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Předmluva

Romové představují největší etnickou menšinu v Evropě a již po staletí tvoří nedílnou součást evropské společnosti. 
Navzdory úsilí o zlepšení ochrany jejich základních práv a posílení jejich sociálního začleňování vyvíjenému na 
vnitrostátní, evropské i mezinárodní úrovni však mnozí Romové i nadále čelí velké chudobě, naprostému sociálnímu 
vyloučení, diskriminaci a překážkám při uplatňování svých základních práv.

Klíčem k usnadnění sociálního začleňování a k boji proti chudobě je rovný a plný přístup k zaměstnání. Zaměstnanost 
je nejen zdrojem příjmů, které jsou určující pro hmotný blahobyt, ale buduje i lidský kapitál a utváří strategie přežití 
a vztahy mezi skupinami i napříč společností. Stejně jako chudoba není jen otázkou peněz, není zaměstnanost jen 
otázkou pracovních míst. Z tohoto důvodu se strategie Evropa 2020 v tak významné míře zabývá jak chudobou, 
tak zaměstnaností.

V této zprávě prezentuje FRA výsledky svého průzkumu romské populace o chudobě a zaměstnanosti. Přibližně 
90 % Romů zahrnutých do průzkumu má příjem nižší než vnitrostátní hranice chudoby; přibližně 40 % dětí žije 
v domácnostech, které se potýkají s podvýživou nebo hladem. Více než polovina Romů zahrnutých do průzkumu 
žije v segregovaných oblastech v obydlích, která ani zdaleka nesplňují minimální standardy bydlení. Přetrvávající 
předsudky a diskriminace narušují vyhlídky Romů na zaměstnání. Jen asi třetina respondentů vykonává placenou 
práci, která je často nejistá a neoficiální.

Navzdory rozšířené diskriminaci většina Romů práci aktivně hledá. Je však zapotřebí společného úsilí, aby bylo 
možné prolomit tento bludný kruh znevýhodnění, zlepšit pracovní příležitosti a snížit chudobu a strádání. V době 
hospodářské krize jsou jako první postiženy nejzranitelnější skupiny, což ohrožuje mírný pokrok, jehož bylo 
dosaženo při provádění rámce EU a vnitrostátních strategií integrace Romů. V současné době 58 % mladých Romů 
v 11 zkoumaných zemích není ani zaměstnáno, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, v porovnání 
s průměrem EU, který je 13 %. I když se zdá, že došlo k určitému snížení rozdílů v zaměstnanosti mezi mladými 
Romy a osobami z neromské populace, není tomu tak proto, že by se zvýšil počet pracovních příležitostí pro 
Romy, ale příčinou je spíše zhoršení vyhlídek na zaměstnanost mladých osob z neromské populace. Skutečné 
začleňování Romů spočívá v tom, že se příležitosti Romů dostanou na úroveň příležitostí neromské populace, 
nikoli že tomu bude naopak.

Problémy, kterým Romové čelí, jsou složité a vyžadují proto integrovaný přístup – nízkou úroveň dosaženého 
vzdělání, překážky na trhu práce, segregaci a problematické životní podmínky je nutno řešit koordinovanými 
a vzájemně se posilujícími zásahy. EU hraje při provádění takové změny důležitou úlohu, která spočívá ve zlepšování 
právních předpisů proti diskriminaci, v koordinaci politik, ve stanovení společných cílů integrace a v přidělování 
finančních prostředků. Hlavní odpovědnost za zapojení romských komunit a za uskutečnění změn však nesou 
národní a regionální vlády a zejména místní samosprávy.

Dosažení patrného zlepšení života Romů a zajištění rovných příležitostí pro jejich děti vyžaduje politickou vůli, 
odvahu a odhodlání jednat. Politická vůle však sama o sobě nestačí. Musí ji doplnit povědomí o tom, která 
opatření fungují a která nikoli, a důvěryhodné monitorovací nástroje schopné zachytit dosažené výsledky a jejich 
určující faktory. V opačném případě mohou být prostředky použité na zlepšování pracovních příležitostí a snižování 
diskriminace na trhu práce vynaloženy zbytečně.

Příspěvek agentury FRA k procesu začleňování Romů spočívá v poskytování důkazů o všech stránkách tohoto 
procesu. Shromažďováním údajů, asistencí při vytváření ukazatelů pokroku a testováním nových přístupů 
k zapojení romských komunit na lokální úrovni přispívá FRA k cílenějšímu a inkluzivnějšímu začleňování Romů. 
Tato publikace představuje jednu ze součástí tohoto komplexního úsilí.

Morten Kjaerum  
ředitel
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Členské státy a zkratky

Zkratka Členský stát

BG Bulharsko

CZ Česká republika

EL Řecko

ES Španělsko

FR Francie

HU Maďarsko

IT Itálie

PL Polsko

PT Portugalsko

RO Rumunsko

SK Slovensko
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Úvod

Romové jsou největší etnickou menšinou v Evropské 
unii (EU), která patří mezi nejchudší, čelí sociálnímu 
vyloučení, diskriminaci a  nerovnému přístupu 
k zaměstnání, vzdělání, bydlení a ke zdravotní péči. 
Rovný a plný přístup k zaměstnání je klíčem k podpoře 
sociálního začleňování a k boji proti chudobě. Analýza 
trhu práce a finanční situace Romů uvedená v této 
zprávě vychází z pilotního průzkumu romské populace, 
který provedla Agentura Evropské unie pro základní 
práva (FRA). Jejím cílem je zvýšit porozumění stávající 
situace a usnadnit rozvoj lépe cílených politik na úrovni 
EU i na vnitrostátní úrovni.

Evropská unie je na základě Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) povinna bojovat proti sociálnímu 
vyloučení a diskriminaci (článek 3 Smlouvy o fungování 
EU) a zdůrazňovat sociální práva stanovená v Listině 
základních práv Evropské unie a  v  Evropské 
sociální chartě, které byly přijaty Společenstvím 
a Radou Evropy.1 Značná část z odhadovaných 10 až 
12 milionů Romů v Evropě čelí v každodenním životě 
předsudkům, netoleranci, diskriminaci a sociálnímu 
vyloučení. Jsou marginalizováni a  žijí ve velmi 
špatných sociálně-ekonomických podmínkách. 
Tato skutečnost je neslučitelná s  hodnotami, na 
nichž je EU založena, narušuje sociální soudržnost, 
omezuje konkurenceschopnost a znamená náklady 
pro společnost jako celek. EU přijala strategii, jejímž 
cílem je tyto problémy řešit a  zároveň zajišťovat 
plné dodržování základních práv. Na tuto skutečnost 
upozorňuje strategie Evropa 2020, která se zaměřuje 
na inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 
a je na Romy výslovně, i když ne výlučně, zacílena. 
Strategií Evropa 2020 se řídilo rovněž vytvoření rámce 
EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 
2020, jehož cílem je zase podpora provádění strategie 
Evropa 2020.2

Dne 9.  prosince 2013 přijala Rada Evropské unie 
doporučení Rady, jehož účelem je poskytnout členským 
státům pokyny pro zvyšování účinnosti jejich opatření 
k dosažení integrace Romů. Zaměřuje se na posílení 
provádění jejich vnitrostátních strategií integrace 
Romů nebo integrovaných souborů politických 
opatření v rámci širších politik sociálního začleňování 
zaměřených na zlepšení situace Romů a na odstranění 
veškerých rozdílů mezi Romy a obecnou populací. 
Toto doporučení konkrétně navrhuje členským státům 
přijmout účinná opatření k zajištění rovného zacházení 

1 Evropská unie, Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu 
o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, 
2007; Rada Evropy, revidovaná Evropská sociální charta, 1996.

2 Evropská komise (2010).

s Romy, pokud jde o přístup na trh práce a k pracovním 
příležitostem. Rovněž jim doporučuje, aby přijaly 
opatření umožňující bojovat proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, jež postihují znevýhodněné osoby včetně 
Romů, prostřednictvím investic do lidského kapitálu 
a  politik sociální soudržnosti. Členské státy jsou 
vyzývány, aby v závislosti na velikosti a  sociální 
a ekonomické situaci svých romských populací uvážily 
zařazení problematiky integrace Romů mezi důležité 
otázky svých národních programů reforem nebo zpráv 
o vnitrostátní sociální situaci v kontextu strategie 
Evropa 2020.3

Snahy o začleňování Romů jsou zaměřeny na Romy, jsou 
však důležité pro všechny obyvatele Evropské unie, 
protože zlepšení pracovních příležitostí Romů pomůže 
dosáhnout cílů stanovených v rámci strategie růstu 
Evropa 2020 všem včetně dalších marginalizovaných 
skupin. Strategie Evropa 2020 se zaměřuje na pět 
ambiciózních cílů v oblasti zaměstnanosti, inovací, 
vzdělávání, snižování chudoby a klimatu/energie. Pro 
tuto zprávu mají bezprostřední význam dva z těchto 
cílů: zaměstnanost a snižování chudoby. Strategie 
si klade za cíl dosáhnout 75% míry zaměstnanosti 
u osob v produktivním věku (20–64 let). Co se týče 
chudoby, je cílem zabránit riziku chudoby a sociálního 
vyloučení nejméně u 20 milionů osob.4 Tyto dva cíle 
jsou vzájemně propojeny, ale vyšší příjmy chudobu 
samy o sobě snížit nemohou. Zlepšit životní podmínky 
a umožnit lidem, aby se úspěšně vypořádali s problémy 
chudoby, je možné v prvé řadě díky zaměstnanosti, 
která je hlavním prostředkem sociálního začleňování. 
Zlepšování situace Romů v oblasti zaměstnanosti navíc 
přispívá k sociální soudržnosti na základě podpory 
rozmanitosti a demokratické stability, které jsou 
nezbytným předpokladem účinné ochrany lidských 
práv.5

Za účelem řešení přetrvávající ekonomické a sociální 
marginalizace a dosažení plného dodržování základních 
práv rámec EU identifikuje a stanovuje minimální 
normy, kterých má být dosaženo ve čtyřech klíčových 
oblastech – přístupu ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní 

3 Rada Evropské unie (2013).
4 Zbývající tři cíle se týkají výzkumu a vývoje, změny klimatu 

a vzdělávání. Do výzkumu a vývoje by měla být investována 
3 % HDP Evropské unie. V oblasti změny klimatu a energetické 
udržitelnosti je cílem snížit emise skleníkových plynů o 20 % 
oproti roku 1990, získávat 20 % energie z obnovitelných zdrojů 
a zvýšit energetickou účinnost o 20 %. V oblasti vzdělávání je 
cílem snížení míry předčasného ukončování školní docházky 
pod 10 % a nejméně 40 % osob ve věku 30–34 let by mělo mít 
ukončené terciární vzdělání. Viz Evropská komise, Strategie 
Evropa 2020 v kostce.

5 Rada Evropy, Výbor ministrů (2010).
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péči a bydlení – s cílem pomoci členským státům při 
dosahování celkových cílů strategie Evropa 2020. 
Sledování těchto minimálních norem by mělo být 
založeno na společných, srovnatelných a spolehlivých 
ukazatelích a ročně by o něm měla být podávána 
zpráva.6 V reakci na tuto skutečnost Evropská komise, 
uznávajíc dopady finanční krize a křehkou sociální 
stabilitu, přidala do svého makroekonomického 
mechanismu dohledu srovnávací přehled ukazatelů 
zaměstnanosti, nerovnosti a sociálního vyloučení7.

Pilotní průzkum romské 
populace
V roce 2011 provedla FRA ve spolupráci s Evropskou komisí, 
Rozvojovým programem OSN (UNDP) a Světovou bankou 
pilotní průzkum Romů a neromské populace žijící v jejich 
blízkosti. V rámci studie byly shromážděny údaje o jejich 
situaci v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, bydlení 
a  zdraví, jakož i  problematice rovného zacházení 
a povědomí o právech v 11 členských státech EU.8

Průzkum byl proveden celkem v 16 319 domácnostech 
v Bulharsku, České republice, Francii, Itálii, Maďarsku, 
Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Řecku, na Slovensku 
a ve Španělsku. Za každou domácnost byl vybrán 
k pohovoru jeden respondent ve věku 16 let a více. 
Uvedené informace se částečně týkají domácnosti jako 
celku, takže údaje popisují životní podmínky celkem 
61 271 osob v těchto domácnostech.9 Za každou zemi 
bylo náhodně vybráno přibližně 1 000  romských 
domácností a  500  domácností osob z  neromské 
populace žijících v  jejich těsné blízkosti. Vzorek 
zahrnoval pouze oblasti, o nichž bylo známo, že se 
vyznačují významným podílem romské populace.10

Vzorek odráží situaci všech regionů v 11 členských 
státech s  nadprůměrným podílem Romů. Tento 
průzkum proto není reprezentativní pro celkovou 
romskou populaci ani pro obecnou populaci členských 
států, v nichž byl proveden. Průzkum se zaměřuje 
na životní podmínky v  oblastech, kde je romská 
identita patrnější než jinde. Vzorky osob z neromské 
populace byly získávány ve stejné oblasti a  od 
romské populace se lišily jak z hlediska příjmu, tak 
z hlediska zaměstnanosti a bydlení. Navíc existuje 
rovněž zřetelný ekonomický rozdíl mezi těmito dvěma 
skupinami a „většinovou populací“, což je termín, který 
je zde používán k označení obecné populace v dané 

6 Evropská komise (2011).
7 Evropská komise (2013a).
8 FRA (2012).
9 Do této analýzy nebyly zahrnuty vzorky skupiny romských 

migrantů ve Francii, která byla rovněž dotazována. Výsledky 
této vzorkové skupiny jsou uvedeny v publikaci Cherkezova, S., 
Tomova, I. (2013).

10 Podrobné informace o koncepci a pokrytí odběru vzorků viz FRA 
(2013).

zemi odrážející průměrnou životní úroveň této země. 
Výzkum zjistil, že jak dotazovaní Romové, tak osoby 
z neromské populace měli často společné určité prvky 
marginalizace a nedostatek infrastruktury, který je 
typický pro segregované oblasti, v nichž lidé žijí.

Romská etnická příslušnost byla určena výhradně 
na základě prohlášení samotných respondentů. To 
implikuje explicitní povědomí a určitý pocit příslušnosti 
k romské menšině.

Přehled hlavních zjištění byl publikován společně 
s UNDP a Evropskou komisí v roce 2012.11 Tato zpráva 
obsahuje podrobnější analýzu s odkazem na cíle 
strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti, chudoby 
a sociálního vyloučení. Zaměřuje se na situaci v oblasti 
zaměstnanosti a na faktory, které určují jak situaci 
jednotlivých respondentů, tak situaci domácností 
v oblasti zaměstnanosti, na vzorce ohrožení chudobou 
a na finanční situaci a životní podmínky domácností. 
Analýza se zejména snaží porozumět rozdílům 
v  zaměstnanosti zjištěným na základě průzkumu 
a  jejich případnému vztahu k  faktorům, jako je 
například segregace, životní podmínky a vzdělávání.

Ty to fak tor y je dů lež i té zoh ledn i t ,  p rotože 
zaměstnanost ve formě placené práce vyžaduje, 
aby existovala za prvé nabídka pracovních míst, za 
druhé přiměřeně kvalifikované pracovní síly a za třetí 
adekvátní podmínky, které umožňují pracovníkům 
zapojit se do pravidelné každodenní práce. V tomto 
ohledu limituje nabídku pracovních míst nedostatek 
státních či soukromých investic; a  nedostatečná 
kvalifikovanost pak omezuje dovednosti, které 
zaměstnavatelé potřebují. Možnosti získání práce 
jsou navíc omezeny faktory, jako je například život 
v segregovaných oblastech s omezeným nebo žádným 
přístupem k  veřejné dopravě a  s  nedostatečnou 
infrastrukturou, povinnosti vyplývající z péče o děti 
a rovněž diskriminace a rasismus.

Romské domácnosti 
v segregovaných oblastech
Cílové oblasti průzkumu byly zvoleny tak, aby 
zahrnovaly městské i venkovské oblasti a oblasti, 
v nichž žije větší počet Romů.

Romské domácnosti byly k účasti na průzkumu vybrány 
na základě toho, že alespoň jeden člen domácnosti 
uvedl, že se považuje za Roma. Rada Evropy používá 
termín „Romové“ pro označení Romů, Sinti, Kale 
a  příbuzných skupin v  Evropě, včetně kočovníků 
(Travellerů) a východních skupin (Domové a Lomové). 
Zahrnuje též širokou rozmanitost příslušných skupin 

11 FRA (2012).

http://fra.europa.eu/survey/2012/roma-pilot-survey
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včetně osob, které se samy identifikují jako „Cikáni“.12 

Termín „osoby z  neromské populace’“ označuje 
populaci, která žije nejblíže dotazovaných Romů 
a nereprezentuje většinovou populaci.

Ve Francii byli romskými účastníky průzkumu tzv. 
gens du voyage žijící na vymezených stanovištích 
(aire d’accueil). V Itálii žije přibližně polovina (47%) 
a  v  Řecku třetina (30%) romských respondentů 
v táborech.

Tazatelé byli požádáni, aby klasifikovali typ okolí/
sousedství, ve kterém respondenti žijí (obrázek 1). 

12 Rada Evropy (2012).

Z výsledků vyplývá, že Romové, kteří se zúčastnili 
průzkumu, jsou soustředěni v sousedstvích, které se liší 
od sousedství osob z neromské populace žijících poblíž. 
Více než polovina osob z neromské populace, avšak jen 
14 % Romů, žije ve většinových oblastech, zatímco více 
než polovina Romů žila v romském sousedství.

Podle hodnocení tazatelů žije v  segregovaných 
oblastech v průměru asi 38 % dotazovaných Romů, 
avšak jen 5 % osob z neromské populace. 20 % Romů 
navíc žije ve slumech nebo v poničených domech a 9 % 
v karavanech nebo v obytných přívěsech (ve Francii, 
Řecku a v Itálii).

Obrázek 1: Hodnocení oblasti, v níž respondent žije, tazatelem, v členění na Romy a osoby z neromské populace (%)

7 

53 

58 

14 

35 

33 

Osoby
 z neromské

 populace

Romové

Osoby
 z neromské

 populace

Romové

Osoby
 z neromské

 populace

Romové

Bylo sousedství domácnosti převážně …?

Romské sousedství Většinové sousedství Smíšené sousedství

5 

38 

95 

62 

Žije domácnost v oblasti, která je oddělená
 (segregovaná) od zbytku osídlení/města/vesnice?

Ano Ne

33 

21 

63 

46 

3 

21 9 4 

Jak byste popsal(a) místo, kde respondent žije?

Byt Dům v dobrém stavu Poničený dům či slum Obytný přívěs Jiné

Zdroj: Pilotní průzkum romské populace za rok 2011 provedený agenturou FRA, osoby v domácnostech
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Klíčová zjištění průzkumu a názory 
agentury FRA

Z výsledků průzkumu vyplývá, že Romové čelí v oblasti 
zaměstnanosti řadě problémů: byla zjištěna velmi nízká 
míra zaměstnanosti, a to zejména u mladých Romů 
a mladých osob z neromské populace žijících v jejich 
blízkosti. Nedostatečné vzdělání společně se segregací 
v  oblasti bydlení a  diskriminací posiluje procesy 
vyloučení z oficiálního trhu práce. Výsledky navíc 
ukazují, že mnoho Romů i nadále žije v nevyhovujících 
podmínkách bydlení a  v  extrémní chudobě, což 
představuje zátěž zejména pro ženy a děti vzhledem 
k tomu, že tráví nepoměrně více času v domácnosti. 
Ze zjištění však také vyplývá, že mezi jednotlivými 
zeměmi existují významné rozdíly, které by měly být 
zohledněny při vytváření programů zaměřených na 
začleňování, zaměstnanost a snižování chudoby Romů.

Přístup k zaměstnání
Průzkum zjistil, že míra zaměstnanosti Romů je ve 
všech členských státech zahrnutých do průzkumu 
mimořádně nízká. Pouze 28 % Romů a 45 % osob 
z neromské populace žijících v jejich blízkosti ve věku 
16 let a více uvádí jako svou hlavní činnost placenou 
práci. Značná část Romů, kteří vykonávají placenou 
práci, se setkává s nejistými pracovními podmínkami. 
23 % respondentů vykonává příležitostné práce, 21 % 
jsou osoby samostatně výdělečně činné a 9 % je 
zaměstnáno na částečný úvazek.

Míra placené práce u  osob z  neromské populace 
žijících v blízkosti Romů je ve všech členských státech 
zahrnutých do průzkumu nižší než celostátní průměr, 
což by znamenalo, že oblasti, na něž je průzkum 
zaměřen – tj. oblasti s vysokou koncentrací Romů – 
obecně trpí nedostatkem pracovních příležitostí, 
a proto se celkově vyznačují vysokou úrovní chudoby. 
Osoby z neromské populace, které byly zahrnuty do 
průzkumu, vykazovaly navzdory vyšší úrovni chudoby 
obdobné vzorce jako obecná populace, což však 
v případě Romů neplatilo. To by mohlo nasvědčovat 
tomu, že jejich vzorce zaměstnanosti jsou odlišné, 
a že zásahy na vnitrostátní úrovni zaměřené na oblasti 
relativního hospodářského poklesu proto mohou 
romskou populaci minout. Mladí Romové ve věku 16 
až 24 let vykazují nejnižší míru zaměstnanosti mezi 
Romy (24 %), ale nejmenší rozdíly v zaměstnanosti 
ve srovnání s osobami z neromské populace žijícími 
v těsné blízkosti (27 %).

Míra nezaměstnanosti romské populace uváděná 
samotnými respondenty je třikrát vyšší než u osob 
z neromské populace žijících v jejich blízkosti a u obecné 
populace. 74 % nezaměstnaných Romů však uvedlo, že 
v současné době hledají práci.

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ PRŮZKUMU O CHUDOBĚ A ZAMĚSTNANOSTI ROMŮ

Situace Romů v  jedenácti členských státech EU – Stručně o výsledcích průzkumu, společná publikace 
agentury FRA, UNDP, Světové banky a Evropské komise, prezentuje hlavní zjištění odvozená ze sloučených 
údajů získaných v průzkumech romské populace, které provedly UNDP a FRA, včetně zjištění o chudobě 
a zaměstnanosti:

Chudoba

•  V průměru přibližně 90 % Romů zahrnutých do průzkumu žije v domácnostech s ekvivalizovaným 
příjmem nižším než vnitrostátní hranice chudoby.

•  V průměru přibližně 40 % Romů žije v domácnostech, kde nejméně jednou za poslední měsíc někdo 
musel jít spát hladový, protože nebylo dost peněz na jídlo.

Zaměstnanost

• V průměru se uvádí, že placené zaměstnání má méně než jeden ze tří Romů.

• Každý třetí romský respondent uvedl, že je nezaměstnaný.

•  Ostatní uvedli, že jsou v domácnosti, v důchodu, jsou práce neschopní nebo jsou osoby samostatně 
výdělečně činné.
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Názory agentury FRA

Cílem strategie Evropa 2020 je dosáhnout do roku 
2020 75% zaměstnanosti obyvatelstva ve věku 
od 20 do 64 let. Aby bylo této míry zaměstnanosti 
dosaženo v případě Romů, musí vnitrostátní 
strategie zaměstnanosti zohlednit konkrétní 
situaci Romů a zintenzivnit úsilí na podporu snahy 
o tvorbu příjmů na místní úrovni. V některých 
členských státech to může zahrnovat podporu 
různých forem zaměstnanosti a  samostatné 
výdělečné činnosti, jako jsou například obchodní 
činnosti. Veřejné orgány by měly zajistit, aby 
programy odborného vzdělávání zaměřené na 
Romy odrážely jak jejich specifickou situaci, tak 
požadavky trhu práce.

Dočasným řešením nezaměstnanosti mohou 
být programy veřejné zaměstnanosti, je však 
nutno je využít i jako příležitost pro rekvalifikaci 
a  další odbornou přípravu. Místní investice 
do infrastruktury a veřejných služeb, jako je 
například péče o děti a zdravotní péče, by bylo 
možno využít k podpoře místní zaměstnanosti, 
která by mohla Romům prospět jak v oblasti 
rozvoje dovedností, tak v oblasti zajištění práce.

Strategie Evropské komise pro rovnost žen 
a mužů určila pět prioritních oblastí se zvláštním 
zaměřením na rovnocennou ekonomickou 
nezávislost. Z tohoto hlediska by mohlo platit, že 
pokud by se strategie zaměstnanosti a vytváření 
příjmů zaměřily zejména na romské ženy, mohly 
by jim pomoci tohoto cíle dosáhnout.

Problematika sociálního 
zabezpečení v zaměstnání
Dobrým ukazatelem umožňujícím posouzení kvality 
zaměstnání je způsobilost pro získání zdravotního 
a sociálního pojištění včetně penzijního pojištění. 
Výsledky průzkumu ukazují, že podstatná část Romů čelí 
v zaměstnání nejistým nebo neoficiálním podmínkám 
a  nemá nárok na zdravotní, sociální ani penzijní 
pojištění. V průměru 19 % Romů, kteří vykonávají 
placenou práci, uvádí, že nemají zdravotní pojištění. 
Ve vztahu k důchodům výsledky průzkumu ukazují, že 
každý třetí romský respondent ve věku 45 let a více 
neočekává, že bude mít nárok na důchod, případně 
pokud již dosáhl důchodového věku, tento důchod 
nepobírá. Pro srovnání uvádíme, že pouze 5–11 % 
osob z neromské populace žijící v těsné blízkosti Romů 
v uvedených zemích uvádí, že nepobírají důchod, nebo 
se nedomnívají, že budou po dosažení důchodového 
věku důchod pobírat.

Názory agentury FRA

Členské státy EU by měly prozkoumat způsoby, 
jak zajistit zdravotní pojištění pro Romy v nejistém 
či neoficiálním zaměstnání, a zvyšovat povědomí 
o dostupnosti bezplatného zdravotního pojištění 
pro ty, kteří na ně nemohou přispívat, jelikož 
přístup ke zdravotní péči představuje základní 
právo. Kromě toho by měly členské státy zajistit, 
aby zaměstnavatelé plnili své povinnosti, 
pokud jde o  úhrady pojistného na zdravotní 
pojištění, včetně flexibilních smluvních ujednání 
a dočasných pracovních úvazků.

Členské státy EU by měly prozkoumat 
otázku důchodových nároků Romů, případně 
jejich nedostatečné povědomí o  těchto 
nárocích. Důchodové dávky jsou nezbytným 
předpokladem samostatného života starších lidí 
a často významně přispívají k dobrým životním 
podmínkám a  finančnímu přežití domácností 
v deprivovaných podmínkách.

Chudoba a marginalizované 
životní podmínky
Nezaměstnanost je spojena s  rizikem deprivace. 
V Portugalsku, Rumunsku a na Slovensku měly téměř 
všechny romské domácnosti, které byly zahrnuty do 
průzkumu, nižší disponibilní příjem domácnosti než je 
vnitrostátní hranice ohrožení chudobou.

Být „zaměstnán“ však neznamená, že nehrozí riziko 
chudoby, které je závislé na druhu práce a na odměně 
za ni. Zdá se, že placená práce nemá téměř žádný 
vliv na relativní finanční situaci romských domácností 
zahrnutých do průzkumu.

Chudoba se nedotýká všech členů domácnosti rovnou 
měrou. Nejzranitelnější jsou romské děti, které čelí 
vícenásobnému znevýhodnění: 42 % Romů, kteří žijí 
v domácnostech s příjmem pod vnitrostátní hranicí 
ohrožení chudobou, jsou děti a mladí dospělí do 18 let. 
Míra ohrožení chudobou u  romských domácností 
se čtyřmi a více dětmi se blíží 100 %. U domácností, 
které mají dvě nebo více dětí, není zaměstnanost 
žen dostačující k tomu, aby překonala relativní riziko 
hranice chudoby. V případě, že je zaměstnána alespoň 
jedna žena, je patrný rozdíl pouze v domácnostech 
s jedním dítětem nebo v domácnostech bezdětných.

Procento hladovějících dětí zjištěné při průzkumu je 
nejméně třikrát vyšší u Romů než u neromské populace. 
V průměru 41 % romských dětí žije v domácnostech, 
kde nejméně jednou v posledním měsíci někdo musel 
jít spát hladový, protože nebylo dost peněz na jídlo.
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Členské státy EU by měly zajistit, aby Romové 
a další marginalizované skupiny měli právo na 
přiměřenou sociální pomoc a pomoc v oblasti 
bydlení s  cílem řešit jevy, jako je extrémní 
deprivace včetně nedostatečné stravy 
a nedostatku potravin.

Členské státy mají podle mezinárodního práva 
povinnost zajistit, aby děti v domácnostech, které 
se vyznačují extrémní chudobou, a to včetně 
Romů, nevyrůstaly v podmínkách podvýživy, 
které mohou způsobit dlouhodobou fyzickou 
a psychickou újmu. Úmluva o právech dítěte 
(článek 27) a Listina základních práv Evropské 
unie (článek 24) zaručují právo každého dítěte 
na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, 
duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj.

Evropská komise a  členské státy by měly 
zajistit účinné a efektivní využívání finančních 
prostředků EU ve víceletém finančním rámci 
k  poskytování potravin a  podpory těm 
nejchudším s cílem zajistit, aby Romové, zejména 
děti, nemuseli hladovět. Toto využití finančních 
prostředků je v souladu s doporučením týkajícím 
se dětské chudoby, které bylo zveřejněno jako 
příloha Sociálního investičního balíčku pro rok 
2013, v němž se doporučuje, aby členské státy 
organizovaly a prováděly politiky zaměřené na 
řešení problému dětské chudoby a sociálního 
vyloučení a podporovaly dobré životní podmínky 
dětí.

Placená práce nemusí být dostačující k překonání 
extrémní chudoby romských rodin. Členské státy 
by měly zajistit, aby mzdy a opatření v oblasti 
sociální pomoci umožňovaly rodinám dosahovat 
dostatečného příjmu, který by je uchránil před 
extrémní chudobou.

Strukturální překážky 
integrace na trhu práce
Klíčovými faktory, které brání integraci na trhu práce, 
jsou předsudky a diskriminace na základě etnického 
původu. Řada Romů uvedla, že v posledních pěti 
letech zažili nerovné zacházení při hledání práce. 
Ve Španělsku, Rumunsku a Portugalsku 38–40 % 
respondentů uvedlo, že zažili diskriminaci tohoto typu. 
V Itálii, Řecku a v České republice se tato čísla pohybují 
od 66 % do 74 %. Řada respondentů rovněž uvedla, 
že takové zacházení zažili v práci, například v České 
republice (41 %) a v Řecku (33 %).

Segregace a  problematické podmínky bydlení 
jsou klíčovými faktory, které ovlivňují bludný kruh 
vyloučení. Mají vliv na motivaci a úsilí lidí a  jsou 
faktorem určujícím strategie přežití, které tito lidé 

volí. Podle hodnocení tazatelů žije přibližně 38 % 
dotazovaných Romů v segregovaných oblastech na 
rozdíl od pouze 5 % osob z neromské populace žijících 
v jejich blízkosti; asi 20 % Romů žije ve slumech nebo 
v poničených domech. 42 % dotazovaných Romů 
a  12 % dotazovaných osob z neromské populace 
uvedlo, že nemají přístup k elektřině, tekoucí vodě 
nebo kanalizaci.

Nedostatek pracovních příležitostí souvisí s územní 
segregací. Osoby z neromské populace, které žijí 
v sousedství Romů, mají nižší míru zaměstnanosti 
(31  %) než osoby z  neromské populace žijící ve 
většinových sousedstvích (41 %).

Názory agentury FRA

Členské státy EU a  Evropská komise mají 
povinnost zajistit, aby byly účinně prováděny 
a sledovány právní předpisy týkající se rovného 
zacházení v zaměstnání, povolání a odborné 
přípravě. Subjekty zabývající se rovností by 
měly zajistit, aby si lidé, zejména ti, kteří jsou 
nejvíce ohroženi diskriminací jako Romové, byli 
vědomi příslušných právních předpisů a toho, že 
je mohou efektivně využívat.

Členské státy by měly zvážit opatření umožňující 
zajistit dodržování práva na bydlení (článek 31 
Evropské sociální charty) s cílem předcházet 
a omezovat bezdomovectví tím, že zpřístupní 
přiměřené bydlení těm, kteří nemají dostatek 
prostředků. V souladu s nařízením Rady (ES) 
č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj a  s nařízením Rady (ES) č.  1081/2006 
o Evropském sociálním fondu by členské státy 
měly využívat strukturálních fondů EU k rozvoji 
a  zlepšování infrastruktury veřejných služeb 
ve znevýhodněných oblastech a ke zlepšování 
rovného přístupu k zaměstnání a k veřejným 
službám. Místní strategie integrace by měly 
usilovat o  snížení prostorové segregace 
a segregace bydlení na základě etnického původu. 
Členské státy by měly zvážit systematické 
shromažďování údajů s cílem sledovat provádění 
politik integrace Romů ve vztahu k  veřejné 
infrastruktuře, prostorové segregaci a segregaci 
bydlení.

Účinným nástrojem vytváření pracovních míst 
na místní úrovni může být rozvoj infrastruktury. 
Takové projekty by měly být výslovně zaměřeny 
na zapojení nezaměstnaných ze zranitelných 
komunit. I když jsou krátkodobé náklady vyšší, 
investice navíc se v dlouhodobém měřítku vyplatí 
v podobě snížení rizika chudoby a sociálního 
vyloučení a  dosažení vyšší úrovně sociální 
soudržnosti. Členské státy by proto mohly 
zvážit zahrnutí těchto nehmotných výhod do 
zadávacích řízení na projekty infrastruktury na 
místní úrovni financované EU.
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1 
Vzorce účasti  
na trhu práce

Účast Romů na trhu práce byla za posledních 20 let 
v celé Evropě nízká. Po přechodu od socialismu ve 
střední a východní Evropě míra zaměstnanosti romské 
populace dramaticky poklesla.13 Romové byli často jako 
první propouštěni ze zaměstnání s nízkou kvalifikací 

13 Ringold, D. (2000).

a často zůstali bez práce, přičemž nebyli schopni 
znovu navázat na svá tradiční povolání, jako jsou 
například obchod, výroba a prodej řemeslných výrobků 
a opracování kovů.14

14 Liégeois, J.-P. (2007).

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ

• Míra zaměstnanosti Romů je ve všech zemích zahrnutých do průzkumu mimořádně nízká: jen 28 % Romů a 45 % osob 
z neromské populace žijících v jejich blízkosti ve věku 16 let a více uvádí jako svou hlavní činnost placenou práci.

• Největší rozdíly v zaměstnanosti existují v Portugalsku, kde jen 15 % Romů uvedlo, že vykonávají nějakou formu 
placené práce, přičemž placenou práci jako svou hlavní činnost uvedlo 43 % osob z neromské populace v téže oblasti. 
Obdobná situace existuje na Slovensku a ve Španělsku, ačkoli ve Španělsku jsou rozdíly v zaměstnanosti menší.

• Vysoký podíl Romů, kteří vykonávají placenou práci, čelí nejistým pracovním podmínkám: 23 % dotazovaných vykonávalo 
příležitostnou práci, 21 % jsou osoby samostatně výdělečně činné a 9 % je zaměstnáno na částečný úvazek.

• Zdá se, že v Řecku rozdíly v zaměstnanosti prakticky neexistují a výsledky jsou velmi podobné – placenou práci 
má 39 % Romů a 40 % osob z neromské populace žijících v jejich blízkosti. Řecko má nejnižší podíl práce na 
plný úvazek (14 %) u Romů v produktivním věku (20–64 let).

• U Romů, kteří vykonávají placenou práci, vykazují nejvyšší podíl práce na plný úvazek Romové v Maďarsku (81 %), 
na Slovensku (80 %) a v České republice (79 %), což může být pozůstatkem předchozího ekonomického systému.

• Mladí Romové mají nejnižší míru zaměstnanosti v romské populaci (24 %), ale vykazují nejmenší rozdíly 
v zaměstnanosti oproti osobám z neromské populace zahrnutým do průzkumu (27 %).

• Celková situace však je pro mladé Romy i nadále nepříznivá – v současné době není zaměstnáno ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy 19 % osob z neromské populace a 58 % Romů ve věku 16 až 24 let.

• Odměny za placenou práci osob z neromské populace ve všech zemích zahrnutých do průzkumu s výjimkou 
České republiky, Itálie a Slovenska jsou nižší než vnitrostátní průměr. Z toho vyplývá, že oblasti s vysokou 
koncentrací Romů, na něž byl průzkum zaměřen, jsou zároveň oblastmi, kde chybí pracovní příležitosti a které 
se v důsledku toho potýkají s vysokou mírou chudoby.

• Porovnání odměn za placenou práci u Romů s obecnou populací nevykazuje žádný vztah, což naznačuje, že 
vnitrostátní politika trhu práce romskou populaci nezasahuje.

• Romské ženy v České republice, v Maďarsku a na Slovensku vykazují podobný a dokonce i vyšší podíl placené 
práce než muži. Největší rozdíly v zaměstnanosti mezi romskými muži a ženami byly zjištěny v Řecku a ve Francii. 
Přibližně třetina dotazovaných Romů v Řecku žije v táborech. Ve Francii žilo v táborech 100 % dotazovaných 
osob, což může naznačovat tradičnější dělbu práce mezi kočujícími Romy.
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Hospodářská krize má hluboké negativní dopady na 
osoby na spodní hranici rozdělení příjmů.15 Mezi prvními 
přišly o práci osoby s nízkou kvalifikací v odvětvích 
s nízkými mzdami a v nejistých zaměstnáních. V jižních 
a některých východních členských státech EU se 
nezaměstnanost i nadále zvyšuje.16 Ze studie Romů 
ve střední a  jihovýchodní Evropě, kterou provedl 
UNDP, vyplývá, že při porovnání roku 2004 s rokem 
2011 došlo u Romů k poměrně vyššímu snížení míry 
zaměstnanosti, než tomu bylo u osob z neromské 
populace. Ačkoli u Romů ve věku 15 až 24 let se výrazně 
zvýšila úroveň dosaženého vzdělání, tato skutečnost 
se dosud neodrazila v lepších vyhlídkách v oblasti 
zaměstnanosti. Díky politikám se zmenšil rozdíl ve 
vzdělání mezi Romy a osobami z neromské populace, 
nenavazovaly však na ně programy zaměstnanosti, 
které by mohly mít dopad na celkový výsledek. Studie 
UNDP dospěla k závěru, že účast Romů na vzdělávání 
se na trhu práce dosud v plném rozsahu nepromítla.17

Z údajů uvedených v průzkumu agentury FRA vyplývá, 
že vzorce činností uvnitř romských komunit se často 
liší jak od stejných vzorců u obecné populace, tak od 
vzorců u osob z neromské populace žijících v  jejich 
blízkosti. Při porovnávání postavení Romů s osobami 
z neromské populace (tj. jak s obecnou populací, u níž se 
tyto informace odrážejí ve vnitrostátních průměrech, tak 
s osobami z neromské populace žijícími v těsné blízkosti 
Romů) je nutno zohlednit rozdíly v demografické struktuře 
obou těchto skupin. Dotazovaní Romové jsou výrazně 
mladší, žijí ve větších domácnostech a mají v průměru 
více dětí. Proto je při srovnání s obecnou populací 
a s osobami z neromské populace, které byly zahrnuty 
do průzkumu, podíl obyvatel v produktivním věku mezi 
Romy vyšší a podíl osob v důchodu a starších osob nižší. 
Tyto rozdíly ještě prohlubují rozdíl v zaměstnanosti mezi 
Romy a osobami z neromské populace.

1.1. Placená práce
V průzkumu romské populace provedeném agenturou 
FRA byli respondenti dotazováni na své současné 
postavení na trhu práce, přičemž průzkum rozlišoval 
mezi tím, zda daná osoba vykonává placenou práci, 
je nezaměstnaná, v  domácnosti nebo v  důchodu. 
Respondent za vybranou domácnost byl požádán, aby 
pro účely průzkumu poskytl informace o jednotlivých 
členech domácnosti ve věku 16  let a více, přičemž 
měl na výběr ze 17 možných hlavních činností.18 Cílem 
strategie Evropa 2020 je, aby bylo zaměstnáno 75 % 
populace ve věku od 20 do 64 let v porovnání s výchozím 
stavem 69 % v roce 2009. Rámec EU pro vnitrostátní 

15 FRA (2010); Horváth, B., a kol. (2012).
16 Evropská observatoř pracovních podmínek (EWCO), k dispozici na 

adrese: www.eurofound.europa.eu/ewco/
17 O’Higgins, N. (2012), str. 33 a násl.
18 Podrobnosti viz FRA (2013).

strategie integrace Romů sleduje podobné cíle, tj. snížit 
rozdíly v zaměstnanosti mezi Romy a obecnou populací. 
Rozdíly v  zaměstnanosti, odhadované na základě 
údajů uvedených v průzkumu agentury FRA, vycházejí 
z údajů o současné hlavní činnosti, které uvádějí sami 
respondenti. Nejsou přímo srovnatelné s  mírami 
zaměstnanosti, které zveřejnil Eurostat s ohledem na 
cíle strategie EU 2020. Cíle strategie Evropa 2020 jsou 
založeny na definici Mezinárodní organizace práce, 
„odpracovat v posledním týdnu alespoň jednu hodinu“. 
Lze je však použít k  ilustraci rozsahu rozdílů mezi 
jednotlivými skupinami a tím i rozsahu výzev, jimž rámec 
pro vnitrostátní strategie integrace Romů čelí. Výsledky 
průzkumu agentury FRA odhalují významné rozdíly 
v účasti na trhu práce mezi Romy a osobami z neromské 
populace žijícími v jejich blízkosti (obrázek 2).

Největší rozdí ly v  zaměstnanosti byly zjištěny 
v Portugalsku, kde placenou práci jako svou hlavní 
činnost uvedlo pouze 15 % Romů na rozdíl od 43 % osob 
z neromské populace žijících v jejich blízkosti. Obdobná 
je situace i na Slovensku a ve Španělsku, i když Španělsko 
vykazuje menší rozdíly v zaměstnanosti. Naproti tomu 
v Řecku rozdíly v zaměstnanosti prakticky neexistují, 
protože velmi podobné výsledky se objevují jak u Romů 
(39 %), tak u osob z neromské populace (40 %).

Jakkoli tato čísla potvrzují obecný vzorec znevýhodnění 
Romů ve většině zemí, situace v jednotlivých zemích 
se od sebe navzájem výrazně liší a může souviset 
s různorodými podmínkami v jednotlivých členských 
státech. Tyto rozdíly mohou vyplývat rovněž z vnitřní 
rozmanitosti romských skupin, které se vedle dalších 
kritérií l iší i  tradičními povoláními, které kdysi 
provozovaly.19

Z  údajů uvedených v  průzkumu vyplývá, že míra 
zaměstnanosti Romů v Bulharsku, České republice, Itálii 
a Řecku je minimálně dvakrát vyšší než v Portugalsku. 
Tyto výsledky vyžadují hlubší analýzu na úrovni 
jednotlivých zemí vzhledem ke značné odlišnosti vzorců 
a kvality zaměstnanosti. Z průzkumu agentury FRA 
například vyplývá, že Řecko a Itálie sice vykazují nejvyšší 
podíl placené práce, ale zároveň mají nejnižší podíl 
zaměstnání na plný úvazek. Jen 14 % Romů v Řecku, kteří 
vykonávají placenou práci a jsou v produktivním věku 
(20 až 64 let), je zaměstnáno na plný úvazek, přičemž 
u osob z neromské populace žijících v jejich blízkosti činí 
tento podíl 71 %. Většina Romů v Řecku odpověděla, 
že jsou samostatně výdělečně činní nebo vykonávají 
příležitostné práce (viz rovněž obrázek 6). Z tematických 
zpráv týkajících se jednotlivých zemí vyplývá, že od roku 
2000 došlo k pozoruhodné změně typu zaměstnání. 
Snížil se podíl tradiční samostatné výdělečné činnosti, 
například pouličního prodeje, a výrazně se zvýšil sběr 
a prodej odpadního materiálu k  recyklaci, zejména 

19 Marushiakova, E., Popov, V. (2001).

http://www.eurofound.europa.eu/ewco/
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kovového šrotu. V Itálii mají Romové tradičnější vzorec 
samostatné výdělečné činnosti a  dosud se věnují 
řemeslům a obchodní a umělecké činnosti.20

Obecně platí, že podíl placené práce měřený v rámci 
průzkumu agentury FRA je nižší než vnitrostátní průměry, 
které shromáždil Eurostat.21 Z toho jednoznačně vyplývá, 
že oblasti, na které byl průzkum zaměřen, nebo oblasti 
s vysokou koncentrací Romů jsou zároveň oblastmi, kde 
chybí pracovní příležitosti a které se v důsledku toho 
potýkají s vysokou mírou chudoby. Jen v Itálii, České 
republice a na Slovensku přesahuje míra zaměstnanosti 
osob z neromské populace žijících v blízkosti Romů 
vnitrostátní průměr měřený podle údajů Eurostatu. 
To svědčí o existenci podstatných nerovností v rámci 
jednotlivých zemí, a v některých zemích je rozdíl mezi 
oběma těmito skupinami dokonce ještě větší.

Míry zaměstnanosti zjištěné v průzkumu agentury 
FRA se mohou co do rozsahu i co do vymezení lišit 

20 Tematické studie agentury FRA o situaci Romů, 2013, 
jsou k dispozici na adrese: http://fra.europa.eu/en/
country-data/2013/country-thematic-studies-situation-roma.

21 Postavení na trhu práce dle vlastního vyjádření je shromažďováno 
v rámci šetření pracovních sil Labour Force Survey (Mainstat) 
pro většinu členských států EU a bylo použito pro účely srovnání 
s obecnou populací.

od standardní otázky použité v šetření pracovních 
sil (obrázek 3). Eurostat používá méně kategorií 
odpovědí a do svého průzkumu zahrnuje i patnáctileté 
respondenty. Navíc vzhledem k poměrně malému 
rozsahu vzorků z jednotlivých zemí je mezní odchylka 
míry zaměstnanosti v průzkumu agentury FRA větší, 
než je tomu u šetření pracovních sil. Větší vzorky 
u vnitrostátních průzkumů zaměřených na tyto oblasti 
by přinesly užitečné výsledky z hlediska sledování 
a hodnocení výsledků strategií začleňování Romů.

Da lo by se důvodně předpok ládat ,  že mí ra 
zaměstnanosti měřená podle průzkumu agentury FRA 
bude obecně vyšší v zemích s vysokou účastí na trhu 
práce, měřenou podle šetření pracovních sil. Tento 
předpoklad se potvrdil v případě osob z neromské 
populace, ale u Romů platí pravý opak. V zemích, 
kde šetření pracovních sil zaznamenalo vyšší míru 
zaměstnanosti, průzkum agentury FRA zjistil vyšší 
míru zaměstnanosti u osob z neromské populace, 
avšak nižší míru zaměstnanosti mezi dotazovanými 
Romy. Takto rozdílné výsledky naznačují, že vyšší míra 
zaměstnanosti obecné populace na vnitrostátní úrovni 
se nepromítá do vyšší míry zaměstnanosti Romů. Tato 
zjištění podporují výsledky analýzy UNDP a poskytují 
určité důkazy nasvědčující tomu, že v období mezi lety 
2004 a 2011 byli Romové v členských státech EU ve 

Obrázek 2:  Případy, kdy je hlavní činností podle vlastního prohlášení „placená práce“ (která zahrnuje plný 
úvazek, částečný úvazek, příležitostné práce a samostatnou výdělečnou činnost) v průzkumu romské 
populace a šetření Eurostatu o pracovních silách podle jednotlivých členských států EU (%)
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střední a jihovýchodní Evropě odděleni od dynamiky 
vnitrostátního trhu práce.22 Zatímco Portugalsko, 
Španělsko a Francie vykazují podobné vzorce jako 
členské státy EU ve střední a jihovýchodní Evropě – 
tj. míra zaměstnanosti Romů je mnohem nižší než 
vnitrostátní průměr – jinak je tomu v Řecku, kde je míra 
placené práce u Romů stejná jako u osob z neromské 
populace, které žijí v jejich blízkosti, a pohybuje se 
těsně pod vnitrostátním průměrem.

1.2. Účast mládeže na trhu 
práce

Nejvíce znevýhodněnou skupinou Romů v oblasti 
zaměstnanosti jsou ti nejmladší z nich, tj. osoby ve 
věku 16 až 24 let, přestože u nich byly zaznamenány 
nejmenší rozdíly v  zaměstnanosti v  porovnání 
s  osobami z  neromské populace žijícími v  jejich 
blízkosti. V Portugalsku vykonává placenou práci pouze 
9 % mladých Romů, kteří se zúčastnili průzkumu, oproti 
33 % v Řecku, které mělo největší účast na trhu práce 
mezi romskými účastníky průzkumu (obrázek 4). Míra 

22 O’Higgins, N. (2012). Průzkum UNDP se vztahoval na následující 
země, v nichž byl proveden průzkum agentury FRA: Bulharsko, 
Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.

zaměstnanosti v této věkové skupině souvisí s tím, že 
značná část této skupiny dosud nedokončila vzdělávání 
nebo odbornou přípravu.

Vzdělání je klíčovým předpokladem k získání příležitostí 
na trhu práce. Přestože podíl romských respondentů, 
kteří nikdy nechodili do školy, u mladších věkových 
skupin výrazně klesá, celková úroveň dosaženého 
vzdělání u osob starších 16  let je i  nadále nízká. 
Z průzkumu agentury FRA vyplývá, že většina mladých 
Romů nedokončí vyšší sekundární vzdělávání. Podíl 
osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 
mezi mladými Romy ve věku 18 až 24 let se pohybuje 
od 72 % v České republice do 82–85 % v Bulharsku, 
Maďarsku, Itálii, Polsku a na Slovensku. Ve Francii, 
Řecku, Portugalsku, Rumunsku a Španělsku nedokončilo 
vyšší sekundární vzdělávání přes 93 % Romů ve věku 
18 až 24 let.23 Poměr osob předčasně opouštějících 
vzdělávací systém, definovaných ukazatelem v rámci 
strategie Evropa 2020 jako „mladí lidé ve věku od 18 
do 24 let, kteří se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy“, činil v roce 2011 13,5 % z celkového počtu 
obyvatel zemí EU-28.24

23 FRA (2014a).
24 Eurostat, ukazatele Evropa 2020, hlavní ukazatele.

Obrázek 3:  Míra zaměstnanosti Romů a osob z neromské populace, kterou uvádějí sami respondenti, v průzkumu 
Romů a v šetření pracovních sil provedeném Eurostatem, podle jednotlivých členských států EU (%)
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Obrázek 4:  Rozdělení osob, pro něž je podle vlastního prohlášení hlavní činností „placená práce“, podle věkových 
skupin a členských států EU (%)
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Poznámka: Země jsou řazeny podle celkového počtu obyvatel, kteří vykonávají placenou práci, v souladu s obrázkem 2.

Zdroj: Pilotní průzkum romské populace za rok 2011 provedený agenturou FRA, osoby v domácnostechSource: FRA Roma pilot survey, 2011, 
persons in households
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Na Slovensku, v  Rumunsku a  v  České republice 
vykazovala nejmladší skupina romských respondentů 
(16–24  let) vyšší míru placené práce než nejstarší 
skupina (45 let a více). Ve všech ostatních sledovaných 
zemích byla nejvyšší míra zaměstnanosti zjištěna mezi 
romskými respondenty ve věku 25 až 44 let. V České 
republice a  Řecku přibližně každý druhý romský 
respondent v této věkové skupině uvedl, že vykonává 
placenou práci.

Nejmladší věková skupina (16–24 let) vykazovala v míře 
placené práce jen malé rozdíly mezi Romy a osobami 
z neromské populace, s výjimkou Portugalska, což by 
se dalo vyložit jako pozitivní vývoj. UNDP ale ve své 
zprávě o zemích střední a jihovýchodní Evropy poukázal 
na to, že i když v této věkové skupině zaznamenal 
značný nárůst míry dosaženého vzdělání, dopady 
této skutečnosti na zaměstnanost zjevně nesplnily 
očekávání.25 Údaje o srovnatelných trendech v ostatních 
členských státech EU sice nejsou k dispozici, nicméně 
náznaky podobných trendů existují i v Portugalsku, 
Španělsku, Itálii a  Řecku. Přestože v  uvedených 
členských státech a v Rumunsku dosahují Romové 
mnohem nižšího vzdělání než v členských státech EU 
ve střední Evropě, míra negramotnosti u Romů ve věku 
16 až 24 let se snížila o více než polovinu v porovnání 
s mírou negramotnosti Romů starších 45 let.26 Vzhledem 
k tomu, že nezaměstnanost mladých lidí v EU dosáhla 
v roce 2012 historického maxima 22,5 %, přičemž její 
maximální hodnoty dosáhly 55,3 % v Řecku, 53,2 % ve 
Španělsku a 37,7 % v Portugalsku, zdá se, že vzdělání 
má na pracovní příležitosti omezený vliv u všech 
mladých lidí včetně Romů.27 Při interpretaci rozdílů 
v účasti na trhu práce mezi jednotlivými věkovými 
skupinami je třeba zohlednit politický vývoj, jakož 
i korelaci s mírou účasti ve vzdělávání.

Osoby z neromské populace obecně vykonávají placenou 
práci častěji než Romové. Obrázek 4 ukazuje rozdíly 
v zaměstnanosti mezi Romy a osobami z neromské 
populace žijícími v jejich blízkosti. Z průzkumu vyplývá, 
že největší rozdíly v zaměstnanosti u osob ve věku 16 
až 24 let existují v Portugalsku (rozdíl 16 procentních 
bodů) a v Polsku (rozdíl 11 procentních bodů). U osob 
ve věku 25 až 44  let jsou rozdíly v zaměstnanosti 
mezi Romy a osobami z neromské populace mnohem 
větší s rozdílem 61 procentních bodů na Slovensku 
a 50 procentních bodů v Portugalsku. Nejmenší rozdíl 
lze pozorovat v Řecku – 16 procentních bodů – a po něm 
následuje Španělsko, Rumunsko a Maďarsko.

25 O’Higgins, N. (2012).
26 FRA (2014a). 
27 Evropská komise, Youth unemployment, http://ec.europa.eu/

europe2020/pdf/themes/21_youth_unemployment.pdf.

1.3. Mladí lidé, kteří nejsou 
zaměstnaní ani se 
neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy

Statistiky zaměstnanosti neposkytují přesný obraz 
o  typu činnosti romské mládeže v  Evropě. Pro 
komplexní posouzení je nutné zohlednit i informace 
o vzdělávání a odborné přípravě. Tvůrci evropských 
politik stále častěji používají ukazatel NEET (z angl. 
Not in Education, Employment or Training) – „mladí lidé, 
kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy“ – jehož cílem je lépe zachytit 
situaci mládeže v rámci strategie Evropa 2020.28 Podle 
ukazatele Eurostatu NEET se v roce 2011 13 % mladých 
lidí ve věku 15 až 24 let v zemích EU-28 neúčastnilo 
ani trhu práce, ani vzdělávání. Pilotní průzkum romské 
populace provedený agenturou FRA může poskytnout 
hrubou náhradu tohoto ukazatele na základě 
současné hlavní činnosti respondentů, kterou tito 
respondenti sami uvádějí. Z toho vyplývá, že rozdíly 
v  zaměstnanosti mezi mladými Romy a osobami 
z neromské populace žijícími v jejich blízkosti téměř 
vymizely, i když uvedené hodnoty jsou u obou těchto 
skupin nízké. Celková situace je však pro Romy i přesto 
stále nepříznivá. Podle průzkumu agentury FRA není 
19 % osob z neromské populace a 58 % Romů ve věku 
16 až 24 let zaměstnáno ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy (obrázek 5).

Mezi mladými Romy existuje rovněž značný rozdíl 
mezi pohlavími, kdy není zaměstnáno ani se neúčastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy 65 % mladých 
romských žen, avšak jen 52 % mladých romských 
mužů. To odráží celkové znevýhodnění mladých 
romských žen. Ty vykazují nižší míru zaměstnanosti 
a nižší míru dosaženého vzdělání než mladí muži ze 
stejné věkové skupiny.29

Nejnižší míru NEET u mladých Romů vykazuje Maďarsko 
(37 %), Česká republika (40 %) a Slovensko (43 %). 
V těchto zemích lze na trhu práce a u vzdělání pozorovat 
opačný rozdíl mezi pohlavími, kdy se trhu práce nebo 
vzdělávání účastní s větší pravděpodobností ženy než 
muži. Přestože tyto tři země vykazují nejvyšší celkovou 
úroveň dosaženého vzdělání u mladých Romů, mladé 
romské ženy v tomto ohledu stále zaostávají. Romské 
ženy ve věku 16 až 24 let v těchto zemích mají výrazně 
vyšší míru zaměstnanosti než mladí muži. To by mohlo 
nasvědčovat tomu, že dosažené vzdělání romských 
žen přináší lepší návratnost z hlediska zaměstnanosti.

28 Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek 
(2011).

29 FRA (2014b).

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/21_youth_unemployment.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/21_youth_unemployment.pdf


Vzorce účasti na trhu práce 

21

Převážná většina mladých Romů v Portugalsku (78 %), 
Španělsku (72 %) a Itálii (69 %) je z oblasti zaměstnanosti 
a vzdělávání vyloučena. Osoby z neromské populace 
ve věku 16 až 24 let žijící v blízkosti Romů vykazují 
rovněž vyšší míru NEET než obecná populace, přičemž 
nejvyšší míru vykazuje Portugalsko (24 %) a Španělsko 
(39 %). V Itálii a na Slovensku je však ukazatel NEET 
u osob z neromské populace žijících v blízkosti Romů 
jen o něco nižší než vnitrostátní průměr.

1.4. Vzorce zaměstnanosti 
u placené práce

Definice „placené práce“ v průzkumu zahrnovala 
práci na plný a  částečný úvazek, příležitostnou 
práci a samostatnou výdělečnou činnost. Průzkum 
nezahrnoval žádný konkrétní dotaz na „neoficiální 
činnosti“ vzhledem k  tomu, že je často obtížné 
určit rozdíl mezi samostatnou výdělečnou činností 
a příležitostnými pracemi.

Z historického hlediska čelí Romové významným 
změnám vzorců zaměstnanosti vzhledem k postupnému 
snižování poptávky po tradičních řemeslech, výrobcích 

a službách.30 U těch, které zbývají, je jen velmi málo 
schopno generovat dostatečnou poptávku, která by 
zajistila dostatečný počet pracovních míst.31

V členských státech EU ve střední a východní Evropě 
vedl strukturální ekonomický posun směrem k tržní 
ekonomice v přechodném období po pádu socialismu 
k  zániku mnoha velkých státních podniků nebo 
zemědělských družstev, které zaměstnávaly Romy. 
Tyto ztráty pracovních míst s sebou přinesly rovněž 
růst chudoby venkova a podpořily stěhování Romů 
za prací do měst v  rámci daného státu.32 Vzorce 
zaměstnanosti na plný úvazek typické pro dobu před 
tímto přechodem, přestože platy jsou v současné době 
nižší, se mohou dosud odrážet v současných vzorcích 
zaměstnanosti v zemích, jako je Česká republika, 
Slovensko a  Maďarsko. V  členských státech EU 
v jihozápadní Evropě, například ve Španělsku a Řecku, 
je dlouholetá tradice obchodu, řemesel a sezónních 
prací stále zřejmá z vysokého podílu samostatné 
výdělečné činnosti.

30 Liégeois, J.-P. (2007).
31 O’Higgins, N., Ivanov, A. (2006), 16–17.
32 Ivanov, A. a kol. (2002).

Obrázek 5:  Mladí lidé ve věku 16 až 24 let, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy, podle jednotlivých členských států EU (%)
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Poznámka: „Zaměstnání“ dle vlastní definice současné hlavní činnosti zahrnuje jakoukoli placenou nebo neplacenou práci, „vzdělávání“ a „odbornou 
přípravu“ v souladu s vlastní definicí současné hlavní činnosti (16–24). Omezená srovnatelnost s mírou NEET dle Eurostatu: Mladí lidé 
(15–24 let), kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy v roce 2011 [yth_empl_150, edat_lfse_22] na 
základě údajů šetření pracovních sil, zaměstnanost podle definice MOP, v období čtyř týdnů před provedením průzkumu se neúčastnili 
odborné přípravy ani vzdělávání.

Zdroj: Pilotní průzkum romské populace za rok 2011 provedený agenturou FRA, osoby v domácnostech; šetření pracovních sil provedené 
Eurostatem v roce 2011, míra NEET
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Při pohledu na vzorce zaměstnanosti (obrázek 6) 
u osob, které uvedly, že vykonávají placenou práci, 
je patrné, že Itálie a Řecko, které mají největší podíl 
deklarované pracovní účasti Romů v produktivním 
věku (20–64 let) (Itálie 39 %, Řecko 45 %), je pouze 
12 % Romů v Itálii a 14 % Romů v Řecku zaměstnáno na 
plný úvazek. V Rumunsku, Polsku, Řecku a Bulharsku 
vykonává příležitostné práce 60 % (Rumunsko), 36 % 
(Polsko), 35 % (Řecko) a 31 % (Bulharsko) osob, které 
vykonávají placenou práci. V Itálii se 73 % respondentů 
označuje za osoby samostatně výdělečně činné. 
Česká republika, Maďarsko a  Slovensko vykazují 
v případě Romů vzorec typický pro postkomunistickou 
transformaci. Míra zaměstnanosti je mimořádně nízká, 
ale tvoří ji převážně práce na plný úvazek. Samostatná 
výdělečná činnost není v těchto zemích významná. 
V Portugalsku a ve Španělsku vykonává placenou 
práci 17 % (Portugalsko) a 25 % Romů (Španělsko) 
v produktivním věku, přičemž méně než polovina 
těchto pracovních míst představuje zaměstnání na 
plný úvazek (v Portugalsku 37 %, ve Španělsku 43 %). 
S ohledem na význam zaměstnanosti při snižování 
chudoby je zapotřebí provést další výzkum zaměřený 
na různé druhy práce, včetně neoficiálních činností.

1.5. Nezaměstnanost

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ

• Míra nezaměstnanosti romské populace je 
třikrát vyšší než u osob z neromské populace 
žijících v jejich blízkosti a u obecné populace.

• Většina nezaměstnaných Romů aktivně hledá 
práci, 74 % nezaměstnaných respondentů 
uvádí, že v současné době hledají práci.

V průzkumu byli respondenti požádáni, aby definovali 
svou současnou situaci v oblasti zaměstnání. Respondenti 
si mohli vybrat mezi 17 různými kategoriemi odpovědí, 
které zahrnovaly placenou a neplacenou práci, pracovní 
neschopnost z důvodu nemoci, důchod, odbornou 
přípravu a péči o domácnost. „Nezaměstnanost“ byla 
tedy kategorií, kterou definovali sami respondenti, 
a je nutno ji jasně odlišit od úředně zaregistrované 
a zaznamenané nezaměstnanosti. Vzhledem k tomuto 

Obrázek 6:  Vzorce zaměstnanosti Romů ve věku 20 až 64 let, podle % osob, které vykonávají placenou práci 
(=100), a podle členských států EU
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výkladu by respondenti pravděpodobně vyhodnotili 
účast v neoficiálních aktivitách spíše jako práci než jako 
nezaměstnanost.

Nezaměstnanost Romů, kterou oni sami uvádějí, 
vykazuje doplňkový vzorec k  zaměstnanosti . 
Nejvyšší je v  Portugalsku (53  %) a  k  nejnižším 
patří nezaměstnanost v Řecku (26 %) (obrázek 7). 
Výsledky respondentů z neromské populace vykazují 
pestřejší obraz nezaměstnanosti dle vlastního 
prohlášení, přičemž nejvyšší podíl nezaměstnanosti 
uvádějí respondenti ve Španělsku (21 %) a nejnižší 
ve Francii a Itálii (5 %). Nižší míru nezaměstnanosti 
osob z neromské populace, vyjádřenou procentem 
z celkové populace, je třeba interpretovat obezřetně 
vzhledem k vyššímu podílu osob v důchodu. Obrázek 7 
ukazuje vztah mezi mírou nezaměstnanosti na základě 
hlavní ekonomické činnosti uváděné samotnými 
respondenty v procentech zkoumané populace starší 
16 let a celostátním průměrem podle údajů Eurostatu 
(šetření pracovních sil) u osob starších 15 let. Pokud 
jde o obrázek 3 týkající se zaměstnanosti, dalo by se 

očekávat, že v zemích s nižší nezaměstnaností obecné 
populace bude nezaměstnanost nižší i u populace 
zahrnuté do průzkumu. U většiny sledovaných zemí 
je míra nezaměstnanosti osob z neromské populace 
vyšší než vnitrostátní průměr pravděpodobně proto, 
že průzkum se zaměřil především na znevýhodněné 
oblasti. To však neplatí pro regiony ve Francii, Itálii 
a na Slovensku: Nezaměstnanost osob z neromské 
populace, které se zúčastnily průzkumu, je o něco 
nižší než celostátní průměr, což naopak nasvědčuje 
tomu, že Romové nevyužívají regionální výhody. Ve 
všech zemích zahrnutých do průzkumu mají Romové 
mnohem vyšší podíl nezaměstnanosti. Do jisté míry 
to lze vysvětlit vyšším podílem osob v produktivním 
věku mezi Romy. Portugalsko a  Bulharsko mají 
největší a Francie a Řecko nejmenší rozdíl mezi mírou 
nezaměstnanosti Romů a vnitrostátním průměrem.

V průměru většina nezaměstnaných Romů, kteří se 
zúčastnili průzkumu, uvedla, že aktivně hledají práci 
(74 %). Obrázek 8 uvádí důvody, které nezaměstnaní 
romští respondenti (26 %) uvedli pro to, že si nehledají 

Obrázek 7:  Respondenti z romské a neromské populace, kteří se sami označují za nezaměstnané, výsledky 
průzkumu romské populace a šetření pracovních sil provedeného Eurostatem, podle jednotlivých 
členských států EU (%)
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Poznámka: Otázka šetření pracovních sil na hlavní činnost dle vlastního tvrzení je pro členské státy nepovinná a je k dispozici pouze na vyžádání. 
Procentní základ představuje celkový počet obyvatel starších 15 let. Míra nezaměstnanosti na základě hlavní činnosti dle vlastní klasifikace 
je zpravidla nižší než míra nezaměstnanosti na základě počtu obyvatel v produktivním věku a definice MOP.

Zdroj: Pilotní průzkum romské populace za rok 2011 provedený agenturou FRA, osoby v domácnostech (osoby starší 16 let); šetření pracovních 
sil provedené Eurostatem v roce 2011, Mainstat (osoby starší 15 let)
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práci.33 Deset procent z nich lze klasifikovat jako 
odrazené nezaměstnané: přibližně polovina z nich na 
svou nezaměstnanost rezignovala a věří, že je nikdo 
nezaměstná, protože jsou Romové. Zbývajících 5 % 
nevidí na trhu práce žádné vyhlídky. Čtyři procenta se 
starají o děti a další 4 % mají omezení kvůli zdravotním 
problémům. Méně než 1  % nezaměstnaných 
respondentů uvádí, že zaměstnání nehledají, protože 
vykonávají neoficiální práci. Odpovědi ve třech 
kategoriích, „protože nemám doklady“, „studuji“, 
a „jsem příliš mladý“ nedosahovaly hranice statistické 
významnosti a  byly přidány ke kategorii „jiné“. 
Chybějící osobní doklady, které Rada Evropy označila 
jako vážnou překážku dodržování lidských práv obecně, 
nebyly statisticky významným podílem respondentů 
označeny jako překážka k nalezení práce.

Vzhledem k tomu, že zvýšení vzdělanosti mělo na 
situaci v oblasti zaměstnanosti Romů jen omezený 
dopad a že většina z nich práci aktivně hledá, lze 
vykazovanou vysokou míru nezaměstnanosti vysvětlit 
nízkou úrovní vzdělání a dovedností Romů pouze zčásti. 
Tyto nevýhody mohou být dále posilovány dalšími 
strukturálními překážkami, jako je například segregace, 
rasismus a diskriminace.

33 Analýzu na úrovni jednotlivých zemí nelze provést vzhledem 
k relativně nízkému počtu jednotlivých odpovědí po rozčlenění 
odpovědí do jednotlivých kategorií.

1.6. Účast žen na trhu práce
Komplexnější obraz účasti na trhu práce poskytují 
následující obrázky, které znázorňují hlavní činnosti 
romských mužů a žen. Členské státy EU zahrnuté do 
průzkumu se navzájem značně liší, pokud jde o účast 
žen na trhu práce. V postkomunistických společnostech 
mají ženy dlouhou tradici rovnocenné účasti na trhu 
práce, což zjevně platí i v případě Romů. Například 
v Maďarsku, na Slovensku a v České republice vykazují 
ženy stejný podíl placené práce jako muži a situace 
v Bulharsku je velmi podobná. Tyto země vykazují 
rovněž srovnatelnou míru nezaměstnanosti romských 
žen. Vyšší rovnost žen a mužů se odráží také v procentu 
žen, které se považují za ženy v domácnosti na plný 
úvazek. V uvedených čtyřech zemích bylo jen přibližně 
2–6 % romských žen, které se zúčastnily průzkumu, 
označeno jako ženy v domácnosti na plný úvazek 
(obrázek 9).

Největší rozdíly v  zaměstnanosti mezi romskými 
muži a ženami existují v Řecku a ve Francii. Ve Francii 
byli do průzkumu zahrnuti pouze neusazení Romové 
(gens de voyage). Základní prvek tohoto tradičnějšího 
způsobu života představuje rodina, což může rovněž 
vysvětlovat tradičnější dělbu práce mezi ženami a muži 
než u usazených Romů. Ve Francii, Řecku, Španělsku 
a Itálii bylo více než 40 % romských žen zahrnutých 
do průzkumu označeno jako ženy v domácnosti na 

Obrázek 8:  Hlavní důvod, proč si nezaměstnaní Romové ve věku 16 let a více nehledají práci
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Zdroj: Pilotní průzkum romské populace za rok 2011 provedený agenturou FRA, romští respondenti ve věku 16 let a více
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Obrázek 9:  Hlavní vzorec činnosti romských mužů a žen, podle jednotlivých členských států EU (%)
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plný úvazek. Vysokým podílem žen „v domácnosti“ se 
dosud vyznačuje i Polsko (19 %), Portugalsko (28 %) 
a Rumunsko (35 %). Vyšší procento žen, které byly 
dle vlastního prohlášení v domácnosti na plný úvazek, 
může částečně odrážet tradiční genderové role, ale 
může také znamenat rezignaci žen a jejich odchod z trhu 
práce. Neaktivní osoby, které aktivně nehledají práci, 
včetně žen s pečovatelskými povinnostmi, jsou často 
považovány za rezervu pracovních sil s reaktivačním 
potenciálem.

Jen malá menšina Romů ve všech zemích se účastní 
vzdělávání a odborné přípravy, což potvrzuje výsledky 
analýz, z nichž vyplývá, že celkově navštěvuje vyšší 
sekundární vzdělávací instituce jen menšina Romů. 
Podíl Romů ve věku 16  let a více, kteří se účastní 
vzdělávání nebo odborné přípravy, je vyšší v České 
republice, Maďarsku a Polsku. Podíl osob v důchodu 
je ve všech zemích zahrnutých do průzkumu poměrně 
nízký, což je zčásti důsledkem průměrně nižší věkové 
struktury romské populace zahrnuté do průzkumu.
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Zdroj: Pilotní průzkum romské populace za rok 2011 provedený agenturou FRA, osoby v domácnostech, Romové ve věku 16 let a více
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2 
Strukturální překážky  
integrace na trhu práce

2.1. Prostorová segregace
Další překážkou integrace na trhu práce může být 
prostorová segregace. Pilotní průzkum Romů se zaměřil 
na Romy a osoby z neromské populace žijící v  jejich 
těsné blízkosti, přičemž rozlišení prováděl na základě 
etnické sebeidentifikace. Příslušné oblasti byly vybrány 
na základě vyšší hustoty Romů, kteří tam žili. Vzhledem 
k marginalizované situaci Romů se předpokládá, že v těchto 
oblastech jsou nižší náklady na bydlení pro obyvatelstvo 
s nižšími příjmy. Tazatelé byli požádáni, aby posoudili, 
zda dotazovaní žijí v odlišných sousedstvích tak, že po 
skončení rozhovoru vyplní dotazník obsahující následující 
otázky: „Bylo sousedství domácnosti 1) převážně romské 
sousedství, 2) převážně většinové sousedství, 3) smíšené 
sousedství?“. Odpovědi byly založeny na subjektivním 
posouzení.34 Více než polovina dotazovaných Romů (53 %) 

34 Dotazník a technická zpráva se základními informacemi 
o průzkumu jsou k dispozici na adrese: http://fra.europa.eu/en/
survey/2012/roma-pilot-survey.

podle těchto údajů žila v „převážně romském sousedství“ 
a pouze 14 % ve „smíšeném sousedství“ s většinovým 
obyvatelstvem. Naproti tomu více než polovina 
dotazovaných osob z neromské populace (58 %) podle 
těchto údajů žila ve většinovém sousedství a jen 7 % 
v romském sousedství. Rezidenční vzorce podle všeho 
ovlivňují zaměstnanost jak u Romů, tak u osob z neromské 
populace (obrázek 10). Respondenti z neromské populace 
žijící v romských sousedstvích mají podstatně nižší míru 
zaměstnanosti než osoby z neromské populace žijící ve 
většinových sousedstvích. Stejný vzorec lze pozorovat 
i u romských respondentů. Bez ohledu na etnický původ 
se zdá, že osoby žijící v romských městských částech 
jsou ovlivněny „znevýhodněním rezidenční segregace“. 
Osoby žijící v romských sousedstvích vykazují v průměru 
asi o 30 % nižší míru zaměstnanosti než osoby žijící ve 
většinových sousedstvích. Z výsledků však vyplývá, že 
romský etnický původ ovlivňuje pracovní příležitosti ještě 
více: míra zaměstnanosti Romů je v průměru o 50 % nižší 
než u osob z neromské populace žijících ve stejném typu 
sousedství.

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ

Segregace a nevyhovující bytové podmínky představují závažné překážky přístupu k zaměstnání a ovlivňují 
sociální začleňování:

• 38 % dotazovaných Romů žije dle klasifikace tazatelů v segregovaných romských sousedstvích, zatímco 
20 % jich žije ve slumech nebo v poničených domech.

• Osoby z neromské populace, které žijí v romských sousedstvích, mají podstatně nižší míru zaměstnanosti 
(31 %) než osoby z neromské populace žijící ve většinových sousedstvích (41 %).

• V průměru se většina Romů domnívá, že jsou při hledání práce vystaveni diskriminaci: 38–41 % 
dotazovaných Romů ve Španělsku, Rumunsku a Bulharsku uvedlo, že byli během posledních pěti let při 
hledání práce diskriminováni; v Itálii, Řecku a v České republice se toto procento pohybovalo od 66 do 
75 %.

• Romští respondenti uváděli, že pociťují diskriminaci v práci ze strany zaměstnavatelů nebo spolupracovníků, 
nejčastěji v České republice (41 %) a v Řecku (33 %). Nižší podíl vnímané diskriminace na pracovišti uváděli 
respondenti na Slovensku (9 %), v Rumunsku (10 %), Portugalsku (13 %) a Bulharsku (15 %).

http://fra.europa.eu/en/survey/2012/roma-pilot-survey
http://fra.europa.eu/en/survey/2012/roma-pilot-survey
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2.2. Diskriminace
38 až 75  % Romů uvedlo, že se při hledání práce 
setkali s diskriminací. Nejhorší situace panuje v České 
republice, kde se s diskriminací podle vlastního tvrzení 
setkali tři ze čtyř Romů, kteří v uplynulých pěti letech 

hledali práci (obrázek 11). V této zemi rovněž velmi často 
vnímaly diskriminaci osoby, které měly alespoň jednou 
v průběhu uplynulých pěti let práci: 41 % respondentů 
uvedlo, že zažili diskriminaci na pracovišti, protože jsou 
Romové. Více než polovina romských respondentů, 
kteří hledali práci, uvedla, že se setkali s diskriminací na 
základě svého etnického původu, v následujících zemích: 
Řecko (67 %), Itálie (66 %), Polsko (63 %), Francie (61 %), 
Portugalsko (56 %) a Maďarsko (50 %). Ve Španělsku, 
Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku jsou tato čísla 
o něco nižší. Tato zjištění potvrzují předchozí výsledky 
průzkumu FRA EU-MIDIS 2008, z nichž vyplynulo, že při 
srovnání sedmi zemí obecně nižší míru diskriminace 
vykazuje Slovensko, Bulharsko a Rumunsko.35 Ve všech 
zemích je míra vnímané diskriminace v práci mnohem 
nižší než míra vnímané diskriminace při hledání 
práce. Nejnižší podíl vnímané diskriminace v práci 
na základě etnického původu byl zaznamenán na 
Slovensku, v Rumunsku a Portugalsku. Míru zkušenosti 
s diskriminací je nutno posuzovat zároveň se stupněm 
izolace. Pokud se jedná o převážně romské sousedství, je 
riziko vystavení diskriminaci a z něho plynoucí riziko, že 
dotyčná osoba zažije diskriminační a rasistické chování, 
nižší. Z průzkumu FRA EU-MIDIS I rovněž vyplynulo, 
že strach z diskriminace vede k taktice vyhýbání se 
nebezpečí. Tzn. Romové se vyhýbají určitým obchodům 
nebo kavárnám, protože očekávají, že tam s nimi bude 
špatně zacházeno.36

35 FRA (2009a).
36 FRA (2009b).

Obrázek 10:  Osoby, které vykonávají placenou práci, 
v členění podle Romů a osob z neromské 
populace a podle sousedství (%)

17 18 
22 

31 
34 

41 

0

10

20

30

40

50

60

Romské Smíšené Většinové

%
 o

by
va

te
l v

e 
vě

ku
 1

6+
,

 k
te

ří 
vy

ko
ná

va
jí 

pl
ac

en
ou

 p
rá

ci
 

Klasifikace sousedství podle tazatele 

Romové Neromská populace

Zdroj: Pilotní průzkum romské populace za rok 2011 provedený 
agenturou FRA, osoby v domácnostech ve věku 16 let a více

Obrázek 11:  Zkušenosti s diskriminací v uplynulých pěti letech kvůli romskému původu, podle jednotlivých 
členských států EU (%)
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Zdroj: Pilotní průzkum romské populace za rok 2011 provedený agenturou FRA, romští respondenti ve věku 16 let a více
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3 
Problematika sociálního 
zabezpečení v zaměstnání

3.1. Zdravotní pojištění
Zaměstnanecký status v členských státech EU s sebou 
nese zdravotní a sociální pojištění a zajištění v případě 
úrazu, stáří a nezaměstnanosti, a je proto vnímán jako 
klíčový nástroj sociálního začleňování. Respondenti 
byli dotazováni, zda mají zdravotní pojištění. Odpovědi 
na tuto otázku odrážejí jak přístup ke zdravotnímu 
pojištění, tak povědomí o takovém přístupu. Z těchto 
údajů vyplývá, že někteří respondenti, kteří dle 
vlastního tvrzení vykonávají placenou práci, uvedli, že 
se na ně nevztahuje žádné zdravotní pojištění. Podíl 
těchto respondentů je obzvláště vysoký v Bulharsku 
(31 %), Rumunsku (60 %) a Řecku (35 %) (obrázek 12). 
Tyto země také vykazují největší rozdíly v porovnání 

s osobami z neromské populace žijícími v blízkosti 
Romů. Je možné, že nízký příjem, nejisté a neoficiální 
zaměstnání nebo kombinace těchto faktorů mohou 
ovlivnit nárok na zdravotní pojištění. Ve Španělsku však 
skutečnost, že nemá zdravotní pojištění, uvedlo pouze 
1 % respondentů, i když značná část z nich (10 %) 
podle vlastního tvrzení vykonává příležitostné práce, 
což dokazuje význam systémů sociální ochrany pro ty 
nejzranitelnější osoby.

Značná část osob z neromské populace se potýká 
s  obdobnými problémy. To, že nemají zdravotní 
pojištění, uvedlo v Bulharsku 20 %, v Rumunsku 18 % 
a v Itálii 17 % respondentů z neromské populace.

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ

• Značná část romských respondentů má pouze nejisté nebo neoficiální zaměstnání. V průměru 19 % 
Romů, kteří vykonávají placenou práci, uvedlo, že nemají zdravotní pojištění, přičemž největší podíl těchto 
případů vykazovalo Bulharsko (51 %), Rumunsko (46 %) a Řecko (42 %). Ve Španělsku však skutečnost, 
že nemají zdravotní pojištění, uvádělo pouze 1 % Romů vykonávajících placenou práci, a to i navzdory 
vysokému podílu příležitostné práce. Ve Francii, České republice a Maďarsku uvedla, že nemají zdravotní 
pojištění, pouze 3 % Romů vykonávajících placenou práci.

• Každý třetí romský respondent ve věku 45 let a více neočekává, že bude mít nárok na důchod, a pokud 
již dosáhl důchodového věku, důchod nepobírá. V porovnání s tím jen 8 % osob z neromské populace 
žijících v blízkosti Romů tvrdí, že nemá nárok na důchod.

• Nejnižší podíl Romů ve věku 45 let a více, kteří uvádějí, že nemají nárok na důchod, byl zjištěn v Maďarsku 
(20 %), České republice (14 %) a na Slovensku (11 %).

• V Polsku, Rumunsku a Řecku přibližně polovina romských respondentů starších 45 let nepředpokládá, 
že by měla nárok na důchod, případně o existenci žádných takových nároků neví. Naproti tomu jen 
5–11 % osob z neromské populace uvedlo, že nepobírají důchod nebo že se nedomnívají, že po dosažení 
důchodového věku budou důchod pobírat.
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3.2. Nároky na důchod
V rámci pilotního průzkumu Romů byli respondenti 
dotazováni, zda očekávají, že budou po dosažení 
důchodového věku pobírat důchodové dávky. Odpovědi 
na tuto otázku odrážejí úroveň tohoto nároku, ale také 
informovanost a přístup ke státním důchodovým 
systémům. Neexistence nároku na důchod je odrazem 
nejen dlouhých období nezaměstnanosti, ale také 
neoficiálních a nejistých pracovních podmínek bez 
sociálního zabezpečení.

Obrázek  13 znázorňuje očekávání Romů a  osob 
z neromské populace starších 45 let, tj. věkové skupiny, 
u níž se předpokládá vzrůstající zájem o důchod, 
ohledně důchodu. Přibližně polovina respondentů 

v Polsku, Rumunsku a Řecku nepředpokládá, že by 
měla nárok na důchod, případně o existenci žádných 
takových nároků neví. Pro srovnání pouze 5–10 % osob 
z neromské populace žijících v těsné blízkosti Romů 
uvádí, že nepobírají důchod nebo si nemyslí, že ho 
budou po dosažení důchodového věku pobírat. Jedinou 
výjimkou je Španělsko, kde je očekávání ohledně 
důchodu téměř vyrovnané  – 24  % respondentů 
z neromské populace a 29 % romských respondentů 
uvádí, že žádné takové nároky nemají. Nejmenší počet 
osob, a to jak Romů, tak osob z neromské populace, 
které předpokládaly, že nebudou pobírat důchod, 
byl zaznamenán v Maďarsku, České republice a na 
Slovensku. Tato situace je ještě odrazem politiky plné 
zaměstnanosti se sociálním zabezpečením, která byla 
charakteristická pro bývalé komunistické země.

Obrázek 12:  Respondenti, kteří uvedli, že vykonávají placenou práci, ale nemají zdravotní pojištění, podle 
jednotlivých členských států EU (%)
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Zdroj: Pilotní průzkum romské populace za rok 2011 provedený agenturou FRA, respondenti ve věku 16 let a více
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Obrázek 13:  Respondenti starší 45 let, kteří uvedli, že po dosažení důchodového věku nemají nárok na důchodové 
dávky, podle jednotlivých členských států EU (%)
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4 
Cíl strategie Evropa 2020 v oblasti 
chudoby a sociálního vyloučení

KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ

• V Itálii, Francii a Portugalsku měly téměř všechny romské domácnosti zahrnuté do průzkumu disponibilní 
příjem domácnosti pod vnitrostátní hranicí ohrožení chudobou.

• V Rumunsku je chudobou ohroženo 78 % romských respondentů, následuje Česká republika (80 %), 
Polsko (81 %) a Maďarsko (81 %).

• Kromě toho jsou chudobou ohroženy prakticky všechny romské domácnosti se čtyřmi a více dětmi, které 
byly zahrnuty do průzkumu.

• Nejzranitelnější skupinou jsou romské děti, které se potýkají s vícenásobným znevýhodněním: 42 % 
Romů, kteří žijí v domácnostech s příjmem pod vnitrostátní hranicí ohrožení chudobou, jsou děti mladší 
18 let.

• Zdá se, že placená práce nemá na relativní finanční situaci romských domácností téměř žádný vliv. V Itálii 
zůstává 95 % Romů, kteří vykonávají placenou práci, pod vnitrostátní hranicí chudoby. Ve Francii je tento 
poměr 93 % a v Portugalsku 92 %. Maďarsko, Polsko (67 %) a Rumunsko (70 %) vykazují nejnižší míru 
ohrožení chudobou u Romů, kteří vykonávají placenou práci.

• Téměř tři čtvrtiny dotazovaných Romů v Portugalsku (73 %) a více než polovina na Slovensku, v Polsku 
a ve Španělsku žijí v domácnostech s téměř nulovou účastí na trhu práce. Nejvyšší pracovní účast vykazuje 
Řecko (25 % nízké intenzity práce) a podobně jako u jednotlivých měr zaměstnanosti je zde nejmenší 
rozdíl mezi Romy a osobami z neromské populace žijícími v jejich blízkosti.

• Pokud jsou zaměstnány ženy v domácnostech s dvěma a více dětmi, může to zmírnit jejich obtížnou 
situaci, ale v průměru se daná domácnost stále nachází pod hranicí ohrožení chudobou.

• Pouze v domácnostech s jedním dítětem nebo v domácnostech bezdětných je znatelný rozdíl v případě, 
že je alespoň jedna z žen zaměstnána. Osoby v bezdětných domácnostech vykazují 63% riziko ohrožení 
chudobou i v případě, že je jedna z žen zaměstnána. Míra ohrožení chudobou v případě, že není zaměstnána 
ani jedna žena, činí 85 %.

• Z osob zahrnutých do průzkumu uvedlo 42 % Romů a 12 % osob z neromské populace, že nemají přístup 
k elektřině, tekoucí vodě nebo kanalizaci. Nejhorší podmínky bydlení byly zjištěny v Rumunsku, na 
Slovensku a v Maďarsku.

• V průměru 41 % romských dětí zahrnutých do průzkumu žilo v domácnostech, kde nejméně jednou za 
poslední měsíc měl někdo hlad, protože nebylo dost peněz na jídlo. Tento poměr je nejméně třikrát vyšší 
u Romů než u osob z neromské populace.

• Na Slovensku je poměr dětí žijících v domácnostech, které trpí hladem, dvanáctkrát vyšší u Romů než 
u neromské populace, a v Itálii čtyřicetkrát vyšší. V Itálii a Řecku, které vykazují po Rumunsku druhé 
nejvyšší procento hladovějících dětí, toto zjištění ostře kontrastuje s vysokou mírou zaměstnanosti Romů.
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Cílový ukazatel strategie růstu Evropa 2020, jejímž 
cílem je snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením, se skládá ze tří složek. Zahrnuje 
počet osob, které jsou: ohroženy chudobou, mají vážné 
materiální problémy nebo žijí v domácnostech s velmi 
nízkou intenzitou práce (tabulka 1).

Osoby ohrožené chudobou mají velmi nízký příjem 
domácností, vážený z hlediska velikosti domácnosti 
a věku dětí, který je nižší než vnitrostátní hranice 
ohrožení chudobou. Za osoby žijící v domácnosti 
s velmi nízkou intenzitou práce jsou považovány osoby 
ve věku od 0 do 59 let, pokud členové domácnosti 
v produktivním věku v uplynulém roce odpracovali 
méně než 20 % svého potenciálu. Tento ukazatel 
vyjadřuje podíl osob s ekvivalizovaným disponibilním 
příjmem pod „hranicí ohrožení chudobou“. Hranice 
ohrožení chudobou je pro jednotlivé země stanovena 
na 60  % mediánu národního ekvivalizovaného 
disponibilního příjmu. Disponibilní příjem je součet 
všech čistých příjmů domácnosti v průběhu daného 
roku. Aby odrážely rozdíly ve velikosti a  složení 
domácnosti, jsou údaje o  pří jmech uváděny za 
ekvivalentní dospělé. To znamená, že celkový příjem 
domácnosti se vydělí její ekvivalentní velikostí pomocí 
tzv. upraveného měřítka shody OECD. Toto měřítko 
přiřazuje první dospělé osobě v domácnosti váhu 1,0, 
dalším členům domácnosti ve věku 14 let a více váhu 
0,5 a dětem do 14 let váhu 0,3.

Silná materiální deprivace se předpokládá v případě, 
že si daná osoba nemůže dovolit základní potřeby, jako 
je například vytápění domova, nebo je v prodlení se 
splatnými platbami nájemného nebo hypotéky. „Míra 
silné materiální deprivace“ je definována jako procento 
populace s vynuceným nedostatkem nejméně čtyř z devíti 
položek materiální deprivace v oblasti „ekonomického 
napětí a zboží dlouhodobé spotřeby“. Zohledněno je 
devět následujících položek: 1) nedoplatky hypotéky, 
nájemného, účtů za domácnost, splátek za půjčení či 
nákup nebo jiných úvěrů; 2) možnost dovolit si jeden 
týden dovolené ročně mimo domov; 3) možnost dovolit 
si jídlo s masem, kuřetem nebo rybou (nebo ekvivalentní 
vegetariánské jídlo) každý druhý den; 4) schopnost 
pokrýt nečekané finanční výdaje; 5)  domácnost si 
nemůže dovolit telefon (včetně mobilního telefonu); 
6) domácnost si nemůže dovolit barevnou televizi; 
7) domácnost si nemůže dovolit automatickou pračku; 
8) domácnost si nemůže dovolit automobil a 9) schopnost 
domácnosti svůj domov přiměřeně vytápět.

Tabulka 1 poskytuje přehled o celkovém počtu obyvatel 
v 11 členských státech EU, kteří byli zahrnuti do pilotního 
průzkumu Romů.

Formulace otázek pilotního průzkumu Romů umožňuje 
odhadnout intenzitu práce a míru ohrožení chudobou 
a  poskytnout určité poznatky o  silné materiální 
deprivaci domácností zahrnutých do průzkumu.

Tabulka 1:  Ukazatele chudoby a sociálního vyloučení pro celkový počet obyvatel, podle strategie Evropa 2020, 
podle členských států EU (%)

Ukazatele strategie Evropa 2020 v oblasti chudoby a sociálního vyloučení za rok 2011

Nízká  
intenzita práce

Ohrožení  
chudobou

Silná materiální 
deprivace

Ohrožení chudobou nebo 
sociálním vyloučením

BG 11 22 44 49

CZ 7 10 6 15

EL 12 21 15 31

ES 12 22 4 27

FR 9 14 5 19

IT 10 20 11 28

HU 12 14 23 31

PL 7 18 13 27

PT 8 18 8 24

RO 7 22 29 40

SK 8 13 11 21

EU-27 10 17 9 24

Poznámka: Hodnota v posledním sloupci je nižší než součet tří předchozích sloupců v důsledku toho, že se uvedené tři skupiny překrývají.

Zdroj: Eurostat EU-SILC, 2011
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4.1. Ohrožení chudobou
Ohrožení chudobou je hlavním ukazatelem cíle strategie 
Evropa 2020, kterým je boj proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení. Charakterizuje ho nízký příjem, tj. pod 
60 % národního mediánu (středního příjmu). Jedná 
se o relativní pojem v závislosti na úrovni národního 
mediánového příjmu, který představuje jen nepřímé 
měřítko chudoby. Životní úroveň, které lze dosáhnout 
s  určitým pří jmem, závisí také na použitelných 
aktivech, na dostupnosti bydlení a veřejných služeb 
a na osobních potřebách. Příjem však představuje 
měřitelnou a srovnatelnou veličinu a nízký příjem 
je stále spolehlivým indikátorem chudoby. S tím, že 
příjem může poskytnout pouze vodítko týkající se jevu 
o mnoha rozměrech, bylo dohodnuto, že bude označen 
jako „ohrožený“ chudobou, a byl použit jako hlavní 
ukazatel Lisabonské strategie EU pro růst na období 
2000–2010 pro oblast chudoby.

Marginalizované životní podmínky se přímo odrážejí 
v ukazateli materiální deprivace. Volba složek sloužících 
k měření silné materiální deprivace však byla určena 
rozložením a  prevalencí v  obecné populaci. Tyto 

volby proto nejsou schopny zachytit extrémní životní 
podmínky Romů v řadě oblastí, na které se vztahuje 
tento průzkum.

V Itálii, Francii a Portugalsku se disponibilní příjem téměř 
100 % romských domácností zahrnutých do průzkumu 
pohybuje pod vnitrostátní hranicí ohrožení chudobou. 
Nejnižší příjem byl zaznamenán v Rumunsku, kde 
je chudobou ohroženo 78  % Romů (obrázek  14). 
Otázka o příjmu zahrnovala rovněž potenciální zdroje 
neoficiálních příjmů a odrážela rozdělení příjmů v rámci 
celé EU, kde se Romové umisťují na nejnižších příčkách.

Ve všech členských státech EU, v nichž byl prováděn 
průzkum, se zdá, že trh práce ve zkoumaných oblastech 
je slabší a že tyto oblasti vykazují vyšší míru chudoby 
než vnitrostátní průměr i u respondentů z neromské 
populace žijících v blízkosti Romů. Tento rozpor zčásti 
souvisí s aproximací, kterou použila FRA při pilotním 
průzkumu Romů a díky které bude míra chudoby 
zpravidla nadhodnocena. Nejvyšší hodnoty vykazuje 
Portugalsko a Itálie, kde má 67 % osob z neromské 
populace ekvivalizovaný příjem domácnosti pod 
vnitrostátní hranicí chudoby.

Obrázek 14:  Ohrožení chudobou (méně než 60 % národního mediánu), v členění podle členských států EU (%)

Romové (průzkum FRA) Osoby z neromské populace (průzkum FRA) Vnitrostátní průměr 2011 (Eurostat)
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4.2. Chudí pracující
Zaměstnanost je považována za nejlepší ochranu 
proti chudobě, ale v případě romských domácností 
zahrnutých do průzkumu to zřejmě nemusí nutně platit. 
„Míra chudoby u zaměstnaných“ se vztahuje k počtu 
osob vykonávajících placenou práci, jejichž příjem 
domácnosti je nižší než vnitrostátní hranice ohrožení 
chudobou. K  chudobě u  zaměstnaných dochází 
tehdy, když celkový příjem domácnosti získaný prací 
nepokrývá potřeby domácnosti buď proto, že mzdy 
živitelů jsou příliš nízké, nebo proto, že domácnost je 
příliš velká. „Míra ohrožení chudobou u zaměstnaných“ 
je podle údajů Eurostatu na vzestupu a v roce 2012 
se v zemích EU-28 týkala odhadem 9,3 % pracující 
populace.37

Placená práce podle všeho nemá na relativní finanční 
situaci romských domácností téměř žádný vliv: 95 % 
Romů, kteří se zúčastnili průzkumu v  Itálii a kteří 
vykonávali placenou práci, se i přesto nacházela pod 
vnitrostátní hranicí chudoby; totéž platilo pro 93 % Romů 
ve Francii a 92 % Romů v Portugalsku. Nejnižší míru 
ohrožení chudobou u Romů, kteří vykonávají placenou 

37 Eurostat, Míra ohrožení chudobou u zaměstnaných, (zdroj: SILC).

práci, vykazuje Maďarsko, Polsko (67 %) a Rumunsko 
(70 %). U respondentů z neromské populace byla míra 
chudoby zaměstnaných nejen výrazně nižší, ale rovněž 
se výrazně lišila od míry chudoby nezaměstnaných.

Obrázek 15 porovnává míru chudoby u zaměstnaných 
a nezaměstnaných Romů a osob z neromské populace. 
Čím dále na diagonále se daná země nachází, tím silnější 
se jeví vliv zaměstnanosti. V případě neromských 
respondentů je míra chudoby zaměstnaných oproti 
nezaměstnaným o více než polovinu nižší. V ostrém 
kontrastu s touto skutečností je míra chudoby u Romů 
obecně mnohem vyšší. Zlepšení finanční situace, která 
doprovází zaměstnanost, je i nadále nedostačující 
k  tomu, aby se příjem rodiny pozvedl nad hranici 
chudoby.

To znamená, že Romové nemají žádnou finanční 
motivaci k hledání práce, pokud tato práce jim a jejich 
rodinám nedokáže ani zajistit živobytí. Navíc jen malé 
procento nezaměstnaných Romů, kteří se zúčastnili 
průzkumu, může požádat o dávky v nezaměstnanosti, 
což odráží téměř úplnou příjmovou chudobu ve všech 
11 členských státech zahrnutých do průzkumu. Česká 
republika, Rumunsko a Polsko mají o něco nižší míru 
ohrožení chudobou u zaměstnaných osob, avšak pouze 
v České republice panuje stejná situace i v případě 
nezaměstnaných respondentů z neromské populace.

Ukazatel „propadu příjmů“ EU svědčí o  intenzitě 
ohrožení chudobou v  důsledku nízkého pří jmu 
(obrázek 16). Ukazuje mediánovou vzdálenost mezi 
příjmy jednotlivých domácností a vnitrostátní hranicí 
ohrožení chudobou. V Itálii je příjem poloviny Romů, 
kteří jsou ohroženi chudobou, o 66 % nižší než italská 
hranice. To znamená, že jednočlenná domácnost 
potřebuje jen k tomu, aby italské hranice dosáhla, 
více než 527 EUR měsíčně. V Rumunsku představuje 
tato vnitrostátní hranice pouze 106 EUR měsíčně. Zde 
činí propad příjmů 52 %, což znamená, že polovina 
Romů ohrožených chudobou musí přežít s méně než 
51 EUR měsíčně (ekvivalent jedné osoby). Vzhledem 
ke skutečným životním nákladům v těchto členských 
státech je zřejmé, že příjem dotazovaných romských 
domácností, který se nachází pod hranicí ohrožení 
chudobou, nestačí k pokrytí jejich základních potřeb. 
U osob z neromské populace se propad příjmů mnohem 
více blíží vnitrostátní hranici. Jedním z  možných 
vysvětlení tohoto obrovského rozdílu v příjmech by 
mohlo být nerovnoměrné věkové rozdělení a nízké 
nároky na důchod u romských domácností. Výplaty 
důchodů ve většině zemí významně přispívají k příjmu 
domácností a předcházejí chudobě. Analýza ukazuje, 
že Romové mají mnohem méně důchodových dávek 
v porovnání s domácnostmi osob z neromské populace, 
což může dále prohloubit omezení finančních výdajů. 
Dále lze předpokládat, že podíl příjmů domácností 
pocházející z důchodů bude u Romů nižší než u osob 

KLÍČOVÉ POJMY

Ekvivalizovaný příjem
V pilotním průzkumu Romů byla položena otázka, 
kolik peněz měsíčně v průměru měla domácnost 
k dispozici na živobytí. Přestože tato hodnota může 
být považována za vhodnou aproximaci relativní 
příjmové pozice, obecně podhodnocuje výši ročního 
příjmu, kterou pro účely konvenčního ukazatele 
ohrožení chudobou používá Eurostat. Měsíční příjem 
nezahrnuje nepravidelné příjmy ani jednorázové 
platby a vzhledem k tomu, že průzkum pokládá na 
toto téma jen jedinou otázku, je pravděpodobné, 
že do něj nejsou zahrnuty méně významné složky 
příjmu. Na základě upraveného měřítka shody OECD 
byl vypočten ekvivalizovaný příjem tak, aby zohlednil 
úspory z rozsahu ve větších domácnostech. Upravené 
měřítko shody OECD přiřazuje první dospělé osobě 
váhu  1,0, každému dalšímu dospělému váhu 0,5 
a každému dítěti váhu 0,3. Upravené měřítko shody 
OECD však předpokládá úspory z  rozsahu, které 
nemusí vzniknout u velkých romských domácností 
žijících v  podmínkách extrémní chudoby. Pro 
zachování jednotnosti používá analýza vnitrostátní 
hranice za rok 2010, které zveřejnil Eurostat, protože 
právě tyto údaje byly k dispozici v době průzkumu. 
Míra ohrožení chudobou, vypočítaná na základě údajů 
z pilotního průzkumu Romů, bude pravděpodobně 
míru ohrožení chudobou mírně nadhodnocovat.
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z neromské populace vzhledem k nižší naději dožití 
Romů. Určitý náznak této skutečnosti poskytují 
údaje z průzkumu o průměrném věku Romů a osob 
z neromské populace. Další výzkum s užším zaměřením 
na dopad důchodových dávek nyní i v budoucnosti by 
nám mohl pomoci lépe porozumět dynamice chudoby.

Dětská chudoba
Boj s   dětskou chudobou a  pro lomení cyk lu 
znevýhodnění je hlavní zásadou Evropské komise, 
která pomáhá zajistit dodržování, ochranu a naplňování 
práv dítěte definovaných v Listině základních práv 
Evropské unie a v Úmluvě OSN o právech dítěte. 
Sdělení z  roku 2013 nazvané „Investice do dětí: 
východisko z bludného kruhu znevýhodnění“ vyzývá 
členské státy, aby věnovaly pozornost dětem, které 
jsou vystaveny zvýšenému ohrožení v  důsledku 
vícenásobných znevýhodnění, jako jsou romské děti.38 
Podíl romských dětí žijících v domácnostech, jejichž 
příjmy se pohybují pod hranicí vnitrostátního ohrožení 
chudobou, je dvakrát vyšší než u dětí z neromské 
populace žijících v jejich blízkosti (obrázek 17). 42 % 
Romů, kteří jsou ohroženi chudobou, je mladší 18 let 
(u domácností osob z neromské populace je tento podíl 

38 Evropská komise (2013b).

zhruba poloviční, přesněji 22 %). Děti jsou obzvláště 
zranitelnou skupinou, protože před dosažením věku 
15 let nemají přístup na trh práce a jsou zcela závislé 
na zabezpečení, které jim poskytne rodina a stát. 
Ani rodiny, ani mechanismy veřejného blaha nestačí 
k dostatečnému pokrytí materiálních potřeb romských 
dětí v chudých rodinách.

Strategie Komise pro řešení dětské chudoby a zajištění 
přístupu k  dostatečným zdrojům se zaměřuje na 
podporu účasti rodičů na trhu práce, zajištění přístupu 
ke vzdělávání v raném dětství a zvyšování kvality práce 
tak, aby rodiče mohli sladit pracovní a rodičovskou roli.

Za klíčový doplňkový nástroj umožňující vymanit děti 
z chudoby je často považována účast žen na trhu 
práce. Následující analýza zkoumá dopad účasti žen 
na trhu práce u vícečlenných domácností, v nichž je 
alespoň jedna žena v produktivním věku (20–59 let). 
Jednočlenné domácnosti a  domácnosti s  jedním 
rodičem nepředstavují mezi Romy příliš běžný typ 
domácnosti, a proto mezi nimi tato analýza nerozlišuje. 
Průzkum shromažďoval informace o celkových příjmech 
domácností, což neumožňuje rozlišovat příjmy podle 
pohlaví. V domácnostech bez dětí mladších 18  let 
představuje účast žen na trhu práce významný rozdíl 
z hlediska rizika chudoby u tohoto typu domácnosti. 

Obrázek 15:  Ohrožení chudobou u zaměstnaných a nezaměstnaných osob (pod 60 % národního mediánového 
příjmu), podle jednotlivých členských států EU (%)
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Bez ohledu na zaměstnanost žen je míra ohrožení 
chudobou u bezdětných domácností ve většině zemí 
stále vysoká. Jen v Maďarsku a v Polsku snižuje ženská 
práce riziko chudoby u těchto domácností na 40 %.

Míra ohrožení chudobou se zvyšuje s počtem dětí. 
Vliv zaměstnanosti žen na míru ohrožení chudobou 
u  domácností s  dětmi je však nepatrný, přičemž 
u domácností se čtyřmi a více dětmi se míra ohrožení 
chudobou blíží téměř 100 %. Zaměstnanost žen nemá 
rozhodující vliv na míru ohrožení chudobou domácností 
s  dětmi v  žádném členském státě zahrnutém do 
průzkumu s jen málo výjimkami. Například v Rumunsku 
činí míra ohrožení chudobou u domácností s jedním 
dítětem 54 % v případě, že je alespoň jedna žena 
v domácnosti zaměstnána, oproti 74 % v případě, 
že nepracuje ani jedna žena (tabulka  2). To lze 
vysvětlit obzvláště nízkou hranicí ohrožení chudobou 
v Rumunsku, kde i velmi nízké příjmy pomohou tuto 
hranici překročit.

4.3. Nízká intenzita práce 
domácností v pilotním 
průzkumu romské 
populace provedeném FRA

Druhá složka cílového ukazatele strategie Evropa 
2020, jímž je snižování ohrožení chudobou nebo 
sociálním vyloučením, se zabývá počtem osob žijících 
v domácnostech s velmi nízkou intenzitou práce. 
Nízká intenzita práce znamená poměr mezi počtem 
osob v domácnosti, které vykonávají placenou práci, 
a  počtem osob v  produktivním věku (20–59  let) 
vykonávajících placenou práci, která podle průzkumu 
FRA zahrnuje práci na plný a  částečný úvazek 
a samostatnou výdělečnou činnost, a rovněž jakoukoli 
formu placené příležitostné práce. Intenzita práce 
se v rámci této analýzy vypočte jako procento členů 
domácnosti vykonávajících placenou práci jako podíl 
z celkového počtu členů domácnosti v produktivním 
věku. Nízká intenzita práce domácnosti je definována 
jako situace, kdy placenou práci vykonává méně než 
20 % potenciálních pracovních sil v dané domácnosti. 
Tento ukazatel nerozlišuje mezi prací na částečný 

Obrázek 16:  Relativní propad příjmů, podle jednotlivých členských států EU (v eurech)*
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 Pro přímé srovnání životní úrovně v jednotlivých zemích je nutné zohlednit rozdíly kupní síly.

Zdroj: Pilotní průzkum romské populace za rok 2011 provedený agenturou FRA, osoby v domácnostech
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Obrázek 17:  Podíl dětí ve věku 0–17 let ohrožených chudobou, v členění na Romy a osoby z neromské populace (%)

Romové Osoby z neromské populace

Dospělí od 18 let
58 %

Děti ve věku
 0–17 let

42 %

Dospělí od 18 let
78 %

Děti ve věku
 0–17 let

22 %

Zdroj: Pilotní průzkum romské populace za rok 2011 provedený agenturou FRA, osoby v domácnostech

Tabulka 2:  Ohrožení chudobou podle toho, zda ženy v dané domácnosti pracují či nikoli, * podle počtu dětí 
v romské domácnosti a podle jednotlivých členských států EU (%)

vícečlenná domácnost 
bez dětí

vícečlenná domácnost 
s 1 dítětem

vícečlenná domácnost 
se 2–3 dětmi

vícečlenná domácnost 
se 4 a více dětmi

Ani jedna 
žena není 
zaměst-

naná

Zaměst-
naná je 

jedna nebo 
více žen

Ani jedna 
žena není 
zaměst-

naná

Zaměst-
naná je 

jedna nebo 
více žen

Ani jedna 
žena není 
zaměst-

naná

Zaměst-
naná je 

jedna nebo 
více žen

Ani jedna 
žena není 
zaměst-

naná

Zaměst-
naná je 

jedna nebo 
více žen

BG 90 65 91 79 90 82 94 91

CZ 77 63 77 74 82 80 97 93

EL 87 70 86 75 88 88 92 92

ES 91 76 92 80 91 78 95 100

FR 97 71 97 100 99 100 97 100

HU 72 40 83 72 86 75 96 89

IT 99 91 100 89 99 100 98 91

PL 75 40 74 81 84 81 85 89

PT 94 88 94 74 99 96 98 100

RO 64 49 74 54 84 75 93 83

SK 87 51 91 72 97 87 97 94

Celkem 85 63 87 74 91 83 95 92

Poznámka: *Pouze vícečlenné romské domácnosti, v nichž žije alespoň jedna žena v produktivním věku. Děti: mladší 18 let a žijící v dané domácnosti.

Zdroj: Pilotní průzkum romské populace za rok 2011 provedený agenturou FRA, osoby v domácnostech
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úvazek a příležitostnou prací, a proto nízkou intenzitu 
práce v porovnání s ukazatelem strategie Evropa 2020 
spíše podhodnocuje. Téměř tři čtvrtiny dotazovaných 
Romů v Portugalsku (73 %) a více než polovina na 
Slovensku, v Polsku a ve Španělsku žijí v domácnostech 
s téměř nulovou účastí na trhu práce (obrázek 18). 
Nejnižší podí l osob v  domácnostech s  nízkou 
intenzitou práce vykazuje Řecko (25 %) a podobně 
jako u jednotlivých měr zaměstnanosti je zde nejmenší 
rozdíl mezi Romy a osobami z neromské populace. 
Nejvyšší procento osob z neromské populace žijících 
v domácnostech s nízkou intenzitou práce vykazuje 
Španělsko (26 %), Portugalsko (21 %), Maďarsko (18 %) 
a Rumunsko (18 %); všechny tyto země vykazují značně 
odlišnou míru nízké intenzity práce romské populace.

4.4. Marginalizované 
a pauperizované životní 
podmínky

Ukazatel strategie Evropa 2020 v oblasti chudoby 
a sociálního vyloučení zahrnuje jako třetí složku „silnou 
materiální deprivaci“, za kterou se považuje situace, 
kdy si daná osoba nemůže dovolit uspokojit základní 
potřeby.39 Údaje z průzkumu agentury FRA neumožňují 

39 Viz poznámka pod čarou 44.

replikaci tohoto ukazatele, ale potvrzují, že Romové 
jsou v oblasti životních podmínek silně znevýhodněni.

Obrázek 19 staví do protikladu zejména podmínky 
bydlení Romů a osob z neromské populace. 84 % 
dotazovaných Romů v Rumunsku podle všeho nemá 
naplněnu základní potřebu elektrické energie, vody 
nebo kanalizace, ve srovnání s 52 % osob z neromské 
populace žijících v jejich blízkosti. I když obecná životní 
úroveň je celkově mnohem vyšší ve Francii, Řecku 
a v Itálii, výsledky průzkumu ukazují, že 35 % romských 
domácností dotazovaných v Řecku, 36 % v Itálii a 72 % 
ve Francii postrádá základní infrastrukturu bydlení 
v  porovnání s  1–4  % osob z  neromské populace 
zahrnutých do průzkumu, které žijí v jejich blízkosti.40 
Tazatelé navíc zaznamenali velmi špatné životní 
a bytové podmínky v některých oblastech některých 
členských států, zejména v Řecku.

Výsledky tohoto průzkumu v  souladu s  dalšími 
studiemi ukazují, že řada Romů žije v podmínkách, 
které připomínají spíše některé nejchudší regiony 
světa než Evropu 21. století.41 To nápadně dokládá podíl 
dětí mladších 18 let žijících v domácnosti, kde nejméně 
jednou někdo „musel jít spát hladový, protože nebylo 
dost peněz na jídlo“ (obrázek 20). Podíl hladovějících 

40 Ve Francii zahrnoval vzorek pouze neusazené Romy, tzv. gens du 
voyage. 

41 Peric, T., (2012).

Obrázek 18:  Osoby v domácnostech s nízkou intenzitou práce, podle jednotlivých členských států EU (%)
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dětí zahrnutých do průzkumu byl nejméně třikrát 
vyšší u Romů než u osob z neromské populace. Na 
Slovensku byl podíl dětí žijících v domácnostech, 
které trpěly hladem, u Romů jedenáctkrát vyšší než 
u osob z neromské populace. V Itálii byl podíl dětí 
žijících v domácnostech, které trpěly hladem, u Romů 
čtyřicetkrát vyšší než u osob z neromské populace. 
V  Itálii a  Řecku, které mají po Rumunsku druhý 
nejvyšší podíl hladovějících dětí, tato skutečnost ostře 
kontrastuje s  tím, že obě tyto země mají zároveň 

druhou nejvyšší míru zaměstnanosti Romů. To rovněž 
poukazuje na limity politik aktivního začleňování a na 
potřebu okamžité a přímé podpory rodin trpících hladem 
a extrémní deprivací v EU. Vzhledem k tomu, že hlad 
v Evropě je i po skončení krize na vzestupu, schválila 
Rada Evropské unie dne 11. prosince 2013 nařízení 
o fondu EU pro pomoc nejchudším osobám. V období 
2014 až 2020 budou mezi členské státy rozděleny 
finanční prostředky ve výši 3,5 miliardy EUR.42

42 Coreper (2013).

Obrázek 19:  Základní vybavení bydlení, v členění podle Romů a osob z neromské populace a podle jednotlivých 
členských států EU (%)
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Obrázek 20:  V domácnosti se nachází nejméně jedna osoba, která nejméně jednou za poslední měsíc šla spát 
hladová, podle jednotlivých členských států EU (%)
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Závěry

Z této analýzy vyplývá, že i přes národní a regionální 
rozdíly čelí Romové, kteří se zúčastnili průzkumu, 
ve všech členských státech EU četným sociálně 
ekonomickým nevýhodám, které jsou často způsobeny 
nedostatkem odpovídajícího zaměstnání a/nebo 
nedostatečným přístupem na trh práce. Faktory 
ovlivňující tuto situaci zahrnují kombinaci přetrvávající 
diskriminace a  vyloučení a  rovněž nedostatečné 
vzdělání a odbornou přípravu, které by mohly usnadnit 
přístup na trh práce.

Dlouhou historii diskriminace a vyloučení Romů je 
třeba rozhodným způsobem řešit. Je třeba důsledně 
uplatňovat a kontrolovat právní předpisy EU týkající 
se diskriminace, zejména v oblasti zaměstnanosti 
a odborné přípravy, v úzké spolupráci se sociálními 
partnery, subjekty zabývajícími se rovností a jinými 
mechanismy v oblasti lidských práv.

Vzorce zaměstnanosti Romů se v  jednotlivých 
členských státech zahrnutých do průzkumu liší 
vzhledem k tomu, že odrážejí historický vývoj strategií 
přežití, které přijaly různé skupiny jako reakci na státní 
zásahy a tržní podmínky. Porovnání s obecnou populací 
ukazuje na určitý vztah mezi celkovou vnitrostátní 
mírou zaměstnanosti a  situací osob z  neromské 
populace, které se zúčastnily průzkumu, v oblasti 
zaměstnanosti. Stejná korelace však nebyla zjištěna 
mezi mírou zaměstnanosti Romů a vnitrostátními trhy 
práce, což nasvědčuje tomu, že vnitrostátní politiky 
trhu práce mohou mít na situaci Romů jen omezený 
dopad. V  důsledku uvedených skutečností musí 
strategie zaměstnanosti, mají-li být účinné, postupovat 
v souladu s přístupem regionálního rozvoje, který 
se zaměřuje na lokality a  znevýhodněné oblasti 
s vysokým podílem romského obyvatelstva.

Zdá se, že samostatná výdělečná činnost, která vykazuje 
vyšší výskyt v Itálii, Řecku, Francii a Portugalsku, posiluje 
nevýhody trhu práce. Politiky podporující samostatnou 
výdělečnou činnost by měly mít širší záběr přesahující 
tvorbu příjmů, jehož cílem by bylo zajistit rovný přístup 
k sociálnímu zabezpečení.

Hlavním zjištěním je, že placená práce sama o sobě 
nestačí ke zmírnění chudoby Romů. Přetrvávání jevu 
„chudých pracujících“ může mít v dlouhodobém měřítku 
katastrofální dopad vzhledem k tomu, že demotivuje 
mladé lidi při snaze o lepší vzdělání a přijímání životních 
strategií založených na přiměřeně placené práci. Z údajů 
vyplývá, že typické zaměstnání „průměrného Roma“ 
nezaručuje živobytí „průměrné romské rodiny“. Proto 
musí pracovní příležitosti, které zaručují minimální mzdu, 
v kombinaci se sociálními transfery zajistit dostatečný 
příjem, se kterým bude možno vyjít a  zmírnit tak 
extrémní chudobu a dokonce i hladovění, jehož existenci 
průzkum konstatoval.

Další klíčové zjištění se týká zaměstnanosti žen. Účast 
žen na trhu práce může snížit strádání, avšak zjevně 
nestačí k tomu, aby překonala riziko chudoby. Existují 
určité důkazy, že rozdíl v zaměstnanosti mezi romskými 
ženami a muži se u mladší generace snižuje. Opatřeními 
vedoucí k  posílení postavení žen by mohla tuto 
skutečnost dále podporovat.

Z  údajů vyplývá, že diskriminace se překrývá se 
znevýhodněním v oblasti ubytování a bydlení. Její 
následky jsou závažné a patří mezi ně chybějící elektřina, 
voda a kanalizace. Špatné životní podmínky budou mít 
pravděpodobně závažný dopad zejména na děti, a je 
třeba se jimi přednostně zabývat a zajistit odpovídající 
bydlení a nezbytné sociální transfery s cílem uspokojit 
základní potřeby dětí a starších lidí.





47

Příloha: Průzkum ve zkratce

Které členské státy EU byly do 
průzkumu zahrnuty?
Průzkum byl proveden v Bulharsku, České republice, 
Francii, Itálii, Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, 
Řecku, na Slovensku a ve Španělsku.

Kdo byl dotazován a jak?
• V  každém č lenském státě by lo náhodně 

vybráno přibližně 1 000 romských domácností 
a 500 domácností osob z oblastí, o nichž bylo 
známo, že jej ich poměr romské populace 
převyšuje celostátní průměr. Průzkum tedy odráží 
situaci v  oblastech v  11  členských státech EU 
s nadprůměrným podílem Romů.

• Domácnost byla označena za „romskou“, pokud 
se alespoň jedna osoba v příslušné domácnosti 
považovala za romského nebo příbuzného původu 
a byla ochotna se průzkumu zúčastnit.

• Průzkum byl celkem proveden u 10 811 romských 
domácností a u 5 508 domácností osob z neromské 
populace a  zaznamenal informace přibližně 
o 61 271 členech domácností.

• Informace o domácnosti a  jejích členech byly 
shromažďovány prostřednictvím přímých rozhovorů 
v domovech respondentů, přičemž odpovídal jeden 
náhodně vybraný respondent v domácnosti ve věku 
nejméně 16 let; neromští respondenti byli vybíráni 
ze stejné Většina Romů zahrnutých do průzkumu 
měla občanství příslušné země, s výjimkou Itálie, 
kde občanství země nemělo přibližně 40  % 
respondentů.

Co průzkum zjišťoval?
Otázky se týkaly:

• základních sociodemografických charakteristik 
všech členů domácnosti,

• situace respondentů z hlediska zaměstnanosti, 
vzdělávání, zdraví a bydlení,

• příslušného sousedství a jeho infrastruktury,

• integrace, diskriminace, povědomí o  právech 
a občanství,

• mobility a migrace.

Dotazník se skládal ze dvou částí – „tabulky domácnosti“ 
a „individuální části“ neboli „hlavního dotazníku“. 
Z  „tabulky domácností“ vyplynuly informace 
o základních vlastnostech všech členů domácnosti, 
které uvedl náhodně vybraný respondent, zatímco 
„hlavní dotazník“ pokládal podrobnější otázky týkající 
se dané domácnosti jako celku i individuální situace 
vybraného respondenta.

Jak reprezentativní jsou 
výsledky?
• Výsledky jsou reprezentativní pro romské ženy 

a muže žijící v oblastech s vyšší než průměrnou 
vnitrostátní hustotou romské populace.

• Výs ledk y za neromskou popu lac i  ne jsou 
reprezentativní pro populaci většinovou, ale 
slouží jako srovnávací měřítko pro Romy, protože 
dotazované neromské osoby často sdílejí stejné 
životní prostředí, trh práce a sociální infrastrukturu.

• Pojem „celkem“uvedený v řadě grafů a tabulek 
představuje „nevážený průměr“ všech Romů 
zahrnutých do průzkumu a měl by být používán 
pouze jako referenční bod pro hodnoty jednotlivých 
zemí. „Nevážený průměr“ neprovádí korekci 
různých počtů obyvatel v  jednotlivých zemích, 
jinými slovy, neodráží situaci celkové romské 
populace v  11  členských státech EU, které se 
zúčastnily průzkumu.
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KLÍČOVÉ POJMY A NÁZVOSLOVÍ

Romská identita
Historicky byla romská identita postavena 
převážně na základě vymezování vůči neromské 
společnosti, tzv. gadžům. Díky konsolidaci 
moderních států a jejich světských a církevních 
struktur zajišťujících kázeň se účast nebo neúčast 
v těchto strukturách v moderním období stávala 
stále důležitějším identifikačním znakem – a později 
určujícím faktorem  – sociálního vyloučení.43 
Existuje dlouho trvající akademická, právní 
a politická debata o strategii identifikace Romů 
prostřednicím průzkumu. Tato problematika má 
však několik vrstev: za prvé, Romové představují 
heterogenní skupinu z hlediska etnické identity, 
používání jazyka, kulturních tradic i míry sociálního 
začleňování, a proto mnoho akademiků tvrdí, že 
pojem „Romové“ slouží spíše jako zastřešující 
termín odkazující na populaci s vysoce různorodými 
etnickými identitami. Za druhé, většina evropských 
Romů má více komplexních identit a odkrytí jejich 
identity závisí na jejich vnímání potenciálních 
důsledků. Za třetí, řada Romů vzhledem ke svým 
častým zkušenostem s  rasovými předsudky 
a  diskriminací př i rozhovoru svou etnickou 
příslušnost raději tají.44

43 Ivanov, A. (2012).
44 Rughiniş, C. (2010); Milcher, S. a Ivanov, A. (2004); McGarry, 

A. a Tremlett, A. (2013); Krizsán, A. (2011); Csepeli, G. 
a Simon, D. (2004); Szelényi, I. a Ladányi, J. (2006); 
Simon, P. (2007).

V průzkumech existují dva hlavní přístupy k tomu, 
jak formulovat etnickou příslušnost „Romů“, což 
má za následek pouze částečnou srovnatelnost 
zjištění. Podle užší interpretace se romská menšina 
skládá z osob, které se samy označují za Cikány/
Romy („sebeidentifikace“), zatímco širší koncepce 
zahrnuje všechny osoby, které jsou za Romy 
považovány ostatními („vnější identifikace“).45

Průzkum agentury FRA použil vícestupňový 
přístup k  identifikaci „romských“ respondentů: 
Nejprve identifikoval oblasti hustě osídlené Romy 
buď na základě sčítání lidu (Bulharsko, Maďarsko, 
Polsko a Rumunsko), nebo jiných zdrojů údajů 
o  obyvatelstvu (Česká republika, Slovensko 
a Španělsko). Poté byla respondentům položena 
úvodní otázka – „Žijí ve vaší domácnosti nějací 
Romové?“ a konečně byl v průběhu rozhovoru 
náhodně vybraný respondent požádán, aby 
zodpověděl otázku týkající se etnické příslušnosti 
všech členů domácnosti . Tato otázka byla 
koncipována tak, aby potvrzovala předchozí 
proces identifikace, a nikoli proto, aby zachytila 
více identit – respondent mohl zvolit pouze jednu 
z možných identit.

45 Ivanov, A., Kling, J., a Kagin, J. (2012).
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Rovný a plný přístup k zaměstnání slouží jako hlavní prostředek sociálního začleňování, který může zlepšit životní 
podmínky a umožnit lidem, jako jsou Romové, kteří tvoří největší etnickou menšinu v Evropské unii (EU), aby se úspěšně 
vypořádali s problémy chudoby. Tato zpráva předkládá výsledky průzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva 
(FRA) z roku 2011 o chudobě a zaměstnanosti Romů, z nichž například vyplývá, že ačkoli většina Romů aktivně hledá 
práci, přibližně jen třetina respondentů vykonává placenou práci, která je často nejistá a neoficiální. Zpráva upozorňuje 
na řadu problémů, se kterými se Romové musí potýkat, jako je například velmi nízká míra zaměstnanosti, a to zejména 
v případě mladých Romů.

EU se na zaměstnanost a snižování chudoby zaměřuje ve své strategii růstu 2020, která se o Romech výslovně zmiňuje, 
i když se nevěnuje výlučně jen jim. V prosinci roku 2013 přijala Rada Evropské unie doporučení, které výslovně navrhuje, 
aby členské státy zajistily rovné zacházení s Romy, pokud jde o přístup na trh práce a k pracovním příležitostem. 
K prolomení tohoto bludného kruhu znevýhodnění je však zapotřebí společného úsilí.

Cílem agentury FRA je k tomuto úsilí přispět testováním nových přístupů zapojení na lokální úrovni, včetně oblasti 
zaměstnanosti, a poskytováním důkazů o změnách probíhajících v této oblasti.
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