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Sporočilo za javnost Agencije Evropske unije za temeljne pravice 
Dunaj/Bruselj, 29. november 2016 

80 % Romov živi na pragu revščine 
– to so ugotovitve najnovejše raziskave 

 
Vsesplošna prikrajšanost uničuje življenje Romov. Najnovejše poročilo 
Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) kaže, da so romske 
družine izločene iz družbe in živijo v neznosnih razmerah, medtem ko se 
slabo izobraženi otroci srečujejo z negotovimi možnostmi za prihodnost. 
V njem so analizirane vrzeli na področju vključevanja Romov v družbo 
po vsej EU, kar naj bi države članice vzele kot vodilo pri izboljševanju 
svojih politik vključevanja. 
 
 
„Naša očitna nezmožnost, da v Evropi spoštujemo človekove pravice romskih 
skupnosti, je nesprejemljiva. Stopnje prikrajšanosti, marginalizacije in 
diskriminacije evropske največje manjšine so znak hudega nespoštovanja 
zakonodaje in politik v EU in njenih državah članicah,“ je dejal direktor 
agencije FRA Michael O’Flaherty. „Z objavo teh ugotovitev imamo možnost, da 
spodbudimo oblikovalce politike k ukrepanju in zberemo vire za odpravo teh 
nesprejemljivih razmer.“ 

Poročilo z naslovom Druga raziskava o manjšinah in diskriminaciji v Evropski 
uniji (EU-MIDIS II:Romi – izbrane ugotovitve kaže, da: 
 
• 80 % anketiranih Romov živi na pragu revščine v primerjavi s povprečjem 

v EU, ki znaša 17 %; 
• 30 % Romov živi v gospodinjstvih brez tekoče vode, 46 % pa jih nima 

notranjega stranišča, prhe ali kopalnice; 
• 30 % anketiranih romskih otrok gre spat lačnih; 
• 53 % mlajših romskih otrok obiskuje vrtec, kar je pogosto manj kot polovica 

otrok iste starosti med splošnim prebivalstvom v isti državi; 
• ima samo 30 % anketiranih Romov redno službo v primerjavi s 70 % 

splošnega prebivalstva EU; 
• ima 41 % Romov občutek, da so bili v zadnjih petih letih v vsakdanjem 

življenju deležni diskriminacije, na primer pri iskanju službe, na delovnem 
mestu, iskanju nastanitve, pri zdravstveni oskrbi in izobraževanju; 

• 82 % Romov ni seznanjena z organizacijami, ki pomagajo žrtvam 
diskriminacije. 

 
Ugotovitve raziskave kažejo, da države članice kljub svojim prizadevanjem še 
vedno ne dosegajo večine svojih ciljev glede vključevanja Romov v družbo, kar 
je ključno vodilo Okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov iz leta 
2011. Med izsledki je bila izpostavljena potreba po: 
 
• pomoči pri vključevanju romskih otrok v vrtce in šole; 
• boljših možnostih za zaposlovanje Romov in večji socialni zaščiti za odpravo 

njihove revščine; 

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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• ciljno zasnovanem izobraževanju in usposabljanju, s katerim bi zlasti 
romskim mladostnikom in romskim ženskam pomagali pri njihovem prehodu 
iz osnovnošolskega v srednješolsko izobraževanje ter kasneje pri iskanju 
zaposlitve. 

 
 
Osnova za poročilo je bila raziskava, v okviru katere so osebno anketirali skoraj 
8 000 Romov in s pomočjo katere so zbrali podatke o 34 000 Romih iz devetih 
držav članic Evropske unije (EU). Poročilo je del druge raziskave o manjšinah in 
diskriminaciji v Evropski uniji (EU-MIDIS II), ki jo je izvedla agencija FRA in v 
kateri so zbirali podatke o diskriminaciji in viktimizaciji priseljencev in etničnih 
manjšin ter njihovih dohodkih in življenjskih razmerah v vseh 28 državah 
članicah EU.  
 
Za več informacij si oglejtegradivo za novinarje ali se obrnite na službo 
za odnose z mediji: media@fra.europa.eu/tel.: +43 158030642 
 
Sporočilo urednikom: 
• Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) na podlagi svojih 

ugotovitev svetuje nosilcem odločanja na ravni EU in nacionalni ravni, s 
čimer prispeva k bolj ozaveščenim in usmerjenim razpravam in politikam o 
temeljnih pravicah. 

• Več informacij o zaposlovanju Romov,ki jih je zbrala agencija, vključno z 
njenim projektom lokalne zavezanosti za vključevanje Romov, je na voljo na 
spletu. Agencija je raziskavo o Romih izvedla tudi leta 2008 in 2011. 

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

