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Situácia Rómov v 11 členských štátoch EÚ

Prehľad výsledkov prieskumu

V správe s názvom „Situácia Rómov v 11 členských štátoch EÚ” prezentuje prvé kľúčové
zistenia dvoch prieskumov uskutočnených agentúrou FRA a Rozvojovým programom
OSN, Svetovou bankou a Európskou komisiou týkajúcich sa životných podmienok
a skúseností Rómov a nerómskeho obyvateľstva žijúceho v ich blízkom okolí
s diskrimináciou v 11 členských štátoch EÚ. Údaje podporujú úsilie inštitúcií EÚ
a členských štátov o zavedenie dostatočne cielených vnútroštátnych stratégií na integráciou
Rómov v súlade s rámcom EÚ, ktoré sú založené na dôkazoch, a skutočne tak zmeniť životy
Rómov.
Je to prvý rozsiahly kvantitatívny prieskum rómskych populácií, ktorý sa uskutočnil vo
Francúzsku, v Taliansku a Portugalsku. Okrem týchto členských štátov sa prieskum
vykonával aj v Bulharsku, Českej republike, Grécku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku,
na Slovensku a v Španielsku, teda v krajinách, kde žije veľký počet Rómov.
Vlády a spoločnosti vedia o vylúčení Rómov a o ich deprivácii. Výsledky poukazujú na
podobné a rozsiahle vzorce vylúčenia v členských štátoch EÚ. Potrebné sú rýchle a
účinné kroky na zlepšenie situácie. Obnovené úsilie o integráciu Rómov však prinesie
udržateľné výsledky len vtedy, ak sa rómske a nerómske miestne komunity zapoja do úsilia
vyvíjaného v záujme budovania dôvery, rozvoja sociálnej súdržnosti a boja proti
predsudkom a diskriminácii.
Implementácia vnútroštátnych politík na integráciu Rómov musí priniesť konkrétne
a merateľné výsledky priamo „v teréne“, aby sa dosiahli ciele stanovené pre stratégiu
rastu EÚ – „Európa 2020“. Agentúra FRA, Rozvojový program OSN a Svetová banka
budú v tejto súvislosti v rámci svojich príslušných mandátov naďalej podporovať úsilie
inštitúcií EÚ a členských štátov zameraných na zlepšenie situácie Rómov.
Prieskum Agentúry EÚ pre základné práva sa zopakuje v polovici a na konci procesu
„Európa 2020“. Cieľom je poskytnúť spoľahlivé porovnateľné údaje, ktoré budú sledovať
vývoj v priebehu času a v jednotlivých krajinách, čo inštitúciám EÚ a členským štátom EÚ
pomôže merať dosiahnutý pokrok. Prieskumy tak podporia ciele stratégie „Európa 2020“ na
podporu zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti v Európe. Agentúra FRA začne
súbežne v roku 2013 kvalitatívny prieskum v teréne, v ktorom bude úzko spolupracovať
s miestnymi komunitami na určení toho, „čo funguje najlepšie a prečo“ pri implementácii
vnútroštátnych stratégií v praxi. Agentúra FRA bude taktiež spolupracovať s členskými
štátmi na vývoji monitorovacích metód a ukazovateľov, ktoré umožnia vypracovať
porovnávaciu analýzu situácie Rómov v jednotlivých členských štátoch EÚ.
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GRAFY S HLAVNÝMI VÝSLEDKAMI
1.

Vo všetkých skúmaných členských štátov EÚ žije viac ako 80 % opýtaných Rómov v domácnostiach
ohrozených chudobou
Graf 1: Osoby žijúce v domácnostiach ohrozených chudobou

2. V priemere približne 40 % opýtaných Rómov žije v domácnostiach, v ktorých najmenej raz v minulom mesiaci
niekto musel ísť spať hladný, pretože si nemohli dovoliť kúpiť potraviny.
Graf 2: Osoby žijúce v domácnostiach, v ktorých najmenej raz v minulom mesiaci niekto musel ísť spať hladný
(súhrnné údaje) (%)

3. V priemere menej ako jeden z troch opýtaných Rómov uviedol, že má platené zamestnanie
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Graf 3: Členovia domácnosti vo veku od 20 do 64 rokov v platenom zamestnaní (súhrnné údaje) (%) – okrem
samostatne zárobkovo činných osôb

4. V priemere 15 % opýtaných Rómov dosiahlo vyššie stredné vzdelanie v porovnaní s viac ako 70 % nerómskeho
obyvateľstva.
Graf 4: Členovia domácnosti vo veku od 20 do 24 s dokončeným aspoň všeobecným alebo odborným vyšším
stredným vzdelaním (súhrnné údaje) (%)
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5. Približne 40 % opýtaných Rómov má informácie o právnych predpisoch zakazujúcich diskrimináciu príslušníkov
etnických menšín v súvislosti so žiadosťou o prijatie do zamestnania.
Graf 5: Respondenti starší ako 16 rokov, ktorí vedia o právnych predpisoch zakazujúcich diskrimináciu
príslušníkov etnických menšín v súvislosti so žiadosťou o prijatie do zamestnania (súhrnné údaje) (%)

Úplnú správu s názvom „Situácia Rómov v 11 členských štátoch EÚ - Prehľad
výsledkov prieskumu“ možno nájsť na stránke: http://fra.europa.eu/

4

Informácie o činnosti agentúry FRA v oblasti rómskej problematiky možno nájsť na
stránke: http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm
Národné stratégie, ktoré boli doručené Komisii:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/
Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na tlačové oddelenie agentúry FRA:
E-mail: media@fra.europa.eu
Tel.: +43 1 58030-642
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