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Pressemeddelelse fra FRA/UNDP 

Wien/ Bratislava, den 23. maj 2012 

Nye undersøgelser viser, at romaer stadig marginaliseres 

Mange romaer er stadig udsat for forskelsbehandling og social udstødelse i 
EU. Det fastslår en ny rapport, der er offentliggjort i samarbejde med Det 
Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og FN's 
Udviklingsprogram (UNDP). Situationen for romaer er i gennemsnit værre end 
situationen for ikke-romaer, der bor i nærheden. Rapporten er baseret på to 
undersøgelser om den socioøkonomiske situation for romaer og ikke-romaer i 
samme naboskab i 11 EU-medlemsstater og i europæiske nabolande. 
 
"Disse undersøgelsesresultater tegner et dystert billede af situationen for romaer i de 

11 undersøgte EU-medlemsstater,” siger FRA's direktør Morten Kjærum: 

“Forskelsbehandling og sigøjnerhad er stadig et problem. Resultaterne viser, at det 

er nødvendigt med en hurtig og effektiv indsats, navnlig for at sikre, at romaerne får 

bedre adgang til uddannelse. Dette er afgørende for, at deres fremtidige potentiale 

kan udnyttes, og vil give unge romaer de kvalifikationer, der kræves for at komme ud 

af den onde cirkel med forskelsbehandling, udstødelse og fattigdom.”  

 

Rapporten viser, at i de 11 EU-medlemsstater som er omfattet af undersøgelsen, er 

romaernes situation, når det gælder beskæftigelse, uddannelse, boligforhold og 

sundhed i gennemsnit dårligere end for ikke-romaer, der bor i nærheden. Romaerne 

oplever fortsat forskelsbehandling og har ikke tilstrækkeligt kendskab til de 

rettigheder, de er garanteret ifølge EU-lovgivningen.  

 

Nogle af de vigtige resultater: 

• Blot 15 % af de unge romaer i undersøgelsen har gennemført en almen 

gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse. De tilsvarende tal for 

majoritetsbefolkningen som bor i nærheden, er over 70 %.  

• I gennemsnit har under 30 % af romaerne i undersøgelsen lønnet 
beskæftigelse. 

• Omkring 45 % af romaerne i undersøgelsen lever i husstande, hvor mindst én 
af følgende faciliteter ikke er til stede: indendørs køkken, toilet, bad eller 
elektricitet. 

• I gennemsnit bor ca. 40 % af romaerne i undersøgelsen i husstande, hvor 

mindst ét medlem har måttet gå sulten i seng mindst én gang i løbet af den 

seneste måned, fordi der ikke var råd til at købe mad. 
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"Det partnerskab, der er udviklet blandt fire internationale organisationer [FRA, 
UNDP, Verdensbanken og Europa-Kommissionen] i løbet af denne undersøgelse, 
sender et stærkt budskab: De udfordringer, som romabefolkningen står over for, er 
så alvorlige, at de kræver en samordnet indsats. Denne publikation er et eksempel 
på, at sådanne fælles og koordinerede tiltag kan lade sig gøre, og at de giver 
resultater,” siger Andrey Ivanov, politisk rådgiver, der beskæftiger sig med 
menneskelig udvikling og integration af romaer ved UNDP. 
 
Undersøgelserne har dokumenteret situationen i jordhøjde. Resultaterne giver 
politiske beslutningstagere den tilstrækkelige dokumentation til at udforme effektive 
politiske foranstaltninger, der er målrettet situationen. Undersøgelsesresultaterne 
ligger til grund for Europa-Kommissionens meddelelse om romaer, som også vil blive 
fremlagt i Bruxelles den 23. maj 2012. 
 
The report: The situation of Roma in 11 EU Member States – Survey results at a glance.  

Press release and media memo – EN and other EU languages. 

Also available in FR and DE .   

 
Bemærkninger til redaktørerne: 
 

• I FRA's og UNDP's undersøgelser blev der interviewet i alt 22 203 romaer og 
ikke-romaer, og dermed indsamlet oplysninger om 84 287 medlemmer af 
husstande i Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Frankrig, Grækenland, 
Ungarn, Italien, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Spanien. Der blev 
gennemført personinterview hos romaer og ikke-romaer, som bor i nærheden 
af hinanden, hvilket indebærer, at forholdene hvad angår infrastruktur og 
arbejdsmarked er ensartede. 

• Denne rapport præsenterer de første undersøgelsesresultater, som er baseret 
på en analyse af en lille del af de tilgængelige oplysninger, der senere vil blive 
offentliggjort i tematiske rapporter. Denne og kommende undersøgelser vil 
give beslutningstagerne den dokumentation, de skal bruge for at udforme 
effektive foranstaltninger, som understøtter Europa-Kommissionens 
meddelelse af april 2011 om en EU-ramme for de nationale strategier for 
integration af romaer frem til 2020. Kommissionen bad i sin meddelelse FRA 
om fortsat at overvåge situationen og samarbejde med EU's medlemsstater 
ved at bidrage til at iværksætte robuste overvågningsmekanismer, således at 
der kan foretages sammenlignende målinger af udviklingen over tid.  

• Begge undersøgelser var baseret på et fælles spørgeskema. 

• FRA's undersøgelse fokuserede på menneskerettighedsaspektet, f.eks. 
forskelsbehandling og oplysning om rettigheder. FRA vil gennemføre 
yderligere to undersøgelser i de kommende år frem til 2020, som skal 
afdække tendenser over tid og på tværs af lande. 
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• Den undersøgelse, som UNDP, Verdensbanken og Europa-Kommissionen 
stod bag, så nærmere på den socioøkonomiske situation for romaer i de 
udvalgte EU-lande og sydøsteuropæiske lande uden for EU. Undersøgelsen 
skaber de grundlæggende rammer for de nye strategier for integration af 
romaer og gør det muligt mere indgående at undersøge dynamikken i 
integrationsprocesserne sammenlignet med 2004, hvor UNDP gennemførte 
en lignende undersøgelse. Det arbejde, som UNDP udførte i partnerskab med 
Verdensbanken, var finansieret af Europa-Kommissionens Generaldirektorat 
for Regionalpolitik, og med midler fra UNDP og Verdensbankens nordiske 
fond for menneskerettigheder (Nordic Trust Fund). 

• EU's medlemsstater har udviklet nationale strategier for integration af romaer. 
De lokale myndigheder bør arbejde sammen med både romaer og ikke-
romaer i deres lokalsamfund om at føre disse planer ud i livet, opbygge tillid, 
udvikle social samhørighed, og bekæmpe forskelsbehandling og had mod 
sigøjnere. 

 
 

For yderligere oplysninger henvises til: 
 
I FRA:  
Blanca Tapia, talskvinde 
media@fra.europa.eu  
Tlf.: +43 1 580 30 642 
 
I UNDP: 
Zoran Stevanovic, Regional Communications Advisor 
Zoran.stevanovic@undp.org 
Tlf.: +42 1 908 729 846 
 
 

 


