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FRA:n lehdistötiedote 
Wien/Bryssel, 29. marraskuuta 2016 

 
Uuden selvityksen mukaan 80 % romaneista elää köyhyysuhan 

alla  
 

Laajalle levinnyt köyhyys tuhoaa romanien elämää. Perheet elävät 
yhteiskunnan ulkopuolella järkyttävissä oloissa, ja lapsilla, joiden 
koulutus on vähäistä, on synkät tulevaisuudennäkymät, todetaan 
Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) uudessa raportissa. 
Raportissa analysoidaan romaniväestön osallistamista koskevia 
puutteita EU:ssa ja neuvotaan jäsenvaltioita, jotka pyrkivät 
parantamaan integroitumisen toimintalinjoja. 
 
 
“Se, ettemme selvästikään kykene kunnioittamaan romaniväestömme 
ihmisoikeuksia Euroopassa, ei ole hyväksyttävää. Euroopan suurimman 
vähemmistöryhmän köyhyys, väheksyntä ja syrjiminen osoittavat lainsäädännön 
ja politiikan epäonnistuneen pahoin EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa,” sanoo FRA:n 
johtaja Michael O’Flaherty. “Näiden tutkimustulosten julkaiseminen tarjoaa 
tilaisuuden herättää päätöksentekijät yhteiseen toimintaan ja keskittää 
resursseja sietämättömän tilanteen korjaamiseen.” 

Raportin Second European Union Minorities and Discrimination Survey 
(EU-MIDIS II): Roma – selected findings mukaan 
 
• 80 % kyselytutkimuksen romaneista elää köyhyysuhan alla verrattuna EU:n 

keskiarvoon, joka on 17 %. 30 % elää kotitalouksissa ilman vesijohtovettä, 
ja 46 %:lla ei ole sisä-wc:tä, suihkua tai kylpyhuonetta  

• 30 % romanilapsista asuu kotitalouksissa, joissa yksi tai useampi henkilö on 
joutunut menemään nukkumaan nälkäisenä ainakin kerran viimeisen 
kuukauden aikana 

• 53 % nuorista romanilapsista saa varhaisopetusta, monessa maassa osuus 
on alle puolet valtaväestön saman ikäisten lasten vastaavasta osuudesta  

• vain 30 % kyselytutkimuksen romaneista on ansiotyössä verrattuna EU:n 
keskimääräiseen työllisyysasteeseen, joka on 70 %  

• 41 % romaneista koki tulleensa syrjityksi arkitilanteissa viiden viime vuoden 
aikana, kuten työtä hakiessa, työpaikalla tai asumiseen, terveyteen ja 
koulutukseen liittyvissä tilanteissa.  

• 82 % romaneista ei tiedä, että syrjityksi tulleille on tukijärjestöjä 
ja -palveluja. 

 
Kyselytutkimuksen tulosten mukaan jäsenvaltiot - pyrkimyksistään huolimatta - 
eivät vieläkään ole saavuttaneet suurinta osaa integrointitavoitteistaan, jotka 
ovat keskeinen osa EU:n puitekehystä romanien integraatiota edistäville 
kansallisille strategioille (2011). Tulosten perusteella tarvitaan erityisesti 
 
• tukea varhaisopetuksessa ja integrointia kouluissa  

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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• työllistymismahdollisuuksien parantamista ja sosiaaliturvan lisäämistä, jotta 
köyhyys voitaisiin poistaa 

• kohdennettua koulutusta erityisesti romaninuorten ja -naisten auttamiseksi 
siirtymään peruskoulutuksesta keskiasteen koulutukseen ja apua työpaikan 
löytämiseen. 

 
 
Raportti perustuu kyselytutkimukseen, jossa haastatteltiin henkilökohtaisesti 
noin 8 000 romania yhdeksässä Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Tutkimus on 
osa viraston toista Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskevaa 
tutkimusta (EU-MIDIS II), jossa kerättiin tietoa maahanmuuttajien ja etnisten 
vähemmistöjen syrjintä- ja uhriksijoutumiskokemuksista sekä heidän tuloistaan 
ja elinolosuhteistaan kaikissa EU:n 28:ssa jäsenvaltiossa.  
 
Lisätietoja saa lehdistöpaketista tai ottamalla yhteyttä 
media@fra.europa.eu / Puh. +43 1 580 30 642 
 
Tietoa toimittajille 
• Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) antaa tutkimustuloksiin 

perustuvaa neuvontaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden 
päätöksentekijöille. Näin se edistää kattavampaan tietoon perustuvaa ja 
kohdennetumpaa keskustelua perusoikeuksista ja antaa panoksensa 
perusoikeuksia koskevien toimintalinjojen laatimiseen. 

• Verkossa on lisätietoa viraston romaniväestöä koskevasta työstä, kuten 
osallistumisesta romanien integroimishankkeeseen paikallisella tasolla. 
Viraston kyselytutkimukset ovat keränneet tietoja romaniväestöstä myös 
vuosina 2008 ja 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/publication/2009/eu-midis-data-focus-report-1-roma
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/widespread-roma-exclusion-persists-find-new-surveys

