Priopćenje za medije Agencije Europske unije za temeljna prava
Beč/Bruxelles, 29. studenoga 2016.

Novo istraživanje pokazuje da 80 % Roma živi na rubu siromaštva
Sveprisutna neimaština uništava živote Roma. Najnovije izvješće
Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) pokazuje da obitelji
žive izolirane od ostatka društva u zapanjujućim uvjetima, a djeca sa
slabim obrazovanjem imaju vrlo loše izglede za budućnost. U izvješću se
analiziraju nedostatci u pogledu uključenosti Roma na prostoru cijelog
EU-a kako bi se pomoglo državama članicama koje nastoje poboljšati
svoje politike integracije.
„Neprihvatljiva je naša očigledna nesposobnost poštivanja ljudskih prava
romskih zajednica na području Europe. Razina neimaštine, marginalizacije i
diskriminacije te najveće europske manjine ozbiljan je neuspjeh zakonodavstva i
politike na razini EU-a i država članica”, ističe ravnatelj agencije FRA Michael
O'Flaherty. „Objava ovih rezultata prilika je da potaknemo tvorce politike na
djelovanje i da usmjerimo resurse na rješavanje ove nepodnošljive situacije.”
Izvješće o Drugom istraživanju Europske unije o manjinama i diskriminaciji (EUMIDIS II):Romi – odabrani rezultati ukazuje na sljedeće:
•
•
•
•
•
•

80 % ispitanih Roma živi na rubu siromaštva, dok je prosjek EU-a 17 %. Njih
30 % živi u kućanstvima bez tekuće vode i 46 % u kući nema zahod, tuš niti
kupaonicu;
30 % romske djece živi u kućanstvu u kojem je netko odlazio na spavanje
gladan barem jednom u posljednjih mjesec dana;
53 % romske djece pohađa ustanove predškolskog odgoja, a to često
predstavlja manje od polovice udjela djece iste dobi iz opće populacije iste
zemlje;
samo 30 % ispitanih Roma obavlja posao za koji budu plaćeni, u usporedbi s
prosječnom EU stopom zaposlenosti od 70 % u 2015. godini;
41 % Roma ima osjećaj da su u proteklih pet godina bili izloženi diskriminaciji
u svakodnevnim situacijama kao što su traženje posla, posao, stanovanje,
zdravlje i obrazovanje;
82 % Roma ne zna da postoje organizacije koje nude potporu žrtvama
diskriminacije.

Rezultati istraživanja ukazuju na činjenicu da, usprkos poduzetim naporima,
države članice još uvijek nisu ostvarile većinu svojih ciljeva u području
integracije, što predstavlja osnovni element Okvira EU-a za nacionalne strategije
integracije Roma iz 2011. Rezultati ukazuju na potrebu postojanja:
•
•

potpore učenju u ranom djetinjstvu i integriranog školovanja
boljih mogućnosti zapošljavanja i bolje socijalne zaštite kako bi se iskorijenilo
siromaštvo
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•

ciljanog obrazovanja i osposobljavanja kako bi se pomoglo prvenstveno
romskoj mladeži i Romkinjama u prelasku iz osnovnoškolskog u
srednjoškolsko obrazovanje, te nakon toga u pronalaženju posla.

Izvješće se temelji na istraživanju u okviru kojega su prikupljeni podatci u devet
država EU-a tijekom gotovo 8 000 osobnih razgovora s Romima. Ono čini dio
Drugog istraživanja EU-a o manjinama i diskriminaciji (EU-MIDIS II), tijekom
kojega su prikupljeni podatci o iskustvima viktimizacije imigranata i etničkih
manjina te njihovim prihodima i životnim uvjetima u svih 28 država članica EUa.
Trebate li dodatne informacije, pročitajte paket za medije ili se obratite
na sljedeću adresu: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
Napomene urednicima:
• Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) pruža EU-u i nacionalnim
donositeljima odluka savjete utemeljene na dokazima i time pridonosi boljoj
informiranosti i većoj usmjerenosti rasprava i politika o temeljnim pravima.
• Više informacija o aktivnostima Agencije u vezi s pitanjima Roma, uključujući
i njezino sudjelovanje u lokalnim projektima integracije Roma, dostupno je
na internetu. Agencija je također provela istraživanja među Romima 2008. i
2011.
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