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Проучване относно ромите и travellers:
Европа трябва да прекъсне порочния кръг на бедност и
дискриминация срещу ромите и travellers
Въпреки че живеят в някои от най-богатите държави в света, една четвърт от
ромите и travellers не могат да си позволят неща от първа необходимост, например
отопление или здравословна храна, а една пета от децата им заспиват гладни —
това показват резултатите от новото проучване на Агенцията на ЕС за основните
права (FRA). Ширещата се дискриминация в съчетание с преждевременното
напускане на училище също води до липса на възможности за работа и широко
разпространена бедност за много от тях. В резултат на това очакваната
продължителност на живота на ромите и travellers е 10 години под средната
продължителност на живота на общото население. Тези констатации следва да
предизвикат политически реакции на равнище ЕС и на национално равнище и да
подкрепят създателите на политики в работата им за преодоляване на
изключването и бедността сред ромите и travellers.
„Този доклад разкрива шокиращите трудности, които твърде много роми и travellers понасят
в Европа днес“, заявява директорът на FRA Майкъл О'Флеърти. „Тези хора бяха в
неравнопоставено положение още преди кризата с COVID-19 и констатациите напомнят за
спешната необходимост правителствата и обществото да прекъснат порочния кръг на
бедността и социалното изключване.“
Докладът „Проучване относно ромите и travellers“ представя за пръв път сравними данни
относно спазването на основните права на ромите и travellers в Белгия, Франция, Ирландия,
Нидерландия, Швеция и Обединеното кралство. В него се поставя акцент върху широко
разпространените неравенства, които поддържат циклите на бедност и изключване:






Условия на живот: Над 90 % от travellers в Белгия, Ирландия и Нидерландия твърдят,
че за тях няма достатъчно места за живеене. Всяко четвърто от анкетираните деца на
роми или travellers посочва, че живее в домакинство, което не може да си позволи неща
от първа необходимост, например здравословна храна или отопление, или има
затруднения с плащането на наема. Много от тях са изправени пред глад. А
продължителността на живота им е с 10 години по-малка от тази сред населението като
цяло.
Работа: По-малък брой роми и travellers са на платена работа в сравнение с общото
население. Този процент варира от 15 % в Ирландия до 50 % в Белгия. Особено трудно
е положението със заетостта при жените и младите хора.
Училищно обучение: Почти една трета от родителите заявяват, че децата им са били
обект на словесни обиди в училище, тъй като са роми или travellers. Две трети от
младите роми и travellers са завършили само прогимназиален етап на основното
образование.

ЕС скоро ще публикува новата стратегическа рамка на ЕС за равенство, приобщаване и
участие на хората с ромски произход. С оглед постигането на напредък FRA призовава ЕС
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и държавите членки да работят с ромите и travellers за разработване на политики и
определяне на ясни цели за:






Подобряване на качеството на живот: Държавите членки следва да дадат
възможност на travellers да се придържат към начина си на живот, като им осигуряват
достатъчно места за разполагане с прилични условия. Държавите членки следва да
избягват принудителното изселване, особено що се отнася до децата, и да предлагат
алтернативни жилища за изселените лица. Те следва също да предлагат социална
закрила за подобряване на здравеопазването, намаляване на бедността и премахване
на глада, особено за децата от ромски произход и от travellers.
Увеличаване на възможностите за заетост: Държавите членки следва да намерят
начини да дадат възможност на жените и младите хора да намират работа чрез
предоставяне на професионален опит, схеми за работа в публичния сектор и повече
възможности за откриване на банкови сметки, например.
Подпомагане на възможностите за образование: Държавите членки трябва да
адаптират образованието към нуждите на ромите и travellers, например чрез определяне
на специални помощник-учители, домашно образование и дистанционно обучение и да
създават стимули, така че те да достигнат до по-висока степен на образование. Учебните
програми и обучението на преподавателите трябва също да се противопоставят на
отрицателните стереотипи, свързани с ромите, в рамките на училищата.

Проучването е осъществено чрез лични интервюта, проведени от декември 2018 г. до юли
2019 г. с над 4500 роми или travellers. То допълва предходно изследване на FRA в други
девет страни от ЕС.
За повече информация се свържете с нас на: media@fra.europa.eu / Тел.: +43 1 580
30 642
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