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Persbericht FRA 

Wenen, 23 september 2020 

Onderzoek onder Roma, Sinti en Reizigers:  

Europa moet de vicieuze cirkel van armoede en discriminatie jegens 

Roma, Sinti en Reizigers doorbreken 

Van de Roma, Sinti en Reizigersdie in in een aantal van de rijkste landen ter wereld 

van West-Europa wonen, , kan een kwart zich geen basisbenodigdheden veroorloven, 

zoals verwarming of gezond voedsel. , Een op de vijf van hun kinderen gaat zelfs 

regelmatig met honger naar bed. Dit komt naar voren uit het nieuwe onderzoek van 

het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (FRA). Wijdverbreide 

discriminatie leidt, in combinatie met voortijdig schoolverlaten, ook tot verminderde 

arbeidskansen en armoede voor velen van hen. Als gevolg hiervan is de 

levensverwachting van Roma, Sinti en Reizigers tien jaar lager dan die van de 

algemene bevolking. Deze bevindingen vragen om een beleidsreactie  op Europees en 

nationaal niveau en zouden beleidsmakers moeten aanmoedigen om samen met Roma, 

Sinti en Reizigers sociale uitsluiting en armoede te bestrijden. 

“Het rapport geeft een schokkend beeld van de ellende die Roma, Sinti en Reizigers vandaag de 

dag in Europa te verduren hebben,” zegt Michael O’Flaherty, directeur van FRA. “De bevindingen 

wijzen op de reeds voor COVID-19 bestaande ongelijkheid waar zij onder lijden, en maken 

duidelijk dat het noodzakelijk is dat overheden en de samenleving de vicieuze cirkel van armoede 

en sociale uitsluiting doorbreken.” 

Het rapport op basis van het onderzoek onder Roma, Sinto en Reizigers bevat voor het eerst 

vergelijkbare gegevens over ervaringen met de grondrechten in België, Frankrijk, Ierland, 

Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het vestigt de aandacht op ongelijkheden op tal 

van terreinen die het moeilijk maken om aan armoede en uitsluiting te ontkomen: 

 Levensomstandigheden: Meer dan 90 % van de Reizigers in België, Ierland en Nederland 

geeft aan dat er in die landen niet genoeg plaatsen zijn waar zij kunnen verblijven. Een op 

de vier kinderen van Roma, Sinti en Reizigers leeft in een huishouden met een zodanig laag 

inkomen dat er geen geld is voor basisbenodigdheden zoals gezond voedsel,  verwarming of 

voor het betalen van de huur. Velen van hen lijden honger. Bovendien is hun 

levensverwachting tien jaar lager dan die van de algemene bevolking. 

 Werk: Roma, Sinti en Rezigers hebben minder vaak betaald werk dan de algemene 

bevolking. De arbeidsparticipatie van die groepen loopt uiteen van 15 % in Ierland tot 50 % 

in België. Voor vrouwen en jongeren is de werkgelegenheidssituatie bijzonder ongunstig. 

 Onderwijs: Bijna een derde van de ouders zegt dat hun kinderen op school worden 

uitgescholden en gepest omdat zij Roma, Sinti of Reiziger zijn. Twee derde van de jonge 

Roma, Sinti en Reizigers heeft alleen lager secundair onderwijs gevolgd. 

De EU komt binnenkort met een nieuw strategisch kader voor Gelijkheid, Inclusie en Participatie 

van Roma. Om hier werk van te maken roept FRA de EU en haar lidstaten op om in samenwerking 

met Roma-, Sinti- en Reiziger-gemeenschappen beleidsmaatregelen te ontwikkelen en duidelijke 

doelstellingen te formuleren met het oog op: 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/roma-travellers-survey
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 Verbeteren van levenskwaliteit: De lidstaten moeten Roma, Sinti en Reizigers de 

mogelijkheid bieden om hun eigen levensstijl aan te houden, door voldoende standplaatsen 

met fatsoenlijke accommodatie ter beschikking te stellen. Zij dienen te voorkomen dat Roma, 

Sinti en Reizigers uit hun huis worden gezet, vooral als kinderen hier de dupe van worden, 

en alternatieve huisvesting te bieden voor uitgezette personen. Tevens dienen zij de nodige 

sociale bescherming te bieden, betere gezondheidszorg  en armoede te verminderen en 

honger uit te bannen, met name onder kinderen in de Roma-, Sinti en Reizigers 

gemeenschap.  

 Bevorderen van arbeidskansen: De lidstaten moeten manieren vinden om vrouwen en 

jongeren in staat te stellen een baan te vinden, door bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen te 

creëren, arbeidsregelingen in de overheidssector op te stellen en te zorgen voor betere 

toegang tot bankrekeningen. 

 Verbeteren van onderwijskansen: De lidstaten moeten zorgen voor onderwijs dat is 

afgestemd op de behoeften van Roma, Sinti en Reizigers, bijvoorbeeld door middel van  

speciale onderwijsassistenten, thuis- en afstandsonderwijs en het stimuleren  van een hoger 

opleidingsniveau. Ook moeten vooroordelen tegen Roma, Sinti en Reizigers worden 

aangepakt in leerplannen en lerarenopleidingen. 

Voor het onderzoek zijn tussen december 2018 en juli 2019  meer dan 4 500 Roma, Sinti en 

Reizigers geïnterviewd, waaronder ruim 700 in Nederland  Het onderzoek vormt een aanvulling 

op eerder onderzoek van FRA naar Roma, Sinti en Reizigers  in negen andere EU-lidstaten. 

Neem voor meer informatie contact op met: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642 

https://fra.europa.eu/en/news/2016/80-roma-are-risk-poverty-new-survey-finds
mailto:media@fra.europa.eu

