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Undersøgelse om romaer og rejsende:
Europa er nødt til at bryde den onde cirkel med fattigdom og
forskelsbehandling af romaer og rejsende
I Vesteuropa — nogle af de rigeste lande i verden — har en fjerdedel af romaer og
rejsende ikke råd til basale fornødenheder såsom opvarmning eller sund mad, og op
til en femtedel af deres børn går sultne i seng, viser resultaterne af den nye
undersøgelse fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA). Den stadig mere
udbredte forskelsbehandling kombineret med tidligt skolefrafald fører også til
manglende jobmuligheder og udbredt fattigdom for mange. Den forventede levetid for
romaer og rejsende er derfor ti år kortere end den forventede levetid for den
almindelige befolkning. Disse resultater bør fremme politiske tiltag på EU-plan og
nationalt plan og støtte politiske beslutningstagere i at arbejde sammen med romaer
og rejsende for at tackle udstødelse og fattigdom.
"Denne rapport blotlægger de rystende hårde betingelser, som alt for mange romaer og rejsende
lever under i dagens Europa," udtaler FRA's direktør, Michael O'Flaherty. "Resultaterne viser
ulighederne allerede inden covid-19 og er en presserende påmindelse om, at regeringerne og
samfundet er nødt til at få brudt den onde cirkel af fattigdom og social udstødelse."
Rapporten om undersøgelsen om romaer og rejsende leverer for første gang sammenlignelige
data om romaernes og de rejsendes erfaringer med grundlæggende rettigheder i Belgien,
Frankrig, Irland, Nederlandene, Sverige og Det Forenede Kongerige. Den fremhæver de
udbredte uligheder, der fastholder fattigdom og udstødelse:






Levevilkår: Over 90 % af de rejsende i Belgien, Irland og Nederlandene siger, at der ikke
er steder nok, hvor de kan bo. Hver fjerde adspurgte roma- og rejsendebarn er fra en
husholdning, hvor der ikke er råd til basale fornødenheder som f.eks. sund mad eller
opvarmning, eller hvor der er problemer med at betale huslejen. Mange sulter, og deres
forventede levetid er ti år kortere end blandt den almindelige befolkning.
Arbejde: Færre romaer og rejsende er i lønnet beskæftigelse sammenlignet med den
almindelige befolkning. Dette varierer fra 15 % i Irland til 50 % i Belgien. For kvinder og
unge er beskæftigelsessituationen særlig svær.
Skolegang: Næsten en tredjedel af forældrene angav, at deres børn er blevet chikaneret
verbalt i skolen, fordi de er romaer eller rejsende. To tredjedele af unge romaer og rejsende
har kun afsluttet 7.-10. klasse.

EU vil snart offentliggøre sin nye strategiske ramme for romaers ligestilling, inklusion og
deltagelse. For at gøre fremskridt opfordrer agenturet EU og medlemsstaterne til at arbejde
sammen med romafolket og de rejsende om at udforme politikker og opstille klare mål for at
skabe:
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Bedre livskvalitet: Medlemsstaterne bør give de rejsende mulighed for at følge deres livsstil
ved at stille tilstrækkelige steder til rådighed, hvor der er ordentlige boligforhold. De bør
undgå tvangsudsættelser, især fordi det påvirker børn, og tilbyde alternative boliger til dem,
der udsættes. De bør også yde social beskyttelse for at forbedre sundhedsplejen, bekæmpe
fattigdom og udrydde sult, især blandt roma- og rejsendebørn.
Bedre beskæftigelsesmuligheder: Medlemsstaterne bør finde måder, som kvinder og
unge kan finde job på gennem f.eks. erhvervserfaring, jobordninger i den offentlige sektor
og bedre adgang til bankkonti.
Mange flere uddannelsesmuligheder: Medlemsstaterne er nødt til at skræddersy
undervisning til romaer og rejsende ved f.eks. at tildele særlige undervisningsassistenter,
tilbyde hjemmeundervisning og fjernundervisning og skabe incitamenter, så de når op på et
højere niveau i skolen. Læseplaner og læreruddannelse bør også modvirke negative
romastereotyper i skolerne.

Undersøgelsen omfattede personlige interviews fra december 2018 til juli 2019 med over 4 500
romaer eller rejsende. Den supplerer tidligere FRA-undersøgelser i ni andre EU-lande.
Få mere at vide ved at kontakte: media@fra.europa.eu/tlf.: +43 1 580 30 642
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