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Stqarrija għall-Istampa tal-FRA 

Vjenna, 6 ta’ April 2018 

Ħafna Rom li jgħixu fl-UE jiffaċċjaw il-ħajja bħan-nies fl-ifqar 

pajjiżi tad-dinja 

Sanitazzjoni primittiva, ġuħ, qgħad fost iż-żgħażagħ - ir-Roma fl-UE jiffaċċjaw 

dawn l-isfidi bażiċi fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum, skont sejbiet fl-aħħar rapport 

tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali. Dan kollu 

jissottolinja l-inugwaljanzi persistenti li ilhom jaffettwaw lir-Rom fl-Ewropa 

f’ħafna pajjiżi f’wieħed mill-iktar reġjuni sinjuri fid-dinja. 

“Anti-Żingariżmu, minn diskriminazzjoni sa reati ta’ mibgħeda, jistimulaw ċirku vizzjuż ta’ 

esklużjoni tar-Rom. Dan iwassal biex jitwarbu soċjalment u n-nies iħarsu lejhom b’mod 

sterjotipiku li hu mhux aċċettabbli,” qal id-Direttur tal-FRA Michael O’Flaherty. “Jeħtieġ 

inwaqqfu dan iċ-ċiklu vizzjuż. U allura għaliex ma għandniex nibdew mill-ovvju – l-

assigurazzjoni li kull Rom jgawdi mill-istess opportunitajiet bħaċ-ċittadini l-oħra tal-UE?” 

Ir-rapport ‘Kwistjoni persistenti: anti-Żingariżmu bħala ostaklu għall-inklużjoni tar-Rom’ 

jiżvela kif l-Istati Membri xorta waħda għadhom mhux qed jilħqu l-għanijiet ta’ 

integrazzjoni minkejja ħafna sforzi. Dan hu element ewlienifil-Qafas tal-UE (2011) għal 

Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom . Oqsma ta’ tħassib partikolari jinkludu: 

 Is-sentiment Anti- Żingariżta jibqa’ għoli b’wieħed minn kull tliet Rom li jkunu l-vittmi 

ta’ fastidju. L-Istati Membri jeħtieġ li jagħrfu u jimmonitorjaw is-sentiment anti-

Żingariżta, u jieħdu l-passi neċessarji biex jikkumbattu tali reati ta’ mibgħeda u 

diskorsi ta’ mibgħeda. 

 Il-kondizzjonijiet tal-għajxiengħar-Rom li jgħixu fl-UE ma nbidlux ħafna bejn l-2011 

u l-2016: 80% tar-Rom intervistati jinsabu f’riskju ta’ faqar meta mqabbel mal-medja 

tal-UE ta’ 17%. 30% jgħixu fi djar mingħajr ilma tal-vit. Għalihom l-aċċess għall-ilma 

nadif ħafna drabi jixbah lil dak tal-Ghana jew in-Nepal. Tali kondizzjonijiet jimminaw 

il-progress fl-edukazzjoni, is-saħħa u x-xogħol. Dan iwassal għal sforzi ikbar fejn 

jidħlu t-tnaqqis tal-faqar inkluż l-eliminazzjoni ta’ oqsma tad-djar segregati, aċċess 

aħjar għas-servizzi pubbliċi bħad-dawl u l-ilma kif ukoll aktar akkomodazzjoni soċjali. 

 L-Edukazzjoni  tjiebet f’xi Stati Membri iżda xorta fadal fejn isir progress. Aktar minn 

50% tat-tfal Rom jattendu edukazzjoni bikrija. Ħafna drabi dan hu ħafna inqas mit-tfal 

tal-istess età mhux Rom. Fejn jidħlu r-rati ta’ edukazzjoni ta’ qabel l-iskola, ir-Rom fl-

UE huma simili għal dawk tan-nies fi Puerto Rico. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 

aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità għolja, appoġġ għat-tagħlim biex jikkumpensa 

għall-kondizzjonijiet tal-għajxien foqra ta’ ħafna tfal tar-Rom, kif ukoll għajnuna 

mmiratalejn kull stadju tal-edukazzjoni tagħhom. 

 Il-qgħad fost iż-żgħażagħ: In-numru ta’ żgħażagħ Rom li għandhom bejn is-16 u l-

24 sena, b’mod partikolari n-nisa li mhux qed jaħdmu, mhux qegħdin fl-iskola jew 

jitħarrġu jibqa’ għoli ħafna meta mqabbel mal-pubbliku inġenerali. L-Istati Membri 

għandhom joħolqu iktar xogħol, b’mod partikolari għaż-żgħażagħ Rom, permezz ta’ 

taħriġ fuq ix-xogħol, traineeships u apprendistati, pereżempju. Ir-Rom għandhom 

jirċievu wkoll aċċess immirat biex jgħinhom iwaqqfu n-negozji tagħhom. 

Dan ir-rapport jifforma parti mid-djalogu dwar il-futur tal-inklużjoni tar-Rom fl-UE 

minħabba li l-qafas eżistenti tal-UE jiskadi fl-2020. Dan ikejjel l-impatt tal-miżuri eżistenti 
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matul is-snin. Ir-rapport jikkontestwalizza wkoll d-deprivazzjoni tar-Rom ma’ pajjiżi oħra 

madwar id-dinja. Dan biex jgħin l-UE u l-Istati Membri tagħha jkejlu l-impenn tagħhom 

mal-Miri ta’ Sostenibbiltà tan-NU.  

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattja lil: media@fra.europa.eu / Tel.: 

+43 1 580 30 642 
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