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Η κατάσταση των Ρομά σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ

Τα αποτελέσματα των ερευνών με μια ματιά
Η έκθεση με τίτλο «Η κατάσταση των Ρομά σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ» παρουσιάζει τα
πρώτα βασικά πορίσματα δύο ερευνών που διενεργήθηκαν από τον Οργανισμό Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων (FRA), το Πρόγραμμα του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP), την Παγκόσμια
Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα τις συνθήκες διαβίωσης και τις διακρίσεις
που βιώνουν οι πληθυσμοί των Ρομά και «μη Ρομά» που ζουν σε άμεση γειτνίαση με
αυτούς σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ. Τα στοιχείατων ερευνών χρησιμοποιούνται προς στήριξη
των προσπαθειών των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών της ΕΕ για την εφαρμογή
εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά, αρκούντως στοχευμένων και βασιζόμενων σε
πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο της ΕΕ που αποσκοπεί σε μια
ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών ζωής για τους Ρομά.
Είναι η πρώτη φορά που διενεργείται μεγάλης κλίμακας ποσοτική έρευνα επί των
πληθυσμών των Ρομά στη Γαλλία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Εκτός από τα
συγκεκριμένα κράτη μέλη, οι έρευνες κάλυψαν επίσης τη Βουλγαρία, την Τσεχική
Δημοκρατία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη
Σλοβακία, χώρες όπου ζουν πολυπληθείς κοινότητες Ρομά.
Οι κυβερνήσεις και οι κοινωνίες των χωρών αυτών εμφανίζονται να γνωρίζουν τον
αποκλεισμό και τις στερήσεις που βιώνουν οι Ρομά. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν
παρεμφερή και ευρείας κλίμακας πρότυπα αποκλεισμού μεταξύ των διαφόρων κρατών
μελών της ΕΕ. Υποδηλώνουν επίσης την ανάγκη λήψης άμεσων και αποτελεσματικών
μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης. Ωστόσο, η ανανέωση των προσπαθειών ένταξης
των Ρομά θα αποδώσει βιώσιμα αποτελέσματα μόνον εφόσον οι τοπικές κοινότητες, τόσο
των Ρομά όσο και των μη Ρομά, συμμετάσχουν πραγματικά στις προσπάθειες για
καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση
των προκαταλήψεων και διακρίσεων.
Η εφαρμογή των εθνικών πολιτικών για την ένταξη των Ρομά πρέπει να αποδώσει απτά και
μετρήσιμα αποτελέσματα «επιτόπου», ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για
τη στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ, «Ευρώπη 2020». Από την άποψη αυτή, ο
FRA, το UNDP και η Παγκόσμια Τράπεζα θα συνεχίσουν, ο καθένας βάσει των δικών του
αρμοδιοτήτων, να στηρίζουν τις προσπάθειες των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών
της ΕΕ για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά.
Η έρευνα του FRA θα επαναληφθεί στο μέσο και στα τέλη της διαδικασίας «Ευρώπη
2020» προκειμένου να παράσχει αξιόπιστα συγκριτικά στοιχείατα οποία θα βοηθήσουν τα
θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ στην αποτίμηση της προόδου που θα έχει
συντελεστεί. Ως εκ τούτου, οι έρευνες αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων
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της διαδικασίας «Ευρώπη 2020» για υποστήριξη της απασχόλησης, της παραγωγικότητας
και της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη. Παράλληλα, ο FRA θα ξεκινήσει το 2013
ποιοτική επιτόπιαέρευνα, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, προκειμένου να
προσδιορίσει «ποια θα ήταν τα καταλληλότερα έργα και για ποιους λόγους» με στόχο την
επιτόπια εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών. Ο FRA θα συνεργαστεί επίσης με τα κράτη
μέλη για την ανάπτυξη μεθόδων και δεικτών παρακολούθησης ώστε να καθίσταται
δυνατή η συγκριτική ανάλυση της κατάστασης των Ρομά ανά την Ευρώπη.

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Στο σύνολο των υπό μελέτη κρατών μελών της ΕΕ, ποσοστό άνω του 80% των Ρομά ζουν σε νοικοκυριά που
απειλούνται από τη φτώχεια
Διάγραμμα 1: Άτομα που ζουν σε νοικοκυριά τα οποία απειλούνται από τη φτώχεια
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2. Κατά μέσο όρο, περίπου 40% των Ρομά που συμμετείχαν στις έρευνες ζουν σε νοικοκυριά, κάποιο μέλος των
οποίων χρειάστηκε να κοιμηθεί νηστικό τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο μήνα λόγω αδυναμίας αγοράς
τροφίμων
Διάγραμμα 2: Άτομα που ζουν σε νοικοκυριά, κάποιο μέλος των οποίων χρειάστηκε να κοιμηθεί νηστικό τουλάχιστον
μία φορά τον τελευταίο μήνα (συγκεντρωτικά δεδομένα)
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3. Κατά μέσο όρο, λιγότεροι από ένας στους τρεις Ρομά που συμμετείχαν στις έρευνες δήλωσαν ότι απασχολούνται
σε αμειβόμενη εργασία
Διάγραμμα 3: Μέλη νοικοκυριών ηλικίας 20 έως 64 ετών που απασχολούνται σε αμειβόμενη εργασία (συγκεντρωτικά
δεδομένα) – εξαιρουμένης της αυτοαπασχόλησης

4. Κατά μέσο όρο, ποσοστό μόλις 15 % των Ρομά που συμμετείχαν στις έρευνες έχουν ολοκληρώσει ανώτερη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναντι 70 % για τους μη Ρομά
Διάγραμμα 4: Μέλη νοικοκυριών ηλικίας 20 έως 24 ετών που έχουν τουλάχιστον ολοκληρώσει την ανώτερη γενική ή
επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (συγκεντρωτικά δεδομένα)
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5. Περίπου 40% των συμμετεχόντων Ρομά έχουν γνώση νόμων που απαγορεύουν τις διακρίσεις εις βάρος ανθρώπων
μειονοτικής εθνοτικής καταγωγής κατά την υποβολή αίτησης για εργασία.
Διάγραμμα 5: Ερωτηθέντες ηλικίας 16 ετών και άνω, οι οποίοι γνώριζαν την ύπαρξη νόμου που απαγορεύει τις
διακρίσεις εις βάρος ανθρώπων μειονοτικής εθνοτικής καταγωγής κατά την υποβολή αίτησης για εργασία
(συγκεντρωτικά δεδομένα)
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Η πλήρης έκθεση με τίτλο «Η κατάσταση των Ρομά σε 11 κράτη μέλη - Τα
αποτελέσματα των ερευνών με μία ματιά» διατίθεται στη διεύθυνση:
http://fra.europa.eu/
Το έργο του FRA για τους Ρομά διατίθεται στη διεύθυνση:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm
Εθνικές στρατηγικές που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα μέσων ενημέρωσης
του FRA:
Ηλ. ταχ.: media@fra.europa.eu
Τηλ.: +43 1 58030-642
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