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Tlačová správa FRA/UNDP 

Viedeň/Bratislava 23. mája 2012 

Podľa nových prieskumov rozsiahle vylúčenie Rómov pretrváva 

Nová správa vydaná spoločne Agentúrou Európskej únie pre základné práva 
(FRA) a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov (UNDP) 
ukazuje, že mnoho Rómov aj naďalej čelí v EÚ diskriminácii a sociálnemu 
vylúčeniu. Situácia Rómov je v priemere horšia ako situácia nerómskeho 
obyvateľstva žijúceho v ich bezprostrednej blízkosti. Správa je založená na 
dvoch prieskumoch o sociálno-ekonomickej situácií Rómov a v blízkosti 
žijúceho nerómskeho obyvateľstva v 11 členských štátoch EÚ a susedných 
európskych krajinách. 

„Tieto výsledky prieskumov vyobrazujú neutešenú situáciu Rómov v 11 skúmaných 
členských štátoch EÚ,“ hovorí riaditeľ agentúry FRA Morten Kjaerum: „Diskriminácia 
a nenávisť voči Rómom pretrvávajú. Výsledky ukazujú, že sú potrebné rýchle a 
účinné kroky, predovšetkým na zlepšenie vzdelania Rómov. To je kľúčom k využitiu 
ich budúceho potenciálu a mladým Rómom zabezpečí zručnosti, ktoré potrebujú na 
to, aby unikli z bludného kruhu diskriminácie, vylúčenia a chudoby.“  

 

Zo správy vyplýva, že v 11 skúmaných členských štátoch EÚ, kde žije drvivá väčšina 
európskych Rómov, je ich situácia v oblastiach zamestnanosti, vzdelania, bývania 
a zdravia v priemere horšia ako situácia nerómskeho obyvateľstva žijúceho v ich 
najbližšom okolí. Rómovia sú naďalej diskriminovaní a nie sú dostatočne 
informovaní o svojich právach zaručených právnymi predpismi EÚ.  

 

Niektoré hlavné zistenia: 

• len 15 % opýtaných mladých rómskych dospelých ukončilo všeobecné 
stredoškolské alebo odborné stredoškolské vzdelanie v porovnaní s vyše 
70 % väčšinového obyvateľstva žijúceho v ich blízkosti; 

• v priemere má menej ako 30 % opýtaných Rómov platené zamestnanie; 

• približne 45 % opýtaných Rómov žije v domácnostiach, v ktorých chýba 
najmenej jedna súčasť tohto vybavenia: kuchyňa, WC, sprcha alebo kúpelňa 
v dome, alebo elektrina; 

• v priemere žije približne 40 % opýtaných Rómov v domácnostiach, kde išiel 
za posledný mesiac najmenej jedenkrát niekto spať hladný, pretože si 
nemohli dovoliť kúpiť jedlo. 
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„Partnerstvo, ktoré vzniklo medzi štyrmi medzinárodnými organizáciami (agentúra 
FRA, Rozvojový program OSN, Svetová banka a Európska komisia) počas tohto 
výskumu, vysiela naliehavý odkaz: problémy, ktorým čelí rómske obyvateľstvo, sú 
také vážne, že si vyžadujú spoločnú reakciu. Táto publikácia je príkladom toho, že 
takýto jednotný a koordinovaný prístup je možný a prináša výsledky,“ hovorí Andrej 
Ivanov, hlavný politický poradca Rozvojového programu OSN, útvar ľudského 
rozvoja a integrácie Rómov. 
 
Prieskumy zdokumentovali situáciu na mieste. Výsledky poskytujú tvorcom politík 
potrebné dôkazy na vypracovanie účinných politických reakcií na riešenie situácie. 
Výsledky prieskumov slúžia ako podklad pre oznámenie Európskej komisie 
o Rómoch, ktoré bude taktiež prezentované v Bruseli 23. mája 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 .   

 
Poznámky pre redaktorov: 
 

• V rámci prieskumov agentúry FRA a Rozvojového programu OSN výskum 
zahrnul celkovo  22 203 Rómov a nerómskych obyvateľov, ktorí poskytli 
informácie o 84 287 členoch domácností v Bulharsku, Českej republike, 
Francúzsku, Grécku, Maďarsku, Taliansku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, 
Slovensku a Španielsku. Rozhovory sa vykonali osobne v domovoch Rómov 
a nerómskych obyvateľov, ktorí žijú vedľa seba a preto zdieľajú podobnú 
infraštruktúru a podmienky na pracovnom trhu. 

• V správe sa prezentujú prvé výsledky prieskumov na základe analýzy malej 
časti z dostupných údajov, ktoré budú zverejnené neskôr v tematických 
správach. Tieto a budúce prieskumy poskytnú subjektom s rozhodovacou 
právomocou potrebné dôkazy na vypracovanie účinných politík, ktoré 
podporia oznámenie Európskej komisie z apríla roku 2011 s názvom Rámec 
EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020. V oznámení 
Komisia požiadala agentúru FRA, aby naďalej monitorovala situáciu a konala 
spoločne s členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o pomoc pri zavádzaní 
spoľahlivých monitorovacích mechanizmov, ktoré dokážu merať pokrok 
v priebehu času komparatívnym spôsobom.  

• V obidvoch prieskumoch sa používal spoločný základný dotazník. 
• Prieskum agentúry FRA sa zameriaval na otázky v oblasti ľudských práv, ako 

napríklad diskriminácia a informovanosť o právach. Agentúra FRA uskutoční 
v nasledujúcom období do roku 2020 ďalšie dva prieskumy, ktorých cieľom 
bude určiť vývoj v priebehu času v jednotlivých krajinách. 
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• Prieskum Rozvojového programu OSN/Svetovej banky/Európskej komisie 
dôkladnejšie skúmal socio-ekonomickú situáciu Rómov vo vybraných 
krajinách EÚ a v nečlenských krajinách juhovýchodnej Európy. Prieskum 
poskytuje základné východiská pre nové stratégie integrácie Rómov 
a umožňuje spoznať dynamiku procesov začleňovania Rómov v porovnaní 
s rokom 2004, keď Rozvojový program OSN realizoval podobný prieskum. 
Práca, ktorú vykonal Rozvojový program OSN v partnerskej spolupráci so 
Svetovou bankou, sa financovala z prostriedkov Generálneho riaditeľstva 
Európskej komisie pre regionálnu politiku, ako aj z hlavných prostriedkov 
Rozvojového programu OSN a Nordického trustového fondu Svetovej banky. 

• Členské štáty EÚ vypracovali vnútroštátne stratégie pre integráciu Rómov. 
Miestne orgány by mali zapojiť Rómov a nerómske obyvateľstvo v rámci ich 
komunít s cieľom realizovať tieto plány, vybudovať dôveru, vytvoriť sociálnu 
súdržnosť a bojovať proti diskriminácii a nenávisti voči Rómom. 

 
 
Ďalšie informácie poskytne: 
 
Agentúra EÚ pre základné práva: Blanca Tapia, hovorkyňa 
media@fra.europa.eu  
Tel.: +43 1 580 30 642 
 
Rozvojový program OSN: 
Zoran Stevanovic, regionálny poradca pre komunikáciu 
Zoran.stevanovic@undp.org 
Tel.: +42 1 908 729 846 
 
 


