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Tisková zpráva agentury FRA 
Vídeň/Brusel 29. listopadu 2016 

Z nového průzkumu vyplývá,  
že 80 % Romů je ohroženo chudobou 

 
Životy Romů ničí všudypřítomná nouze. Z nové zprávy Agentury 
Evropské unie pro základní práva (FRA) vyplývá, že romské rodiny žijí 
vyloučené ze společnosti v šokujících podmínkách a děti s nízkým 
vzděláním nemají moc nadějí na lepší budoucnost. Zpráva analyzuje 
nedostatky v oblasti začleňování Romů v EU s cílem poskytnout 
členským státům vodítko pro zlepšení jejich integračních politik. 
 
 
„Naše zjevná neschopnost ctít lidská práva romských komunit v Evropě je 
nepřijatelná. Míra deprivace, marginalizace a diskriminace nejpočetnější 
evropské menšiny je závažným selháním právních předpisů a politik v EU a 
v jejích členských státech,“uvedl ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. 
„Zveřejnění těchto zjištění nabízí příležitost přimět politické činitele jednat a také 
soustředit zdroje na nápravu této nepřijatelné situace.“ 

Zpráva Druhé šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii (EU-MIDIS 
II):Romové – vybraná zjištění ukazuje, že: 
 
• 80 % dotazovaných Romů je ohroženo chudobou, zatímco celkový průměr v 

EU činí 17 %; 30 % Romů žije v domácnostech bez vodovodu a 46 % nemá 
ve svém obydlí WC, sprchu nebo koupelnu,  

• 30 % romských dětí žije v domácnostech, kde některý z jejich členů 
v posledním měsíci večer uléhal s pocitem hladu,  

• 53 % malých romských dětí navštěvuje zařízení předškolního vzdělávání, 
přičemž v mnoha zemích tento podíl nedosahuje ani poloviny ve srovnání se 
stejně starými dětmi z celkové populace téže země,  

• pouze 30 % Romů zahrnutých do průzkumu má placené zaměstnání, zatímco 
průměrná zaměstnanost v EU v roce 2015 dosahovala 70 %,  

• 41 % Romů se v posledních 5 letech cítilo být oběťmi diskriminace 
v každodenních situacích, například při hledání práce,  na pracovišti, v oblasti 
bydlení, zdraví a vzdělávání,  

• 82 % Romů neví o existenci organizací, které poskytují pomoc obětem 
diskriminace. 

 
Zjištění průzkumu naznačují, že členské státy navzdory svému úsilí i nadále 
zaostávají při plnění většiny cílů týkajících se integrace, což je zásadní prvek 
rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů z roku 2011. Tyto výsledky 
poukazují na nutnost: 
 
• podpory předškolního vzdělávání a integrovaného vzdělávání,  
• lepších pracovních příležitostí a větší sociální ochrany k vymýcení chudoby, 
• cíleného vzdělávání a odborné přípravy, které se konkrétně zaměří na pomoc 

mladým Romům a romským ženám při přechodu ze základní na střední školu 
a následně při hledání zaměstnání. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52011DC0173
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Zpráva vychází z průzkumu, který shromáždil informace v devíti členských 
státech Evropské unie, získaných prostřednictvím téměř 8 000 osobních 
rozhovorů s příslušníky romské komunity. Je součástí druhého šetření o 
menšinách a diskriminaci v Evropské unii (EU-MIDIS II) agentury FRA, v rámci 
kterého byly shromážděny údaje o zkušenostech přistěhovalců a příslušníků 
etnických menšin s diskriminací a viktimizací a o jejich příjmech a životních 
podmínkách ve všech 28 členských státech EU.  
 
Další informace naleznete v tiskovém balíčku nebo se můžete obrátit na: 
media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 
 
Poznámky pro redaktory: 
• Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) poskytuje poradenství 

podložené fakty a důkazy subjektům s rozhodovacími pravomocemi v EU 
a v členských státech, čímž přispívá k informovanějším a cílenějším diskusím 
a politikám o základních právech. 

• Více informací o činnostech agentury týkajících se Romů, včetně jejího 
projektu zapojení místní komunity do začleňování Romů, je k dispozici on-
line. Agentura FRA provedla šetření zaměřená na Romy také v letech 2008 a 
2011.  

http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-and-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-and-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/eumidis-II-roma
mailto:media@fra.europa.eu
http://fra.europa.eu/en/theme/roma
http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme
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

