
 

 

A romák és a szegénység 
 
 
Európa szerte a legnagyobb kisebbségi csoportot a romák alkotják. Mintegy 10-12 millió roma 
ember él a kontinensen, és függetlenül lakóhelyüktől, az ezen csoporthoz tartozók 
nagymértékben ki vannak téve a szegénység illetve elszegényedés veszélyének. 
 
A romák jelentős része a társadalom peremére szorulva, mély szegénységben él, nehezen jut 
álláshoz, oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz. Magyarországon a szegénységi arány a 
romák között 50 százalékra becsülhető. A roma népesség egyharmada hátrányos helyzetű 
térségben él, jellemzően olyan kis falvakban, ahol az infrastruktúra fejlettsége jóval az 
országos átlag alatt van. Problémát jelent a romák szegregációja is mind az oktatás, mind a 
munkavállalás területén, valamint a hátrányos megkülönböztetés, amellyel az élet szinte 
minden területén szembe kell nézniük. 
 
A kirekesztéssel azonban nemcsak hazánkban, de más európai országokban is szembe kell 
nézniük a roma embereknek. Az Európai Bizottság által végzett Eurobarometer felmérés 
szerint, az európaiak negyede nem szeretne roma ember szomszédságában élni. További 
fontos következtetése volt a felmérésnek, hogy a megkérdezett romák több mint fele érezte 
úgy, hogy az elmúlt egy évben valamilyen formában áldozata volt a hátrányos 
megkülönböztetésnek.  
 
Az Európai Bizottság 2008-as beszámolója is alátámasztja, hogy a roma embereknek súlyos 
kirekesztéssel és megkülönböztetéssel kell szembenézniük nap mint nap, miközben a 
szegénység veszélyének is jobban ki vannak téve.  
 
A romák integrációja mind nemzeti, mint európai szinten fontos kérdés. Az Európai Unió 
valamint az egyes tagállamok is igyekeznek minél több eszközt felhasználni annak érdekében, 
hogy minél inkább csökkentse a társadalom tagjai közötti különbségeket. 
 
Ennek egyik fontos lépése volt a roma integráció európai platformjának ötlete, amelynek első 
találkozójára Prágában került sor 2009-ben. Ezen a találkozón határozták meg azt a tíz 
alapelvet, amely segítséget nyújthat a romák hatékony integrációjának a megvalósításához.  
 
A roma integráció tíz közös alapelvének célja, hogy útmutatóul szolgáljon az EU 
intézményeinek és tagállamainak, a tagjelölt és a lehetséges tagjelölt országoknak az új 
irányelvek vagy tevékenységek tervezésekor és megvalósításakor, amelyek jogilag nem 
kötelező érvényű nyilatkozatot jelentenek. A tagállamok azonban elkötelezték magukat 
amellett, hogy a jövőbeli kezdeményezéseiket ezekre az elvekre alapozzák, mivel a Tanács 
következtetései során hivatkoztak ezekre az elvekre. 
 


