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Ανακοινωθέν Τύπου, FRA/UNDP 

Βιέννη/Μπρατισλάβα, 23 Μαΐου 2012 

Νέες έρευνες δείχνουν ότι ο κοινωνικός αποκλεισµός των Ροµά 

συνεχίζεται 

Πολλοί Ροµά εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν διακρίσεις και κοινωνικό 

αποκλεισµό στην ΕΕ, σύµφωνα µε νέα έκθεση που δηµοσιεύουν από κοινού ο 

Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το 

Πρόγραµµα του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP). Η κατάσταση των Ροµά είναι 

κατά µέσο όρο χειρότερη από εκείνη των µη Ροµά που ζουν κοντά τους. Η 

έκθεση βασίζεται σε δύο µεγάλες έρευνες σχετικά µε την κοινωνικο-οικονοµική 

κατάσταση των πληθυσµών Ροµά και µη Ροµά που ζουν στις ίδιες περιοχές σε 

11 κράτη µέλη της ΕΕ και σε γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. 

«Τα αποτελέσµατα των ερευνών δείχνουν µια ζοφερή εικόνα της κατάστασης των 

Ροµά στο σύνολο των 11 υπό µελέτη κρατών µελών της ΕΕ σήµερα», δηλώνει ο 

διευθυντής του FRA, Morten Kjaerum, ο οποίος συνεχίζει: «Οι διακρίσεις και ο 

ρατσισµός κατά των Ροµά παραµένουν. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι απαιτείται η 

άµεση λήψη αποτελεσµατικών µέτρων, ιδίως για τη βελτίωση της µόρφωσης των 

Ροµά. Αυτό θα είχε καθοριστική σηµασία για την αξιοποίηση του µελλοντικού τους 

δυναµικού και θα τους εξόπλιζε µε τις δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να ξεφύγουν 

από τον φαύλο κύκλο των διακρίσεων, του αποκλεισµού και της φτώχειας».  

 

Σύµφωνα µε την έκθεση, στα 11 κράτη µέλη της ΕΕ που κάλυψαν οι έρευνες και 

όπου ζει η συντριπτική πλειονότητα των Ροµά πολιτών της ΕΕ, η κατάστασή τους 

στους τοµείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της στέγασης και της υγείας είναι 

κατά µέσο όρο δυσµενέστερη σε σχέση µε την αντίστοιχη των µη Ροµά που ζουν σε 

άµεση γειτνίαση µε αυτούς. Οι Ροµά εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν διακρίσεις και 

δεν έχουν επαρκή επίγνωση των δικαιωµάτων τους που κατοχυρώνονται από τη 

νοµοθεσία της ΕΕ.  

 

Ορισµένα βασικά πορίσµατα: 

• µόλις 15 % των νέων Ροµά ολοκληρώνουν δευτεροβάθµια γενική ή 

επαγγελµατική εκπαίδευση, έναντι ποσοστού άνω του 70 % για τον υπόλοιπο 

πληθυσµό που ζει κοντά τους, 

• κατά µέσο όρο, λιγότεροι από το 30 % των Ροµά απασχολούνται σε 

αµειβόµενη εργασία, 
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• περίπου 45 % των Ροµά ζουν σε νοικοκυριά που δεν διαθέτουν τουλάχιστον 

µία από τις ακόλουθες βασικές οικιακές ανέσεις: εσωτερική κουζίνα, 

εσωτερική τουαλέτα, εσωτερικό ντους ή µπανιέρα, ηλεκτρικό ρεύµα, 

• κατά µέσο όρο, περίπου 40 % των Ροµά ζουν σε νοικοκυριά, όπου κάποιος 

χρειάστηκε να κοιµηθεί νηστικός τουλάχιστον µία φορά τον τελευταίο µήνα 

γιατί δεν µπορούσαν να αγοράσουν τρόφιµα. 

 

«Η σύµπραξη που αναπτύχθηκε µεταξύ τεσσάρων  διεθνών οργανισµών [FRA, 
UNDP, Παγκόσµια Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή] στο πλαίσιο αυτής της 
έρευνας στέλνει ένα ισχυρό µήνυµα: οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ροµά είναι 
τόσο σοβαρές ώστε για την αντιµετώπισή τους να απαιτείται συντονισµένηαπάντηση . 
Η παρούσα έκθεση δείχνει ότι µια τέτοια κοινή και συντονισµένη προσέγγιση είναι 
εφικτή και αποδίδει καρπούς», αναφέρει ο Andrey Ivanov, ανώτατος σύµβουλος του 
UNDP, αρµόδιος για θέµατα ανθρώπινης ανάπτυξης και ένταξης των Ροµά. 
 
Οι έρευνες κατέγραψαν τη σηµερινή κατάσταση. Τα αποτελέσµατα παρέχουν στους 
υπεύθυνους για χάραξη πολιτικής τα απαραίτητα στοιχεία για να µπορέσουν να 
σχεδιάσουν αποτελεσµατικές δράσεις για την αντιµετώπιση της κατάστασης. Τα 
αποτελέσµατα των ερευνών συνέβαλαν επίσης στη διαµόρφωση της επικείµενης 
ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Ροµά, η οποία θα 
δηµοσιοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 23 Μαΐου 2012. 
 
 
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 .   

 
Υπόψη των συντακτών: 
 

• Στο πλαίσιο των ερευνών πραγµατοποιήθηκαν προσωπικέςσυνεντεύξεις µε 
συνολικά 22.203 Ροµά και µη Ροµά, από τους οποίους συγκεντρώθηκαν 
πληροφορίες για 84.287 µέλη των νοικοκυριών τους στην Βουλγαρία, την 
Τσεχική ∆ηµοκρατία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την 
Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία και την Ισπανία. Οι 
συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν στα σπίτια των συµµετεχόντων Ροµά και 
µη Ροµά, οι οποίοι ζουν στο σύνολό τους στην ίδια ή σε γειτονική περιοχή µε 
τους Ροµά και σε παρόµοιο περιβάλλον από πλευράς υποδοµών και 
συνθηκών εργασίας. 

• Η έκθεση παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσµατα των ερευνών που αποτελούν  
µικρό µόνο µέρος των διαθέσιµων δεδοµένων, τα οποία θα δηµοσιοποιηθούν 
αργότερα υπό µορφή θεµατικών εκθέσεων. Τα αποτελέσµατα αυτών και 
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αντίστοιχων µελλοντικών ερευνών που προγραµµατίζονται για το 2015 και 
2020 στα πλαίσια της στρατηγικής EU2020 θα παράσχουν στους πολιτικά 
υπεύθυνους για τη λήψη σχετικών αποφάσεων τα στοιχεία που απαιτούνται 
για τον σχεδιασµό αποτελεσµατικών πολιτικών που θα υποστηρίζουν το 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Απρίλιος 2011) µε τίτλο 
«Πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ροµά µέχρι το 2020». 
Με την ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τον Οργανισµό 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων να συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και 
να δράσει από κοινού µε τα κράτη µέλη της ΕΕ συνδράµοντας στη θέσπιση 
ισχυρών µηχανισµών ελέγχου για τη µέτρηση της προόδου µε την πάροδο 
του χρόνου µέσω δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης.  

• Οι έρευνες χρησιµοποίησαν κοινό πυρήνα ερωτηµατολογίου.  

• Η έρευνα του FRA επικεντρώθηκε σε ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
όπως οι διακρίσεις και η επίγνωση των δικαιωµάτων. Ο FRA θα διενεργήσει 
δύο ακόµα έρευνες έως το 2020 µε σκοπό την καταγραφή των διαχρονικών 
τάσεων σε διάφορες χώρες. 

• Η έρευνα των UNDP/Παγκόσµιας Τράπεζας/Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέτασε 
ενδελεχώς την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των Ροµά στις επιλεγµένες 
χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης και σε χώρεςεκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 
Η έρευνα παρέχει τα βασικά δεδοµένα αναφοράς για τις νέες στρατηγικές 
ένταξης των Ροµά και δίνει τη δυνατότητα εξέτασης της δυναµικής των 
διεργασιών ένταξής τους σε σύγκριση µε το 2004, όταν το UNDP είχε 
διενεργήσει παρόµοια έρευνα. Το έργο που εκτελέστηκε από το UNDP σε 
συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζα χρηµατοδοτήθηκε από τη Γενική 
∆ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και 
από βασικούς πόρους του UNDP και του Nordic Trust Fund της Παγκόσµιας 
Τράπεζας. 

• Τα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν αναπτύξει εθνικές στρατηγικές για την ένταξη 
των Ροµά. Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να συνεργαστούν τόσο µε τους Ροµά 
όσο και µε τους µη Ροµά, στις αντίστοιχες κοινότητές τους, µε σκοπό την 
εφαρµογή των σχετικών σχεδίων, την ανάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης, την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την καταπολέµηση των διακρίσεων και 
του ρατσισµού κατά των Ροµά. 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε: 
 
Στον FRA: 
Blanca Tapia, εκπρόσωπος Τύπου 
media@fra.europa.eu  
Τηλ.: +43 1 580 30 642 
 
Στο UNDP: 
Zoran Stevanovic, περιφερειακός σύµβουλος επικοινωνίας 
Zoran.stevanovic@undp.org 
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Τηλ.: +42 1 908 729 846 
 
 

 


