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Прессъобщение на FRA/ПРООН 

Виена/Братислава, 23 май 2012 г. 

Широко разпространенaта изолация на ромите продължава, 

установяват нови проучвания  

Съгласно нов доклад, публикуван съвместно от Агенцията на 

Европейския съюз за основните права (FRA) и Програмата на ООН за 

развитие (ПРООН), много роми продължават да бъдат изправени пред 

дискриминация и социално изключване в ЕС. Положението на ромите е 

средностатистически по-лошо, отколкото на лица от неромски произход, 

живеещи в непосредствена близост. Докладът се основава на две 

проучвания на социално-икономическото положение сред ромите и лица 

от неромски произход, живеещи в непосредствена близост, в 11 държави-

членки на ЕС и в съседни европейски страни.  

„Резултатите от тези проучвания представят мрачна картина на 

настоящото положение на ромите в 11-те проучени държави-членки на ЕС“, 

заяви директорът на FRA Morten Kjaerum. „Все още има дискриминация и 

антициганизъм. Резултатите показват, че са нужни бързи и ефективни 

действия, по-специално във връзка с по-добро образование на ромите. Това е 

ключов фактор за осигуряване на бъдещия им потенциал и ще даде на 

младите роми уменията, които са им необходими, за да излязат от 

порочния кръг на дискриминация, изолация и бедност.“  

 

Докладът показва, че в проучените 11 държави-членки на ЕС, където живеят 

повечето ромски граждани на ЕС, положението на ромите в областта на 

заетостта, образованието, жилищното настаняване и достъпа до 

здравеопазване е средностатистически по-лошо от положението на лицата от 

неромски произход, живеещи в съседство. Ромите са все така дискриминирани 

и не са достатъчно осведомени за своите права, гарантирани от 

законодателството на ЕС.  

 

Някои основни резултати: 

• само 15% от проучените млади роми в зряла възраст са завършили 

общо или професионално средно образование, в сравнение с над 70% 

от населението от мнозинството, живеещо в съседство; 

• средно по-малко от 30% от анкетираните роми имат платена работа; 
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• около 45% от проучените роми живеят в домакинства, в които липсва 

поне едно от следните неща: вътрешна кухня, тоалетна, душ или вана 

или електричество; 

• средно около 40% от проучените роми живеят в домакинства, в които 

някой си е легнал гладен поне един път през последния месец, защото 

не е могъл да си позволи да си купи храна. 

 

„Партньорството, изградено между четири международни организации 
(FRA, ПРООН, Световната банка и Европейската Комисия) в процеса на 
настоящото проучване, изпраща силно послание: предизвикателствата, 
пред които е изправено ромското население, са толкова тежки, че изискват 
съгласуван отговор. Настоящата публикация е пример, че такъв единен и 
съгласуван подход е възможен и че той дава резултати“, заявява Андрей 
Иванов, главен политически съветник в ПРООН, Човешко развитие и 
приобщаване на ромите. 
 
Проучванията предлагат факти за положението на място. Резултатите 
предоставят на лицата, разработващи политики, необходимите фактически 
данни за разработване на политически мерки за подобряване на това 
положение. Резултатите от проучването са включени в съобщението на 
Комисията по въпросите на ромите, което също ще бъде представено в 
Брюксел на 23 май 2012 г. 
 
The report: The situation of Roma in 11 EU Member States – Survey results at a glance.  

Press release and media memo – EN and other EU languages. 

Also available in FR and DE .   

 
Бележки към редакторите: 
 

• Проучванията на FRA и ПРООН включваха анкети с общо 22 203 роми и 
лица от неромски произход, които дадоха информация за 84 287 членове 
на домакинства в България, Чешката република, Франция, Гърция, 
Унгария, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Испания. 
Проведени бяха индивидуални интервюта в домовете на ромските и 
неромските респонденти – всички, живеещи в непосредствена близост и 
поради това поделящи сходни условия на инфраструктура и пазар на 
труда. 

• В настоящия доклад са представени първите резултати от проучванията 
въз основа на малка част от събраните данни, които ще бъдат 
публикувани по-късно в тематични доклади. Тези и бъдещите 
проучвания ще предоставят на лицата, разработващи политики, 
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необходимите фактически данни за разработване на ефективни 
политики, подкрепящи съобщението на Европейската Комисията от 
април 2011 г. „Рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на 
ромите до 2020 г.“. Съобщението на Комисията прикани FRA да 
продължи да следи положението и да действа съвместно с държавите-
членки на ЕС, като съдейства за въвеждането на солидни механизми за 
мониторинг, които могат да измерват напредъка във времето чрез 
съпоставяне.  

• В двете проучвания беше използван общ основен въпросник. 

• Проучването на FRA постави фокуса върху въпроси на правата на 
човека като дискриминация и правна осведоменост. През следващите 
години до 2020 г. FRA ще проведе още две проучвания за определяне на 
тенденциите във времето и в различните страни. 

• Проучването на ПРООН/Световната банка/Европейската Комисия 
разгледа по-задълбочено социално-икономическото положение на 
ромите в избраните държави-членки и ЕС и в държавите извън ЕС от 
Югоизточна Европа. Проучването предоставя изходни данни за новите 
стратегии за интегриране на ромите и дава възможност да се разгледа 
динамиката на процесите на приобщаване на ромите в сравнение с 
2004 г., когато ПРООН направи подобно проучване. Работата, 
извършена от ПРООН в партньорство със Световната банка, беше 
финансирана от Генерална дирекция „Регионална политика“ при 
Европейската Комисия, както и с основни ресурси на ПРООН и 
доверителния фонд на Северните страни към Световната банка. 

• Държавите-членки на ЕС разработиха национални стратегии за 
интегриране на ромите. Органите на местната власт следва да насочат 
усилията си както към ромите, така и към лицата от неромски произход в 
своите държави за изпълнение на тези планове, като изграждат доверие, 
развиват социалното сближаване и се борят с дискриминацията и 
антициганизма.  

 
 

За повече информация се свържете със: 
 
В FRA: Blanca Tapia, говорител 
media@fra.europa.eu  
Тел.: +43 1 580 30 642 

 
В ПРООН: 
Zoran Stevanovic, съветник по регионални комуникации 
Zoran.stevanovic@undp.org 
Тел.: +42 1 908 729 846 

 
 

 


