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Sporočilo za javnost agencije FRA 

Dunaj, 23. september 2020 

Raziskava o Romih in Travellerjih:  

Evropa mora prekiniti začarani krog revščine in diskriminacije Romov 

in Travellerjev 

Rezultati nove raziskave Agencije EU za temeljne pravice (FRA) razkrivajo, da si 

četrtina Romov in Travellerjev v zahodni Evropi ne more privoščiti osnovnih dobrin, 

kot sta ogrevanje ali zdrava hrana, čeprav živijo v nekaterih od najbogatejših držav na 

svetu. Vse bolj razširjena diskriminacija skupaj z zgodnjim opuščanjem šolanja za 

mnoge povzročata tudi pomanjkanje zaposlitvenih možnosti in splošno razširjeno 

revščino. Zato je pričakovana življenjska doba Romov in Travellerjev deset let pod 

pričakovano življenjsko dobo splošnega prebivalstva. Na te ugotovitve bi se morali 

odzvati s pripravo ustreznih politik na evropski in nacionalni ravni, oblikovalci politik 

pa bi večjo pozornost morali nameniti sodelovanju z Romi in Travellerji pri 

odpravljanju socialne izključenosti in revščine. 

„To poročilo nam razgrinja pretresljivo stisko, v kateri se je znašlo vse preveč Romov in 

Travellerjev v današnji Evropi,“ je dejal direktor agencije FRA Michael O’Flaherty. „Te skupine 

prebivalstva so se že pred pandemijo covida-19 soočale z neenakim obravnavanjem, zato so 

izsledki poročila nujno opozorilo vladam in družbi, da morajo prekiniti začarani krog revščine in 

socialne izključenosti.“ 

Poročilo raziskave o Romih in Travellerjih prvič vsebuje primerljive podatke o izkušnjah teh 

skupin prebivalstva na področju temeljnih pravic v Belgiji, Franciji, na Irskem, Nizozemskem, 

Švedskem in v Združenem kraljestvu. V njem so poudarjene vsesplošne neenakosti, ki 

spodbujajo krog revščine in socialne izključenosti. 

 Življenjski pogoji: več kot 90 % Travellerjev v Belgiji, na Irskem in Nizozemskem meni, da 

nimajo na voljo dovolj krajev, kjer bi lahko živeli. Vsak četrti anketirani otrok romske ali 

travellerske skupnosti živi v gospodinjstvu, ki si ne more privoščiti osnovnih dobrin, kot sta 

zdrava hrana ali ogrevanje, ali ima težave pri plačilu najemnine. Mnogi se soočajo z lakoto. 

Njihova pričakovana življenjska doba pa je kar za deset let krajša kot pri splošnem 

prebivalstvu. 

 Delo: v primerjavi s splošnim prebivalstvom ima plačano delo manjši delež Romov in 

Travellerjev. Ta delež sega od 15 % na Irskem do 50 % v Belgiji. Za ženske in mlade 

pripadnike teh skupnosti je stanje na področju zaposlovanja še posebno težavno. 

 Šolanje: skoraj tretjina staršev je dejala, da so bili njihovi otroci v šoli verbalno nadlegovani, 

ker so Romi ali Travellerji. Dve tretjini mladih Romov in Travellerjev imata le nižjo 

srednješolsko izobrazbo. 

EU bo kmalu objavila nov strateški okvir EU za enakost, vključevanje in sodelovanje Romov. 

Agencija FRA poziva EU in njene države članice, naj v prihodnosti sodelujejo z romskimi 

skupnostmi in skupnostmi Travellerjev pri oblikovanju politik in določitvi jasnih ciljev za: 

 izboljšanje kakovosti življenja: države članice bi morale Travellerjem omogočiti, da lahko 

ohranijo svoj življenjski slog, pri čemer bi morale zagotoviti dovolj postajališč, ki ponujajo 

dostojno nastanitev. Izogibati bi se morale prisilnim izselitvam, zlasti ker te prizadenejo 
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otroke, in zagotoviti nadomestno stanovanje za izseljene osebe. Prav tako bi morale nuditi 

socialno zaščito za izboljšanje zdravstvenega varstva, zmanjšanje revščine in odpravo lakote, 

zlasti med otroki Romov in Travellerjev;  

 povečanje zaposlitvenih možnosti: države članice bi morale najti načine, kako ženskam 

in mladim omogočiti, da najdejo zaposlitev, na primer z zagotavljanjem delovnih izkušenj, 

programi zaposlovanja v javnem sektorju in boljšim dostopom do bančnih računov; 

 izboljšanje možnosti izobraževanja: države članice morajo izobraževanje prilagoditi 

potrebam Romov in Travellerjev, na primer z dodelitvijo posebnih pomočnikov učiteljev, 

omogočanjem šolanja na domu in učenja na daljavo, ter jih spodbujati, da dosežejo višjo 

stopnjo izobrazbe. Z ustreznimi učnimi načrti in usposabljanjem učiteljev bi se morali boriti 

tudi za odpravo negativnih stereotipov o Romih v šolah. 

Raziskava je vključevala osebne razgovore, ki so potekali od decembra 2018 do julija 2019, v 

katerih je sodelovalo več kot 4 500 Romov in Travellerjev. Gre za dopolnitev predhodne 

raziskave agencije FRA, ki je bila izvedena v devetih drugih državah članicah EU. 

Za več informacij se obrnite na: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 
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