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FRA – Pressmeddelande 
Wien/Bryssel den 29 november 2016 

80 procent av romerna riskerar fattigdom,  
enligt ny undersökning 

 
Stor utsatthet förstör romernas liv. Familjer lever utestängda från 
samhället under chockerande förhållande samtidigt som barn med 
bristfällig utbildning har dystra framtidsutsikter. Det är vad en ny 
rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 
visar. Rapporten analyserar skillnaderna i romernas integrering runt om 
i EU för att vägleda medlemsstater som försöker förbättra sin 
integrationspolitik. 
 
 
– Vår uppenbara oförmåga i Europa att respektera de mänskliga rättigheterna 
för våra romska gemenskaper är oacceptabel. Den utsatthet, marginalisering 
och diskriminering som Europas största minoritet möts av är ett allvarligt 
rättsligt och politiskt misslyckande i EU och medlemsstaterna. Offentliggörande 
av dessa resultat ger en möjlighet att sporra de politiska beslutsfattarna till att 
vidta åtgärder och rikta resurser till att rätta till denna oacceptabla situation, 
säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty. 

Rapporten Europeiska unionens andra undersökning av minoriteter och 
diskriminering (EU-MIDIS II): Romer – utvalda slutsatser visar följande: 
 
• 80 procent av de intervjuade romerna riskerar fattigdom, jämfört med ett 

genomsnitt i EU på 17 procent. 30 procent lever i hushåll utan 
vattenledningsvatten och 46 procent har inte inomhustoalett, dusch eller 
badrum.  

• 30 procent av romska barn bor i husåll där någon går till sängs hungriga 
åtminstone en gång i månaden.  

• 53 procent av de romska barnen går i förskola i genomsnitt i EU. I flera 
länder är andelen romska barn som går i förskola mindre än hälften så stor 
som andelen barn i den allmänna befolkningen.  

• Endast 30 procent av romerna i undersökningen har ett betalt arbete, jämfört 
med EUs anställningsgrad för 2015 om 70 procent.  

• 41 procent av romerna känner att de har diskriminerats i vardagssituationer 
under de senaste fem åren, t.ex. när de söker arbete, på arbetet och när det 
gäller boende, hälsovård och utbildning.  

• 82 procent av romerna känner inte till organisationer som ger stöd till offer 
för diskriminering. 

 
Trots medlemsstaternas ansträngningar visar undersökningsresultaten att de 
fortfarande misslyckas med att nå de flesta av sina integrationsmål, ett viktigt 
inslag i EU:s ram 2011 för nationella strategier för integrering av romer. 
Resultaten understryker behovet av 
 
• inlärningsstöd och integrerad skolundervisning för yngre barn,  
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• bättre anställningsmöjligheter och starkare socialt skydd för att bekämpa 
fattigdom, 

• riktad utbildning och fortbildning för att särskilt hjälpa romska ungdomar och 
romska kvinnor när de går över från grundskoleutbildning till 
gymnasieutbildning och därefter hittar arbete. 

 
 
Till grund för rapporten ligger en undersökning som samlade in information i nio 
av EU:s medlemsstater genom personliga intervjuer med nästan 8 000 romer. 
Rapporten är en del av byråns Europeiska unionens andra undersökning av 
minoriteter och diskriminering (EU-MIDIS II), som samlar in uppgifter om 
immigranters och etniska minoriteters erfarenheter av diskriminering och 
trakasserier och inkomst- och levnadsförhållanden i samtliga 28 EU-
medlemsstater.  
 
Mer information finns i presspaketet. Du kan också kontakta 
media@fra.europa.eu / Tfn: (+43) 1 580 30 642 
 
Meddelande till redaktörerna: 
• Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) tillhandahåller 

evidensbaserad rådgivning till EU och nationella beslutsfattare, och bidrar 
därigenom till mer informerad och bättre målinriktad debatt och politik om 
grundläggande rättigheter. 

• Mer om byråns arbete om romer, inklusive byråns projekt för lokalt 
engagemang för integrering av romer finns på nätet. Byrån gjorde också 
undersökningar om romer 2008 och 2011.  
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