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Tisková zpráva agentury FRA 
Ve Vídni dne 25. října 2022 

80 % Romů žije v chudobě 

Romové v celé Evropě se i nadále potýkají s všudypřítomnou nouzí. Šest let po 
posledním průzkumu Agentury Evropské unie (FRA) pro základní práva žijí romské 
rodiny stále v šokujících podmínkách a jejich vyhlídky v oblasti vzdělávání a pracovních 
příležitostí jsou nevalné. Nová zpráva agentury FRA poukazuje na zlepšení i nedostatky 
při začleňování Romů. Má za cíl pomoci nasměrovat národní úsilí o dosažení rovnosti, 
začlenění a participace Romů. 

„Proč Romové v celé Evropě stále čelí šokující míře deprivace, marginalizace a diskriminace?“ ptá 
se ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „Naše zjištění poukazují na to, že se pomocí unijních 
ani národních právních předpisů a politik stále nedaří zajistit základní práva Romů a změnit jejich 
každodenní životy. Výsledky průzkumu by měly inspirovat členské země, aby shromažďovaly 
vlastní data a soustředily tak zdroje a úsilí na řešení této neutěšené situace, ve které se stále 
nachází příliš mnoho Romů. Agentura FRA je připravena zemím se shromažďováním těchto údajů 
pomoci.“ 

Ze zprávy Romové v deseti evropských zemích vyplývá, že od posledního průzkumu agentury 
FRA provedeného v roce 2016 bylo sice dosaženo určitých zlepšení, ale pokrok je malý: 

• 80 % dotazovaných Romů je stále ohroženo chudobou, přičemž průměr v obecné populaci EU 
činí 17 %. V tomto směru tedy nenastala žádná změna. 22 % Romů žije v domácnostech bez 
tekoucí vody a 33% nemá ve svém obydlí WC. Celkově však podíl Romů bydlících ve špatných 
podmínkách klesl z 61 % v roce 2016 na současných 52 %. 

• 29 % romských dětí žije v domácnostech, ve kterých v předchozím měsíci přinejmenším 
jednou musel někdo jít spát o hladu. 

• 44 % romských dětí navštěvuje zařízení předškolního vzdělávání, tj. ani v tomto směru 
nedošlo k téměř žádné změně. V porovnání s tím v obecné populaci ve stejné zemi často 
navštěvuje zařízení předškolního vzdělávání dvakrát více dětí stejného věku. 

• 43 % dotazovaných Romů vykonává placenou práci, přičemž v roce 2020 činila průměrná 
míra zaměstnanosti v EU 72 %. 

• 25 % Romů se v posledním roce cítilo být oběťmi diskriminace v každodenních situacích, 
např. při hledání práce či v zaměstnání nebo v oblasti bydlení, zdravotní péče a vzdělávání. 

Zjištění navíc odhalila značné rozdíly mezi Romy a obecnou populací v průměrné délce života: 
v zemích zapojených do průzkumu žijí romští muži o devět let a romské ženy o jedenáct let 
méně, než je průměr v těchto zemích. 

Zjištění průzkumu ukazují, že navzdory úsilí na vnitrostátní úrovni je řada zemí stále daleko od 
dosažení cílů stanovených v desetiletém plánu EU na podporu Romů. Tyto cíle slouží jako základ 
při posuzování účinnosti tohoto desetiletého plánu. Poukazují na to, že je zapotřebí, aby země 
samy pravidelně shromažďovaly data o situaci Romů, aby měly představu o tom, jak si vedou. 

Získané údaje by jim měly pomoci vypracovat a posoudit cílenější opatření v rámci jejich 
národních strategií týkajících se Romů, zejména pokud jde o řešení otázek chudoby, 
diskriminace, vzdělávání, zaměstnanosti, zdraví a bydlení. Takovými opatřeními je například 
poskytování cíleného vzdělávání a odborné přípravy pro romské ženy a mladé lidi, 
zprostředkování lepších pracovních příležitostí a větší sociální ochrana k vymýcení chudoby. 

Zpráva vychází z průzkumu, v jehož rámci byly shromážděny data v deseti evropských zemích 
prostřednictvím téměř 8 500 osobních rozhovorů. Byly tak získány informace o diskriminaci, 
viktimizaci, příjmech a životních podmínkách více než 20 000 členů romských domácností. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/roma-survey-findings
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1813
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Agentura FRA uskutečnila průzkum týkající se Romů rovněž v letech 2008, 2011 a 2016 a Romů 
a Travellerů v roce 2019. 

Máte-li zájem o více informací, podívejte se na otázky a odpovědi nebo nás kontaktuje 
na e-mailové adrese media@fra.europa.eu či telefonním čísle +43 1 580 30 653. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2009/eu-midis-data-focus-report-1-roma
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/widespread-roma-exclusion-persists-find-new-surveys
https://fra.europa.eu/en/news/2016/80-roma-are-risk-poverty-new-survey-finds
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/roma-travellers-survey
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/roma-survey-findings#publication-tab-1
mailto:media@fra.europa.eu

