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Δελτίο Τύπου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 

Βιέννη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 

Έρευνα για τους Ρομά και τους Ταξιδιώτες (Travellers):  

Η Ευρώπη πρέπει να σπάσει τον φαύλο κύκλο της φτώχειας και των 

διακρίσεων σε βάρος των Ρομά και των Travellers 

Το ένα τέταρτο των Ρομά και των Ταξιδιωτών (Travellers) στη Δυτική Ευρώπη, παρόλο 

που ζει σε ορισμένες από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, δεν έχει την οικονομική 

άνεση να αγοράσει βασικά αγαθά, όπως η θέρμανση ή υγιεινά τρόφιμα, ενώ μέχρι και 

το ένα πέμπτο των παιδιών τους υποφέρουν από την πείνα, όπως αποκαλύπτουν τα 

αποτελέσματα της νέας έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 

(FRA). Οι έντονες διακρίσεις σε συνδυασμό με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου 

οδηγούν επίσης σε έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης και εκτεταμένη φτώχεια για 

πολλούς. Κατά συνέπεια, το προσδόκιμο ζωής των Ρομά και των Ταξιδιωτών (Travellers) 

είναι κατά 10 έτη χαμηλότερο από το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Τα 

πορίσματα αυτά θα πρέπει να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων πολιτικής σε ενωσιακό και 

εθνικό επίπεδο και υποστηρίζουν τη συνεργασία των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής με 

τους Ρομά και τους Ταξιδιώτες (Travellers) για την καταπολέμηση του αποκλεισμού και 

της φτώχειας. 

«Η εν λόγω έκθεση υπογραμμίζει τις συγκλονιστικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα μεγάλος 

αριθμός Ρομά και Ταξιδιωτών (Travellers) στην Ευρώπη»,” δηλώνει ο διευθυντής του FRA Michael 

O’Flaherty. «Δεδομένου ότι οι ανισότητες υπήρχαν ήδη πριν από την κρίση COVID-19, τα 

πορίσματα αποτελούν επείγουσα υπενθύμιση για το ότι πρέπει να δοθεί τέλος στον φαύλο κύκλο 

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». 

Η έρευνα για τους Ρομά και τους Ταξιδιώτες (Travellers), παρέχει, για πρώτη φορά, συγκρίσιμα 

στοιχεία για τις εμπειρίες των Ρομά και των Ταξιδιωτών (Travellers) σε σχέση με τα θεμελιώδη 

δικαιώματα στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Επισημαίνει ότι υφίστανται εκτεταμένες ανισότητες που διαιωνίζουν τον κύκλο της 

φτώχειας και του αποκλεισμού: 

 Συνθήκες διαβίωσης: Πάνω από το 90 % των Ταξιδιωτών (Travellers) στο Βέλγιο, την 

Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι χώροι διαβίωσης. 

Ένα στα τέσσερα παιδιά Ρομά και Ταξιδιωτών (Travellers) που συμμετείχαν στην έρευνα ζουν 

σε νοικοκυριό που αδυνατεί να πληρώσει τα βασικά είδη, όπως υγιεινά τρόφιμα ή θέρμανση, 

ή δυσκολεύεται να πληρώσει το ενοίκιο. Πολλοί υποφέρουν από πείνα. Και το προσδόκιμο 

ζωής τους είναι κατά 10 έτη χαμηλότερο από το προσδόκιμο ζωής του γενικού πληθυσμού. 

 Εργασία: Σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, ο αριθμός των Ρομά και των Ταξιδιωτών 

(Travellers) που έχουν αμειβόμενη εργασία είναι μικρός. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 

15 % στην Ιρλανδία έως 50 % στο Βέλγιο. Για τις γυναίκες και τους νέους, η κατάσταση της 

απασχόλησης είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 

 Σχολική εκπαίδευση: Σχεδόν το ένα τρίτο των γονέων δήλωσε ότι τα παιδιά τους έχουν 

υποστεί λεκτική παρενόχληση στο σχολείο επειδή είναι Ρομά ή Ταξιδιώτες (Travellers). Τα δύο 

τρίτα των νεαρών Ρομά και Ταξιδιωτών (Travellers) έχουν ολοκληρώσει μόνο την κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/roma-travellers-survey
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Η ΕΕ θα δημοσιεύσει σύντομα το νέο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και 

τη συμμετοχή των Ρομά. Για να σημειωθεί πρόοδος, ο FRA καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να 

συνεργαστούν με τις κοινότητες των Ρομά και των Ταξιδιωτών (Travellers) ώστε να θεσπιστούν 

πολιτικές και να καθοριστούν σαφείς στόχοι, προκειμένου: 

 Να βελτιωθεί η ποιότητας ζωής: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους Ταξιδιώτες 

(Travellers) να συνεχίζουν τον τρόπο ζωής τους, παρέχοντας επαρκείς χώρους προσωρινής 

διαμονής με αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης. Θα πρέπει να αποφεύγουν τις αναγκαστικές 

εξώσεις, ιδίως επειδή πλήττονται τα παιδιά, και να προσφέρουν εναλλακτική στέγαση σε όσους 

έχουν υποστεί έξωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προσφέρουν κοινωνική προστασία 

για τη βελτίωση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης, τη μείωση της φτώχειας και την 

εξάλειψη της πείνας, ιδίως των παιδιών Ρομά και των Ταξιδιωτών (Travellers).  

 Να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναζητήσουν λύσεις 

ώστε να μπορέσουν οι γυναίκες και οι νέοι να βρουν εργασία, για παράδειγμα, χάρη στην 

εργασιακή εμπειρία, τα προγράμματα απασχόλησης στον δημόσιο τομέα και την καλύτερη 

πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς. 

 Να βελτιωθούν οι εκπαιδευτικές προοπτικές: Τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν 

την εκπαίδευση στις ανάγκες των Ρομά και των Ταξιδιωτών (Travellers) παρέχοντας, για 

παράδειγμα, ειδικό βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, κατ’ οίκον και εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

και κίνητρα για φοίτηση σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα. Τα προγράμματα σπουδών και η 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα πρέπει επίσης να βασίζονται στην κατάρριψη των αρνητικών 

στερεοτύπων για τους Ρομά στα σχολεία. 

Η έρευνα περιλάμβανε προσωπικές συνεντεύξεις με πάνω από 4 500 Ρομά ή Ταξιδιώτες 

(Travellers) που πραγματοποιήθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Ιούλιο του 2019. 

Συμπληρώνει την προηγούμενη έρευνα του FRA που πραγματοποιήθηκε σε εννέα άλλες χώρες 

της ΕΕ. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: 

media@fra.europa.eu / Τηλ.: +43 1 580 30 642 

https://fra.europa.eu/en/news/2016/80-roma-are-risk-poverty-new-survey-finds
mailto:media@fra.europa.eu

