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FRA-sajtóközlemény 
Bécs/Brüsszel, 2016. november 29. 

Az új felmérés szerint a romák 80%-át fenyegeti szegénység 
 

A széles körben jellemző nélkülözés tönkreteszi a romák életét. Az 
Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) új jelentése szerint a 
családok társadalmi kirekesztettségben, borzasztó körülmények között 
élnek, míg a gyermekeknek az elégtelen oktatás miatt sivárak a kilátásaik 
a jövőre nézve. A jelentés elemzi a romák integrációjának hiányosságait 
EU-szerte, útmutatást adva azoknak a tagállamoknak, amelyek 
integrációs politikájuk  fejlesztésére törekednek. 
 
 
„Nyilvánvaló képtelenségünk Európában arra, hogy tiszteletben tartsuk roma 
közösségeink emberi jogait, elfogadhatatlan. Európa legnagyobb kisebbsége 
nélkülözésének, marginalizációjának és diszkriminálásának jelenlegi szintje az EU 
és tagállamai jogszabályainak és politikájának súlyos kudarcaként tudható be” – 
mondja az FRA igazgatója, Michael O’Flaherty. „E megállapítások közzététele 
lehetőséget kínál arra, hogy a szakpolitikai döntéshozókat cselekvésre késztesse, 
és az erőforrásokat e tűrhetetlen helyzet orvoslására összpontosítsa.” 

Az Európai Unió második felmérése a kisebbségekről és a hátrányos 
megkülönböztetésről (EU-MIDIS II):A Romák – kiemelt megállapítások című 
jelentésből kiderül, hogy: 
 
• A megkérdezett romák 80%-át fenyegeti szegénység, szemben a 17%-os EU-

s átlaggal. 30%-uk él vezetékes víz nélküli háztartásban, és 46%-uknak 
nincsen benti vécéje, zuhanyzója vagy fürdőszobája.  

• A roma gyermekek 30%-a él olyan háztartásban, ahol legalább egy ember 
éhesen feküdt le az elmúlt hónapban.  

• A fiatal roma gyermekek 53%-a részesül kora gyermekkori nevelésben, ez 
gyakran kevesebb mint a fele a velük egyidős gyermekek ugyanazon ország 
teljes népességére kivetített hányadának.  

• A megkérdezett romák csupán 30%-ának van fizetett munkája, szemben a 
2015-ös EU-s foglalkoztatási ráta szerinti 70%-os átlaggal.  

• A romák 41%-a érzi úgy, hogy az elmúlt 5 évben érte diszkrimináció 
hétköznapi helyzetekben, például munkakeresésnél, a munkahelyen, a 
lakhatással kapcsolatban, az egészségügyben és az oktatásban.  

• A romák 82%-ának nincs tudomása azokról a szervezetekről, amelyek a 
diszkrimináció áldozatainak nyújtanak segítséget. 

 
A felmérés megállapításaiból kiderül, hogy a tagállamok – erőfeszítéseik ellenére 
is – még mindig nem teljesítették legtöbb integrációs célkitűzésüket, amelyek a 
nemzeti romaintegrációs stratégiák 2011. évi uniós keretrendszerének fő elemét 
képezik. Az eredmények hangsúlyozzák az alábbiak szükségességét: 
 
• a kora gyermekkori nevelés támogatása és integrált oktatás  
• jobb foglakoztatási lehetőségek és nagyobb fokú szociális védelem a 

szegénység leküzdése érdekében 

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://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52011DC0173
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• célzott oktatás és képzés, amely kifejezetten a roma fiatalokat és nőket segíti 
az alapfokú oktatásból a középfokú oktatásba történő átmenetnél, illetve 
azután a munkakeresésben. 

 
 
A jelentés egy felmérésen alapul, amelyben közel 8000 roma személlyel készített 
személyes interjú során gyűjtöttek adatokat az Európai Unió (EU) kilenc 
tagállamában. A felmérés Az Európai Unió második felmérése a kisebbségekről és 
a hátrányos megkülönböztetésről (EU-MIDIS II) című ügynökségi felmérés részét 
képezi, amely a bevándorlók és etnikai kisebbségek diszkriminációval és áldozattá 
válással kapcsolatos tapasztalatairól, jövedelméről és életkörülményeiről gyűjtött 
adatokat az EU 28 tagállamában.  
 
További információért tekintse meg a sajtócsomagot vagy lépjen velünk 
kapcsolatba: media@fra.europa.eu / Tel.: (+43) 1 580 30 642 
 
Megjegyzések a szerkesztőknek: 
• Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) bizonyítékokon alapuló 

tanácsadással segíti az uniós és nemzeti szintű döntéshozókat, ezáltal 
hozzájárul az alapvető jogokkal kapcsolatos tájékozottabb, célzottabb 
vitákhoz és szakpolitikákhoz. 

• Bővebb információ az Ügynökség romákkal kapcsolatos munkájáról, ide értve 
a helyi részvétel a romaintegrációban projektet, online hozzáférhető. Az 
Ügynökség a romákkal kapcsolatban 2008-ban és 2011-ben is végzett 
felmérést.  

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
mailto:media@fra.europa.eu
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/publication/2009/eu-midis-data-focus-report-1-roma
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/widespread-roma-exclusion-persists-find-new-surveys

