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Pressmeddelande från FRA 

Wien den 6 april 2018 

Många romer i EU lever ett liv likt människor i världens fattigare 

länder 

Dålig renhållning, hunger, ungdomsarbetslöshet. Det är några av de 

grundläggande utmaningar som romer i EU står inför i sitt dagliga liv visar den 

senaste rapporten från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. 

I rapporten betonas den bestående ojämlikhet som länge har plågat Europas 

romer i många länder i en av världens rikaste regioner. 

– Antiziganism, från diskriminering till hatbrott, underblåser den onda cirkeln med 

utestängning av romer. Det gör dem till utstötta ur samhället och de behandlas på ett 

stereotypt sätt som är oacceptabelt. Vi måste bryta denna onda cirkel. Så varför inte börja 

med det självklara, det vill säga att se till att var och en av romerna får samma 

möjligheter som andra EU-medborgare, säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty. 

I rapporten A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion (Ett 

bestående problem: antiziganism som ett hinder för integrering av romer) visas att 

medlemsstaterna fortfarande misslyckas med att nå de flesta av sina integrationsmål, 

trots de åtgärder som vidtagits hittills. Detta är en viktig del av EU:s ram för nationella 

strategier för integrering av romer från 2011. Särskilda problemområden är bl.a. följande: 

 Antiziganismen är fortfarande stor, med en av tre romer som offer för trakasserier. 

Medlemsstaterna måste erkänna och övervaka antiziganismen och vidta effektiva 

åtgärder för att bekämpa sådana hatbrott och sådan hatpropaganda. 

 Levnadsvillkoren för romer i EU har inte förändrats mycket mellan 2011 och 2016: 

80 procent av romerna riskerar fattigdom, jämfört med ett genomsnitt i EU på 

17 procent. 30 procent lever i ett hushåll utan rinnande vatten. Deras tillgång till rent 

vatten är ofta på samma nivå som för människor i Ghana och Nepal. Sådana villkor 

undergräver framsteg med utbildning, hälsa och sysselsättning. Detta innebär att 

större ansträngningar krävs för att minska fattigdomen, inklusive att få bort 

segregerade bostäder och ge bättre tillgång till allmännyttiga tjänster som elektricitet 

och vatten och till fler subventionerade bostäder. 

 Utbildningen har förbättrats i vissa medlemsstater men skillnader består. Över 

50 procent av unga romska barn deltar i förskoleverksamhet. Detta är ofta mycket 

färre än för icke-romska barn i deras ålder. Andelen romska barn i EU i 

förskoleverksamhet ligger på liknande nivå som för barn i Puerto Rico. 

Medlemsstaterna ska ge tillgång till utbildning med hög kvalitet, inlärningsstöd för att 

kompensera för de dåliga levnadsvillkor som många romska elever har samt riktat 

stöd på alla stadier i deras utbildning. 

 Ungdomsarbetslöshet: Andelen unga romer i åldern 16–24 år, särskilt kvinnor som 

varken arbetar eller studerar är fortfarande stor jämfört med allmänheten. 

Medlemsstaterna måste öka sysselsättningen, särskilt för unga romer, genom till 

exempel arbetsplatsanknuten utbildning och praktik- och lärlingsplatser. Romer ska 

också få riktad tillgång till hjälp för att starta egna företag. 

Rapporten kommer att bidra till debatten om framtida integrering av romer i EU när EU:s 

nuvarande ram löper ut 2020. I rapporten mäts konsekvenserna av åtgärder som gjorts 

genom åren. Romernas fattigdom sätts också in i ett sammanhang genom jämförelser 
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med andra länder i världen. Detta kommer att hjälpa EU och medlemsstaterna att mäta 

sitt engagemang för FN:s mål för hållbar utveckling.  

För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu / Tfn: (+43) 1 580 30 642 
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