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Mulți cetățeni romi duc o viață comparabilă cu viața oamenilor din
țările mai sărace ale lumii
Condiții sanitare precare, foame, șomaj în rândul tinerilor – romii din UE se
confruntă cu aceste probleme de bază în viața de zi cu zi, se constată în cel mai
recent raport al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.
Raportul scoate în evidență inegalitățile persistente care creează de mult timp
probleme romilor din Europa în multe țări dintr-una din cele mai bogate regiuni
ale lumii.
„Atitudinile discriminatorii față de romi, de la discriminare la infracțiune motivată de ură,

alimentează cercul vicios al excluderii romilor. Ea îi transformă în proscriși ai societății și duce la un
tratament stereotip care este intolerabil,” spune directorul FRA Michael O’Flaherty. „Trebuie să
spargem acest cerc vicios. Am putea începe cu ceea ce este evident - să ne asigurăm că
fiecare rom se bucură de aceleași oportunități ca ceilalți cetățeni ai UE.”
Raportul „A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion” (O
preocupare persistentă: atitudinea discriminatorie față de romi ca barieră în calea incluziunii)

arată că statele membre sunt încă departe de a îndeplini majoritatea obiectivelor de integrare
asumate, în ciuda eforturilor depuse până în prezent. Acesta este un element-cheie al cadrului UE
din 2011 pentru strategiile naționale de integrare a romilor. Printre domeniile de interes
deosebit se numără următoarele:








Atitudinea discriminatorie față de romi continuă să fie frecventă, un rom din trei
fiind victimă a hărțuirii. Statele membre trebuie să recunoască și să monitorizeze
atitudinea discriminatorie față de romi, precum și să ia măsuri efective de combatere
a infracțiunilor motivate de ură și a discursului de incitare la ură.
Condițiile de trai ale romilor din UE nu s-au schimbat mult între 2011 și 2016: 80 %
din romi sunt expuși riscului de sărăcie în comparație cu media UE de 17 %. 30 %
trăiesc în gospodării fără apă curentă. Accesul la apă de băut se află la același nivel cu
cel al locuitorilor din Ghana sau Nepal. Asemenea condiții subminează progresele în
educație, sănătate sau ocupare. De aceea este nevoie de eforturi mai mari pentru
reducerea sărăciei, și anume: eliminarea segregării în privința locuințelor, un acces
mai bun la utilități publice ca energie electrică și apă și mai multe locuințe sociale.
Învățământul a înregistrat progrese în câteva state membre, dar există încă
decalaje. Peste 50 % din copiii mici de etnie romă sunt înscriși în învățământul
preșcolar. Acest procent reprezintă adesea mult mai puțin decât proporția copiilor de
aceeași vârstă de altă etnie. În privința ratei de școlarizare în învățământul preșcolar,
situația romilor din UE este asemănătoare cu cea a locuitorilor din Puerto Rico. Statele
membre trebuie să permită accesul la învățământ de calitate, să pună la dispoziție
ajutoare pentru învățare care să compenseze condițiile precare în care trăiesc mulți
elevi romi, precum și sprijin adaptat fiecărei etape de învățământ.
Șomajul în rândul tinerilor: Proporția tinerilor romi cu vârste între 16 și 24 de ani,
în special a tinerelor, care nu lucrează și nu urmează nici studii sau formări, este în
continuare mare în comparație cu populația generală. Statele membre trebuie să
promoveze ocuparea forței de muncă, îndeosebi a tinerilor romi, de exemplu, prin
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formare la locul de muncă, stagii și ucenicii. Romilor trebuie, de asemenea, să li se
permită accesul orientat, ca sprijin pentru înființarea propriilor activități comerciale.
Raportul va alimenta dezbaterile cu privire la viitoarea incluziune a romilor din UE, având
în vedere că actualul cadru european se va încheia în 2020. Măsoară impactul de-a lungul
anilor al măsurilor existente. Plasează, de asemenea, gradul de privațiune al romilor în
context mondial, prin comparație cu alte țări, la nivel global. UE și statele membre își vor
putea măsura astfel angajamentul față de obiectivele ONU de dezvoltare durabilă.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa:
media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
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