχουν στήριξη σε 
θύματα διακρίσεων. 

 
Παρά τις προσπάθειες των κρατών μελών, τα πορίσματα της έρευνας δείχνουν ότι 
δεν έχουν εκπληρωθεί οι περισσότεροι από τους στόχους κοινωνικής 
ενσωμάτωσης στους οποίους επικεντρώνεται το Ενωσιακό Πλαίσιο του 2011 για 
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τις Εθνικές Στρατηγικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης των Ρομά. Τα αποτελέσματα 
υπογραμμίζουν την ανάγκη για: 
 
• μαθησιακή υποστήριξη κατά την προσχολική εκπαίδευση και διαπολιτισμική 

εκπαίδευση 
• καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης και ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας 

για την εξάλειψη της φτώχειας 
• στοχευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση που θα βοηθήσει συγκεκριμένα τους 

νέους και τις γυναίκες Ρομά κατά τη μετάβασή τους από την πρωτοβάθμια στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη συνέχεια κατά την αναζήτηση εργασίας. 

 
 
Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα με την οποία συλλέχθηκαν πληροφορίες σε εννέα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οι οποίες προέχονται από σχεδόν 8.000 
δια ζώσης συνεντεύξεις με Ρομά. Είναι μέρος της Δεύτερης Έρευνας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις Μειονότητες και τις Διακρίσεις (EU-MIDIS II) 
την οποία εκπονεί ο Οργανισμός και με την οποία συλέχθηκαν δεδομένα για τις 
διακρίσεις και τις εμπειρίες θυματοποίησης των μεταναστών και των εθνοτικών 
μειονοτήτων, καθώς και δεδομένα για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσής 
τους στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο ενημερωτικό πακέτο (press 
pack) ή επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση media@fra.europa.eu ή στο 
τηλ: +43 1 580 30 642 
 
Σημειώσεις προς τους συντάκτες: 
• Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 

παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων στους 
υπευθύνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών, συμβάλλοντας 
έτσι σε πιο ενημερωμένες και στοχευμένες συζητήσεις και πολιτικές για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα. 

• Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Οργανισμού για τους 
Ρομά, συμπεριλαμβομένης της έρευνας για την ενσωμάτωση των Ρομά σε 
τοπικό επίπεδο (LERI), διατίθενται στο Διαδίκτυο. Ο Οργανισμός διεξήγαγε 
έρευνες για τους Ρομά επίσης το 2008 και το 2011.  
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