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Persbericht FRA/UNDP 

Wenen/Bratislava, 23 mei 2012 

Nieuw onderzoek wijst op aanhoudende en wijdverbreide uitsluiting 

van Roma 

Discriminatie en sociale uitsluiting van Roma komt in de hele Europese Unie 

nog altijd veelvuldig voor. Dit wordt gesteld in een recente gezamenlijke 

publicatie van het Europees Bureau voor de Grondrechten (FRA) en het 

Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). In de regel is de 

situatie van Roma slechter dan die van niet-Roma in hun nabije omgeving. Het 

verslag is gebaseerd op twee onderzoeken naar de sociaal-economische 

situatie van Roma en niet-Roma die in dezelfde omgeving wonen in elf EU-

lidstaten en in Europese buurlanden. 

“Deze onderzoeksresultaten geven een somber beeld van de huidige situatie van de 

Roma in elk van de elf onderzochte EU-lidstaten,” aldus FRA-directeur Morten 

Kjaerum. “Er is nog altijd sprake van discriminatie en zigeunerhaat. Uit de resultaten 

blijkt dat snel en doeltreffend optreden geboden is, in het bijzonder voor beter 

onderwijs aan Roma. Dat is cruciaal voor hun ontwikkeling en om jonge Roma de 

vaardigheden bij te brengen die zij nodig hebben om de vicieuze cirkel van 

discriminatie, uitsluiting en armoede te doorbreken.”  

 

Het verslag laat zien dat in de elf onderzochte EU-lidstaten, waar de overgrote 

meerderheid van de tot de Roma behorende EU-burgers woont, de situatie van 

Roma op het gebied van werk, onderwijs, huisvesting en gezondheid gemiddeld 

slechter is dan die van niet-Roma in hun buurt. Roma hebben nog altijd te maken 

met discriminatie en zijn onvoldoende bekend met hun door Europese wetgeving 

gewaarborgde rechten.  

 

Enkele belangrijke uitkomsten: 

• slechts 15% van de ondervraagde jongvolwassen Roma heeft algemeen 

voortgezet of beroepsonderwijs afgerond, tegen ruim 70% van de 

meerderheidsbevolking in hun directe omgeving; 

• van de ondervraagde Roma verricht gemiddeld minder dan 30% betaalde 

arbeid; 

• ongeveer 45% van de ondervraagde Roma maakt deel uit van een 

huishouden waarin minstens één van de volgende voorzieningen ontbreekt: 

een keuken, toilet, douche of bad binnenshuis, of elektriciteit; 
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• gemiddeld maakt circa 40% van de Roma deel uit van een huishouden waarin 

iemand de afgelopen maand minstens eenmaal met honger naar bed moest 

omdat er geen geld was om voedsel te kopen. 

 

“In het kader van dit onderzoek is samengewerkt door vier internationale 
organisaties [FRA, UNDP, de Wereldbank en de Europese Commissie] en hun 
boodschap is duidelijk: de problemen van de Romabevolking zijn zo ernstig dat een 
gezamenlijke aanpak nodig is. Deze publicatie toont aan dat een gecoördineerde 
benadering mogelijk is en resultaten oplevert,” aldus Andrey Ivanov, senior 
beleidsadviseur van UNDP voor sociale ontwikkeling en Roma-integratie. 
 
De onderzoeken geven een gedocumenteerd beeld van de situatie in het veld. De 
uitkomsten reiken besluitvormers het nodige materiaal aan voor het opstellen van 
doeltreffend beleid om verbetering te brengen in die situatie. De 
onderzoeksresultaten zijn verwerkt in de Mededeling van de Europese Commissie 
over de Roma die eveneens op 23 mei 2012 in Brussel wordt gepresenteerd. 
 
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 .   

 

Opmerkingen voor de redactie: 
 

• Voor het onderzoek van FRA en UNDP zijn vraaggesprekken gevoerd met in 
totaal 22 203 Roma en niet-Roma, waarbij informatie is vergaard over 84 287 
leden van huishoudens in Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, 
Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië. De vragen werden 
gesteld in persoonlijke gesprekken bij de respondenten thuis. Roma en niet-
Roma woonden bij elkaar in de buurt en hadden dus te maken met dezelfde 
infrastructuur- en arbeidsmarktomstandigheden. 

• Dit rapport bevat de eerste uitkomsten van de onderzoeken op basis van een 
analyse van een klein deel van de beschikbare gegevens, die in een later 
stadium in thematische rapporten worden gepubliceerd. Deze en toekomstige 
onderzoeken reiken besluitvormers het nodige materiaal aan voor het 
opstellen van doeltreffend beleid en ondersteunen de Mededeling van de 
Europese Commissie van april 2011 over een EU-kader voor de nationale 
strategieën voor integratie van de Roma tot 2020. In die Mededeling verzocht 
de Commissie FRA alert te blijven op de situatie en met de EU-lidstaten 
samen te werken door te helpen bij het opzetten van solide 
monitoringmechanismen waarmee kwantitatieve vergelijking van de 
vorderingen mogelijk is.  

• Voor beide onderzoeken is dezelfde basisvragenlijst gebruikt. 
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• Het FRA-onderzoek was gericht op problemen op het gebied van 
mensenrechten, zoals discriminatie en kennis van rechten. Tot 2020 zal FRA 
nog twee onderzoeken uitvoeren om vast te stellen welke ontwikkelingen zich 
voordoen in de tijd en in de diverse landen. 

• Het onderzoek van UNDP, de Wereldbank en de Europese Commissie betrof 
een meer diepgaande analyse van de sociaal-economische situatie van de 
Roma in de desbetreffende EU-lidstaten en een aantal andere landen in 
Zuidoost-Europa. Het onderzoek biedt uitgangspunten voor de nieuwe 
integratiestrategieën voor Roma en maakt het mogelijk de dynamiek van de 
processen van hun integratie te onderzoeken in vergelijking met 2004, toen 
UNDP eenzelfde onderzoek hield. Het werk dat UNDP heeft verricht in 
samenwerking met de Wereldbank, werd gefinancierd door het directoraat-
generaal Regionaal Beleid van de Europese Commissie, en uit kernmiddelen 
van UNDP en het Nordic Trust Fund van de Wereldbank. 

• De EU-lidstaten hebben nationale strategieën voor Roma-integratie 
ontwikkeld. Plaatselijke overheden zouden die plannen moeten uitvoeren in 
overleg met Roma en niet-Roma in hun gemeenschappen om het vertrouwen 
en de sociale cohesie te bevorderen en discriminatie en zigeunerhaat te 
bestrijden. 

 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Bij FRA: Blanca Tapia, woordvoerster 
media@fra.europa.eu  
Tel.: +43 1 580 30 642 

 
Bij UNDP: 
Zoran Stevanovic, regionaal communicatieadviseur 
Zoran.stevanovic@undp.org 
Tel.: +42 1 908 729 846 

 
 

 


