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Romernas situation i 11 EU-medlemsstater 

Kort sammanfattning av undersökningsresultaten 
 
 
I rapporten om romernas situation i 11 EU-medlemsstater presenteras de första viktiga 
resultaten av två undersökningar om levnadsvillkor för och erfarenheter av diskriminering 
hos romer och icke-romer i samma område i 11 EU-medlemsstater. Undersökningarna har 
genomförts av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), FN:s 
utvecklingsprogram (UNDP), Världsbanken och Europeiska Kommissionen. Resultaten 
stöder EU-institutionernas och medlemsstaternas ansträngningar att genomföra 
evidensbaserade och målinriktade nationella strategier för integrering av romer, i linje med 
EU:s ram, i syfte att förändra romernas liv till det bättre. 
 
Det är första gången som en storskalig kvantitativ undersökning om den romska 
befolkningen har genomförts i Frankrike, Italien och Portugal. Dessa medlemsstater 
deltog i undersökningen tillsammans med Bulgarien, Tjeckien, Grekland, Spanien, 
Ungern, Polen, Rumänien och Slovakien – länder där det bor många romer. 
 
Att romerna är marginaliserade har det har funnits medvetenhet om både hos regeringarna 
och i samhället i stort. Undersökningsresultaten visar att det finns likartade 
marginaliseringsmönster i stor skala i EU:s medlemsstater. Det krävs snabba och 
effektiva åtgärder för att förbättra situationen. De förnyade ansträngningarna för att integrera 
romerna kommer emellertid bara att ge hållbara resultat om romer och icke-romer i de lokala 
samhällena engagerar sig i att bygga upp förtroende, utveckla social sammanhållning och 
bekämpa fördomar och diskriminering. 
 
De nationella policyerna för integrering av romer måste leda till påtagliga och mätbara 
resultat ”ute på fältet” om vi ska nå målen för EU:s tillväxtstrategi ”Europa 2020”. Inom 
ramen för sina respektive mandat kommer FRA, UNDP och Världsbanken att fortsätta att 
stödja det arbete som EU:s institutioner och medlemsstater gör för att förbättra romernas 
situation. 
 
FRA:s undersökning kommer att upprepas efter halva tiden och i slutet av 
Europa 2020-processen. Syftet är att tillhandahålla solida jämförbara data om tendenser över 
tid och i olika länder för att hjälpa EU:s institutioner och medlemsstater att mäta de framsteg 
som har gjorts. Därför kommer undersökningarna att stödja Europa 2020-målen och bidra till 
sysselsättning, produktivitet och social sammanhållning i EU. Parallellt med detta kommer 
FRA att inleda kvalitativt fältarbete under 2013 i nära samarbete med lokala samhällen, i 
syfte att ta reda på vad som fungerar bäst och varför när det gäller att genomföra nationella 
strategier i praktiken. FRA kommer också att arbeta tillsammans med medlemsstaterna för 
att utveckla övervakningsmetoder och indikatorer som möjliggör en komparativ analys av 
romernas situation i EU. 

http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_sv.htm
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VIKTIGA RESULTAT I DIAGRAMFORM  
 

1. Över 80 % av romerna i de EU-medlemsstater som omfattades av undersökningen lever i hushåll 
som riskerar fattigdom 

Figur 1: Personer som lever i hushåll som riskerar fattigdom  

 
2. I genomsnitt lever cirka 40 % av romerna i undersökningen i hushåll där någon har gått och lagt sig 
hungrig minst en gång den senaste månaden eftersom de inte hade råd att köpa mat 
Figur 2: Personer som lever i hushåll där någon har gått och lagt sig hungrig minst en gång den 
senaste månaden (sammanslagna data)  

 
3. I genomsnitt uppgav mindre än en tredjedel av romerna i undersökningen att de hade betald 
sysselsättning  
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Figur 3: Hushållsmedlemmar i åldersgruppen 20 till 64 år som har betald sysselsättning – 
egenföretagare undantagna – (sammanslagna data) 

 
4. I genomsnitt har bara 15 % av romerna i undersökningen avslutad gymnasieutbildning. Motsvarande 
siffra för icke-romer är över 70 % 
Figur 4: Hushållsmedlemmar i åldersgruppen 20 till 24 år som minst har avslutad teoretisk eller 
praktisk gymnasieutbildning (sammanslagna data) 
 

 
 
 
5. Omkring 40 % av romerna i undersökningen känner till att det finns lagar som förbjuder diskriminering 
av arbetssökande personer som tillhör etniska minoriteter  
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Figur 5: Svarspersoner över 16 års ålder som kände till att det finns en lag som förbjuder 
diskriminering av arbetssökande personer som tillhör etniska minoriteter (sammanslagna 
data) 

 
 
Hela rapporten ”Romernas situation i 11 EU-medlemsstater: Kort sammanfattning av 
undersökningsresultaten” finns på http://fra.europa.eu/  
 
Mer information om FRA:s arbete om romerna finns på: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/roma/roma_en.htm 
 
Nationella strategier som har inrapporterats till kommissionen: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/    

Mer information kan erhållas av byråns informationsansvariga: 
 

E-postadress: media@fra.europa.eu 
 

Tel.: +43 1 58030-642 
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