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Romaernes situation i 11 EU-medlemsstater

Undersøgelsesresultaterne kort fortalt
I rapporten om romaernes situation i 11 EU-medlemsstater præsenteres de første vigtige
resultater af to undersøgelser, som er blevet gennemført af FRA og FN's Udviklingsprogram
(UNDP), Verdensbanken og Europa-Kommissionen. Undersøgelserne ser nærmere på
levevilkårene for og erfaringerne med forskelsbehandling hos romaer og ikke-romaer, som
bor i nærheden af hinanden i 11 EU-medlemsstater. Resultaterne støtter EUinstitutionernes og medlemsstaternes indsats for at gennemføre evidensbaserede og
målrettede nationale strategier for integration af romaer i overensstemmelse med EUrammerne, med det formål at gøre en reel forskel i romaernes liv.
Det er første gang, der er gennemført en omfattende kvantitativ undersøgelse af romabefolkninger i Frankrig, Italien og Portugal. Disse medlemsstater blev undersøgt sammen
med Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Grækenland, Spanien, Ungarn, Polen,
Rumænien og Slovakiet, som alle er lande, hvor der bor mange romaer.
Regeringer og samfund har været opmærksomme på, at romaer er marginaliserede.
Resultaterne viser, at der findes ensartede marginaliseringsmønstre i stor skala i EU's
medlemsstater. Der kræves en hurtig og effektiv indsats for at rette op på situationen. De
fornyede bestræbelser for at integrere romaer vil imidlertid kun skabe holdbare resultater,
såfremt lokalsamfund med romaer og ikke-romaer inddrages i indsatsen for at opbygge tillid,
udvikle social samhørighed og bekæmpe fordomme og forskelsbehandling.
De nationale politikker for integration af romaer skal udmønte sig i håndgribelige og
målbare resultater "i jordhøjde" for at vi kan nå de mål, der er fastsat for EU’s
vækststrategi "Europa 2020". Med dette for øje vil FRA, UNDP og Verdensbanken inden
for deres respektive mandater fortsat støtte EU-institutionernes og medlemsstaternes
bestræbelser på at forbedre situationen for romaerne.
FRA's undersøgelse vil blive gentaget halvvejs i samt i slutningen af "Europa 2020"processen. Formålet er at levere robuste og sammenlignelige data, der måler tendenser over
tid og på tværs af lande og dermed bistå EU's institutioner og medlemsstater med at måle de
fremskridt, der er gjort. Undersøgelserne vil derfor understøtte målene i "Europa 2020"strategien om at fremme beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed i Europa. FRA
vil sideløbende hermed i 2013 lancere kvalitativt feltarbejde i tæt samspil med
lokalsamfund med det formål at identificere "hvad der fungerer bedst og hvorfor", når det
gælder om at gennemføre nationale strategier i praksis. FRA vil ligeledes arbejde sammen
med medlemsstaterne om at udvikle overvågningsmetoder og indikatorer, der muliggør en
sammenlignende analyse af romaernes situation over hele EU.
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GRAFER OVER NØGLERESULTATER
1.

Over 80 % af romaerne i de EU-medlemsstater, som var omfattet af undersøgelsen, lever i
fattigdomstruede husstande
Figur 1: Personer, der lever i fattigdomstruede husstande

2. I gennemsnit bor ca. 40 % af romaerne i undersøgelsen i husstande, hvor mindst et medlem har
måttet gå sulten i seng mindst én gang i den seneste måned, fordi de ikke havde råd til at købe mad
Figur 2: Personer, der lever i husstande, hvor mindst ét medlem har måttet gå sulten i seng mindst én
gang i løbet af den seneste måned (samlede data)

3. I gennemsnit anførte færre end én ud af tre af romaerne i undersøgelsen, at de havde lønnet
beskæftigelse
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Figur 3: Husstandsmedlemmer mellem 20 og 64 år i lønnet beskæftigelse (samlede data) – ekskl.
selvstændige

4. I gennemsnit gennemførte 15 % af romaerne i undersøgelsen en gymnasieuddannelse. De
modsvarende tal for ikke-romaer er over 70 %.
Figur 4: Husstandsmedlemmer mellem 20 og 24 år, som har afsluttet mindst en teoretisk eller praktisk
uddannelse på gymnasieniveau (samlede data)

5. Omkring 40 % af romaerne i undersøgelsen er bekendt med love, der forbyder forskelsbehandling
mod etniske minoritetsgrupper, når de ansøger om et job.
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Figur 5: Adspurgte personer mellem 16 år og derover, der havde kendtskab til en lov, der forbyder
forskelsbehandling af personer tilhørende etniske minoriteter, når de ansøger om et job (samlede data)

Hele rapporten "Romaernes situation i 11 EU-medlemsstater –
Undersøgelsesresultaterne kort fortalt” findes på: http://fra.europa.eu/
Yderligere oplysninger om FRA’s arbejde om romaerne findes på:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm
Nationale strategier, som er blevet indberettet af Kommissionen:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/
Yderligere oplysninger kan indhentes hos FRA’s informationsansvarlige:
E-mail: media@fra.europa.eu
Tlf.: +43 1 58030-642
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