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Tlačová správa FRA 

Viedeň 6. apríl 2018 

Mnohí Rómovia v EÚ majú podobnú životnú úroveň ako obyvatelia 

najchudobnejších krajín sveta 

Nedostatočné hygienické vybavenie, hlad a nezamestnanosť mládeže. Podľa 

najnovšej správy Agentúry Európskej únie pre základné práva ide o základné 

problémy, s ktorými sa Rómovia v EÚ stretávajú v ich každodennom živote. 

Správa poukazuje na pretrvávajúce nerovnosti, ktoré už dlho trápia Rómov v 

Európe, v jednej z najbohatších častí sveta. 

„Anticiganizmus, počínajúc diskrimináciou až po trestné činy z nenávisti, je hnacou silou 

začarovaného kruhu vylúčenia Rómov. Je neprijateľné, že Rómovia sú vysunutí na okraj 

spoločnosti a zaobchádza sa s nimi stereotypizovaným spôsobom,“ povedal riaditeľ FRA 

Michael O’Flaherty. „Z tohto začarovaného kruhu sa musíme dostať. Začnime niečím úplne 

samozrejmým - zaručme, aby každý Róm, každá Rómka mali také isté príležitosti ako 

ktorýkoľvek iný občan EÚ.“ 

Správa Pretrvávajúce znepokojenie: anticiganizmus je prekážkou v začlenení Rómov 

upozorňuje na to, ako sa členským štátom nedarí napĺňať svoje integračné ciele aj napriek  

ich doterajším snahám. Tieto ciele sú hlavnou súčasťou rámca EÚ pre vnútroštátne 

stratégie integrácie Rómov z roku 2011. Zvlášť si treba si všímať, že: 

 Anticiganizmus je aj naďalej veľmi častý jav - každý tretí Róm/Rómka už boli obeťou 

rasového obťažovania. Členské štáty musia uznať existenciu anticiganizmu a 

monitorovať ho, ako aj prijať nevyhnutné opatrenia na boj proti trestným činom z 

nenávisti a nenávistným prejavom. 

 Životné podmienky Rómov v EÚ sa medzi rokmi 2011 a 2016 podstatne nezmenili. 

V porovnaní s priemerom EÚ, čo je 17 %, žije 80 % Rómov a Rómiek v ohrození 

chudobou. 30 % Rómov a Rómiek žije v domácnosti bez vodovodu. Ich prístup k 

bezpečnej pitnej vode je na úrovni obyvateľov Ghany alebo Nepálu. Takéto podmienky 

vážne narušujú vzdelávací proces, zdravotnú starostlivosť či zamestnanosť. Preto je 

potrebné oveľa intenzívnejšie pracovať na zmierňovaní chudoby vrátane odstránenia 

segregovaného bývania, zlepšenia prístupu k verejným službám, ako sú voda a 

elektrina, ako aj zvýšenia počtu sociálnych bytov. 

 Školstvo sa v niektorých členských štátoch zlepšilo, ale rozdiely pretrvávajú. 

Predškolské zariadenie navštevuje o niečo viac ako polovica malých rómskych detí. Je 

to podstatne menej ako v skupine nerómskych detí rovnakého veku. Podiel rómskych 

detí v EÚ, ktoré navštevujú predškolské zariadenie, je podobný ako v Portoriku. 

Členské štáty by mali poskytnúť prístup ku kvalitnému školstvu, k vzdelávacej 

podpore na vyrovnanie zlých životných podmienok mnohých rómskych detí, ako aj 

cielenú podporu na každom vzdelávacom stupni. 

 Nezamestnanosť mládeže: Podiel mladých vo veku od 16 – 24 rokov, a to najmä 

rómskych žien, ktorí nemajú zamestnanie a nenachádzajú sa vo vzdelávacom 

procese, je v porovnaní s ostatnou verejnosťou vysoký. Členské štáty musia posilniť 

zamestnanosť hlavne u mladých Rómov a Rómiek, napríklad formou odbornej prípravy 

na pracovisku, stáží a učňovskej prípravy. Rómovia a Rómky majú mať cielený prístup 

k pomoci pri rozbiehaní vlastnej podnikateľskej činnosti. 

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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Táto správa bude použitá pri debate o budúcom začlenení Rómov v EÚ, keďže existujúca 

rámcová stratégia vyprší v roku 2020. Správa sleduje pokrok v oblasti začleňovania 

Rómov v priebehu posledných rokov. S použitím indikátorov pre Ciele OSN 

o trvaloudržateľnom rozvoji dáva znevýhodnenia Rómov do globálneho kontextu.  

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na: media@fra.europa.eu / tel.: 

+43 1 580 30 642 
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