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Много от ромите в ЕС живеят като населението в по-бедните
страни в света
Лоши хигиенни условия, глад, безработица сред младите — ромите в ЕС
ежедневно се сблъскват с тези проблеми, констатира в последния си доклад
Агенцията на Европейския съюз за основните права. В него се набляга на
продължаващите неравенства, които отдавна са част от живота на ромите в
много страни в Европа — един от най-богатите региони в света.
„Антиромските нагласи, намиращи израз в целия спектър от дискриминация до
престъпленията от омраза, са в основата на порочния кръг от изключване на ромите.
Ромите се озовават в периферията на обществото и страдат от основано на
стереотипи отношение, което е неприемливо,“ заявява директорът на FRA Майкъл
О’Флеърти. „Трябва да разкъсаме този порочен кръг. Защо да започнем от очевидното
— да гарантираме на ромите същите равни възможности, както за всички други
граждани на ЕС?“
От констатациите на доклада „A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma
inclusion“ („Незатихващ проблем: антиромските настроения спънка пред включването
на ромите“) става ясно, че държавите членки все още са далеч от постигането на
целите за интеграция въпреки усилията в тази насока. Тези цели са основна част от
Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите от 2011 г. Особена
тревога будят следните проблеми:






Антиромските нагласи са широко разпространени – един от всеки трима роми е
жертва на тормоз. Необходимо е държавите членки да идентифицират и
наблюдават антиромските настроения, и да предприемат ефикасни мерки за
борба с престъпленията от омраза и подбуждащите омраза изказвания.
Жилищните условия на ромите в ЕС не са се променили между 2011 г и 2016 г.:
80 % от ромите са изложени на риск от бедност в сравнение със средно 17 % в
ЕС. 30 % от ромите живеят в домакинства, в които липсва течаща вода. Техният
достъп до безопасна за пиене вода е сравнима с тази на населението в Гана или
Непал. Подобни условия спират напредъка в сфери като образованието,
здравните грижи и заетостта. Необходими са по-сериозни усилия за борба с
бедността, включително премахване на сегрегацията по отношение на жилищните
условия, подобряване на достъпа до обществени услуги като електро- и
водоснабдяване, както и повече социални жилища.
Образованието се е подобрило в някои държави членки, но продължава да има
значителни пропуски. Малко над 50 % от малките деца от ромски произход
посещават заведения за обучение в ранна детска възраст. Обикновено този
процент е много по-нисък в сравнение с децата от неромски произход на същата
възраст. Посещаемостта на заведения за предучилищно обучение сред ромите в
ЕС е подобно на тази в Пуерто Рико. Държавите членки следва да осигурят достъп
до висококачествено образование, помощ с ученето, която да компенсира лошите
жилищни условия на много ученици от ромски произход, както и целево
подпомагане на всеки етап от образованието.
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Безработица сред младите: Делът на младите роми на възраст между 16 и 24
години, които не работят, не се образоват или обучават, продължава да е висок в
сравнение с общите нива, особено сред ромските жени. Необходимо е държавите
членки да насърчават заетостта, особено сред младите роми, например чрез
придобиване на квалификация в процеса на работа, стажове и практически
обучения. Освен това ромите трябва да получават конкретно съдействие за
започване на собствен бизнес.

Докладът ще насърчи дискусията за бъдещето на процеса на включването на ромите
в ЕС, тъй като времевият хоризонт на сегашната рамка е до 2020 г. Той представа
разочароващата липса на напредък по отношение на ромското включване през
годините. Освен това той поставя лишенията на ромите в международен контекст,
съпоставяйки състоянието им с условията на живот в други страни по света, като
прилага отделни индикатори на Целите за Устойчиво Развитие на ООН.
За повече информация се свържете с нас на: media@fra.europa.eu/Тел.: +43 1
580 30 642
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