Stqarrija tal-FRA għall-Istampa
Vjenna, 23 ta’ Settembru 2020

Stħarriġ dwar ir-Rom u l-Vjaġġaturi:
L-Ewropa teħtieġ li tkisser iċ-ċirku vizzjuż tal-faqar u ddiskriminazzjoni kontra r-Rom u l-Vjaġġaturi
Ir-riżultati tal-istħarriġ il-ġdid tal-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)
jiżvelaw li, filwaqt li jgħixu f’xi wħud mill-pajjiżi l-aktar sinjuri fid-dinja, kwart tarRom u tal-Vjaġġaturi fl-Ewropa tal-Punent ma jistgħux jaffordjaw oġġetti bażiċi bħattisħin jew l-ikel tajjeb għas-saħħa, u sa wieħed minn kull ħamsa tat-tfal tagħhom
jorqdu bil-ġuħ. Id-diskriminazzjoni rampanti flimkien mat-tluq bikri mill-iskola
twassal ukoll għal nuqqas ta’ opportunitajiet ta’ impjieg u faqar mifrux għal ħafna.
B’riżultat ta’ dan, l-istennija tal-għomor tar-Rom u tal-Vjaġġaturi hija 10 snin taħt listennija tal-popolazzjoni ġenerali.
Dawn is-sejbiet għandhom jixprunaw irreazzjonijiet ta’ politika fil-livell tal-UE u dak nazzjonali u jappoġġaw lil dawk li jfasslu
l-politika biex jaħdmu mar-Rom u l-Vjaġġaturi sabiex jiġu indirizzati l-esklużjoni u lfaqar.
“Dan ir-rapport juri biċ-ċar it-tbatija xokkanti li jsofru għadd kbir wisq ta’ Rom u Vjaġġaturi flEwropa tal-lum,” qal id-Direttur tal-FRA Michael O’Flaherty. “Filwaqt li diġà kienu qed jaħdmu
taħt inugwaljanzi qabel il-COVID-19, is-sejbiet iservu bħala tfakkira urġenti tal-ħtieġa li lgvernijiet u s-soċjetà jkissru ċ-ċiklu vizzjuż tal-faqar u l-esklużjoni soċjali.”
Ir-rapport tal-Istħarriġ dwar ir-Rom u l-Vjaġġatur jipprovdi, għall-ewwel darba, data
komparabbli dwar l-esperjenzi tad-drittijiet fundamentali tar-Rom u tal-Vjaġġaturi fil-Belġju,
Franza, l-Irlanda, in-Netherlands, l-Iżvezja u r-Renju Unit. Dan jenfasizza l-inugwaljanzi mifruxa
li jipperpetwaw iċ-ċikli tal-faqar u l-esklużjoni:






Kundizzjonijiet tal-għajxien: Aktar minn 90 % tal-Vjaġġaturi fil-Belġju, l-Irlanda u nNetherlands jgħidu li m’hemmx biżżejjed postijiet għalihom fejn jgħixu. Kull raba’ wild tarRom u l-Vjaġġaturi mistħarreġ jgħix f’unità domestika li ma tistax taffordja oġġetti bażiċi,
bħal ikel tajjeb għas-saħħa jew tisħin, jew li għandha problemi biex tħallas il-kera. Ħafna
jħabbtu wiċċhom mal-ġuħ. U l-istennija tal-għomor tagħhom hija 10 snin iktar baxxa minn
dik fost il-popolazzjoni ġenerali.
Xogħol: Inqas Rom u Vjaġġaturi għandhom xogħol bi ħlas meta mqabbla mal-popolazzjoni
ġenerali. Dan ivarja minn 15 % fl-Irlanda għal 50 % fil-Belġju. Għan-nisa u ż-żgħażagħ, issitwazzjoni tal-impjiegi hija partikolarment diffiċli.
Tagħlim: Kważi terz tal-ġenituri qalu li uliedhom ġew iffastidjati verbalment fl-iskola
minħabba li huma Rom jew Vjaġġaturi. Żewġ terzi taż-żgħażagħ Rom u Vjaġġaturi temmew
biss edukazzjoni sekondarja baxxa.

L-UE dalwaqt ser toħroġ il-Qafas Strateġiku ġdid tal-UE tagħha dwar ir-Rom għall-Ugwaljanza,
l-Inklużjoni u l-Parteċipazzjoni. Hi u timxi ’l quddiem, il-FRA tappella lill-UE u lill-Istati Membri
tagħha sabiex jaħdmu mal-komunitajiet tar-Rom u tal-Vjaġġaturi biex ifasslu politiki u
jistabbilixxu miri ċari biex:


Titjieb il-kwalità tal-ħajja: L-Istati Membri għandhom jippermettu lill-Vjaġġaturi jsegwu
l-istili ta’ ħajja tagħhom, filwaqt li jipprovdu biżżejjed siti ta’ waqfien li joffru akkomodazzjoni

1





deċenti. Għandhom jevitaw żgumbramenti furzati, speċjalment peress li dan jaffettwa lit-tfal,
u joffru akkomodazzjoni alternattiva għal persuni żgumbrati. Għandhom joffru wkoll
protezzjoni soċjali biex titjieb il-kura tas-saħħa, jitnaqqas il-faqar, u jiġi eliminat il-ġuħ,
speċjalment fost it-tfal tar-Rom u l-Vjaġġaturi.
Jitjiebu l-opportunitajiet ta’ impjieg: L-Istati Membri għandhom isibu modi kif in-nisa u
ż-żgħażagħ ikunu jistgħu jsibu impjiegi permezz ta’ esperjenza ta’ xogħol, skemi ta’ impjiegi
fis-settur pubbliku u aċċess aħjar għall-kontijiet bankarji, pereżempju.
Tingħata spinta lill-prospetti edukattivi: L-Istati Membri jeħtieġ li jadattaw l-edukazzjoni
għall-ħtiġijiet tar-Rom u tal-Vjaġġaturi billi, pereżempju, jassenjaw assistenti tat-tagħlim
speċjali, tagħlim mid-dar u tagħlim mill-bogħod, u joħolqu inċentivi sabiex jilħqu livell ogħla
fl-iskola. Il-kurrikuli u t-taħriġ tal-għalliema għandhom ukoll jiġġieldu l-isterjotipi negattivi
tar-Rom fl-iskejjel.

L-istħarriġ kien jinvolvi intervisti wiċċ imb wiċċ minn Diċembru 2018 sa Lulju 2019 ma’ aktar
minn 4 500 Rom jew Vjaġġatur. Dan jikkomplementa riċerka preċedenti tal-FRA f’disa’ pajjiżi
oħra tal-UE.
Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja: Tel.:
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