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Nya undersökningar visar att romerna fortfarande marginaliseras
Många romer är än i dag diskriminerade och socialt utstötta i EU. Detta
framgår av en ny rapport som Europeiska unionens byrå för grundläggande
rättigheter (FRA) och FN:s utvecklingsprogram (UNDP) gemensamt har tagit
fram. Genomsnittligt sett har romerna det sämre än icke-romer som bor i
samma område. Rapporten bygger på två undersökningar om den
socioekonomiska situationen för romer och icke-romer i samma grannskap i
11 EU-medlemsstater och i angränsande europeiska länder.
– Dessa undersökningsresultat ger en bister bild av romernas villkor i de 11 EUmedlemsstaterna i dag, säger FRA:s direktör Morten Kjaerum
– Diskrimineringen och antiziganismen lever kvar. Resultaten visar att vi måste
agera snabbt och effektivt, i synnerhet för att se till att romerna får bättre tillgång till
utbildning. Detta är avgörande för att deras framtida potential ska kunna tas till vara,
och kommer att ge unga romer de kunskaper som krävs för att ta sig ur den onda
cirkeln med diskriminering, utstötning och fattigdom, säger Kjaerum.
Rapporten visar att i de 11 EU-medlemsstater som omfattades av undersökningen,
och där större delen av de romska EU-medborgarna bor, är romernas situation när
det gäller sysselsättning, utbildning, boende och hälsa i genomsnitt är sämre än för
icke-romer som bor i samma område. Romerna fortsätter att känna sig
diskriminerade och de är inte tillräckligt medvetna om de rättigheter de garanteras
genom EU:s lagstiftning.
Några av de viktigaste resultaten:
• Bara 15 procent av de unga vuxna romerna i undersökningen har avslutad
teoretisk eller praktisk gymnasieutbildning. Motsvarande siffra för
majoritetsbefolkningen i närområdet är över 70 procent.
• I genomsnitt har mindre än 30 procent av romerna i undersökningen betald
sysselsättning.
• Omkring 45 procent av romerna i undersökningen lever i hushåll där minst en
av följande komponenter saknas: kök inomhus, toalett, dusch eller badkar,
och elektricitet.
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I genomsnitt lever cirka 40 procent av romerna i undersökningen i hushåll där
någon har gått och lagt sig hungrig minst en gång den senaste månaden
eftersom de inte haft råd att köpa mat.

– Det partnerskap som har vuxit fram mellan fyra internationella organisationer [FRA,
UNDP, Världsbanken och Europeiska kommissionen] i samband med den här
undersökningen sänder ut ett starkt budskap: romernas problematiska situation
kräver koordinerade åtgärder. Den här publikationen visar att det är möjligt att vidta
sådana gemensamma och samordnade åtgärder och att de ger resultat, säger
Andrey Ivanov, som är senior policyrådgivare vid UNDP i frågor som rör mänsklig
utveckling och integration av romer.
Undersökningarna dokumenterade situationen ute på fältet. Resultaten ger politiska
beslutsfattare det underlag som behövs för att utforma politiska åtgärder som gör att
man kan komma till rätta med situationen. Undersökningsresultaten har legat till
grund för Europeiska kommissionens meddelande om romerna, vilket också kommer
att presenteras i Bryssel 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 .
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I FRA:s och UNDP:s undersökningar intervjuades sammanlagt 22 203 romer
och icke-romer, och information om 84 287 hushållsmedlemmar i Bulgarien,
Tjeckien, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Polen, Portugal, Rumänien,
Slovakien och Spanien samlades in. Intervjuerna gjordes personligen i
romska och icke-romska personers hem, alla boende i samma grannskap,
vilket innebar att förhållandena vad gäller infrastruktur och arbetsmarknad var
likartade.
I den här rapporten presenteras de första undersökningsresultaten, som
baserar sig på en analys av en liten del av de tillgängliga uppgifterna. Dessa
kommer senare att publiceras i tematiska rapporter. Denna och kommande
undersökningar kommer att ge beslutsfattarna underlag för att utforma
ändamålsenliga åtgärder, som stöd för Europeiska kommissionens
meddelande från april 2011 om en EU-ram för nationella strategier för
integrering av romer fram till 2020. Kommissionen bad i sitt meddelande FRA
att fortsätta bevaka situationen och agera tillsammans med EU:s
medlemsstater genom att bidra till att införa solida övervakningsmekanismer
som kan mäta framstegen över tid på ett jämförbart sätt.
Båda undersökningarna var uppbyggda kring en gemensam grundenkät.
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FRA:s undersökning inriktade sig på frågor som har med mänskliga
rättigheter att göra, såsom diskriminering och medvetenhet om rättigheter.
FRA kommer att genomföra ytterligare två undersökningar under perioden
fram till 2020 för att urskilja trender över tid och mellan länder.
Den undersökning som UNDP, Världsbanken och Europeiska kommissionen
stod bakom var en mer ingående granskning av romernas socioekonomiska
situation i de utvalda EU-länderna och länderna utanför EU i sydöstra Europa.
Undersökningen skapar en grund att bygga de nya strategierna för integrering
av romerna på och gör det möjligt att granska dynamiken hos
integrationsprocesserna i jämförelse med 2004 då UNDP genomförde en
liknande undersökning. Det arbete som UNDP genomförde i partnerskap med
Världsbanken finansierades av Europeiska kommissionens generaldirektorat
för regionalpolitik och med egna resurser från UNDP och Världsbankens fond
för mänskliga rättigheter (Nordic Trust Fund).
EU-medlemsstater har utformat nationella strategier för integrering av romer.
De lokala myndigheterna bör arbeta med både romer och icke-romer i sina
respektive områden för att genomföra dessa planer, bygga upp förtroende,
utveckla social sammanhållning och bekämpa diskriminering och
antiziganism.

Mer information:
Hos FRA: Blanca Tapia, talesperson
media@fra.europa.eu
Tfn +43 1 58030 642
Hos UNDP:
Zoran Stevanovic, regional kommunikationsrådgivare
Zoran.stevanovic@undp.org
Tfn +42 1 908729 846
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