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80% van de Roma nadert armoedegrens
volgens laatste bevindingen enquête
Wijdverspreide ontbering verwoest het leven van de Roma.
Buitengesloten van de maatschappij leven complete gezinnen onder
schokkende omstandigheden, terwijl kinderen met weinig opleiding
schamele perspectieven voor de toekomst hebben, zo toont een nieuw
rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
(FRA). Het rapport analyseert de moeizaam te overbruggen kloof voor
sociale insluiting van Roma in heel de EU en geeft richtlijnen aan
lidstaten die hun integratiebeleid willen verbeteren.
"Het onmiskenbare onvermogen van Europa om de mensenrechten van onze
Roma-gemeenschappen te respecteren is onaanvaardbaar. Armoede,
marginalisering en discriminatie van Europa's grootste minderheid zijn een
ernstige tekortkoming in de wet en het beleid van de EU en haar lidstaten,” zegt
FRA-directeur Michael O’Flaherty. "De publicatie van deze bevindingen biedt een
mogelijkheid om beleidsmakers tot actie aan te sporen en middelen in te zetten
om deze onhoudbare situatie te keren."
Het rapport over de tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en
discriminatie (EU-MIDIS II): Roma – geselecteerde bevindingen laat zien dat:
•

•
•
•
•
•

80% van de ondervraagde Roma het risico loopt onder de armoedegrens te
vallen, dit tegenover een EU-gemiddelde van 17%; verder leeft 30% in
huishoudens zonder stromend water en 46% beschikt niet over een wc,
douche of badkamer in huis;
30% van de Roma-kinderen leeft in een huishouden waar iemand minstens
één maal in de vorige maand naar bed ging met een lege maag;
53% van de jonge Roma-kinderen volgt voorschoolse educatie, dit is vaak
minder dan de helft van het aandeel kinderen van hun leeftijd uit de
algemene bevolking in hetzelfde land;
slechts 30% van de ondervraagde Roma heeft een betaalde baan, dit terwijl
de gemiddelde Europese tewerkstellingsgraad in 2015 70% bedroeg;
41% van de Roma heeft zich de afgelopen vijf jaar gediscrimineerd gevoeld
in alledaagse situaties zoals bij het zoeken naar werk of huisvesting, in de
gezondheidszorg en in het onderwijs;
82% van de Roma is niet bekend met organisaties die hulp bieden aan
slachtoffers van discriminatie.

De enquêteresultaten laten zien dat de lidstaten ondanks hun inspanningen nog
steeds tekortschieten wat betreft het halen van hun integratiedoelstellingen, een
sleutelelement van het 2011 EU-kader voor de nationale strategieën voor
integratie van de Roma. Uit de resultaten blijkt de noodzaak voor:
•

ondersteuning van voorschoolse educatie en geïntegreerd onderwijs
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•
•

betere werkgelegenheidsmogelijkheden en grotere sociale bescherming om
armoede uit te roeien
doelgericht onderwijs en opleiding om specifiek Roma-jongeren en -vrouwen
te helpen bij hun overgang van primair naar secundair onderwijs, en daarna
bij het vinden van werk.

Het rapport is gebaseerd op een enquête uitgevoerd in negen lidstaten van de
Europese Unie, waarin informatie vergaard is uit bijna 8 000 persoonlijke
vraaggesprekken met Roma. Het is onderdeel van de tweede enquête van de
Europese Unie naar minderheden en discriminatie (EU-MIDIS II) van het Bureau
van de Europese Unie voor de grondrechten, in het kader waarvan informatie
werd verzameld over ervaringen met discriminatie en slachtofferschap,
inkomsten en leefomstandigheden bij immigranten en etnische minderheden in
alle 28 EU-lidstaten.
Voor meer informatie zie het persdossier of neem contact op met:
media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
Opmerkingen voor de redactie:
• Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) verstrekt
Europese en nationale beleidsmakers wetenschappelijk onderbouwde
adviezen en draagt zo bij aan een beter geïnformeerd en doelgerichter debat
en beleid over grondrechten.
• Meer informatie over het werk van het Bureau met betrekking tot Roma,
waaronder het project voor lokale betrokkenheid bij de sociale insluiting van
Roma, is online verkrijgbaar. Het Bureau voerde ook een enquête uit onder
Roma in 2008 en 2011.
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