Priopćenje za medije Agencije Europske unije za temeljna prava
Beč, 6. travnja 2018.

Brojni Romi u EU-u žive poput stanovnika najsiromašnijih zemalja
svijeta
Loši sanitarni uvjeti, glad, nezaposlenost među mladima – Romi u EU-u
svakodnevno su suočeni s ovim izazovima, ističe se u najnovijem izvješću
Agencije Europske unije za temeljna prava. U njemu se naglašavaju nejednakosti
koje Romi u Europi trpe već dugo, premda žive u jednom od najbogatijih dijelova
svijeta.
„Netrpeljivost prema Romima („anticiganizam, koji se manifestira kao diskriminacija ili kao
zločin iz mržnje, neprestano potiče začarani krug društvene isključenosti Roma.
Anticiganizam Rome isključuje iz društva i čini ih žrtvama stereotipa, što je nedopustivo,”
napominje direktor FRA-e Michael O’Flaherty. „Moramo prekinuti taj začarani krug. Zašto
ne bismo počeli s onim što je očigledno – osiguravanjem da svaki pripadnik romske
zajednice ima jednake mogućnosti kao i ostali građani EU-a?”
U izvješću pod naslovom A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma
inclusion (Trajna zabrinutost: anticiganizam kao prepreka društvenoj uključenosti Roma)
ističe se kako, unatoč dosadašnjim naporima, države članice još uvijek nisu ostvarile
većinu svojih ciljeva u pogledu integracije. To je glavni element Okvira EU-a za nacionalne
strategije integracije Roma iz 2011. Posebno su zabrinjavajuća ova područja:








Anticiganizam je i dalje prisutan; čak trećina Roma žrtve su uznemiravanja. Države
članice trebaju prepoznati i pratiti netrpeljivost prema Romima te poduzimati
učinkovite mjere u borbi protiv zločina iz mržnje i govora mržnje.
Životni uvjeti Roma na području EU-a nisu se mnogo promijenili u razdoblju od
2011. do 2016.: 80 % Roma živi na rubu siromaštva, dok je prosjek na razini EU-a
17 %. Čak 30 % Roma živi u domaćinstvu bez tekuće vode, što je s obzirom na
pristup čistoj vodi, sličan postotak onome u među stanovnicima Gane i Nepala. Ovakvi
životni uvjeti prepreka su napretku u obrazovanju, zdravlju ili zapošljavanju, zbog
čega se trebaju uložiti veći napori u svrhu smanjenja siromaštva, poput dokidanja
stambene segregacije, boljeg pristupa javnim komunalnim uslugama kao što su
opskrba električnom energijom i vodom, te većeg broja socijalnih stanova.
Obrazovanje se u nekim državama članicama poboljšalo, iako još uvijek ima
nedostataka. Premda je više od 50 % romske djece uključeno u predškolski odgoj, to
je često mnogo manje u odnosu na neromsku djecu iste dobi. Dapače, stope
uključenosti Roma u predškolsko obrazovanje na području EU-a slične su onima u
Puerto Ricu. Države članice trebaju osigurati pristup visokokvalitetnom obrazovanju,
potporu pri učenju kako bi se time nadoknadile posljedice loših životnih uvjeta mnogih
učenika Roma, kao i daljnju ciljanu potporu u svim fazama njihovog obrazovanja.
Nezaposlenost među mladima: U usporedbi s ostalim stanovništvom, udio mladih
Roma u dobi od 16 do 24 godine, a naročito žena, koji nisu zaposleni ni uključeni u
proces obrazovanja ili izobrazbe i dalje je visok. Države članice trebaju poticati
zapošljavanje, naročito mladih Roma, mjerama poput osposobljavanja na radnom
mjestu, pripravništva i vježbeništva. Romima bi također trebalo omogućiti pristup
potporama za samozapošljavanje, kako bi mogli pokrenuti vlastiti posao.
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Ovo izvješće dio je rasprave o budućoj uključenosti Roma na području EU-a, jer je
sadašnji europski okvir na snazi do 2020. godine. U izvješću se analizira učinak postojećih
mjera tijekom godina te se isključenost i deprivacija Roma stavljaju u odnos s ostalim
zemljama svijeta. Razmatranje položaja Roma u globalnom kontekstu pomoći će EU-i i
njezinim državama članicama da točno utvrde svoju predanost ciljevima održivog razvoja
UN-a.
Za dodatne informacije obratite se na: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
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