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Wielu Romów w UE żyje w warunkach, jakie panują w
biedniejszych państwach świata
Słabe warunki sanitarne, głód, bezrobocie ludzi młodych – według najnowszego
sprawozdania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z tymi
podstawowymi wyzwaniami musi mierzyć się w swoim codziennym życiu ludność
romska w UE. W sprawozdaniu opisano utrzymujące się nierówności, jakie
prześladują Romów w Europie – jednym z najbogatszych regionów świata.
„Antycygańskość – od dyskryminacji do przestępstwa z nienawiści – napędza spiralę
wyłączenia Romów z życia społecznego . Romów traktuje się stereotypowo jako wyrzutków
społecznych, co jest niedopuszczalne” mówi dyrektor FRA Michael O’Flaherty. „Musimy
przerwać to błędne koło. Dlaczego więc nie zaczniemy od oczywistej sprawy – zapewnienia
Romom, takich samych możliwości jak innym obywatelom UE?”
„Nieustający problem: antycygańskość jako przeszkoda w integracji Romów” sprawozdanie
ujawnia, jak większości krajów nie udało się zrealizować celów związanych z integracją
Romów, pomimo dołożonych dotychaczas starań. Jest to kluczowy element ram UE w
zakresie krajowych strategii integracji Romów na 2011 r. Obszarami budzącymi
szczególne obawy są:








Zjawisko antycygańskości pozostaje na wysokim poziomie – jeden na trzech Romów
pada ofiarą napastowania. Państwa członkowskie muszą przyjąć do wiadomości
zjawisko antycygańskości i podjąć skuteczne środki w celu zwalczania przestępstw i
mowy nienawiści.
Warunki życia Romów w UE niewiele się zmieniły między 2011 r. a 2016 r.: 80%
Romów jest zagrożonych ubóstwem, w porównaniu ze średnią dla UE wynoszącą 17%.
30% z nich żyje w gospodarstwach domowych, w których brak jest bieżącej wody.
Poziom dostępu Romów do nieskażonej wody często można porównać z sytuacją w
Ghanie czy Nepalu. Takie warunki często niwelują postępy dokonane w nauce, zdrowiu
czy zatrudnieniu. Istnieje zatem potrzeba dołożenia większych starań w celu
zmniejszenia ubóstwa, w tym wyeliminowania segregacji w mieszkalnictwie,
zapewnienia szerszego dostępu do infrastruktury publicznej, jak np. wody i prądu oraz
większej liczby mieszkań socjalnych.
Poziom edukacji wzrósł w niektórych państwach członkowskich, ale nadal istnieją luki.
Przeszło 50% małych romskich dzieci ma zapewnioną wczesną edukację. Odsetek ten
jest znacznie niższy niż w przypadku dzieci o nieromskim pochodzeniu. Jeśli chodzi o
poziom edukacji przedszkolnej, to w przypadku Romów w UE jest on podobny do
poziomu w Puerto Rico. Państwa członkowskie powinny zapewnić dostęp do wysokiej
jakości kształcenia, wsparcia w zakresie nauki w celu zrównoważenia słabych
warunków życia wielu uczniów pochodzenia romskiego oraz do ukierunkowanej
pomocy na każdym etapie edukacji.
Bezrobocie ludzi młodych: Udział młodych Romów w wieku 16-24 lat, w
szczególności kobiet, dotkniętych bezrobociem, brakiem edukacji czy wyszkolenia
pozostaje na wysokim poziomie w stosunku do ogółu ludności. Państwa członkowskie
muszą zwiększyć zatrudnienie, w szczególności wśród młodych Romów np. poprzez
organizację szkoleń w miejscu pracy, staży i praktyk. Romowie powinni uzyskać
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również ukierunkowany dostęp, aby umożliwić im rozpoczęcie własnej działalności
zawodowej.
Niniejsze sprawozdanie posłuży jako wkład do debaty na temat przyszłości integracji
Romów w UE, ponieważ obecne ramy wygasną w 2020 r. W sprawozdaniu badany jest
wpływ obecnie stosowanych środków przez ostatnie lata. W szerszym kontekście
rozpatrywane jest ubóstwo Romów na tle innych państw świata. Sprawozdanie pomoże UE
i jej państwom członkowskim ocenić, na jakim są etapie realizacji zrównoważonych celów
ONZ.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skorzystać z poniższych danych
kontaktowych: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642
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