FRA sajtóközlemény
Bécs, 2020. szeptember 23.

Felmérés a romákról és vándorlókról:
Európának meg kell szakítania a szegénység, valamint a romák és
vándorlók elleni hátrányos megkülönböztetés ördögi körét
Még a világ leggazdagabb országaiban élő nyugat-európai romák és vándorlók
egynegyede sem engedhet meg magának olyan alapvető dolgokat, mint a fűtés, vagy
az egészséges táplálkozás, gyermekeiknek pedig akár egyötöde tér nyugovóra éhesen,
derült ki az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) új felmérésének
eredményeiből. A széles körű hátrányos megkülönböztetésnek, valamint a korai
iskolaelhagyásnak köszönhetően sokak számára szűkülnek a munkalehetőségek, és
fokozódik az elszegényedés. Ennek eredményeként a romák és a vándorlók várható
élettartama 10 évvel marad el az általános népességétől. Ezeknek a
megállapításoknak ösztönözniük kell az uniós és nemzeti szintű szakpolitikai
válaszokat, illetve támogatniuk kell a szakpolitikai döntéshozókat abban, hogy a
kirekesztés és a szegénység leküzdése érdekében együttműködjenek a romákkal és a
vándorlókkal.
„Ez a jelentés feltárja azokat a megdöbbentő viszontagságokat, amelyekkel a romák és
vándorlók többsége napjainkban is szembesül Európában,” hangsúlyozza Michael O’Flaherty, a
FRA igazgatója. „A koronavírus-járvány előtti időszakban már meglévő egyenlőtlenségeket
feltáró megállapítások felhívják a figyelmet arra, hogy a kormányoknak és a társadalomnak
sürgősen meg kell szakítaniuk a szegénység és a társadalmi kirekesztés ördögi körét.”
A „Felmérés a romákról és vándorlókról” című jelentés első alkalommal nyújt összehasonlítható
adatokat a romák és vándorlók alapjogokkal kapcsolatos, Belgiumban, Franciaországban,
Írországban, Hollandiában, Svédországban és az Egyesült Királyságban szerzett tapasztalatairól.
Rámutat a széles körben elterjedt egyenlőtlenségekre, amelyek bebetonozzák a szegénység és
a kirekesztés ciklusait.






Életkörülmények: A vándorlók több mint 90%-ának bevallása szerint Belgiumban,
Írországban és Hollandiában nem tudnak hol letelepedni. A felmérésben résztvevő roma és
vándorló gyermekek 25%-a olyan háztartásban él, ahol alapvető dolgokat – pl. fűtés,
egészséges táplálkozás – nem engedhetnek meg maguknak, vagy nehézségbe ütközik
kifizetni a bérleti díjat. Sokan éheznek. Várható élettartamuk 10 évvel marad el az általános
népességétől.
Munka: Az általános népességhez képest arányában kevesebb roma és vándorló áll fizetett
alkalmazásban: Írországban például 15%-al, Belgiumban pedig 50%-al kevesebben. A nők
és a fiatalok számára különösen nehéz a foglalkoztatási helyzet.
Oktatás: A szülők közel egyharmadának bevallása szerint a gyermekeiket szóban zaklatják
az iskolában roma vagy vándorló mivoltuk miatt. A roma és vándorló fiatalok kétharmada
csak az általános iskola felső tagozatát végezte el.
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Az Európai Unió hamarosan közzéteszi a romák egyenlőségének, befogadásának és
részvételének előmozdítását célzó új uniós stratégiai keretdokumentumot. Az Európai Unió
Alapjogi Ügynöksége felhívja az Európai Uniót és tagállamait, hogy működjenek együtt a roma
és vándorló közösségekkel a szakpolitikák kialakítása és egyértelmű célok kitűzése érdekében
az alábbi területeken:






Az életminőség javítása: A tagállamoknak lehetővé kell tenniük a vándorlók számára,
hogy a nekik megfelelő életmódot folytassák, valamint elegendő számú, megfelelő szállást
kínáló táborhelyet kell biztosítaniuk. El kell kerülniük a kényszerkilakoltatásokat, különösen,
mivel azok a gyermekeket is érintik, és a kilakoltatottak számára alternatív lakhatási
megoldást kell kínálniuk. Emellett szociális védelmet is biztosítaniuk kell annak érdekében,
hogy javuljon az egészségügyi ellátás, csökkenjen a szegénység és megszűnjön az éhezés,
különösen a romák és vándorlók gyermekei körében.
A foglalkoztatási lehetőségek javítása: A tagállamoknak meg kell találniuk a módját
annak, hogy például szakmai tapasztalatszerzéssel, az állami foglalkoztatási programok
útján, illetve a bankszámlákhoz való jobb hozzáférés révén munkához segítsék a nőket és a
fiatalokat.
Az oktatási kilátások javítása A tagállamoknak az oktatást a romák és a vándorlók
igényeihez kell igazítaniuk, például pedagógiai asszisztensek kijelölésével a sajátos nevelési
igényű gyermekek mellé, vagy az otthoni és távoktatás lehetővé tétele révén, továbbá
ösztönzőket kell kialakítaniuk annak érdekében, hogy ezek a gyermekek még több osztályt
végezzenek el az iskolában. A tanterveknek és a tanárképzésnek ellensúlyoznia kell az
iskolákban fellelhető negatív sztereotípiákat a romákkal kapcsolatban.

A felmérés keretében 2018 decembere és 2019 júliusa között több mint 4500 roma vagy
vándorló vett részt személyes interjúkon. A felmérés a FRA korábbi, kilenc másik uniós
tagországban végzett kutatásait egészíti ki.
További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: media@fra.europa.eu / Tel.: +43
1 580 30 642
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