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Persbericht FRA 

Wenen, 6 april 2018 

Veel Roma in de EU moeten leven zoals mensen in armere landen 

Slechte sanitaire voorzieningen, honger, jeugdwerkloosheid – Roma in de EU 

kampen iedere dag met deze elementaire problemen, aldus het Bureau van de 

Europese Unie voor de grondrechten in zijn meest recente rapport. Dit 

onderstreept de hardnekkige ongelijkheid die de Europese Roma in veel landen 

van een van ‘s werelds rijkste regio’s treft. 

“Zigeunerhaat – van discriminatie tot haatmisdrijven – wakkert de vicieuze cirkel van de 

uitsluiting van Roma aan. Dit leidt ertoe dat zij paria’s in de samenleving zijn en worden 

behandeld op een niet te tolereren stereotiepe manier,” stelt FRA-directeur Michael 

O’Flaherty. “We moeten deze vicieuze cirkel doorbreken. Dus waarom zouden wij niet 

eens beginnen met het voor de hand liggende – ervoor zorgen dat iedere Roma dezelfde 

kansen krijgt als andere EU-burgers?” 

Het rapport ‘A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion’ over 

zigeunerhaat als obstakel voor de integratie van Roma, toont hoe lidstaten bij de meeste 

van hun integratiedoelen tekortschieten, ondanks hun inspanningen tot nog toe. Dit is een 

sleutelelement van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de 

Roma uit 2011. Bijzonder zorgwekkende punten zijn onder andere: 

 Zigeunerhaat blijft wijdverbreid: een op de drie Roma is slachtoffer van pesterijen. 

Lidstaten moeten zigeunerhaat erkennen en monitoren, en doeltreffende maatregelen 

nemen om haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen tegen te gaan. 

 De levensomstandigheden van de Roma in de EU zijn tussen 2011 en 2016 

nauwelijks veranderd: 80% van de Roma loopt het risico onder de armoedegrens te 

vallen, tegenover een EU-gemiddelde van 17%. 30% leeft in huishoudens zonder 

stromend water. Hun toegang tot zuiver water is vaak gelijk aan die van mensen in 

Ghana of Nepal. Dergelijke omstandigheden maken voortgang op het gebied van 

onderwijs, gezondheid of werkgelegenheid erg moeilijk. Er zijn grotere inspanningen 

nodig om armoede te bestrijden, bijvoorbeeld door gesegregeerde huisvesting tegen 

te gaan, te zorgen voor een betere toegang tot nutsvoorzieningen als water en 

elektriciteit, en meer sociale huisvesting te realiseren. 

 Het onderwijs is in sommige lidstaten verbeterd, maar er blijven nog lacunes. Ruim 

de helft van de jonge Roma-kinderen volgt voorschoolse educatie. Dit is vaak minder 

dan niet-Roma kinderen van hun leeftijd. Voor wat betreft het aantal kinderen dat 

peutereducatie geniet, liggen de Roma in de EU op één lijn met de bevolking van 

Puerto Rico. De lidstaten zouden toegang moeten verschaffen tot onderwijs van hoge 

kwaliteit, leerondersteuning als compensatie voor de slechte leefomstandigheden van 

veel Roma-leerlingen, alsook doelgerichte ondersteuning in elk onderwijsstadium. 

 Jeugdwerkloosheid: Het aandeel van jonge Roma in de leeftijd van 16 tot en met 

24 jaar, in het bijzonder jonge vrouwen, dat geen werk heeft of onderwijs of opleiding 

volgt, is hoog vergeleken met de algemene bevolking. De lidstaten moeten de 

werkgelegenheid verbeteren, vooral voor jonge Roma, bijvoorbeeld door opleiding op 

de werkplaats, stages en leerwerkplaatsen. Roma zouden ook gerichte hulp moeten 

kunnen krijgen bij het opzetten van hun eigen bedrijf. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/roma-inclusion
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52011DC0173
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52011DC0173
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Dit rapport zal het debat stimuleren over de integratie van Roma in de EU in de periode na 

2020, aangezien het huidige EU-kader in dat jaar eindigt. Het meet de impact van 

bestaande maatregelen in de loop der jaren. Het zet ook de achterstand van Roma af 

tegen de situatie in andere landen over de hele wereld. Dit zal de EU en haar lidstaten 

helpen hun toezeggingen in verband met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de 

Verenigde Naties te meten.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: media@fra.europa.eu / Tel. +43 

1 580 30 642 
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