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Sondaj privind romii și nomazii:
Europa trebuie să rupă cercul vicios al sărăciei și al discriminării
împotriva romilor și nomazilor
Deși trăiesc în unele dintre cele mai bogate țări din lume, un sfert din romii și nomazii
din Europa de Vest nu-și pot permite produse de bază, cum ar fi încălzirea sau
alimentația sănătoasă, și până la o cincime din copiii lor merg la culcare flămânzi,
conform rezultatelor noului sondaj al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii
Europene (FRA). Discriminarea tot mai răspândită asociată cu abandonul școlar
timpuriu duce, de asemenea, la lipsa oportunităților de angajare și la sărăcia
generalizată pentru multe persoane. Drept urmare, speranța de viață a romilor și
nomazilor este cu 10 ani mai mică decât speranța populației generale. Aceste
constatări ar trebui să determine reacții politice la nivelul UE și la nivel național și să
sprijine factorii de decizie să colaboreze cu romii și nomazii pentru a combate
excluziunea și sărăcia.
„Acest raport scoate la iveală greutățile șocante cu care se confruntă prea mulți romi și nomazi
în Europa de astăzi,” afirmă directorul FRA, Michael O’Flaherty. „Arătând deja inegalitățile
existente înainte de epidemia de COVID-19, constatările reamintesc necesitatea urgentă ca
guvernele și societatea să rupă cercul vicios al sărăciei și al excluziunii sociale.”
Raportul Sondajului privind romii și nomazii oferă, pentru prima dată, date comparabile despre
experiențele romilor și nomazilor privind drepturile fundamentale în Belgia, Franța, Irlanda,
Țările de Jos, Suedia și Regatul Unit. Raportul subliniază inegalitățile răspândite care
perpetuează ciclurile sărăciei și excluziunii:






Condițiile de viață: Peste 90 % din nomazii din Belgia, Irlanda și Țările de Jos afirmă că nu
sunt suficiente locuințe pentru ei. Unul din patru copii romi și nomazi participanți la sondaj
trăiește într-o gospodărie care nu-și permite produse de bază, cum ar fi alimentația
sănătoasă sau încălzirea, sau care întâmpină greutăți la plata chiriei. Mulți dintre ei suferă
de foame. Iar speranța lor de viață este cu 10 ani mai mică decât cea a populației generale.
Munca: Mai puțini romi și nomazi au un loc de muncă remunerat în raport cu populația
generală. Procentul variază de la 15 % în Irlanda până la 50 % în Belgia. Încadrarea în muncă
este deosebit de dificilă pentru femei și tineri.
Școlarizarea: Aproape o treime dintre părinți au declarat că copiii lor au fost hărțuiți verbal
la școală din cauză că sunt romi sau nomazi. Două treimi dintre tinerii romi și nomazi au
absolvit doar ciclul de învățământ secundar inferior.

UE va publica în curând noul său Cadru strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea și
participarea romilor. Mai mult, FRA solicită UE și statelor sale membre să colaboreze cu
comunitățile de romi și nomazi pentru a elabora politici și a stabili obiective clare pentru:

1







Îmbunătățirea calității vieții: Statele membre ar trebui să permită nomazilor să-și
păstreze modul de viață, punându-le la dispoziție suficiente locuri de popas în locuințe
decente. Ar trebui să evite evacuările forțate, mai ales în cazul copiilor, și să ofere locuințe
alternative pentru persoanele evacuate. Ar trebui, de asemenea, să ofere protecție socială
pentru a îmbunătăți asistența medicală, a reduce sărăcia și a elimina foametea, mai ales în
rândul copiilor romi și nomazi.
Creșterea oportunităților de ocupare a forței de muncă: Statele membre ar trebui să
propună soluții pentru a permite femeilor și tinerilor să-și găsească locuri de muncă, de
exemplu, pe baza experienței profesionale, prin intermediul programelor de ocupare a forței
de muncă din sectorul public și prin asigurarea unui acces mai ușor la deschiderea de conturi
bancare.
Stimularea perspectivelor educaționale: Statele membre trebuie să adapteze educația
la nevoile romilor și nomazilor, de exemplu prin atribuirea de asistenți didactici speciali,
școlarizare la domiciliu și învățământ la distanță, și să creeze stimulente pentru a ajunge la
un nivel mai ridicat în școală. Programele de învățământ și formarea cadrelor didactice ar
trebui, de asemenea, să contracareze stereotipurile negative legate de romi în școli.

Sondajul a cuprins interviuri directe desfășurate din decembrie 2018 până în iulie 2019 cu peste
4 500 de romi sau nomazi. Sondajul vine în completarea cercetărilor anterioare efectuate de FRA
în alte nouă țări din UE.
Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
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