У Србији живи око 150.000 Рома
У Србији живи 147.604 особе ромске
националности, а највећи број насељен је у региону јужне и источне Србије. Подаци изведени из последњег
пописа становништва говоре да је
највеће учешће Рома у укупном становништву забележено у Костолцу,
Бојнику и Врањској Бањи, а сваки пети Ром живи у Београду.
Просечна старост Рома је око 28
година, што их чини знатно млађима у односу на укупно становништво Србије, које је у просеку
старо 42,2 године, а подаци о фертилитету сведоче да просечна Ромкиња исламског верског опредељења рађа 3,56 деце. Ромски језик, по
сопственом признању, говори 67
припадника ове националне мањине, истакли су Светлана Радовановић и Александар Кнежевић, аутори специјалне публикације „Роми
у Србији", коју је издао Републички
завод за статистику.
Они су на јучерашњој презентацији ове публикације, која представља целовиту и свеобухватну студију о Ромима у Србији, нагласили да од
укупног ромског становништва регистрованог пописом из 2011. године нешто више од трећине њих чине
мигранти, док у месту рођења живи
око 64 одсто Рома. Према доступним
подацима, број регистрованих Рома
на раду или боравку у иностранству

Многи Роми живе у нехигијенским насељима
износио је 9.464 особе 2011. годи-

не, а највећи број њих живи и ради у
Аустрији и Немачкој. Готово трећина
њих тамо ради више деценија.
Подаци о породичном статусу Рома сведоче да је нешто мање од половине њих отишло код матичара,
као и да готово четвртина њих живи
у ванбрачној заједници. Роми и даље представљају етничку заједницу
са највећим уделом неписмених особа чак 15 одсто припадника ромске
заједнице спада у ову категорију, а на
једног неписменог мушкарца долазе
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две неписмене жене. Највећи број Рома готово 60 одсто њих има (непотпуно) основно образовање. Диплому
средње школе поседују 11.552 особе,
а свега 652 Рома има високо и више
образовање. Чак 77 одсто Рома старијих од 14 година није компјутерски писмено.
Више од четвртине ромских домаћинстава преживљава уз помоћ социјалне помоћи државе, а Роми чине и једну трећину свих бескућника
у Србији.
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