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Pressmeddelande från FRA 

Wien den 23 september 2020 

Undersökning om romer och resande:  

Europa måste bryta den onda cirkeln av fattigdom och diskriminering 

som drabbar romer och resande 

Resultaten av den nya undersökningen från EU:s byrå för grundläggande rättigheter 

(FRA) visar att en fjärdedel av de romer och resande i Västeuropa, som bor i några av 

världens rikaste länder, inte har råd med basvaror såsom uppvärmning eller hälsosam 

mat och upp till en femtedel av deras barn tvingas gå hungriga till sängs. Utbredd 

diskriminering i kombination med att barn ofta slutar sin skolgång tidigt leder till brist 

på arbetstillfällen och utbredd fattigdom för många. Som ett resultat är romers och 

resandefolks förväntade livslängd tio år kortare än den övriga befolkningens. Dessa 

insikter borde driva politiker inom EU och på nationell nivå att stötta beslutsfattare att 

samarbeta med romer och resande i kampen mot utestängning och fattigdom. 

"Denna rapport avslöjar de chockerande påfrestningarna för många romer och resandefolk i 

Europa idag", säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty. "Dessa människor led redan före covid-

19 av ojämlikhet och dessa resultat måste bli en brådskande påminnelse om att regeringar och 

samhällen behöver bryta den onda cirkeln av fattigdom och social utestängning." 

I undersökningen om romer och resande presenteras för första gången jämförbara data om 

romers och resandes erfarenheter av grundläggande rättigheter i Belgien, Frankrike, Irland, 

Nederländerna, Sverige och Storbritannien. Den belyser den omfattande ojämlikheten som 

vidmakthåller cykler av fattigdom och utestängning: 

 Levnadsvillkor: Drygt 90 procent av resandefolk i Belgien, Irland och Nederländerna uppger 

att det inte finns tillräckligt med plats för dem att uppehålla sig på. Var fjärde barn till romer 

och resande som deltog i undersökningen bodde i hushåll som inte hade råd med basvaror 

såsom hälsosam mat och värme eller som hade svårt att betala hyran. Många går hungriga. 

Och deras förväntade livslängd är tio år kortare än den övriga befolkningens. 

 Arbete: Färre romer och resandefolk har ett betalt arbete jämfört med den övriga 

befolkningen. Skillnaden sträcker sig från 15 procent på Irland till 50 procent i Belgien. För 

kvinnor och ungdomar är situationen särskilt svår. 

 Skolgång: Nästan en tredjedel av föräldrarna uppger att deras barn har blivit utsatta för 

verbala trakasserier i skolan på grund av sin bakgrund. Två tredjedelar av unga romer och 

resande har bara gått färdigt högstadiet. 

EU kommer inom en nära framtid att lansera sin nya strategiska ram för romers jämlikhet, 

inkludering och delaktighet. FRA kommer framöver att uppmana EU och dess medlemsstater att 

samarbeta med romer och resande folkgrupper för att utforma politik och tydliga mål i syfte att: 

 Öka livskvaliteten: Medlemsstater bör göra det möjligt för resandefolk att bejaka sin livsstil 

och tillhandahålla tillräckligt med lägerplatser med anständig inkvartering. De bör undvika 

tvångsavhysningar, i synnerhet eftersom det påverkar barnen, och erbjuda alternativa 

bostäder för dem som vräks. De bör också erbjuda socialt skydd för att förbättra hälsovården, 

minska fattigdomen och utrota hungersnöden, särskilt bland barn till romer och resande.  

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/roma-travellers-survey
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 Förbättra utsikterna för sysselsättning: Medlemsstater bör hitta sätt som gör det möjligt 

för kvinnor och unga att skaffa arbete genom till exempel arbetslivserfarenhet, 

sysselsättningsprogram inom offentliga sektorn och bättre tillgång till bankkonton. 

 Förbättra utsikterna för utbildning: Medlemsstaterna behöver anpassa utbildningar till 

romers och resandes behov, till exempel genom särskilt avsedda lärarassistenter, hem- och 

distansundervisning samt skapa incitament så att de kan nå en högre utbildningsnivå i 

skolan. Läroplaner och lärarutbildningar ska också bemöta negativa stereotyper om romer i 

skolan. 

Undersökningen omfattade personliga intervjuer från december 2018 till juli 2019 med över 

4 500 romer och resande. Den kompletterar tidigare FRA-undersökningar i nio andra EU-länder. 

För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu / Tfn: +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

