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Podľa najnovšieho prieskumu hrozí 80 % Rómom chudoba
Rozsiahla deprivácia ničí životy Rómov. Z novej správy Agentúry
Európskej únie pre základné práva (FRA) vyplýva, že rodiny žijú
vylúčené zo spoločnosti v katastrofálnych podmienkach, pričom deti
s minimálnym vzdelaním majú slabé vyhliadky do budúcnosti. V tejto
správe sa analyzujú nedostatky v oblasti inklúzie Rómov v celej EÚ
s cieľom usmerniť členské štáty v ich úsilí zlepšiť integračné politiky.
„Očividná neschopnosť dodržiavať ľudské práva našich rómskych komunít
v Európe je neprijateľná. Miera deprivácie, marginalizácie a diskriminácie
najväčšej menšiny v Európe je vážnym zlyhaním právnych predpisov a politiky
v EÚ a jej členských štátoch”, tvrdí riaditeľ agentúry FRA Michael O’Flaherty.
„Uverejnením týchto zistení chceme vyburcovať politických stratégov, aby prijali
opatrenia a zamerali zdroje na nápravu tejto neprijateľnej situácie“.
V správe s názvom Druhý prieskum Európskej únie týkajúci sa menšín
a diskriminácie (EU-MIDIS II): Rómovia – vybrané zistenia sa uvádza:
•
•
•
•
•
•

80 % opýtaných Rómov je vystavených riziku chudoby v porovnaní
s priemerom EÚ na úrovni 17 %. 30 % žije v domácnostiach bez prívodu
vody a 46 % nemá vnútornú toaletu, sprchu alebo kúpeľňu.
30 % rómskych detí žije v domácnostiach, kde niektorý z jej členov šiel spať
s hladom aspoň raz za posledný mesiac.
53 % mladých rómskych detí navštevuje predškolské zariadenie, často menej
ako polovica deti ich veku z celkovej populácie v rovnakej krajine.
Len 30 % opýtaných Rómov je v platenom pracovnom pomere v porovnaní
s priemernou mierou zamestnanosti v EÚ, ktorá bola v roku 2015 70%.
41 % Rómov má pocit, že boli počas predchádzajúcich 5 rokov diskriminovaní
v každodenných situáciách, napr. pri hľadaní práce, v práci, v oblasti bývania,
zdravotníctva a vzdelávania.
82 % Rómov nepozná organizácie poskytujúce pomoc obetiam diskriminácie.

Zo zistení prieskumu vyplýva, že napriek svojim snahám členské štáty stále
nedokážu plniť väčšinu cieľov v oblasti integrácie, ktoré sú kľúčovým prvkom
rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov z roku 2011. Z výsledkov
vyplýva, že je potrebné zabezpečiť:
•
•
•

podporu vzdelávania v rannom veku a integrované vzdelávanie,
lepšie možnosti zamestnania a väčšia sociálna ochrana na odstránenie
chudoby,
cielené vzdelávanie a odbornú prípravu s osobitnou podporou pre rómsku
mládež a rómske ženy v rámci prechodu zo základnej školy
na strednú a pri hľadaní zamestnania.
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Správa je založená na prieskume, v rámci ktorého sa získali informácie
z deviatich členských štátov Európskej únie (EÚ) z takmer 8 000 osobných
pohovorov s Rómami. Je súčasťou druhého prieskumu Európskej únie týkajúceho
sa menšín a diskriminácie (EU-MIDIS II), v rámci ktorého sa zozbierali údaje
o skúsenostiach imigrantov a etnických menšín s diskrimináciou a viktimizáciou,
ako aj o príjmoch a životných podmienkach vo všetkých 28 členských štátoch
EÚ.
Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si tlačový balík alebo sa s nami
skontaktujte na adrese: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
Poznámky pre redaktorov:
• Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) poskytuje subjektom s
rozhodovacou právomocou v EÚ a členských štátoch poradenstvo založené
na dôkazoch, a tým prispieva k informovanejším, cielenejším diskusiám
a politikám v oblasti základných práv.
• Viac informácií o činnosti agentúry súvisiacej s Rómami vrátane jej miestnej
iniciatívy pre začleňovanie Rómov je k dispozícii online. Agentúra takisto
vykonala prieskum týkajúci sa Rómov v rokoch 2008 a 2011.
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