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FRA sajtóközlemény 

Bécs, 2018. április 6. 

Sok európai roma olyan nehézségekkel néz szembe, mint a világ 

szegényebb országaiban élő emberek 

Elégtelen higiéniás körülmények, éhezés, fiatalkori munkanélküliség – az európai 

romák ezekkel az alapvető nehézségekkel néznek szembe mindennapi életük 

során az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének legfrissebb jelentése szerint. A 

jelentés hangsúlyozza, hogy a világ egyik leggazdagabb térségének számos 

országában sújtják az európai romákat ezek a tartós egyenlőtlenségek. 

„A diszkriminációtól a gyűlölet-bűncselekményekig terjedő cigányellenesség táplálja a 

romák kirekesztésének ördögi körét. Társadalmi kirekesztettekké válnak és előítéletek 

alapján kezelik őket, ami elfogadhatatlan,” – mondta az FRA igazgatója, Michael 

O’Flaherty. „Az ördögi kört meg kell törnünk. Kezdjük a nyilvánvaló dolgokkal - 

biztosítsuk, hogy minden roma ugyanazokat a jogokat élvezze, mint a többi EU-s polgár.” 

A „Tartós probléma: cigányellenesség a romaintegráció gátja” című jelentés feltárja, hogy 

az eddigi erőfeszítések ellenére miért nem sikerül a tagállamoknak a legtöbb integrációs 

cél elérése. Ez a kulcsfontosságú elema nemzeti romaintegrációs stratégiák 2011-es uniós 

keretrendszerében. A különös aggodalomra okot adó területek a következők: 

 A cigányellenesség továbbra is jelentős, háromból egy roma zaklatás áldozatává 

válik. A tagállamoknak fel kell ismerniük és figyelemmel kell kísérniük a 

cigányellenesség eseteit, hatékony intézkedéseket kell tenniük a gyűlölet-

bűncselekmények és gyűlöletbeszéd elleni küzdelemben. 

 Az életkörülmények 2011-2016 között az EU-ban élő romák számára nem sokat 

változtak: A romák 80%-át fenyegeti a szegénység, szemben a 17%-os EU-s átlaggal. 

30%-uk olyan háztartásban él, ahol nincs vezetékes víz. A biztonságos ivóvízhez jutás 

aránya gyakran a Ghánában vagy Nepálban élőkéhez hasonlít. Az ilyen körülmények 

aláássák lehetőségeiket az oktatás, egészségügy vagy foglalkoztatás terén. Ezért 

nagyobb erőfeszítésekre van szükség a szegénység csökkentése terén, ideértve a 

szegregált lakhatás felszámolását, az áram- és vízszolgáltatáshoz való nyilvános 

hozzáférés elősegítését, valamint szélesebb körű szociális lakhatást. 

 Az oktatás helyzete néhány tagállamban javult, de vannak még hiányosságok. A 

roma gyermekek több mint 50%-a részesül gyermekgondozásban, vesz részt óvodai 

oktatásban. Ez az arány sokkal kisebb, mint a hasonló korú, nem roma gyermekek 

körében. Ezek az előképzési arányok a puerto ricói helyzetre hasonlítanak. A 

tagállamoknak biztosítaniuk kell a hozzáférést a magas színvonalú oktatáshoz, 

tanulási támogatást kell nyújtaniuk a roma tanulók szegényes életkörülményeinek a 

kompenzálására, valamint célzott támogatást kell biztosítaniuk az oktatás valamennyi 

szakaszában. 

 A fiatalkori munkanélküliség: A foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben 

nem résztvevő 16-24 éves roma fiatalok aránya – különösen a nőké – továbbra is 

magas az általános népességhez viszonyítva. A tagállamoknak élénkíteniük kell a 

foglalkoztatást, különösen a fiatal romák számára, például munkahelyi tréningekkel, 

gyakornoki programokkal és szakmunkás lehetőségekkel. A romákat célirányos 

módon kell segíteni a saját vállalkozásaik létrehozása során is. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/roma-inclusion
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52011DC0173
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52011DC0173
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A jelentés hozzájárul a jövőbeni uniós romaintegrációs vitához, mivel a jelenlegi uniós 

keretrendszer 2020-ben lezárul. A dokumentum felméri a meglévő intézkedések hatását 

az évek során. A roma nélkülözést is kontextusba helyezi a Föld más országaival 

összevetve. Segítséget nyújt az EU és a tagállamok számára a kötelezettségvállalásaik 

mérésére az ENSZ fenntartható céljaival összehasonlítva.  

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: media@fra.europa.eu / Tel.: 

(+43) 1 580 30 642 
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