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Положението на ромите в 11 държави-членки на ЕС

Преглед на резултатите от проучването

Докладът „Положението на ромите в 11 държави-членки на ЕС“ представя първите
основни резултати на две проучвания извършени от Агенцията на Европейския съюз
за основните права (FRA), Програмата за развитие на ООН (ПРООН), Световната
банка и Европейската комисия сред ромите в 11 държави-членки на ЕС за условията
на живот и проявите на дискриминация при ромите и лица от неромски произход,
живеещи в непосредствена близост. Данните подкрепят усилията на институциите
на ЕС и държавите членки за изпълнение на основани на фактите и достатъчно
целенасочени национални стратегии за интегриране на ромите в съответствие с
рамката на ЕС, имащи за цел да се стигне до реална промяна на живота на ромите.
За пръв път широкомащабно количествено проучване сред ромското население бе
проведено във Италия, Португалия и Франция. Наред с тези държави, проучването
бе проведено и в България, Гърция, Испания, Полша, Румъния, Словакия
Унгария и Чешката република ― а именно държави, в които живеят голям брой
роми.
Правителствата и обществата знаят за изключването и лишенията на ромите.
Резултатите говорят за сходни и широкомащабни модели на изключване в
отделните държави-членки на ЕС. Нужни са бързи, ефективни мерки за
подобряване на положението. Подновените усилия за интегриране на ромите обаче ще
доведат до устойчиви резултати само ако ромските и неромските местни общности се
включат в усилията за изграждане на доверие, развиване на социалното сближаване и
борба с предразсъдъците и дискриминацията.
Осъществяването на националните политики за интегриране на ромите трябва да
доведе до осезаеми и измерими резултати „на място“, за да бъдат достигнати целевите
показатели, определени за стратегията на Европа за растеж ‘Европа 2020’. В тази
връзка FRA, ПРООН и Световната банка ще продължат в рамките на съответните си
пълномощия да подкрепят усилията на институциите и държавите-членки на ЕС за
подобряване на положението на ромите.
Проучването на FRA ще бъде повторено към средата и в края на процеса
„Европа 2020“. Целта е да се осигурят солидни и сравними данни, които проследяват
тенденциите с течение на времето и в отделните държави, с цел да бъдат
подпомогнати институциите и държавите-членки на ЕС да измерват постигнатия
напредък. Ето защо проучванията ще помогнат за постигането на целите на
„Европа 2020“ за подкрепа на заетостта, производителността и социалното
сближаване в Европа. Успоредно с това FRA ще започне през 2013 г. качествено
1

изследване на терен в тясно сътрудничество с местните общности, за да се установи
„какво работи най-добре и защо“ при изпълнението на националните стратегии на
място. FRA ще си сътрудничи също така с държавите членки за разработване на
методи за наблюдение и показатели, които да дават възможност за сравнителен
анализ на положението на ромите в целия ЕС.

ГРАФИКИ НА ОСНОВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Съгласно проучване във всички държави-членки на ЕС над 80% от анкетираните роми
живеят в домакинства с риск от бедност
Фигура 1: Лица, живеещи в домакинства с риск от бедност
1.

2. Средно около 40% от анкетираните роми живеят в домакинства, в които някой си е легнал
гладен поне един път през последния месец, тъй като не е могъл да си позволи да си купи храна
Фигура 2: Лица, живеещи в домакинства, в които някой си е легнал гладен поне един път през
последния месец, тъй като не е могъл да си позволи да си купи храна (обобщени данни)
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3. Средно по-малко от един от трима анкетирани роми съобщават, че са на платена работа
Фигура 3: Членове на домакинства на възраст от 24 до 60 години на платена работа (обобщени
данни) – като се изключи самостоятелната заетост
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4. Средно 15% от анкетираните роми са завършили средно образование в сравнение с над 70% от
неромите

Фигура 4: Членове на домакинствата на възраст от 20 до 24 години със завършено най-малко общо
или професионално средно образование (обобщени данни)

5. Около 40% от анкетираните роми знаят за закони, които забраняват дискриминацията срещу
хората от етническите малцинства, когато кандидатстват за работа
Фигура 5: Респонденти на възраст 16 години или повече, които знаеха за закон, забраняващ
дискриминацията срещу хора от етническите малцинства, които кандидатсват за работа
(обобщени данни)
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Пълният текст на доклада „Положението на ромите в 11 държави-членки на ЕС:
Преглед на резултатите от проучването“ може да се намери на:
http://fra.europa.eu/
Информация за работата на FRA за ромите може да се намери на:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm
Национални стратегии, получени от Европейската Комисия:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/
За допълнителна информация се свържете с медийния екип на FRA:
Електронен адрес:media@fra.europa.eu
Тел.: +43 1 58030-642
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