FRA-pressemeddelelse
Wien, den 6. april 2018

Mange romaer i EU lever ligesom mennesker i verdens fattigste
lande
Dårlige sanitære forhold, sult, ungdomsarbejdsløshed er de grundlæggende
udfordringer, romaer i EU står overfor i deres dagligdag, fremgår det af den
seneste rapport fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende
Rettigheder. Rapporten sætter fokus på de vedvarende uligheder, Europas
romaer længe har lidt under i mange lande i et af verdens rigeste regioner.
"Fjendtlighed over for romaer — fra diskrimination til hadforbrydelser — giver næring til
en ond cirkel, der fører til udstødelse af romaerne. De ender som socialt udstødte og bliver
behandlet på en stereotyp måde, som er fuldstændig uacceptabel " udtaler FRA's direktør
Michael O’Flaherty. "Vi må bryde denne onde cirkel. Så hvorfor ikke starte med det mest
indlysende, nemlig at sikre alle romaer de samme muligheder som andre EU-borgere?"
Rapporten "A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion" viser, at
trods medlemsstaternes anstrengelser er de stadig langt fra at nå de fleste af deres
integrationsmål. Dette er et nøgleelement i EU-rammen for de nationale strategier for
romaernes integration fra 2011. Områder, der vækker særlig bekymring:








Fjendtlighed over for romaer er stadig meget udbredt. En ud af tre romaer er offer
for chikane. Medlemsstaterne er nødt til at erkende og overvåge fjendtligheden over
for romaer samt træffe effektive foranstaltninger for at bekæmpe denne form for
hadforbrydelser og hadefuld tale.
Levevilkårene for EU's romaer har ikke ændret sig væsentligt i perioden 2011-2016:
80 % af romaerne er truet af fattigdom sammenlignet med et EU-gennemsnit på
17 %. 30 % lever i husholdninger uden rindende vand. Når det gælder adgang til rent
vand er vilkårene ofte på et niveau svarende til Ghana eller Nepal. Disse forhold
undergraver alle fremskridt inden for uddannelse, sundhed eller beskæftigelse. Dette
kræver, at der gøres en større indsats for at mindske fattigdom, herunder afskaffelse
af segregerede boligområder, bedre adgang til det offentlige forsyningsnet som f.eks.
elektricitet og vand samt flere sociale boliger.
På uddannelsesområdet er det blevet bedre i visse lande, men der er stadigvæk et
efterslæb. Over 50 % af de yngre børn med romabaggrund deltager i
førskoleundervisning. Denne procentdel ligger ofte langt under andelen af
jævnaldrende børn uden romabaggrund. Når det gælder førskoleundervisning ligger
tallene for børn med romabaggrund i EU på linje med børn i Puerto Rico.
Medlemsstaterne bør give adgang til undervisning af høj kvalitet, hjælp til indlæring
for at kompensere for de dårlige vilkår, mange romaelever lever under, samt give
målrettet hjælp på alle stadier af deres uddannelse.
Ungdomsarbejdsløshed: Andelen af unge romaer mellem 16-24 år, navnlig kvinder,
som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse er fortsat høj i forhold til folk i
almindelighed. Medlemsstaterne er nødt til at styrke beskæftigelsen, navnlig for unge
romaer, gennem f.eks. uddannelse på arbejdspladsen, praktikophold og lærepladser.
Romaer bør også have målrettet hjælp til at starte egen virksomhed.

Denne rapport vil bidrage til debatten om inklusion af romer fremover, når den
eksisterende EU-ramme udløber i 2020. Den måler virkningen af de eksisterende
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foranstaltninger, der er truffet i løbet af årene. I rapporten ses romaernes afsavn også i
sammenhæng med andre lande verden over. Dette vil hjælpe EU og dens medlemsstater
med at måle deres forpligtelser i forhold til FN's bæredygtighedsmål.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: media@fra.europa.eu/Tlf.: +43 1 580
30 642
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