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Bevezetés
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kiemelt kérdésnek tekinti a roma közösség
integrációját és befogadását.
elfogadott, 2014-ben pedig elindította A roma közösség fokozott integrálása civil társadalmi
kezdeményezések segítségével
lom szempontjából
megvizsgálja az idevonatkozó európai jogszabályok hatását.
A projekttel kapcsolatos tapasztalatok arra mutattak rá, hogy többet kell foglalkozni a romák problémáival.
Ezért a projekt a romák befogadásával foglalkozó tanulmányozócsoporttá alakult át, amelynek céljai a

A nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020-ig érvényes uniós keretrendszerének, valamint a tagállamok
által elfogadott stratégiák végrehajtásának az értékelése;

Platform biztosítása a bevált gyakorlatok azonosítására és megosztására;
Konkrét fellépések ösztönzése azokon a szakpolitikai területeken, ahol a roma közösség továbbra is
megkülönböztetésnek van kitéve.
Az utóbbi években (2018
utáni keretére vonatkozóan. A jelenlegi keret, amely ebben az évben jár le, lendületet adott a
pést eredményezett a romák oktatása terén.
Ennek ellenére a romák helyzete továbbra is bizonytalan, a foglalkoztatás és a lakhatáshoz való hozzáférés
pedig láthatóan nem javult1. Megint fokozódik a cigányellenesség, és ez a probléma még nyilvánvalóbbá
vált a Covid19-világjárvány idején2.

Számos

rendezvényt

és

tevékenységet

szerveztünk,

köztük

nyilvános

meghallgatásokat

és

lyan megbeszélésekhez, amelyeket érdekelt felekkel
folytattunk. Szeretnénk köszönetet mondani nekik
a roma közösségekkel végzett munkájuk során megszerzett tapasztalataik és tudásuk megosztásáért. Az e

hívni a figyelm
tegyenek az e közösség valódi befogadásának és integrációjának megvalósításához szükséges politikákkal
és intézkedésekkel kapcsolatban.

1

A Bizottság közleménye (2018):

2

Az EGSZB nyilatkozata (2020):

tanulságokról.
. oldalán is).
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Általános ajánlások
A romák helyzetének megváltoztatásához és javításához szükséges szakpolitikák és intézkedések általában
jól ismertek.
hozzáállás. Elfogadhatatlan, hogy továbbra is a romákat vádolják alacsony iskolai végzettségük és
társadalmi kirekesztésük miatt anélkül, hogy e problémák kiváltó okaival foglalkoznának. Az EU
kormányainak meg kell változtatniuk a romákkal kapcsolatos problémák kezelésével kapcsolatos
megközelítésüket. Ahelyett, hogy arra összpontosítanának, hogy miként lehet megváltoztatni a romákat a
befogadásuk érdekében, a hatóságoknak azt kellene megvizsgálniuk, hogyan válhatnak a társadalmak
minden emberrel, többek között a romákkal és a vándorlókkal szemben befogadóvá. A romák helyzetén
egy intézkedéssel, például a koldulás tilalmával. Ehelyett olyan strukturált szakpolitikákat kell elfogadni,
amelyek a romák szerencsétlen helyzetének az okait célozzák meg, és képesek a romákra létük teljes
összetettségét figyelembe véve hatni.

A romáknak
hiányosságokat. Sajnálatos módon ma továbbra is számos olyan nemzeti tanács, nemzeti ügynökség,
. Ha foglalkoztatnak is romákat ilyen
hivatalban. Ha a romák aktívan jelen lennének ezekben a struktúrákban, akkor az megkönnyítené
részvételüket a helyzetük javítását célzó szakpolitikák megtervezésében, kialakításában és nyomon
követésében.
átalakítani vagy elvetni egy-egy választás és a roma ügyekkel foglalkozó kormány
Az EU-nak ösztönöznie kell a civil társadalmi szervezetek fokozottabb bevonását a romákra irányuló
tesznek a romák életének javítása érdekében: tanári képzéseket és projekteket szerveznek a romákkal
kapcsolatos sztereotípiák ellen; foglalkoztatási szemináriumokat és partnerségeket szerveznek potenciális
munkaadókkal a romák szabályos foglalkoztatásban való részvételének a fokozása érdekében; támogatják
az
tájékoztatják az óvodalátogatás fontosságáról, és segítséget nyújtanak számukra az óvodai díjak
kifizetésében; különféle programokat szerveznek, hogy növeljék az iskolázottságot a roma gyermekek
körében; segítenek a szegény roma családoknak alternatív szállásokat találni roma táborokban, és pénzügyi
tervezéssel és költségvetés-tervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végeznek olyan problémák
megfékezése érdekében, mint például a lakások kifizetetlen bérleti díjak vagy kölcsönök miatti elvesztése;
képviselik azokat, akik a többség szegregációs politikájának áldozatai.
Ugyanakkor annak ellenére, hogy a roma közösséggel kapcsolatos tapasztalataik alapján a civil társadalmi

gyakorlatok egyéb formáival kell szembenézniük, ami megakadályozza számukra a komolyabb aggályok
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felvetését. Gyakran nem veszik figyelembe az általuk elért eredményeket, javaslataikat pedig nem fogadják
el a végrehajtás során. Rendszeresen sokkal több olyan kerekasztal-beszélgetést kellene folytatni, amely
kormányzati hatóságok közötti közös döntéshoz
A civil társadalmi szervezeteknek megbízhatóbb információkra van szükségük az uniós finanszírozáshoz
il társadalmi szervezetek már igénybe vették az uniós
pénzeszközöket projekteik végrehajtásához, sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy vannak
ilyenek és hogy hogyan lehet rájuk pályázni. Ez az információ elengedhetetlen ahhoz, hogy további olyan
kezdeményezésekre lehessen ösztönözni a civil szervezeteket, amelyek a romák érdekeit szolgálják.
Biztosítékokra van szükség annak érdekében, hogy a tagállamok által a roma integrációhoz kapott uniós
pénzeszközöket valóban az adott célra fordítsák. Az egy
Például a pénzeszközök elosztása függhet a
roma gyermekek általános iskolákban való integrálásától, egy-egy osztályban meghatározott számú roma
romák regisztrációhoz való hozzáférését is. A romákat célzó fellépésekre rendelkezésre álló
posztokra, különös tekintettel a roma integráció ösztönzése és a roma egészség védelme terén végzett
felbecsülhetetlen munkájukra. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy bár a finanszírozás fontos, a romák
élethelyzetét nem lehet kizárólag projektek révén megváltoztatni. Noha ösztönözni kell a projektek
finanszírozását, állandó változásokat leginkább jogalkotási vált

jobban fel lehessen hívni a roma közösség problémáira. Sajnos a média gyakran továbbra is olyan színben
kapcsolatos jelenlegi negatív közvélekedést és politikai véleményt. Még mindig gyakori, hogy egyes

ünnepségeken,
a kultúra jobb megismertetése
érdekében.
Az EGSZB 2011önkormányzatok és közösségek összefogásában most egy történelm

eredményeknek lesz a bizonyí

3

3

EGSZB (2011): A roma polgárok társadalmi felruházása és integrációja Európában.
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mindig nem valósult meg, mivel a legtöbbjük helyzetét továbbra is a szegregációs politika alakítja. A 2020
sokat kellene tartalmaznia a
romák befogadásához. Az ajánlások nem feltétlenül kötelezik az önkormányzatokat a problémák kezelésére
irányuló intézkedések megtételére, és ez sok esetben befolyásolja a hatóságok cselekvési hajlandóságát,
különösen mivel néhányan általában tartanak a lakosság negatív reakcióitól. A romák befogadására irányuló
lnie kell. Ilyen módon a stratégiák
naprakészek lehetnek egy-

A szakpolitikák hatékonysága érdekében egyeztetni kell a romákkal és képviseletet kell
biztosítani számukra a politikában és a közszférában. Az olyan kormányzati struktúráknak, mint
amilyenek a romák befogadása céljából létrehozott ügynökségek, roma származású személyeket
is foglalkoztatniuk kell;
A szakp
ezeket nem szabad állandóan változtatni egy-egy új jogalkotó esetén;
során,
társadalmi szervezetek, az önkormányzatok és a kormányzati hatóságok közötti kerekasztalelenge
eredményes végrehajtásának;
pénzeszközöket csak erre a célra használják fel. Az u
odaítélését bizonyos alapelvek betartásához lehet kötni;
céljából;
A romák integrációjával kapcsolatos projekteknek inkább kell ki kell egészíteniük a jogalkotási
döntéshozatalt, és abba beleszólhassanak;
A pozitív kampányok és a média hozzájárulhatnak a cigányellenesség elleni küzdelemhez,
fokozhatják a roma kultúrával kapcsolatos ismereteket és ösztönözhetik a békés együttélést;
kellene tartalmaznia;
fontosságú ahhoz, hogy azok naprakészek lehessenek egy-egy konkrét helyzetben.

Cigányellenesség4

4

További információk: EGSZB-hírek (2018) Az NGO-k és döntéshozók szerint az európai romák továbbra is megkülönböztetéssel és etnikai
profilalkotással szembesülnek.
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A romák jelenleg napi rendszerességgel szembesülnek cigányellenességgel olyan fontos területeken, mint
A romákat és a vándorlókat aránytalanul
sokszor igazoltatják és motozzák meg, továbbá a
-felszerelés.
Ez a helyzet amellett, hogy jogellenes, és veszélyezteti a jogállamiság alapelveit, fokozza a romák által a
Európában szabványos képzést kell nyújtani arr
és jogellenes profilalkotásnak. Néhány tagállamban eleve vannak olyan platformok, amelyek ösztönzik a
civil
. Az uniós finanszírozás
mentes rendfenntartás kialakítása érdekében.
félnek

a

megtorlástól,

másrészt

a

panaszok

kivizsgálásának

mivel az áldozatok
elmaradása miatt. A

etékes hatóságokhoz fordulását. Egyes

Az antiszemitizmus tekintetében hozott intézkedésekhez hasonló intézkedésekre van szükség a
népesség körében, úgy, ahogy az az antiszemitizmus esetében is történik. Az utóbbival kapcsolatos
valamint a jelenlegi szakpolitikáknak az aktuális helyzethez való igazítását. A cigányellenességnek
intézkedések keretében. A jelenlegi helyzetben egyes ilyen intézkedések nem veszik figyelembe a nemzeti
romain
elfogadottsága és fokozódása aggasztó méreteket ölt egyes országokban, különösen a politikai szférában és
dekképviselet és kutatás.

iránymutatások formájában kell elkészíteni. Most még inkább elengedhetetlen, hogy a cigányellenességre
összpontosítsunk, tekintettel arra, hogy az még fokozódik is a Covid19-világjárvány kapcsán, amely egyes
országokban különösen a roma közösségeket érintette, bizonyos esetekben pedig a roma lakosságot
vádolták a vírus terjedése miatt. Újabb és újabb jelentések születtek arról, hogy miként hajtottak végre

intézkedések révén.
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pedig kriminalizálni kell;

amelyek valóban megfelelnek a jelenlegi helyzetnek;
Figyelembe véve ter

-világjárványt, a cigányellenességnek

stratégiában.
Oktatás5
Átfogó stratégiára van szükség a roma gyermekek oktatáshoz való hozzáférésének megkönnyítéséhez,
aminek magában kell foglalnia fejlett pedagógiai programokat, közösségi alapú megközelítéseket, valamint
felzárkóztatási mechanizmusokat.
i integrációjának
megkönnyítése szempontjából. Ennek ellenére néhány országban továbbra is magas a speciális iskolákba
jogait, akiket számukra hátrányos m
-e beíratni, a mentális fogyatékosság
felmérésére szolgáló eszközöknek pedig meg kell felelniük a legfrissebb orvosi és tudományos normáknak,
sek végrehajtását nem szabad akadályozni, különös tekintettel arra, hogy
ell nyújtani azok miatt a
hátrányok miatt, amelyeket kénytelenek voltak megtapasztalni.
Minden tagállamban olyan szakpolitikákra van szükség, amelyek segítségével a korai iskolai lemorzsolódás
kockázatának kitett gyermekeket, például a roma gyermekeket a l

gyakorlatok és a megkülönbözt
iskolai szegregáció szempontjából. Segíthetnek a korai iskolaelhagyók arányának csökkentésében azáltal

5

További információk: EGSZB-meghallgatásokról szóló hírek (2018) Inclusive education and tailored approaches can help combat poor
educational outcomes for Roma [Inkluzív oktatás és egyénre szabott megközelítések segíthetnek a romák gyenge oktatási eredményeivel
szembeni küzdelemben].
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is, hogy részt vesznek olyan iskola utáni programok létrehozásában, amelyek oktatás és mentorálás útján
próbálnak jobb iskolai eredményeket biztosítani.
A korai iskolaelhagyást ágazatközi megközelítéssel kell kezelni, amely magában foglal a lakhatásra, az
egészségre és a szegénység csökkentésére irányuló intézkedéseket, mivel ezek mind kihatnak a roma
gyermekek iskolába járására. Számos roma gyermeket arra kényszerítenek életkörülményei, hogy
gondoskodjanak a családjukról, ezért munkavállalás céljából el kell hagyniuk az iskolát.

E gyermekek bizonytalan lakhatási
feladatok elvégzését. Sok roma még mindig szegregált gettókban és táborokban él, romos, túlzsúfolt
zetük pedig
semmiképpen sem ösztönzi az iskola utáni tanulást. Ezeknek a táboroknak egy része nem áll
összeköttetésben közlekedési hálózattal, vagy túl messze van a városközponttól, így a roma gyermekek a
mindennapi iskolai oktatásban vagy csak részben, vagy egyáltalán nem vesznek részt. A Covid19világjárvány tovább rontotta a roma gyermekek oktatásban való teljes részvételre vonatkozó esélyeit, és
Amellett, hogy sok roma család nem engedheti meg magának azokat az informatikai eszközöket, amelyek
táborok elhelyezkedése nem mindig biztosítja az internetkapcsolatot6.

folytatott munka azonban nem korlátoz

rendelkeznie kell.
Növelni kell a roma isko
amelyeket e poszt bevezetése után különféle iskolákban tapasztaltunk. Néhány országban ezeknek a
látogatását,
felbecsülhetetlen munkát végeztek az oktatók körében a romákkal kapcsolatos ismeretek terjesztésében,
oktatási tevékenységeket szerveztek az iskolákban a cigányellenességgel kapcsolatos ismeretterjesztés
érdekében, megkönnyítették a párbeszéde
ösztönözték.
A romákkal és más kisebbségekkel kapcsolatos információknak a tanterv részévé kell válniuk, hogy
ól. A roma kultúra
A roma kultúra jelenleg általában nem szerepel az
6

További információk: az EGSZB nyilatkozata (2020):
jelentés 15. oldalán is).
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iskolai tantervekben. A kultu
irányulnia, hanem az oktatókra és az iskola vezetésére is, akiknek ezzel kapcsolatos képzésben kell
részesülniük.

Az

intézményi

szegregációval

szembeni

intézkedéseknek

és

a

felzárkóztatási

képezniük;
vizsgálatokat, amelyek célja annak megállapítása, hogy egy gyermeket speciális iskolába kell-e
beíratni;
A civil társadalmi szervezeteket be kell vonni a korai lemorzsolódás csökkentésének érdekében
tett intézkedésekbe;
megközelítésre van szükség, amely kiterjed a lakhatásra, az egészségügyre és a szegénységre is;
Ezeknek a táboroknak az állapota és ott a hálózati összekapcsoltság hiánya befolyásolja a roma
gyermekek iskolai eredményeit, a jelenlegi világjárvány pedig még jobban befolyásolja az
oktatásban való részvételüket;
elérni, és
A roma kultúrával és a más kisebbségekkel kapcsolatos információknak a tanterv részévé kell
válniuk.

Foglalkoztatás7
Az oktatás és a foglalkoztatás szorosan kapcsolódik egymáshoz. Egyes felmérések, például az EU-MIDIS II
kilátásokhoz8, ennélfogva a formális és a nem formális oktatáshoz való hozzáférés támogatása
Noha vannak a romákra irányuló képzési és oktatási projektek, ezek nem mindig eredményeznek valódi
s szakpolitikai intézkedésekbe,
és nem kapcsolódnak azokhoz. Ezért elengedhetetlen, hogy a szóban forgó projekteket nyomon kövessék
a kívánt célok elérése érdekében. A tagállamoknak ösztönözniük kell a vállalkozások szorosabb bevonását
ezekbe a projektekbe, különösen helyi szinten. A romákra irányuló foglalkoztatási programoknak
szociálpolitikát lehessen ösztönözni, amely valóban képes kezelni a romák problémáit. A tagállamoknak
fontolóra kell venniük a szociális vállalkozások fejlesztésének támogatását is, hogy a romák számára
7

További információk: EGSZB-meghallgatásokról szóló hírek (2019) Structural antigypsyism and poor education are main adversaries of
nségei].

8

Válogatott eredmények (2016).
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A romák számára
tenni azokat az engedélyeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy bizonyos
informális és nem formális környezetben elsajátított készségek érvényesítését célzó módszerek
kidolgozása, különös tekintettel a romákra, akik a körülmények folytán nem mindig tudják befejezni a

Sok roma csak nehezen tud ösztöndíjhoz jutni, hogy folytathassa a tanulást. Az oktatás és a foglalkoztatási
kilátások hiánya miatt egyes romák vállalkozni szeretnének, de azzal kell szembesülniük, hogy nem
rendelkeznek a saját vállalkozás indításához szükséges készségekkel és mikrohiteleszközökkel. Az uniós
pénzeszközök azzal segíthetnek ebben a tekintetben, hogy támogatják a romákat szövetkezetek
létrehozásában és a mikrohitelhez való hozzájutásukban.
Az uniós pénzeszközöknek olyan projekteket kell biztosítaniuk, amelyek segítik a romákat a rendezett

romák problémája év
nehézségekre, amelyeket ez a helyzet a romák foglalkoztatásba való bejutása szempontjából teremt. A
bizonyítványok hiánya mellett a romák foglalkoztatási kilátásait az a tény is akadályozza, hogy továbbra is
Bár a legtöbb vállalkozás alkalmaz
megkülönböztetésellenes intézkedéseket, ezek a gyakorlatban ritkán hatékonyak. Ismeretterjesztésre van
szükség a vállalatok
küzdelemmel kapcsolatos intézkedésekkel kell támogatni. A pozitív megkülönböztetés fontos eszköz lehet
a foglalkoztatott romák számának növelésében, és a roma alkalmazottakat foglalkoztató munkaadók
számára adójóváírást lehet felajánlani. Az új ifjúsági garanciát szintén naprakésszé kell tenni, és egy részét
való hozzáf
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ezért biztosítaniuk kell a vállalkozások bevonását;
szociálpolitikákat kell elfogadni;
A szociális vállalkozások fejlesztése, az egyes engedélyek megszerzéséhez szükséges bürokrácia

megoldására, mivel rendezetlen jogállásuk befolyásolja a rendszeres foglalkoztatással
kapcsolatos kilátásaikat;
ellenességgel szembeni
intézkedések, valamint a pozitív megkülönböztetéssel kapcsolatos intézkedések
hozzájárulhatnak a romák foglalkoztatási rátájának javításához;
Az új ifjúsági garanciának kifejezetten a romák számára kiigazított intézkedéseket kell
tartalmaznia.

Lakhatás
Fontos az elfogadható minimumszabályok kidolgozása a lakhatás területén: többek között az ivóvíz-, a
villamosenergia-ellátás, a csatornázási és a szennyvízlétesítmények szempontjából. Ez különösen akkor
fontos, ha figyelembe vesszük az egyes távoli és elzárt környékeken fennálló jelenlegi helyzetet, ahol a
romák túlzsúfolt házakban vagy konténerekben élnek. Ezek a feltételek rendkívül nagy kihívást jelentenek
ás és a kézmosás fenntartására,
e közösség nyomasztó helyzetét.
A táborokban való élet nem csak azért nehéz, mert a higiénia általános hiánya és az elégtelen szolgáltatások
nyilvánvaló kellemetlenségeket és veszélyeket okoznak. Egy roma tábor lakcímként való feltüntetését a
a táboroknak a városoktól
foglalkoztatási és oktatási kilátásait is.
Politikákat kell kidolgozni annak érdekében, hogy a romák kikerülhessenek a táborokból és más szegregált
okban élhessenek. A családok különféle közösségi otthonokban,
nem lehet a megoldás része. A táborok kérdését sem lehet kényszerkilakoltatásokkal kezelni, különösen a
téli hónapokban nem. Ehelyett egy jól szervezett, az érintettek bevonásával kidolgozott tervre van szükség,
A romáknak
biztosított lakásoknak nem távoli és elkülönített területeken kell elhelyezkedniük, hanem olyan területeken,
amelyeket a közlekedési hálózathoz kapcsoltak, hogy a romák könnyen eljuthassanak a munkahelyekre és
az oktatási intézményekbe. Különösen fontosak a szociális lakásokba törté

közösségi integrációját.
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jussanak. Néhány tagállamban sikeres projekteket hajtottak végre, amelyek során a romák mikrohitelek
segítségével aktívan részt vettek saját házuk felépítésében, így szerezve saját lakást.
lakhatása kapcsán is. Egyedi szakpolitikákra van szükség a lakóhelyi kirekesztés felszámolására, különös
tekintettel a romákkal szemben akkor tanúsított megkülönböztetésre, amikor bérlakást keresve az
A vándorlók is megkü
igényel. A vándorlók nehezen jutnak jelzáloghitelhez, ha mozgó otthont kívánnak vásárolni, és gyakran
hogy mobilházuk irányítószáma
egy táborhelyhez tartozik. Gyakran nehezen találnak olyan lakókocsi- és
vándorlószervezetekkel együt
-parkolók hálózatát. Noha ez
- és vándorlószervezetek e
a hivatalos lakókocsiparkolókat autópályák vagy hulladéklerakók melletti területeken hozták létre, ahol az emberek
nyilvánvalóan nem szívesen telepedtek le.
Meg kell határozni lakhatásra vonatkozó elfogadható minimumszabályokat;
kség van olyan szakpolitikákra, amelyekkel biztosítható, hogy a romák táborok

Elengedhetetlen a szociális lakásokba való beruházás;
hajtani. Politikákat kell kidolgozni a lakóhellyel kapcsolatos kirekesztés megszüntetésére;
Szakpolitikákra van szükség a vándorlók által tapasztalt megkülönböztetés eredményes
leküzdése érdekében, többek között a mozgó otthonok megvásárlását célzó jelzáloghitelekhez
jutás és a mozgó otthonok biztosítása céljából;
A roma- és vándorlószervezeteket be kell vonni a hivatalos lakókocsi-parkolók kialakításába.

Egészség9
1.1. Egészséggel kapcsolatos általános ajánlások
szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. A háziorvosok alkalmanként a hivatalos lakcím hiánya miatt
tagadják meg a vándorlók kezelését. A civil társadalmi szervezetek és a közegészségügyi szervezeti

9

További információk: EGSZB-meghallgatásokról szóló hírek (2018): The situation of Roma people in relation to health and their access to

[A romák egészséggel és egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel
kapcsolatos helyzete továbbra is súlyos, állapította meg egy EGSZB-meghallgatás].
healthcare is still dire, EESC hearing reveals
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nem rendelkeznek hivatalos lakcímmel. A tagállamoknak el kell kötelezniük magukat az egészségügyi
s biztosítottak legyenek.
A
szolgáltatásokhoz, terjeszthetik az egészségügyi információkat, és figyelemmel kísérhetik az egyes
egészségügyi problémákat a roma közösség körében.
z átlagos

és becsmérléssel szembesülnek, amikor egészségügyi ellátást kapnak. A

10

területeken él

. Különösen a fiatal tizenéves anyák számára ajánlottak az olyan
emcsak a fiatal anyák számára adhatnak

komolyan fontolják meg az iskolába való visszatérést ahelyett, hogy teljesen abbahagynák a tanulást.

A civil társadalmi szervezeteknek és a közegészségügyi szervezeti egységeknek együtt kell
kell kezelni a vándorlókat hivatalos lakcím hiányában;
Az egészségügyi ellá
kell lennie;

A tizenéves anyák otthonlátogatásával kapcsolatos programokra lenne szükség, hogy arra
.

10

EGSZB-vélemény (2018):

.
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1.2 A roma közösség helyzete és a Covid19-világjárvány: az EGSZB nyilatkozata

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és a romák befogadásával foglalkozó tanulmányozó
szót a marginalizált közösségek, köztük a romák

tov

-világjárvány

országaik teljes lakosságáról, többek között a roma köz
Európában sok roma már túl régóta él nyomorban, és fennáll az a veszély, hogy helyzetük fokozatosan
kontrollálhatatlanná válik, ami nyomasztó következményekkel jár e közösség tagjai számára. Sokan
túlzsúfolt táborokban élnek, ahol nincs hozzáférés folyó vízhez, ezért rendkívül nehéz betartani a fizikai
apcsolat és a szükséges
hardver hiányában a roma gyermekek nem vehetnek részt az iskolák által a bezárás során szervezett online
oktatási tevékenységekben. Amellett, hogy kiesnek az oktatásból, a roma gyermekek jelenleg
élelmiszerhiánnyal is szembesülnek,
meleg étkezésre.
tudja más módon ellátni a családját tekintettel a szabályos munkára való jelentkezés során tapasztalt
diszkriminációra. A mozgás korlátozása miatt ezeket a feladatokat immár nem tudják ellátni. Mivel nem
tudnak pályázni a munkanélkülimunkavállalók létfenntartásának biztosítására létrehozott egyéb rendszerekre, tovább mélyül a
szegénységük. Ugyanakkor egyre fokozódik a cigányellenesség, mivel egyes régiókban a romákat vádolják
a vírus terjesztésével, és így még több ellenségességgel szembesülnek, mint korábban.
A különféle szervezetek által a roma közösségek aktuális világjárvány során fennálló nyomasztó
jobban kövesse nyomon a romák helyzetét a tagállamokban. Sü
intézkedések alkalmazása során vegyék figyelembe a roma közösség sajátos életkörülményeit.
Szorgalmazzuk a tiszta és biztonságos vízellátáshoz való hozzáférés garantálását, hogy be lehessen tartani
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körülmények között lakó roma közösségek számára, hogy megfel
szabályait. A romák számára a lakóhelyük szerinti tagállamban ugyanúgy biztosítani kell az egészségügyi
ellátáshoz, az orvosi vizsgálatokhoz, a maszkokhoz és a kezelésekhez való hozzáférést, mint minden más
polgá
megkülönböztetést alkalmazni etnikai hovatartozás vagy lakcím alapján.

figyelembe veszik-e a romák helyzetét és nehézségeit. E tekintetben fontosnak tartjuk a folyamatos
párbeszédet a roma közösségek és a roma szervezetek
álló nehézségeket. A civil társadalom szószólójaként az EGSZB elkötelezett amellett, hogy megkönnyítse
ezt a párbeszédet, hogy elérjük a jelenlegi válság legkiszolgáltatottabb csoportjait.
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