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Pressemeddelelse fra FRA 
Wien/Bruxelles, 29. november 2016 

80 % af romaerne er udsat for fattigdomsrisiko,  
konkluderes det i en ny undersøgelse 

 
Udbredt forarmelse ødelægger romaers liv. Familier lever som udstødte 
under chokerende forhold, mens børn med kun ringe uddannelse går en 
dyster fremtid i møde, viser en ny rapport fra Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA). I rapporten analyseres 
manglerne i inklusionen af EU's romabefolkning med henblik på at 
vejlede medlemsstaterne i deres bestræbelser på at forbedre deres 
integrationspolitikker. 
 
 
"Vores åbenbare uformåenhed i Europa til at leve op til vores 
menneskerettighedsforpligtelser over for romasamfundene er uacceptabel. Den 
grad af afsavn, marginalisering og forskelsbehandling, der gør sig gældende 
blandt Europas største mindretal vidner om alvorlige mangler i de retslige og 
politiske systemer i EU og medlemsstaterne," siger FRA's direktør Michael 
O’Flaherty. "Offentliggørelsen af disse resultater skaber mulighed for at anspore 
beslutningstagere til at skride til handling og koncentrere ressourcerne om at 
afhjælpe denne helt uholdbare situation." 

Den Europæiske Unions anden undersøgelse af mindretal og forskelsbehandling 
(EU-MIDIS II):I henhold til rapporten Romaerne – udvalgte resultater: 
 
• er 80 % af de interviewede romaer udsatte for fattigdomsrisiko 

sammenlignet med et EU-gennemsnit på 17 % lever 30 % i husholdninger 
uden rindende vand, mens 46 % ikke har adgang til indendørs toilet- og 
badefaciliteter  

• går 30 % af romabørnene sultne i seng  
• er 53 % af de yngre børn med romabaggrund skolesøgende, hvilket ofte er 

færre end halvt så mange som deres jævnaldrende blandt den generelle 
befolkning i det samme land  

• er kun 30 % af de adspurgte romaer i lønnet arbejde, sammenlignet med 
70 % af den generelle befolkning i EU  

• har 41 % af romaerne følt sig udsat for forskelsbehandling i hverdagen inden 
for de seneste 5 år, dvs. på områderne for jobsøgning, arbejde, bolig, 
sundhed og uddannelse  

• er 82 % af romaerne ubekendte med organisationer, der yder støtte til ofre 
for forskelsbehandling. 

 
Undersøgelsesresultaterne viser, at trods medlemsstaternes anstrengelser er de 
stadig langt fra at nå de fleste af deres integrationsmål, et nøgleelement i EU-
rammen for 2011 for de nationale strategier for romaernes integration. 
Resultaterne understreger behovet for: 
 
• indlæringsstøtte og integreret skoleundervisning for yngre børn  

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52011DC0173
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:52011DC0173
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• bedre ansættelsesmuligheder og social sikring som led i bestræbelserne på at 
bekæmpe fattigdom 

• målrettet uddannelse og efteruddannelse som led i en særlig indsats over for 
unge og kvinder med romabaggrund, når de går fra grundskolen til en 
ungdomsuddannelse og videre derfra ud på arbejdsmarkedet. 

 
 
Rapporten er baseret på en undersøgelse, hvor der blev indhentet information i 
ni EU-medlemsstater gennem interviews med næsten 8 000 personer med 
romabaggrund. Den er en del af Den Europæiske Unions anden undersøgelse af 
mindretal og forskelsbehandling (EU-MIDIS II), hvorigennem agenturet 
indhentede data om immigranters og etniske minoriteters udsathed for 
forskelsbehandling og viktimisering og deres indkomst- og leveforhold i alle 28 
medlemsstater.  
 
Yderligere oplysninger fås i mediepakken eller ved henvendelse til: 
media@fra.europa.eu/tlf.: +43 1 580 30 642 
 
Bemærkninger til redaktører: 
• Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) yder 

evidensbaseret rådgivning til beslutningstagere på EU-plan og nationalt plan 
og bidrager dermed til en mere informeret og målrettet debat og politik 
vedrørende grundlæggende rettigheder. 

• Få mere at vide om agenturets arbejde med romaer, herunder dets projekt 
vedrørende inddragelse af lokalsamfund i inklusionen af romaer ved at gå 
online. Agenturet gennemførte også romaundersøgelser i 2008 og 2011.  

http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-and-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-and-discrimination-survey
http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/eumidis-II-roma
mailto:media@fra.europa.eu
http://fra.europa.eu/en/theme/roma
http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme
http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme
http://fra.europa.eu/en/publication/2009/eu-midis-data-focus-report-1-roma
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/widespread-roma-exclusion-persists-find-new-surveys

