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Tlačová správa FRA 

Viedeň 23. september 2020 

Prieskum o Rómoch a kočovníkoch:  

Európa musí prelomiť bludný kruh chudoby a diskriminácie Rómov a 

kočovníkov 

Z výsledkov nového prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) vyplýva, že 

štvrtina Rómov a kočovníkov v západnej Európe si nemôže dovoliť základné veci, ako 

sú vykurovanie alebo zdravé stravovanie, a až pätina ich detí zaspáva hladná, hoci žijú 

v niektorých z najbohatších krajín sveta. Prehlbujúca sa diskriminácia v spojení s 

predčasným ukončením školskej dochádzky vedie v prípade mnohých z nich aj 

k nedostatku pracovných príležitostí a rozsiahlej chudobe. V dôsledku toho je stredná 

dĺžka života Rómov a kočovníkov v porovnaní s celkovou populáciou o 10 rokov 

kratšia. Tieto zistenia by mali podnietiť politické reakcie na úrovni EÚ a na 

vnútroštátnej úrovni a podporiť tvorcov politík, aby spolupracovali s Rómami a 

kočovníkmi v boji proti vylúčeniu a chudobe. 

„Táto správa odhaľuje šokujúce útrapy, ktorým v súčasnosti čelí v Európe príliš mnoho Rómov a 

kočovníkov,“ hovorí riaditeľ agentúry FRA Michael O’Flaherty. „Zažívajúc nerovnosť aj bez 

COVID-19, naše zistenia naliehavo pripomínajú, že vlády a spoločnosť musia prelomiť bludný 

kruh chudoby a sociálneho vylúčenia.“ 

Správa o prieskume venovanom Rómom a kočovníkom prvýkrát poskytuje porovnateľné údaje 

o skúsenostiach Rómov a kočovníkov s dodržiavaním základných práv v Belgicku, Francúzsku, 

Írsku, Holandsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve. Poukazuje na veľmi rozšírené nerovnosti, 

ktoré ďalej vyživujú existujúce cykly chudoby a vylúčenia: 

 Životné podmienky: Vyše 90 % kočovníkov v Belgicku, Írsku a Holandsku tvrdí, že nemajú 

dostatok priestoru na život. Každé štvrté rómske dieťa, resp. dieťa kočovníkov, ktorí boli 

zapojení do prieskumu, žije v domácnosti, ktorá si nemôže dovoliť základné veci, ako sú 

napríklad zdravá strava alebo vykurovanie, alebo má ťažkosti s platením nájomného. Mnohí 

hladujú. A ich stredná dĺžka života je o 10 rokov kratšia ako u celkovej populácie. 

 Práca: V porovnaní s celkovou populáciou menej Rómov a kočovníkov vykonáva platenú 

prácu. Tento podiel sa pohybuje od 15 % v Írsku do 50 % v Belgicku. V prípade žien a 

mladých ľudí je situácia v oblasti zamestnanosti obzvlášť náročná. 

 Vzdelávanie: Takmer tretina rodičov uviedla, že ich deti boli v škole obťažované 

nevhodnými poznámkami, pretože sú Rómami alebo kočovníkmi. Dve tretiny mladých Rómov 

a kočovníkov ukončili len základnú školu. 

EÚ čoskoro uverejní svoj nový rómsky strategický rámec pre rovnosť, začleňovanie a účasť. 

Agentúra FRA vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby v spolupráci s rómskymi komunitami a 

komunitami kočovníkov vypracovali politické opatrenia a stanovili jasné ciele na: 

 Zlepšenie kvality života: Členské štáty by mali umožniť kočovníkom žiť vlastným životným 

štýlom, pričom by im mali zabezpečiť dostatočný priestor na táborenie a ktorý ponúka 

dôstojné ubytovanie. Mali by sa vyvarovať núteného vysťahovania, preto, že to má dosah na 

deti, a ponúkať alternatívne bývanie pre vysťahované osoby. Mali by tiež poskytovať sociálnu 
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ochranu s cieľom zlepšiť zdravotnú starostlivosť, znížiť chudobu a odstrániť hlad, zvlášt medzi 

deťmi Rómov a kočovníkov.  

 Zlepšenie príležitostí v oblasti zamestnanosti: Členské štáty by mali nájsť spôsoby, ako 

umožniť ženám a mladým ľuďom nájsť si prácu napríklad prostredníctvom programov na 

získavanie pracovných skúseností, pracovných programov vo verejnom sektore a lepšieho 

prístupu k bankovým účtom. 

 Podporu vyhliadok na vzdelávanie: Je potrebné, aby členské štáty prispôsobili 

vzdelávanie potrebám Rómov a kočovníkov, napríklad cez osobitných pedagogických 

asistentov, prostredníctvom domáceho a diaľkového vzdelávania, ako aj vytvorením systému 

motivácie na dosiahnutie vyššej úrovne vzdelávania. Učebné osnovy a odborná príprava 

učiteľov by mali tiež pôsobiť proti negatívnym stereotypom o Rómoch a kočovníkoch v 

školách. 

Prieskum zahŕňa osobné rozhovory s vyše 4 500 Rómami alebo kočovníkmi, ktoré sa uskutočnili 

od decembra 2018 do júla 2019. Dopĺňa predchádzajúci výskum agentúry FRA v deviatich 

ďalších krajinách EÚ. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 

580 30 642 
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