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Badanie dotyczące Romów i Trawelerów:
Europa musi przerwać błędne koło ubóstwa i dyskryminacji Romów i
Trawelerów
Mieszkająca w niektórych z najbogatszych krajów świata jedna czwarta Romów i
Trawelerów w Europie Zachodniej nie może sobie pozwolić na zaspokojenie
podstawowych potrzeb, takich jak ogrzewanie czy zdrowa żywność, a nawet jedna
piąta ich dzieci chodzi głodna spać - tak wynika z najnowszego badania
przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych (FRA). Szerząca się
dyskryminacja, w połączeniu z wczesnym kończeniem nauki prowadzi również w wielu
przypadkach do braku możliwości zatrudnienia i powszechnego ubóstwa. Dlatego też
oczekiwana długość życia Romów i Trawelerów jest o 10 lat krótsza niż w przypadku
ogółu społeczeństwa. Ustalenia te powinny stymulować opracowywanie rozwiązań
politycznych na szczeblu unijnym i krajowym, a także wspierać decydentów we
współpracy z Romami i Trawelerami w celu rozwiązania problemu wykluczenia i
ubóstwa.
„Niniejszy raport obnaża przerażające trudności, z jakimi boryka się zbyt wielu Romów i
Trawelerów w dzisiejszej Europie,” stwierdza dyrektor FRA Michael O’Flaherty. Choć nierówności
były już znaczne przed kryzysem spowodowanym przez COVID-19, ustalenia te stanowią naglące
przypomnienie, że rządy i społeczeństwo muszą przerwać błędne koło ubóstwa i wykluczenia
społecznego.”
Raport z badania dotyczącego Romów i Trawelerów po raz pierwszy zawiera dane porównawcze
na temat doświadczeń Romów i Trawelerów w zakresie praw podstawowych w Belgii, we Francji,
w Irlandii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Podkreślono w nim powszechne nierówności,
które utrwalają cykle ubóstwa i wykluczenia:






Warunki życia: Ponad 90% Trawelerów w Belgii, Irlandii i Holandii twierdzi, że nie ma dla
nich wystarczającej liczby miejsc do zamieszkania. Jedna czwarta dzieci Romów i Trawelerów
żyje w gospodarstwach, które nie mogą pozwolić sobie na zaspokojenie podstawowych
potrzeb, np. zakup zdrowej żywności, opłacenie ogrzewania, czy też ma trudności w płaceniu
za czynsz. Wiele osób boryka się z głodem, a oczekiwana długość życia jest o 10 lat krótsza
niż w przypadku ogółu społeczeństwa.
Praca: Mniej Romów i Trawelerów ma pracę zarobkową w porównaniu z ogółem
społeczeństwa: ich odsetek waha się od 15% w Irlandii do 50% w Belgii. Sytuacja w zakresie
zatrudnienia jest szczególnie trudna dla kobiet i młodych osób.
Nauka szkolna: Prawie jedna trzecia rodziców stwierdziła, że ich dzieci doświadczyły
werbalnego prześladowania w szkole, ponieważ są Romami lub Trawelerami. Dwie trzecie
młodych Romów i Trawelerów ukończyło jedynie szkołę średnią I stopnia.

UE opublikuje wkrótce nowe strategiczne ramy UE na rzecz równości, włączenia społecznego i
uczestnictwa Romów. Idąc dalej, FRA wzywa UE i państwa członkowskie do współpracy ze
społecznością romską i społecznością Trawelerów, w celu opracowania strategii politycznych i
wyznaczenia wyraźnych celów dla:
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poprawy jakości życia: Państwa członkowskie powinny umożliwić Trawelerom prowadzenie
własnego stylu życia, poprzez udostępnienie wystarczających miejsc postoju, które oferują
godziwe zakwaterowanie. Trawelerzy nie powinni doświadczać przymusowych eksmisji,
zwłaszcza w przypadku, gdy objęte są nimi dzieci, a osobom eksmitowanym należy
proponować zakwaterowanie zastępcze. Powinno się również zapewnić dostęp do ochrony
socjalnej w celu poprawy opieki zdrowotnej, ograniczenia ubóstwa i wyeliminowania głodu,
zwłaszcza wśród dzieci Romów i Trawelerów.
zwiększenia możliwości zatrudnienia: Państwa członkowskie powinny znaleźć sposoby
umożliwienia kobietom i młodym osobom znalezienie zatrudnienia np. dzięki doświadczeniu
zawodowemu, programom pracy w sektorze publicznym i lepszemu dostępowi do rachunków
bankowych.
wzmocnienia perspektyw edukacyjnych: Państwa członkowskie muszą dostosować
edukację do potrzeb Romów i Trawelerów np. poprzez wyznaczenie specjalnych asystentów
dydaktycznych, naukę w domu i kształcenie na odległość, a także zachęty, które zmotywują
do osiągnięcia wyższego poziomu wykształcenia. Programy nauczania i szkolenia nauczycieli
powinny uwzględniać przeciwdziałanie negatywnym stereotypom romskim w szkołach.

Badanie obejmowało bezpośrednie rozmowy z ponad 4 500 Romami lub Trawelerami
prowadzone od grudnia 2018 r. do lipca 2019 r. Uzupełnia ono wcześniejsze badania prowadzone
przez FRA w dziewięciu innych państwach UE.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać
kontaktowych: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
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