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80% Romów zagrożonych ubóstwem – ustalenia nowej ankiety
Powszechne ubóstwo niszczy życie romskich rodzin. Według ustaleń
nowego raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
pozostają one wykluczone ze społeczeństwa, żyją w szokujących
warunkach, a przez słaby dostęp do edukacji dorastające w nich dzieci
nie mają dobrych perspektyw na przyszłość. Raport, w którym
przeanalizowano braki w integracji Romów w UE, ma stanowić źródło
wskazówek dla państw członkowskich dążących do ulepszenia swojej
polityki integracji.
– Widoczna w Europie niezdolność do uznania praw człowieka przysługujących
społecznościom romskim jest nie do przyjęcia. Skala ubóstwa, marginalizacji i
dyskryminacji tej największej mniejszości w Europie to poważna porażka prawa i
polityki w UE i jej państwach członkowskich – mówi dyrektor FRA Michael
O’Flaherty. Publikacja tych ustaleń daje szanse na skłonienie decydentów do
działania i podjęcia środków, aby zaradzić tej niedopuszczalnej sytuacji.
Raport zatytułowany Drugie badanie UE na temat mniejszości i dyskryminacji
(EU-MIDIS II): Romowie – wybrane ustalenia pokazuje, że:
•

•
•
•
•
•

80% Romów, z którymi przeprowadzono rozmowy, jest zagrożonych
ubóstwem, w porównaniu ze średnią dla UE wynoszącą 17%. 30% mieszka w
gospodarstwach bez bieżącej wody, a 46% nie ma toalety, prysznica ani
łazienki wewnątrz budynku.
30% romskich dzieci żyje w gospodarstwach domowych, w których ktoś
poszedł spać głodny, przynajmniej raz w ostatnim miesiącu.
Wczesną edukacją objęte jest 53% dzieci romskich, przy czym zdarza się, że
odsetek ten jest o ponad połowę niższy niż w przypadku populacji ogólnej w
danym kraju.
Tylko 30% Romów uczestniczących w badaniu wykonuje pracę zarobkową, w
porównaniu z 70% w populacji ogólnej w UE.
41% Romów uważa, że w ciągu ostatnich 5 lat doświadczyło dyskryminacji w
codziennych sytuacjach, związanych np. z poszukiwaniem i wykonywaniem
pracy, mieszkalnictwem, służbą zdrowia i edukacją.
82% Romów nie zdaje sobie sprawy z istnienia organizacji oferujących pomoc
ofiarom dyskryminacji.

W badaniu ustalono, że mimo podejmowanych działań państwa członkowskie w
dalszym ciągu nie zrealizowały większości celów w zakresie integracji, które są
kluczowym elementem unijnych ram z 2011 r. dotyczących krajowych strategii
integracji Romów. W ustaleniach podkreślono potrzebę:
•
•

wspierania wczesnej edukacji i kształcenia integracyjnego
zwiększenia szans zatrudnienia i ochrony socjalnej w celu zwalczenia ubóstwa
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•

kształcenia i szkolenia ukierunkowanego na młodzież i kobiety romskie,
mającego pomóc im w przejściu od kształcenia podstawowego do średniego,
a potem w znalezieniu pracy.

Raport oparto na badaniu, w którym zebrano informacje o 34 000 Romów w
dziewięciu państwach Unii Europejskiej (UE), pozyskane z blisko 8 000
bezpośrednich rozmów z Romami. Jest ono częścią prowadzonego przez Agencję
drugiego badania Unii Europejskiej na temat mniejszości i dyskryminacji (EUMIDIS II), w którym zgromadzono dane na temat dyskryminacji i wiktymizacji
doświadczanej przez imigrantów i mniejszości etniczne oraz ich dochodów i
warunków życia we wszystkich 28 państwach członkowskich UE.
Dalsze informacje można uzyskać, zapoznając się z pakietem dla prasy
lub kontaktując się z: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642
Uwagi dla redaktorów:
• Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) udziela decydentom na
poziomie UE i na poziomie krajowym porad opartych na dowodach,
przyczyniając się tym samym do prowadzenia bardziej przemyślanych i lepiej
ukierunkowanych debat i przyjmowania bardziej przemyślanych i lepiej
ukierunkowanych strategii politycznych dotyczących praw podstawowych.
• Więcej informacji na temat prac Agencji na rzecz Romów, w tym jej
lokalnego zaangażowania na rzecz projektu integracji Romów, jest dostępne
online. Agencja prowadziła badania dotyczące Romów także w 2008 i 2011
r..
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