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FRA/UNDP sajtóközlemény 

Bécs/Pozsony, 2012. május 23. 

HÍRZÁRLAT: 2012. május 23., közép-európai idő szerint déli 14 
óráig 

Az új felmérések szerint kitartóan fennáll a romákkal szembeni 
széles körű kirekesztés 

Az EU területén élő romák közül sokan továbbra is hátrányos 
megkülönböztetésnek és társadalmi kirekesztésnek vannak kitéve – állapítja 
meg az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és az Egyesült Nemzetek 
Fejlesztési Programja (UNDP) által közösen kiadott új jelentés. A romák 
helyzete átlagban véve rosszabb, mint a közvetlen közelükben élő nem 
romáké. A jelentés két felmérésen alapul, amelyek a romák és a közelükben élő 
nem romák társadalmi-gazdasági helyzetét vizsgálták meg 11 uniós 
tagállamban és a szomszédos európai országokban. 

„Ezek a felmérések nyomasztó képet festenek a vizsgált 11 EU-tagállamban élő 

romák aktuális helyzetéről – nyilatkozta Morten Kjaerum, a FRA igazgatója. – Tartós 

probléma a hátrányos megkülönböztetés és a cigányellenesség. Az eredmények azt 

mutatják, hogy gyors, hathatós intézkedésre van szükség, különösen a romák 

oktatásának javítása érdekében. Ez a kulcs a jövőbeni lehetőségeik 

kibontakoztatásához, mivel a roma fiatalok ezáltal hozzájutnak a szükséges 

készségekhez, hogy kikerülhessenek a megkülönböztetés, a kirekesztés és a 

szegénység ördögi köréből.”  
 
A jelentés azt mutatja, hogy a vizsgált 11 uniós tagállamban, ahol az EU roma 
polgárainak túlnyomó többsége él, a romák helyzete a foglalkoztatás, az oktatás, a 
lakhatás és az egészségügy terén átlagban véve rosszabb, mint a közelükben élő 
nem romáké. A romák továbbra is hátrányos megkülönböztetésnek vannak kitéve, 
ugyanakkor nincsenek kellőképpen tudatában az uniós jogszabályok által garantált 
jogaiknak.  
 
Néhány fontosabb megállapítás: 

• a megkérdezett fiatal roma felnőttek közül csak 15% végzett középfokú 
tanulmányokat (gimnázium, szakközépiskola stb.), szemben a körülöttük élő 
többségi népesség több mint 70%-ával; 
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• átlagban véve a megkérdezett romák kevesebb mint 30%-a rendelkezik 
fizetett munkaviszonnyal; 

• a felmérésben részt vevő romák körülbelül 45%-a olyan háztartásban él, ahol 
legalább egy hiányzik a következők közül: lakáson belüli konyha, 
mellékhelyiség, zuhanyzó vagy fürdőkád, elektromos áram; 

• átlagban véve a megkérdezett romák körülbelül 40%-a olyan háztartásban él, 
ahol a felmérést megelőző hónapban legalább egyszer előfordult, hogy valaki 
éhesen feküdt le aludni, mert nem telt élelmiszerre. 

 

„A kutatás folyamán a négy nemzetközi szervezet [FRA, UNDP, Világbank és 
Európai Bizottság] között kialakult partnerségnek határozott üzenete van: a roma 
népesség olyan súlyos nehézségekkel néz szembe, hogy az már összehangolt 
választ tesz szükségessé. Ez a kiadvány azt példázza, hogy lehetséges az 
egységes, összehangolt megközelítés, és ez eredményre is vezet” – nyilatkozta 
Andrej Ivanov, az UNDP humán fejlődésért és romaintegrációért felelős politikai 
főtanácsadója. 
 
A felmérések dokumentálták a helyszínen tapasztaltakat. Az eredmények ellátják a 
politikai döntéshozókat a helyzet kezelésére irányuló hatékony politikai 
válaszlépések megtervezéséhez szükséges bizonyítékokkal. A felmérési 
eredményeket beépítették az Európai Bizottság romaügyi közleményébe, amely 
szintén 2012. május 23-án fog megjelenni Brüsszelben. 
 
 
Megjegyzések a szerkesztőknek: 
 

• A FRA és az UNDP felmérései keretében Bulgáriában, a Cseh 
Köztársaságban, Franciaországban, Görögországban, Lengyelországban, 
Magyarországon, Olaszországban, Portugáliában, Romániában, 
Spanyolországban és Szlovákiában összesen 22 203 roma és nem roma 
személyt kérdeztek meg, akik a háztartások 84 287 tagjáról közöltek adatot. 
Az interjúkat a kérdezőbiztosok személyesen készítették el a roma és nem 
roma válaszadók otthonában; a válaszadók minden esetben azonos 
környéken éltek, ezáltal hasonló infrastrukturális és munkaerő-piaci 
feltételeken osztoztak. 

• Ez a jelentés a felmérések első eredményeit mutatja be a rendelkezésre álló 
adatok egy kis részének elemzése alapján. Az adatokat később tematikus 
jelentések fogják ismertetni. Ezek és a későbbi felmérések ellátják a politikai 
döntéshozókat a hatékony szakpolitika megtervezéséhez szükséges 
tényanyaggal, támogatva az Európai Bizottságnak a nemzeti romaintegrációs 
stratégiák 2020-ig tartó uniós keretrendszeréről szóló 2011. áprilisi 
közleményét. A Bizottság a közleményben arra kérte a FRA-t, hogy figyelje 
tovább a helyzetet, és működjön együtt az EU tagállamaival, azaz segítse 
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őket egy olyan megbízható nyomonkövetési rendszer bevezetésében, 
amellyel összehasonlító módon lehet mérni az elért előrehaladást.  

• Mindkét felmérés ugyanazt a közös kérdőívet használta. 
• A FRA felmérése az emberi jogi kérdésekre, például a megkülönböztetésre és 

a jogtudatosságra helyezte a hangsúlyt. A FRA az elkövetkező években, 
2020-ig még két felmérést fog végezni, hogy meghatározza az időbeli és az 
országos tendenciákat. 

• A UNDP/Világbank/Európai Bizottság felmérése behatóbban foglalkozott a 
kiválasztott uniós országokban és nem EU-tag délkelet-európai országokban 
élő romák társadalmi-gazdasági helyzetével. A felmérés kiindulópontot ad az 
új romaintegrációs stratégiákhoz, és lehetővé teszi a romák integrációjára 
irányuló folyamatok dinamikájának vizsgálatát a 2004-es évvel 
összehasonlítva, amikor az UNDP hasonló felmérést készített. Az UNDP által 
a Világbankkal partnerségben elvégzett munkát az Európai Bizottság 
Regionális Politikai Főigazgatósága, valamint az UNDP alapforrásai és a 
Világbank  Északi Vagyonkezelői Alapja finanszírozta. 

• Az uniós tagállamok nemzeti romaintegrációs stratégiákat dolgoztak ki. A 
helyi hatóságoknak a közösségben élő romákkal és nem romákkal közösen 
kellene dolgozniuk e tervek végrehajtásán, hogy erősítsék a bizalmat, 
növeljék a társadalmi kohéziót és leküzdjék a hátrányos megkülönböztetést 
és a cigányellenességet. 

 
 
Kérjük, további információért forduljon: 
 
A FRA-nál: Blanca Tapia szóvivőhöz 
media@fra.europa.eu 
Tel.: +43 1 580 30 642 
 
Az UNDP-nél: 
Zoran Stevanovic regionális kommunikációs tanácsadóhoz 
Zoran.stevanovic@undp.org 
Tel.: +421 908 729 846 
 
 
 


