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De situatie van de Roma in elf EU-lidstaten 
Enquêteresultaten in een notendop 

 
 
Het verslag over "De situatie van de Roma in elf EU-lidstaten" beschrijft de eerste cruciale 
bevindingen van twee enquêtes die het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 
(FRA), het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en de Wereldbank 
hebben gehouden met betrekking tot de leefomstandigheden en de ervaringen met 
discriminatie van de Roma en omwonende "niet-Roma" in elf EU-lidstaten. De gegevens 
onderschrijven de inspanningen van de EU-instellingen en de lidstaten om, overeenkomstig 
het EU-kader, empirisch onderbouwde en voldoende gerichte nationale strategieën te 
ontwikkelen voor de integratie van de Roma, teneinde het leven van deze bevolkingsgroep 
daadwerkelijk te veranderen.  
 
Dit is de eerste keer dat er een grootschalig kwantitatief onderzoek is gehouden onder de 
Romabevolking in Frankrijk, Italië en Portugal. Naast deze lidstaten zijn er ook enquêtes 
gehouden in Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje en 
Tsjechië, landen waar grote aantallen Roma leven.  
 
Overheid en samenleving zijn zich bewust van het feit dat Roma worden buitengesloten en 
achtergesteld. Uit de resultaten blijkt dat er sprake is van vergelijkbare en grootschalige 
uitsluitingspatronen in de EU-lidstaten. Er moeten snel doeltreffende maatregelen worden 
genomen om de situatie te verbeteren. Met de hernieuwde inspanningen voor de integratie 
van de Roma kunnen echter alleen duurzame resultaten worden geboekt als de lokale Roma- 
en niet-Romagemeenschappen actief worden betrokken bij inspanningen om meer 
vertrouwen te wekken, sociale cohesie te bewerkstelligen en vooroordelen en discriminatie 
te bestrijden.  
 
De toepassing van nationale beleidsmaatregelen voor de integratie van de Roma moet zich 
concreet vertalen in tastbare en meetbare resultaten, opdat de doelstellingen in het kader 
van de Europese groeistrategie "Europa 2020" werkelijk worden gehaald. In dit 
verband zullen het FRA, het UNDP en de Wereldbank op grond van hun respectieve 
mandaten steun blijven verlenen aan de inspanningen van de EU-instellingen en de lidstaten 
om de situatie van de Roma te verbeteren. 
 
Halverwege de programmeringsperiode en aan het einde van het "Europa 2020-proces" zal 
de FRA-enquête worden herhaald. Gestreefd wordt naar solide en vergelijkbare gegevens 
waarmee op termijn en voor alle landen de tendensen kunnen worden gevolgd, teneinde de 
EU-instellingen en de EU-lidstaten in staat te stellen de gemaakte vorderingen te meten. De 
enquêtes onderbouwen dus de "Europa 2020-doelstellingen" wat betreft het ondersteunen 
van de werkgelegenheid, productiviteit en sociale cohesie in Europa. Daarnaast zal het FRA 
in 2013 beginnen met kwalitatief veldwerk om in nauwe samenwerking met lokale 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1011&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_nl.htm
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gemeenschappen vast te stellen wat bij de uitvoering van nationaal beleid het beste werkt en 
waarom dat zo is. Het FRA zal ook samen met de lidstaten werken aan de ontwikkeling van 
toezichtmethoden en -indicatoren waarmee een vergelijkende analyse kan worden gemaakt 
van de situatie van de Roma in de hele EU. 
 

 

GRAFIEKEN MET DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN  
 

1. Uit alle enquêtes die in de EU-lidstaten zijn gehouden, komt naar voren dat ruim 80% van de 
ondervraagde Roma leeft in huishoudens die in armoede dreigen te vervallen 

Figuur 1: Personen die leven in huishoudens die in armoede dreigen te vervallen (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gemiddeld woont ongeveer 40% van de Roma in huishoudens waar iemand de afgelopen maand 
minstens eenmaal met honger naar bed moest gaan omdat er geen geld was om voedsel te kopen 
Figuur 2: Personen die leven in huishoudens waar iemand in de afgelopen maand minstens eenmaal 
met honger naar bed is gegaan (gegevens uit datapools) (%)  
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3. Gemiddeld meldt minder dan een op de drie Roma in loondienst te zijn 
Figuur 3: Leden van huishoudens tussen de 20 en 64 jaar in loondienst (gegevens uit datapools) – 
exclusief zelfstandigen (%) 
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4. Van de ondervraagde Roma heeft gemiddeld 15% een opleiding in het voortgezet onderwijs afgerond, 
tegen 70% van de niet-Roma 
Figuur 4: Leden van huishoudens tussen de 20 en 24 jaar met ten minste een afgeronde opleiding in het 
algemeen voortgezet of beroepsonderwijs (gegevens uit datapools) (%) 
 

 
5. Ongeveer 40% van de ondervraagde Roma is bekend met wetten die discriminatie van mensen van 
een etnische minderheid bij sollicitaties verbieden  
Figuur 5: Respondenten van 16 jaar en ouder die op de hoogte waren van wetgeving die discriminatie 
van mensen van een etnische minderheid bij sollicitaties verbiedt (gegevens uit datapools)  (%) 
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Het volledige verslag "De situatie van de Roma in elf EU-lidstaten: Enquêteresultaten 
in een notendop" is te vinden op: http://fra.europa.eu  
 
Het werk van het FRA wat betreft de Roma is te vinden op: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/products_en.htm 
 
Nationale strategieën die de Commissie heeft ontvangen: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/    

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het FRA-mediateam: 
 

E-mail: media@fra.europa.eu 
 

Tel.: +43 1 58030-642 

http://fra.europa.eu/
http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/products_en.htm
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