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80% tar-Rom jinsabu f'riskju ta' faqar, skont stħarriġ ġdid
Deprivazzjoni mifruxa qed teqred il-ħajjiet tar-Rom Rapport ġdid millAġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) juri li
familji qed jgħixu esklużi mis-soċjetà f'kondizzjonijiet xokkanti, filwaqt
li t-tfal b'nuqqas ta' edukazzjoni qed jaffaċċaw prospetti skoraġġanti
għall-futur. Ir-rapport janalizza d-differenzi fl-inklużjoni tar-Rom
madwar l-UE biex jiggwida lill-Istati Membri biex itejbu l-politika ta'
integrazzjoni tagħhom.
"L-inkapaċità evidenti tagħna fl-Ewropa biex nonoraw id-drittijiet tal-bniedem
tal-komunitajiet tagħna tar-Rom hija inaċċettabbli. Il-livelli ta' deprivazzjoni,
marġinalizzazzjoni, u diskriminazzjoni tal-akbar minoranza fl-Ewropa huma
falliment serju ta' liġi u politika fl-UE u l-Istati Membri tagħha,” jgħid id-Direttur
tal-FRA Michael O’Flaherty. "Il-pubblikazzjoni ta' dawn is-sejbiet tipprovdi
opportunità li timmotiva li dawk li jfasslu l-politika biex jieħdu azzjoni u jiffokaw
ir-riżorsi fuq ir-rimedju ta' din is-sitwazzjoni intollerabbli."
It-Tieni Stħarriġ tal-Unjoni Ewropea dwar il-Minoranzi u d-Diskriminazzjoni (EUMIDIS II):Ir-rapport Rom – sejbiet magħżula juri li:
•
•
•
•
•
•

80% tar-Rom intervistati jinsabu f'riskju ta' faqar meta mqabbla mal-medja
tal-UE ta' 17%. 30% jgħixu f'unitajiet domestiċi mingħajr ilma tal-vit u 46%
m'għandhomx tojlit, xawer jew kamra tal-banju ġewwa.
30% tat-tfal tar-Rom mistħarrġa jmorru jorqdu bil-ġuħ.
53% tat-tfal żgħar tar-Rom li jattendu edukazzjoni bikrija tat-tfal, huma ta'
spiss inqas min-nofs il-proporzjon tat-tfal tal-età tagħhom mill-popolazzjoni
ġenerali fl-istess pajjiż.
30% biss tar-Rom mistħarrġa għandhom xogħol bil-ħlas, meta mqabbla ma'
70% tal-popolazzjoni ġenerali fl-UE.
41% tar-Rom jħossu li ġew diskriminati matul l-aħħar ħames snin
f'sitwazzjonijiet ta' kuljum bħal tiftix ta' xogħol, fuq ix-xogħol,
akkomodazzjoni, saħħa u edukazzjoni.
82% tar-Rom mhumiex konxji dwar organizzazzjonijiet li joffru appoġġ lil
vittmi ta' diskriminazzjoni.

Is-sejbiet tal-istħarriġ jindikaw li minkejja l-isforzi tal-Istati Membri, dawn xorta
għandhom nuqqasijiet fil-biċċa l-kbira tal-miri tagħhom ta' integrazzjoni,
element ewlieni tal-Qafas tal-UE tal-2011 għal Strateġiji Nazzjonali għallIntegrazzjoni tar-Rom. Ir-riżultati jenfasizzaw il-ħtieġa għal:
•
•

appoġġ għal tagħlim bikri u skola integrata tat-tfal
opportunitajiet aħjar ta' impjiegi u protezzjoni soċjali ikbar biex jinqered ilfaqar
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•

edukazzjoni u taħriġ immirati speċifikament biex jgħinu liż-żgħażagħ u n-nisa
tar-Rom fit-tranżizzjoni tagħhom mill-edukazzjoni primarja għal dik
sekondarja, u biex wara dan isibu xogħol.

Ir-rapport huwa bbażat fuq stħarriġ li ġabar tagħrif dwar 34,000 Rom f'disa'
Stati Membri tal-Unjoni Ewropea (UE), li ġejjin minn kważi 8,000 intervista wiċċ
imb wiċċ mar-Rom. Dan huwa parti mit-Tieni Stħarriġ tal-Unjoni Ewropea dwar
il-Minoranzi u d-Diskriminazzjoni (EU-MIDIS II), li ġabar data dwar l-esperjenzi
ta' vittimizzazzjoni u diskriminazzjoni tal-immigranti u l-minoritajiet etniċi u ddħul u l-kondizzjonijiet tal-għajxien fit-28 Stat Membru tal-UE.
Għal aktar tagħrif jekk jogħġbok żur il-pakkett għall-istampa jew
ikkuntattja: media@fra.europa.eu / Tel.: (+43) 1 580 30 642
Noti lill-edituri:
• L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) tipprovdi
parir ibbażat fuq l-evidenza lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fuq livell tal-UE u
dak nazzjonali, b’hekk tikkontribwixxi għal dibattiti u politiki dwar id-drittijiet
fundamentali li huma aktar informati u mmirati aħjar.
• Aktar dwar il-ħidma tal-Aġenzija għar-Roma, inluż l- impenn lokali għal
proġett ta' inklużjoni tar-Roma, huwa disponibbli onlajn. L-Aġenzija stħarrġet
lir-Roma wkoll fl-2008 u fl-2011.
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