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Inleiding 

Voor het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is de integratie en inclusie van de 
Romagemeenschap een prioriteit. Het EESC heeft in de loop der jaren een aantal initiatief- en verkennende 

Een betere integratie van de 
 project zijn 

de effecten van relevante Europese wetgeving onderzocht vanuit het perspectief van het maatschappelijk 
middenveld.  

De ervaringen met dit project duiden op de noodzaak om de betrokkenheid bij Roma-aangelegenheden 
verder te verdiepen. Om die reden is na afloop van het project een studiegroep voor de inclusie van de 
Roma ingesteld, die de volgende doelstellingen heeft:  

 Evalueren van de uitvoering van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de 
Roma tot 2020 en van de strategieën van de lidstaten; 

 Bevorderen van de betrokkenheid van vertegenwoordigers van de Romagemeenschap en het 
georganiseerde maatschappelijk middenveld bij Roma-aangelegenheden op EU-niveau; 

 Fungeren als platform voor het identificeren en delen van goede praktijken; 

 Stimuleren van concrete actie op beleidsgebieden waar de Romagemeenschap nog steeds discriminatie 
ondervindt. 
 

De afgelopen jaren (2018-2020) hebben we aanbevelingen voor het kader voor de integratie van de Roma 
voor de periode na 2020 bijeengebracht. Het huidige kader, dat dit jaar zal aflopen, heeft bijgedragen tot de 
ontwikkeling van EU-instrumenten voor de inclusie van de Roma en heeft geleid tot vooruitgang in het 
onderwijs aan Roma. Desondanks blijft de situatie van de Roma precair: in de werkgelegenheidssituatie en 

de toegang tot huisvesting voor Roma is geen verbetering te zien1. Zigeunerhaat neemt weer toe en is een 

probleem dat tijdens de COVID-19-pandemie alleen maar groter is geworden2. Dit heeft ons gesterkt in ons 
voornemen om samen met de betrokken partners de problemen waarmee de Roma te kampen hebben beter 
te begrijpen en kennis te vergaren die kan helpen om het volgende kader te versterken, zodat de broodnodige 
veranderingen tot stand kunnen worden gebracht. 

Het EESC heeft diverse evenementen en activiteiten georganiseerd, waaronder openbare hoorzittingen en 
landenbezoeken, en heeft gewerkt aan een advies over de situatie van Romavrouwen. Zo kon een gesprek 
worden aangegaan met relevante belanghebbenden, waaronder deskundigen op het gebied van de Roma, 
vertegenwoordigers van de Roma en organisaties van het maatschappelijk middenveld. Onze dank gaat 
naar uit naar die gesprekspartners voor het delen van de ervaring en kennis die zij hebben opgedaan tijdens 
hun werk met Romagemeenschappen. De aanbevelingen in dit verslag zijn gebaseerd op de door hen 
verstrekte informatie en kennis. Hun ideeën verdienen het om nadrukkelijk voor het voetlicht te worden 
gebracht, aangezien hun betrokkenheid bij de Roma hen zeer geschikt maken om aanbevelingen te doen 
over beleid en maatregelen die echte integratie en inclusie van deze gemeenschap tot stand brengen. 

                                                           
1  Mededeling van de Commissie (2018) Verslag inzake de evaluatie van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de 

Roma tot 2020. 
2 Verklaring van het EESC (2020) Protecting minorities in these difficult times: the situation of the Roma community (zie ook punt 15 van het 

document). 
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Algemene aanbevelingen 

Het beleid en de maatregelen om de situatie van de Roma te verbeteren zijn over het algemeen goed bekend. 
De politieke wil en de maatschappelijke bereidheid om die uit te voeren ontbreken echter nog steeds. Het 
is niet aanvaardbaar dat de Roma nog steeds de schuld krijgen voor hun lage onderwijsprestaties en sociale 
uitsluiting zonder dat de onderliggende oorzaken daarvan zijn aangepakt. EU-overheden moeten Roma-
aangelegenheden anders gaan benaderen. In plaats van de Roma te willen veranderen zodat ze kunnen 
integreren, zouden de betrokken autoriteiten moeten onderzoeken hoe samenlevingen inclusief voor 
iedereen kunnen worden, ook voor de Roma en Travellers. De situatie van de Roma kan niet worden 
verbeterd door simpelweg algemene strategieën te ontwikkelen zonder die consequent uit te voeren en 
zorgvuldig uitgedachte beleidsmaatregelen toe te passen, zoals een verbod op bedelen. Daarvoor is 
gestructureerd beleid nodig dat de complexiteit van hun bestaan ten volle onderkent en erop gericht is de 
onderliggende oorzaken van hun miserabele situatie weg te nemen. 

Strategieën en mechanismen voor de Roma kunnen niet effectief zijn als de Roma zelf niet worden 
geaccepteerd als gesprekspartners en niet worden geraadpleegd over en betrokken bij het vormgeven van 
hun toekomst, maar er namens hen wordt gedacht en gesproken door deskundigen. De Roma moeten 
worden vertegenwoordigd in het publieke en politieke domein, en het huidige gebrek aan 
vertegenwoordiging moet dringend worden aangepakt. Helaas zijn er nog steeds allerlei nationale raden, 
agentschappen, instanties en andere voor inclusie van de Roma verantwoordelijke overheidsstructuren waar 
geen enkel lid van de Romagemeenschap werkt of bij betrokken is. Wanneer er wel Roma in dienst zijn, 
zijn dat er vaak zo weinig dat ze een minderheid vormen in een team dat geacht wordt de Roma te 
vertegenwoordigen. De actieve aanwezigheid van de Roma in deze structuren zou het gemakkelijker maken 
om hen te betrekken bij de planning, het ontwerp en de monitoring van op hun gemeenschap gericht beleid. 
Continuïteit van beleid is van fundamenteel belang: beleid zou niet voortdurend moeten worden 
heroverwogen, hervormd of afgeschaft na verkiezingen of een wisseling van de wacht in de diensten die 
belast zijn met Roma-aangelegenheden, aangezien dat de geboekte vooruitgang ondergraaft. 

De EU moet zich sterk maken voor een nauwere betrokkenheid van organisaties van het maatschappelijk 
middenveld bij het ontwerpen van op Roma gericht beleid. In verschillende lidstaten leveren 
maatschappelijke organisaties opmerkelijke inspanningen om de levens van Roma te verbeteren: ze 
organiseren lerarenopleidingen, zetten projecten op om stereotype perceptie van de Roma tegen te gaan, 
geven sollicitatiecursussen, gaan partnerschappen aan met potentiële werkgevers om de deelname van 
Roma aan de arbeidsmarkt te verbeteren. Ze helpen kennis over gezondheidszorg onder de Roma 
verspreiden, geven onderwijs aan Romaouders over het belang van voorschoolse educatie en helpen ze om 

kinderen dat naar 
school gaat te verhogen, helpen ze arme Romagezinnen om alternatieve huisvesting voor Romakampen te 
creëren, geven ze voorlichting over financiële planning en budgettering om problemen als uithuiszetting 
wegens huurachterstanden of schulden te voorkomen en vertegenwoordigen ze de stem van een 
gemeenschap die lijdt onder het segregerend beleid van de meerderheid. 

Ondanks de waardevolle aanbevelingen die maatschappelijke organisaties kunnen aandragen op basis van 
hun ervaringen met de Romagemeenschap, worden die middenveldorganisaties in de lidstaten echter maar 
zelden op een behoorlijke manier geraadpleegd. Maatschappelijke organisaties krijgen veelal een krappe 
termijn om te reageren op beleidsvoornemens en stuiten vaak op vooroordelen en afwijzing, waardoor ze 
niet de kans krijgen hun gerechtvaardigde zorgen te uiten. In veel gevallen worden de resultaten die ze 
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boeken niet serieus genomen en worden hun beleidssuggesties van de hand gewezen. Roma-bemiddelaars 
zouden kunnen helpen bij het op regelmatige basis organiseren van rondetafelgesprekken tussen 
vertegenwoordigers van de Roma, maatschappelijke organisaties, gemeenten en overheidsinstanties, die 
concrete kansen zouden moeten bieden voor gemeenschappelijke besluitvorming.  

Maatschappelijke organisaties hebben behoefte aan betere informatie over de toegang tot EU-financiering. 
Hoewel sommige maatschappelijke organisaties die opkomen voor de belangen van de Roma 
gebruikmaken van EU-financiering voor de uitvoering van hun projecten, zijn vele zich niet bewust van de 
beschikbaarheid daarvan en niet bekend met de manier waarop EU-steun kan worden aangevraagd. Deze 
informatie is van essentieel belang voor het bevorderen van initiatieven van maatschappelijke organisaties 
ten behoeve van de Roma. 

Om ervoor te zorgen dat de EU-middelen die zijn bestemd voor de integratie van Roma op de juiste plaats 
terecht komen, moeten er waarborgen worden ingebouwd. De overheidscontrole op de besteding van die 
middelen in de lidstaten zou veel strikter moeten zijn. De verstrekking van EU-middelen aan lidstaten kan 
gebonden zijn aan de voorwaarde dat bepaalde beginselen in acht worden genomen. Zo kan de toewijzing 
van middelen bijvoorbeeld afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat Romakinderen worden 
toegelaten tot scholen, dat elke schoolklas een bepaald aantal Romaleerlingen telt of dat er diensten worden 
opgezet die juridische en sociale diensten aanbieden, waaronder toegang tot inschrijving voor de Roma. In 
het beschikbare budget voor op Roma gerichte acties zou geld moeten worden uitgetrokken voor 
gezondheids- en onderwijsbemiddelaars uit de Romagemeenschap, gezien hun wezenlijke bijdragen aan de 
gezondheid en inclusie van de Roma. Tegelijkertijd dient echter te worden opgemerkt dat financiering 
weliswaar belangrijk is, maar dat de leefsituatie van de Roma niet alleen door middel van projecten kan 
worden verbeterd. Hoewel de financiering van projecten zou moeten worden aangemoedigd, kunnen 
permanente veranderingen vooral worden bereikt via wetswijzigingen, specifiek en controleerbaar 
structureel beleid en bindende wettelijke instrumenten die de bescherming van mensenrechten 
ondersteunen.  

Nauwere samenwerking met de media kan het publieke bewustzijn van de problemen waar de 
Romagemeenschap mee te kampen heeft helpen vergroten. Helaas worden de Roma in de media nog steeds 
frequent verantwoordelijk gehouden voor de problemen waarmee ze te kampen hebben, waardoor het 
negatieve beeld bij het publiek en in de politiek verder verslechtert. Het is nog steeds gebruikelijk dat 
individuele tekortkomingen en criminele daden worden toegeschreven aan etniciteit, hetgeen duidelijk 

festivals, herdenkingsevenementen en andere gelegenheden waar leden van verschillende gemeenschappen 
bijeenkomen en bijdragen aan een constructieve co-existentie in sociaal en cultureel diverse omgevingen, 
zouden moeten worden gestimuleerd en bevorderd om zigeunerhaat te bestrijden en de Romacultuur 
zichtbaarder te maken. 

In 2011 heeft het EESC in zijn advies over het toentertijd nieuwe EU-kader voor de nationale strategieën 

instellingen, regeringen, lidstaten en lokale overheden en gemeenschappen, thans op een historisch keerpunt 
staat: wellicht zal er ten behoeve van de meest buitengesloten en benadeelde etnische groep in de EU nu 
eindelijk een beleid komen dat op een gemeenschappelijke benadering stoelt en zeer waarschijnlijk niet op 
een kostbare mislukking zal uitlopen, maar waarmee er voor de mensen nuttige resultaten zullen worden 
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3 
voor de meeste Roma nog steeds de realiteit is. De strategie voor 

de periode na 2020 zou gericht moeten zijn op de ontwikkeling van bindende strategieën voor de inclusie 
van de Roma in plaats van alleen op het formuleren van aanbevelingen. Aanbevelingen zijn voor lokale 
overheden niet noodzakelijk bindend, wat in veel gevallen van invloed is op de bereidheid van overheden 
om in actie te komen en de problemen met concrete maatregelen aan te pakken, vooral omdat sommige 
overheden bang zijn voor negatieve reacties uit de bevolking. De strategieën voor de inclusie van Roma 
zouden voortdurend moeten worden gemonitord en regelmatig moeten worden geëvalueerd door 
onafhankelijke onderzoekers, deskundigen die bekend zijn met de Romagemeenschap en de Roma zelf. Op 
deze manier kunnen de strategieën gelijke tred houden met de situatie in het veld en verantwoordelijke 
actoren in staat stellen om nieuwe problemen tijdig aan te pakken. 

 

Hoofdpunten: 
 Wil op Roma gericht beleid effectief zijn, dan moeten de Roma worden geraadpleegd en worden 

vertegenwoordigd in het politieke en het publieke domein; overheidsstructuren die speciaal zijn 
opgezet voor de inclusie van Roma zouden Roma in dienst moeten hebben; 

 Continuïteit in het beleid en de uitvoering van beleid is van cruciaal belang, en beleid zou niet 
elke keer dat er een nieuwe regering aantreedt moeten worden gewijzigd;  

 Organisaties van het maatschappelijk middenveld zouden naar behoren moeten worden 
geraadpleegd bij het ontwerpen van op Roma gericht beleid gelet op de onschatbare bijdrage die 
zij kunnen leveren; rondetafelgesprekken tussen vertegenwoordigers van de Roma, 
maatschappelijke organisaties, gemeenten en overheidsinstanties, die concrete kansen bieden 
voor gemeenschappelijke besluitvorming, zijn een absolute voorwaarde voor het boeken van 
vooruitgang en voor een doeltreffende uitvoering van op Roma gericht beleid; 

 Ingebouwde waarborgen kunnen bijdragen tot een goede controle op de besteding van voor dit 
doel gebruikte EU-middelen; de toewijzing van EU-middelen aan lidstaten kan worden 
gekoppeld aan de voorwaarde dat bepaalde beginselen in acht worden genomen;  

 In de begroting zou financiering moeten worden gereserveerd voor gezondheids- en 
onderwijsbemiddelaars uit de Romagemeenschap; 

 Projecten ten behoeve van de Romagemeenschap zouden wetswijzigingen en bindende 
wettelijke instrumenten veeleer moeten aanvullen dan wel ze te vervangen; vertegenwoordigers 
van de Romagemeenschap zouden een stem moeten krijgen in de besluitvorming en er toezicht 
op moeten kunnen uitoefenen; 

 Positieve campagnes en de media kunnen helpen bij de bestrijding van zigeunerhaat, 
bewustmaking van de Romacultuur en het bevorderen van vreedzame co-existentie; 

 De strategie voor de periode na 2020 zou gericht moeten zijn op de ontwikkeling van bindende 
maatregelen en niet alleen van aanbevelingen; 

 Een regelmatige en onafhankelijke evaluatie van de strategieën voor de inclusie van de Roma is 
van essentieel belang om gelijke tred te houden met de situatie in het veld. 

 
 

                                                           
3 EESC (2011): Maatregelen om de zelfredzaamheid en de maatschappelijke integratie van Roma in Europa te bevorderen. 
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Zigeunerhaat4 

Roma hebben dagelijks te maken met zigeunerhaat in belangrijke domeinen als onderwijs, 
werkgelegenheid, huisvesting en wetshandhaving. Roma en Travellers worden onevenredig vaak staande 
gehouden, gefouilleerd en zijn het voorwerp van discriminerende praktijken; zo krijgen ze vaker boetes 
voor kleine overtredingen als de straat oversteken buiten het zebrapad of gebreken aan hun fiets. Dat is niet 
alleen onrechtmatig en in strijd met de basisbeginselen van de rechtsstaat, maar werkt bij de 
Romagemeenschap ook gevoelens van wantrouwen in de politie en andere autoriteiten in de hand. Overal 
in Europa zouden politiefunctionarissen standaard een opleiding over discriminerende politiepraktijken, 
discriminerende wetshandhaving, discriminerende grenscontrolepraktijken en onwettige profilering 
moeten krijgen. Enkele lidstaten beschikken reeds over platforms waar maatschappelijke organisaties en 
politiediensten met elkaar in dialoog kunnen gaan. Deze platforms streven ernaar om leidraden voor het 
omgaan met haatuitingen en discriminatie te ontwikkelen en zouden moeten worden uitgebreid. EU-
financiering kan bijdragen tot de verspreiding van bestaande positieve praktijken op dit gebied met het oog 
op een eerlijke en niet-discriminerende uitvoering van politiewerk.  

Momenteel wordt doorgaans geen aangifte gedaan van haatincidenten, uit angst bij de slachtoffers voor de 
repercussies en ook omdat er vaak niets gedaan wordt met de aangiften. Een doeltreffende handhaving van 
antidiscriminatiewetgeving en het strafbaar stellen van haatzaaiende taal kunnen helpen om slachtoffers 
ertoe te brengen zich uit te spreken en naar de bevoegde autoriteiten te stappen. Sommige lidstaten hebben 

n tegen 
te ondernemen. In de wetgeving zou moeten worden voorzien in onafhankelijke en regelmatige 
beoordelingen van het functioneren van wetshandhavingsinstanties met betrekking tot zigeunerhaat. 

Voor de bestrijding van zigeunerhaat zijn soortgelijke maatregelen nodig als die welke tegen antisemitisme 
zijn genomen. Zoals dat voor antisemitisme reeds gebeurt, zou er systematisch en op regelmatige basis een 
enquête onder de bevolking over zigeunerhaat moeten worden gehouden, waarvan de resultaten zouden 
kunnen worden gebruikt om adequaat beleid ter bestrijding van zigeunerhaat te ontwikkelen en bestaand 
beleid aan te passen aan de werkelijkheid. Zigeunerhaat zou meer aandacht moeten krijgen in de 
beleidsmaatregelen van de lidstaten ter bevordering van sociale inclusie. Zoals de zaken er nu voor staan, 
wordt in die maatregelen geen rekening gehouden met de nationale strategieën voor integratie van de Roma 
en ontberen ze daardoor de Romadimensie. De hoge mate van acceptatie van zigeunerhaat en de toename 
daarvan in sommige landen, met name in het politieke domein en in de wetshandhaving, is zorgwekkend, 
waardoor onafhankelijke rechtsbijstand en onderzoek onmisbaar zijn. 

Zigeunerhaat zou ook een prominente plaats moeten krijgen in de strategie voor na 2020, gekoppeld aan 
concrete maatregelen voor het uitbannen ervan. Die maatregelen zouden de vorm moeten krijgen van 
verplicht op te volgen richtsnoeren voor de uitvoering van de strategie in alle lidstaten. Een sterkere focus 
op zigeunerhaat is nog urgenter geworden gezien de verheviging ervan tijdens de COVID-19-pandemie, 
die Romagemeenschappen in enkele landen hard heeft getroffen terwijl ze in sommige gevallen zelfs de 
schuld hebben gekregen voor de verspreiding van het virus. Dit alles moet worden gezien in het licht van 
het toenemende aantal berichten over de discriminerende en disproportionele wijze waarop 

                                                           
4  Voor verdere informatie, zie het EESC-nieuwsbericht (2018): g discrimination and ethnic profiling, say NGOs and 

policy makers. 
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lockdownmaatregelen zijn toegepast op Romagemeenschappen in kampen en informele woonsettings, 
onder andere middels een zeer sterke politieaanwezigheid op die plekken. 

 

Hoofdpunten: 
 In alle EU-lidstaten zouden politiefunctionarissen een opleiding over discriminerende 

politiepraktijken en onwettige profilering moeten krijgen; 
 Bestaande platforms voor dialoog tussen maatschappelijke organisaties en politiediensten 

zouden moeten worden uitgebreid;  
 Antidiscriminatiewetgeving zou doeltreffend moeten worden gehandhaafd en haatuitingen 

zouden strafbaar moeten worden gesteld; 
 In de wetgeving zou moeten worden voorzien in onafhankelijke en regelmatige beoordeling van 

het functioneren van wetshandhavingsinstanties met betrekking tot zigeunerhaat; 
 Regelmatige enquêtes over zigeunerhaat kunnen dienen als input voor beleid dat daadwerkelijk 

aansluit op de realiteit;  
 Gelet op de opwaartse trend, ook als gevolg van de COVID-19-pandemie, zouden zigeunerhaat 

en de bestrijding ervan een prominente plaats moeten krijgen in de strategie voor na 2020. 
 

Onderwijs5 

Om de toegang van Romakinderen tot onderwijs te vergemakkelijken is een alomvattende strategie nodig, 

mechanismen voor het wegwerken van onderwijsachterstanden moet omvatten. 

Toegang tot reguliere scholen is een cruciale factor voor het bevorderen van de maatschappelijke inclusie 
en de integratie van Roma op de arbeidsmarkt. In sommige lidstaten volgt een groot deel van de 
Romakinderen echter nog steeds bijzonder onderwijs. Dat is altijd een teken van een systematische 
schending van de grondrechten van deze kinderen, die zijn blootgesteld aan vertekenende diagnose- en 
beoordelingsprocedures. Striktere controles van de methoden om te beoordelen of een kind bijzonder 
onderwijs nodig heeft zijn dringend nodig, terwijl de instrumenten die worden gebruikt om verstandelijke 
beperkingen te meten moeten zijn aangepast aan de nieuwste medische en wetenschappelijke normen en 
op regelmatige basis moeten worden getoetst. De uitgevoerde beoordelingen zouden moeten worden 
gecontroleerd door onafhankelijke gespecialiseerde instituten. De uitvoering van die controles zou op geen 
enkele wijze moeten worden belemmerd, met name gezien de consequenties die ongerechtvaardigde 
beoordelingen kunnen hebben voor de toekomst van kinderen. Aan kinderen die een onjuiste beoordeling 
hebben gekregen zou rechtsbijstand moeten worden verleend en zou compensatie moeten worden geboden 
voor de onterechte nadelen die ze hebben ondervonden. 

In alle lidstaten is beleid nodig om kinderen die het risico op voortijdig schoolverlaten lopen, waaronder 
Romakinderen, zo lang mogelijk in het onderwijsstelsel te houden en ervoor te zorgen dat zij net als andere 
kinderen kwalitatief goed onderwijs ontvangen, met inbegrip van voorschoolse educatie en opvang. Het 
onderwijsstelsel zou moeten worden doorgelicht op segregerende praktijken en systemische werkwijzen 
die discriminatie in de hand werken. Maatschappelijke organisaties kunnen een essentiële rol spelen bij het 

                                                           
5 Voor verdere informatie, zie het nieuwsbericht over de hoorzitting van het EESC (2018) over inclusief onderwijs en op maat gemaakte 

benaderingen om de slechte onderwijsuitkomsten voor Roma te verbeteren. 
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beoordelen van de situatie op het gebied van schoolsegregatie. Ook kunnen maatschappelijke organisaties 
een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters, door te helpen bij het 
opzetten van naschoolse program
van persoonlijke begeleiding en mentoring. 

Voortijdig schoolverlaten zou moeten worden teruggedrongen met behulp van een sectoroverstijgende 
aanpak waarin maatregelen op het gebied van huisvesting, gezondheid en armoedebestrijding met elkaar 
worden gecombineerd, aangezien die allemaal van invloed zijn op de deelname aan onderwijs van 
Romakinderen. Veel Romakinderen worden door hun leefomstandigheden gedwongen om bij te dragen tot 
het levensonderhoud van hun familie en stoppen daarom met school om te gaan werken. Daar ze geen 
kwalificaties hebben zijn hun kansen op een goede en goedbetaalde baan echter minimaal. 

De precaire woonomstandigheden van deze kinderen zijn niet bepaald bevorderlijk voor het maken van 

vervallen en overbevolkte huizen of krotten waar basisvoorzieningen ontbreken en in een omgeving die 
niet aanzet tot studeren of leren na schooltijd. Sommige van die kampen zijn niet aangesloten op het 
vervoersnetwerk of liggen te ver weg van stadscentra, waardoor Romakinderen uiteindelijk maar een deel 
van de dag of helemaal niet aanwezig zijn op school. De COVID-19-pandemie heeft de kansen van 
Romakinderen om volledig deel te nemen aan onderwijs verder verslechterd en hun ongelijke kansen ten 
opzichte van andere kinderen in EU-lidstaten nog sterker aan het licht gebracht. Naast het feit dat veel 
Romagezinnen zich de IT-apparaten die de kinderen nodig hebben om deel te nemen aan onlineactiviteiten 

internetverbinding6. 

Het beter betrekken van Romaouders bij de schoolactiviteiten van hun kinderen is van cruciaal belang voor 
het tot stand brengen van positieve veranderingen op onderwijsgebied. Dat zou echter niet beperkt mogen 
blijven tot het aanmoedigen van die ouders om hun kinderen naar school te sturen, maar zou al voor de 
geboorte van hun kinderen moeten beginnen en zaken als ziektepreventie, gendergelijkheid en 
gezinsplanning moeten omvatten. Analfabetisme onder ouders helpt ook al niet want het belet hen om de 
onderwijsactiviteiten van hun kinderen te volgen. Onderwijsprojecten voor de Roma zouden daarom ook 
moeten investeren in de educatie van de ouders. 

Het aantal Romaschoolbemiddelaars zou moeten worden verhoogd, vooral vanwege de positieve resultaten 
die op verschillende scholen zijn behaald na de introductie van deze vorm van bemiddeling. In sommige 
landen zijn deze bemiddelaars er in geslaagd om de deelname van Romakinderen aan onderwijs in korte 
tijd een stevige impuls te geven, door kennis over de Roma te delen met onderwijsprofessionals, 
onderwijsactiviteiten te organiseren op scholen om het bewustzijn van zigeunerhaat te vergroten, de dialoog 
tussen ouders en scholen te faciliteren en meer Roma aan te moedigen om hoger onderwijs te volgen. 

Om ervoor te zorgen dat er op scholen basiskennis wordt verworven over hun geschiedenis en cultuur, zou 
onderwijs over de Roma en andere minderheden onderdeel van het curriculum moeten worden. De 
integratie van de Romacultuur in het klaslokaal zou niet alleen helpen om onderwijs aantrekkelijker te 
maken voor de Roma zelf, maar zou ook de kennis over culturele diversiteit vergroten. In de meeste 

                                                           
6 Voor meer informatie, zie de verklaring van het EESC (2020) over Protecting minorities in these difficult times: the situation of the Roma 

community (zie ook punt 15 van het document). 
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curricula is momenteel geen plaats ingeruimd voor de Romacultuur. Onderwijs over culturele diversiteit 
zou niet alleen gericht moeten zijn op leerlingen, maar ook op onderwijsgevenden en leden van 
schooldirecties, die een speciaal voor dat doel ontworpen opleiding zouden moeten krijgen. 

 

Hoofdpunten: 
 De strategie om de toegang van Roma tot onderwijs te bevorderen zou maatregelen tegen 

institutionele segregatie en mechanismen voor het wegwerken van onderwijsachterstanden 
moeten omvatten; 

 De diagnosemethoden die worden gebruikt om te beoordelen of een kind bijzonder onderwijs 
nodig heeft moeten worden getoetst en voortdurend worden geëvalueerd; 

 Kwalitatief goede voorschoolse educatie en opvang zouden ook voor de Roma een realiteit 
moeten zijn; 

 Maatschappelijke organisaties zouden moeten worden betrokken bij de maatregelen om het 
aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen; 

 Om voortijdig schoolverlaten door kinderen die dat risico lopen te bestrijden is een 
sectoroverstijgende aanpak nodig waarin ook aandacht is voor huisvesting, gezondheid en 
armoedebestrijding; 

 De toestand en het gebrek aan connectiviteit in Romakampen hebben een negatief effect op de 
deelname van Romakinderen aan onderwijs, terwijl de huidige pandemie hun deelname nog 
verder belemmert; 

 De betrokkenheid van ouders is van cruciaal belang voor het behalen van positieve 
onderwijsresultaten en zou verder moeten gaan dan hen aanmoedigen om hun kinderen naar 
school te sturen; 

 Het aantal Romaschoolbemiddelaars zou moeten worden verhoogd; 
 Onderwijs over de cultuur van de Roma en andere minderheden zou onderdeel van het 

curriculum moeten worden.  
 

 

Werkgelegenheid7 

Onderwijs en werkgelegendheid zijn nauw met elkaar verbonden. De resultaten van enquêtes als EU-
MIDIS II (2016) bevestigen dat onderwijs, met name aan jonge kinderen, hun toekomstvooruitzichten kan 

helpen verbeteren8, reden waarom ondersteuning van hun toegang tot formeel en niet-formeel onderwijs 
van essentieel belang is om de kwaliteit van de werkgelegenheid voor Roma te verhogen. 

Hoewel er op Roma gerichte onderwijs- en opleidingsprojecten zijn opgezet, monden die niet altijd uit in 
betere kansen op werk, omdat er geen mainstreaming plaatsvindt en de projecten niet worden geflankeerd 
door andere beleidsmaatregelen. Daarom is het van cruciaal belang dat die projecten follow-up krijgen om 
hun beoogde doelstellingen te verwezenlijken. De lidstaten zouden bedrijven nauwer bij deze projecten 
moeten betrekken, met name op lokaal niveau. Op Roma gerichte werkgelegenheidsprojecten zouden 
kansen voor interventies in de beleidsvorming moeten bieden, zodat sociaal beleid kan worden ontwikkeld 
dat daadwerkelijk en adequaat inspeelt op de problemen waar de Roma mee worstelen. De lidstaten zouden 

                                                           
7  Voor verdere informatie, zie het nieuwsbericht over de hoorzitting van het EESC (2019) over structurele zigeunerhaat en slecht onderwijs als 

belangrijkste obstakels voor de integratie van Roma op de arbeidsmarkt. 
8  Tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie: Roma  Geselecteerde resultaten (2016). 
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ook de oprichting van sociale ondernemingen moeten overwegen om duurzame werkplekken voor Roma 
te creëren, in het bijzonder voor Romavrouwen. Voorts zouden Roma gemakkelijker vergunningen voor 
het verkopen van bepaalde goederen of het uitoefenen van bepaalde handarbeidberoepen moeten krijgen. 
Het is van cruciaal belang om methoden te ontwikkelen voor het valideren van in informele en niet-formele 
settings verworven vaardigheden, met name voor de Roma, die, gedwongen door de omstandigheden, er 
niet altijd in slagen hun middelbare school af te maken. Daardoor beschikken ze niet over middelen om aan 
te tonen wat ze kunnen en welke vaardigheden ze hebben en worden hun werkgelegenheidsvooruitzichten 
nog somberder dan ze al waren.  

Veel Roma vinden het moeilijk om een beurs te krijgen die hen in staat stelt hun opleiding voort te zetten. 
Gegeven het tekort aan onderwijs- en baankansen willen veel Roma ondernemer worden, maar dan komen 
ze erachter dat ze niet zijn uitgerust met de vaardigheden en de microkredietinstrumenten om een eigen 
bedrijf te starten. EU-middelen kunnen in dit verband een nuttige rol spelen, door Roma te ondersteunen 
bij het opzetten van coöperaties en toegang tot microkredieten te geven. 

Ook voor projecten die Roma helpen om een gereglementeerde status te krijgen zou EU-financiering 
beschikbaar moeten worden gesteld. Hoewel het bieden van opleidingskansen belangrijk is, zullen Roma 
geen regulier werk vinden als ze geen papieren hebben. Het probleem van ongedocumenteerde Roma 
bestaat al tientallen jaren en moet dringend worden opgelost, gezien de enorme moeilijkheden die dit met 
zich meebrengt voor de toegang van Roma tot banen. Behalve door het ontbreken van papieren, worden de 
werkgelegenheidskansen voor Roma ook gehinderd door het feit dat ze nog steeds met een discriminerend 
oog worden bekeken wanneer ze op een baan solliciteren. Hoewel de meeste ondernemingen 
antidiscriminatiemaatregelen hebben genomen, zijn die in de praktijk zelden effectief. Bewustmaking in 
bedrijven is noodzakelijk, ondersteund door maatregelen van de lidstaten ter bestrijding van zigeunerhaat 
op het werk. Positieve discriminatie kan een belangrijk instrument zijn om het aantal Roma met werk te 
vergroten, waarbij werkgevers die Roma in dienst nemen bijvoorbeeld belastingvoordelen zouden kunnen 
krijgen. Ook zou de komende jongerengarantie moeten worden aangevuld met een specifiek onderdeel voor 
het wegnemen van de vele obstakels waarop Roma stuiten als ze toegang tot een opleiding of een baan 
proberen te krijgen. 
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Hoofdpunten: 
 Opleidingsprojecten voor Roma zouden moeten resulteren in concrete baankansen, en daarom 

zouden ondernemingen bij de projecten moeten worden betrokken; 
 

beleid; 
 De oprichting van sociale ondernemingen, vermindering van de bureaucratische lasten voor het 

verkrijgen van bepaalde vergunningen en hulp bij het opzetten van coöperaties kunnen de 
werkgelegenheidskansen van Roma ondersteunen, ook voor Romavrouwen; 

 Het probleem van ongedocumenteerde Roma moet dringend worden opgelost, aangezien hun 
ongeregelde status hun vooruitzichten op het vinden van regulier werk in de weg staat; 

 Bewustmaking, maatregelen ter bestrijding van zigeunerhaat op het werk en positieve 
discriminatie kunnen het aantal Roma met werk helpen verhogen; 

 De komende jongerengarantie zou moeten voorzien in maatregelen die specifiek zijn toegespitst 
op de Roma. 

 
 

Huisvesting 

Het is belangrijk om minimumnormen voor huisvesting te ontwerpen, zoals, onder meer, de 
beschikbaarheid van drinkwater, elektriciteit en riolering. Dit is met name relevant gezien de huidige 
situatie in bepaalde afgelegen en niet-geconnecteerde buurten waar Roma in overbevolkte krotten of 
containers wonen. Deze omstandigheden maken het buitengewoon uitdagend om de preventieve 
maatregelen tegen de pandemie toe te passen, zoals afstand houden en handen wassen, waardoor het nog 
belangrijker wordt om langetermijninvesteringen te verrichten in infrastructuurprojecten die rekening 
houden met de grimmige realiteit waarin deze gemeenschap leeft. 

met het gebrek aan hygiëne en diensten. Het opgeven van een Romakamp als woonadres wordt door 
werkgevers doorgaans niet positief ontvangen en kan het zoeken naar werk door Roma nadelig beïnvloeden. 
Ook de afstand tot steden en andere plaatsen en de ontoegankelijkheid van sommige kampen kan een 
negatief effect op de werkgelegenheids- en opleidingskansen van Roma hebben. 

Om Roma te helpen om uit de kampen en andere gesegregeerde gebieden te komen en in reguliere woningen 
te gaan wonen is beleid nodig. Het verdelen van families over verschillende gemeenschapswoningen en het 
vervolgen van personen die behoeftige Roma onderdak bieden zouden geen onderdeel van de oplossing 
mogen vormen. De problemen met de kampen kunnen niet worden verholpen door gedwongen 
huisuitzettingen, vooral niet in de wintermaanden, maar wel met een goed georganiseerd plan dat in 
samenwerking met de betrokkenen is ontwikkeld en waarin vrijwillige verhuizingen naar andere gemeenten 
en concrete huisvestingsoplossingen worden gecombineerd. De aan Roma aangeboden 
huisvestingsoplossingen mogen niet gesitueerd zijn in afgelegen en geïsoleerde gebieden, maar in gebieden 
die zijn verbonden met het vervoersnetwerk, zodat Roma gemakkelijk naar hun werk en 
onderwijsinstellingen kunnen reizen. Met name investeringen in sociale huisvesting zijn belangrijk en 
zouden moeten worden opgevoerd, vooral omdat de huizenprijzen in veel landen almaar stijgen, waardoor 
huisvesting nog moeilijker bereikbaar is geworden voor personen die niet over middelen beschikken. Om 
de integratie van Roma in de samenleving in het algemeen te bevorderen zouden de 
huisvestingsoplossingen voor Roma ook moeten worden verspreid over verschillende gebieden. Roma 
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zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om een eigen huis te kopen. In sommige lidstaten zijn 
succesvolle projecten uitgevoerd waarbij Roma met behulp van microkredieten actief werden betrokken bij 
het bouwen van hun eigen huizen en zo woningeigenaar zijn geworden. 

De wetgeving inzake bescherming tegen discriminatie zou volledig moeten worden gehandhaafd, ook in 
het kader van huisvesting voor de Roma. Om uitsluiting van huisvesting uit te bannen, met name in het 
kader van de discriminatie waarmee Roma geconfronteerd worden wanneer zij een woning willen huren 
maar de verhuurders achter hun Romaherkomst zijn gekomen, is specifiek beleid nodig. 

Ook Travellers hebben te maken met discriminatie op het gebied van huisvesting, en ook voor hen zou 
adequaat beleid moeten worden ontwikkeld. Travellers stuiten op problemen bij het verkrijgen van een 
hypotheek voor mobiele woningen en kunnen vaak geen verzekeringscontracten afsluiten wanneer de 
verzekeringsmaatschappij ontdekt dat de postcode van hun mobiele woning bij een kamp hoort. Vaak 
vinden Travellers het moeilijk om caravanparken te vinden waar ze terechtkunnen, en soms wordt hun de 
toegang tot elektriciteit en water geweigerd. In samenwerking met Roma- en Travellersorganisaties zou een 
netwerk van caravanparken moeten worden opgezet. In sommige delen van Europa bestaan er daar al enkele 
van, maar er zijn er meer van nodig. De deelname van Roma- en Travellersorganisaties aan het uitbreiden 
van caravanparken is van cruciaal belang, gelet op eerdere gevallen waarin officiële caravanparken werden 
aangelegd naast snelwegen of afvalstortplaatsen, waar de betrokken logischerwijs niet graag gingen wonen. 

Hoofdpunten: 
 Het is noodzakelijk dat er minimumnormen voor huisvesting worden vastgesteld; 
 Om ervoor te zorgen dat Roma in fatsoenlijke woningen kunnen leven in plaats van in kampen, 

zijn dringend beleidsmaatregelen nodig; de verspreiding van families over 
gemeenschapswoningen en gedwongen huisuitzettingen zonder een echt huisvestingsalternatief 
te bieden zijn onmenselijke praktijken die stelselmatig aan controles zouden moeten worden 
onderworpen; 

 Investeringen in sociale huisvesting zijn van cruciaal belang; 
 De wetgeving inzake bescherming tegen discriminatie zou ten volle moeten worden gehandhaafd 

en er zou beleid moeten ontwikkeld om uitsluiting van huisvesting uit te bannen; 
 Ook zou er beleid moeten komen voor de doeltreffende bestrijding van de discriminatie die 

Travellers ondervinden bij onder andere het verkrijgen van een hypotheek voor het kopen van 
hun mobiele woning en het verzekeren daarvan; 

 Roma- en Travellersorganisaties zouden moeten worden betrokken bij het opzetten van officiële 
caravanparken. 
 

 

Gezondheid9 

1.1 Algemene aanbevelingen inzake gezondheid 

In sommige lidstaten stuiten Roma en Travellers op belangrijke obstakels voor de toegang tot 
gezondheidsdiensten. Huisartsen weigeren soms om Travellers te behandelen omdat ze geen officieel adres 
hebben. Allianties tussen maatschappelijke organisaties en openbare gezondheidsdiensten kunnen helpen 

                                                           
9  Voor verdere informatie, zie het nieuwsbericht over de hoorzitting van het EESC (2018) over de gezondheidssituatie van de Roma en hun 

toegang tot gezondheidszorg, die nog steeds precair is. 
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bij het verstrekken van informatie aan huisartsen over praktische zaken in verband met de behandeling van 
Travellers, zoals wanneer ze geen officieel adres hebben. De lidstaten zouden zichzelf moeten committeren 
aan het beginsel van gelijke toegang tot gezondheidszorg, terwijl de nodige wetgevingsmaatregelen zouden 
moeten zorgen voor verzekeringsdekking van Roma zonder basiszorgverzekering.  

Romagezondheidsbemiddelaars hebben hun nut duidelijk bewezen, maar hun aantal is nog steeds zeer klein. 
Romagezondheidsbemiddelaars kunnen Roma naar de beschikbare gezondheidsdiensten leiden, 
gezondheidsinformatie verspreiden en een vinger aan de pols houden m.b.t. specifieke 
gezondheidsproblemen binnen de Romagemeenschap. Een toename van het aantal 
Romagezondheidsbemiddelaars is van cruciaal belang voor het waarborgen van basisgezondheidsrechten 
en voor de aanpak van de aanzienlijke verschillen in levensverwachting tussen Roma en niet-Roma. 

Wat hun reproductieve gezondheid betreft hebben Romavrouwen beperkte toegang tot hun rechten, en ze 
worden vaak het slachtoffer van afwijzing en vernedering in het kader van gezondheidszorg. De lidstaten 
moeten zonder uitstel een eind maken aan gezondheidszorgpraktijken die in strijd zijn met redelijke 
ethische normen. Het is dringend zaak dat er goed uitgeruste mobiele gezondheidszorgeenheden worden 

opgezet voor Romagemeenschappen die in moeilijk toegankelijke of gettoachtige plekken wonen10. 
Huisbezoeken door teams bestaande uit een verpleegkundige en een gezondheidsbemiddelaar worden sterk 
aanbevolen, met name bij tienermoeders. Door hen nieuwe horizonten te tonen, kunnen deze 
gezondheidspro
houden, maar hen ook aansporen om een terugkeer naar school serieus in overweging te nemen in plaats 
van hun opleiding helemaal te staken. 

 

Hoofdpunten: 
 Maatschappelijke organisaties en openbare gezondheidsdiensten zouden samen moeten werken 

om huisartsen praktische wenken te geven over de behandeling van Travellers zonder officieel 
adres; 

 Gelijke toegang tot gezondheidszorg zou in alle lidstaten het leidende beginsel moeten zijn; 
 Het aantal Romagezondheidsbemiddelaars zou moeten worden verhoogd; 
 Gezondheidszorgpraktijken die inbreuk maken op ethische normen moeten worden afgeschaft;  
 Om Romagemeenschappen te bereiken die op moeilijk toegankelijke plekken leven, zou een 

voldoende aantal goed uitgeruste mobiele gezondheidszorgeenheden operationeel moeten zijn; 
 Huisbezoeken aan tienermoeders, om hen aan te sporen hun opleiding vanwege hun ouderschap 

niet op te geven, worden aanbevolen.  
 

  

                                                           
10  EESC-advies (2018) over de situatie van Romavrouwen. 



15/16 

1.2 De situatie van de Romagemeenschap en de COVID-19-pandemie: verklaring van het EESC 

 

Bescherming van minderheden in deze moeilijke tijden: de situatie van de Romagemeenschap 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en de studiegroep voor de inclusie van de Roma 
sluiten zich aan bij de oproep van leden van EU-instellingen en organisaties van het maatschappelijk 
middenveld om uiting te geven aan de zorgen over de verslechterende situatie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, waaronder de Roma, tijdens deze moeilijke en onzekere periode. Wij prijzen de 
vrijwilligers en werknemers van Romaorganisaties voor het zeer waardevolle werk dat zij verrichten door 
in deze uitdagende tijd, met de wereldwijde COVID-19-pandemie, bijstand te blijven verlenen aan de 
Romagemeenschap. Hun inspanningen mogen voor overheden echter niet als excuus dienen om hun 
zorgplicht jegens de hele bevolking van hun landen, inclusief de Romagemeenschap, uit de weg te gaan. 
Ook mogen die inspanningen de EU er niet van weerhouden om te streven naar de inclusie en gelijke 
behandeling van de Roma. 

Veel Roma in Europa leven al veel te lang in armoede, en hun situatie dreigt nu in een neerwaartse spiraal 
terecht te komen, met alle gevolgen van dien voor de leden van deze gemeenschap. Een groot aantal van 
hen leeft in overbevolkte kampen zonder toegang tot stromend water, waardoor het buitengewoon moeilijk 
is om afstand van elkaar te houden en de hygiënemaatregelen na te leven die moeten worden gevolgd om 
het virus de kop in te drukken. Door het ontbreken van internetverbindingen en de daarvoor benodigde 
hardware kunnen Romakinderen niet deelnemen aan de onlineonderwijsactiviteiten die scholen organiseren 
in de periode dat ze zijn gesloten. Behalve dat ze onderwijs missen, worden Romakinderen nu ook 
geconfronteerd met een tekort aan eten, aangezien school vaak de enige plek was waar ze een warme 
maaltijd kregen. 

Veel Roma zijn werkzaam in de informele economie, niet uit vrije keuze maar omdat ze geen andere manier 
hebben om hun gezinnen te voeden, gezien de discriminatie waar ze mee te maken krijgen wanneer ze op 
een reguliere baan solliciteren. Als gevolg van de ingestelde beperkingen op de bewegingsvrijheid kunnen 
ze die activiteiten niet langer uitvoeren. Omdat ze niet in aanmerking komen voor werkloosheidsuitkeringen 
of andere overheidsregelingen ter ondersteuning van werknemers die hun werk zijn kwijtgeraakt, worden 

de schuld krijgen van de verspreiding van het virus en nog vijandiger tegemoet worden getreden dan 
voorheen. 

In het licht van de diverse rapporten van verschillende organisaties over de precaire situatie van de 
Romagemeenschappen tijdens deze pandemie, verzoeken we de Commissie om de situatie van de Roma in 
de lidstaten meer dan ooit te monitoren. We doen een dringend beroep op de lidstaten om hun 
verantwoordelijkheid voor de bescherming van het recht op gezondheid van de Roma niet te ontlopen en 



16/16 

bij het treffen van noodmaatregelen rekening te houden met de specifieke leefsituatie van de 
Romagemeenschap. We vragen om veilige toegang tot schoon water, zodat de Roma zich kunnen houden 
aan de opgelegde sanitaire en hygiëneregels. Romagemeenschappen die in deerniswekkende 
omstandigheden in kampen leven zou tijdelijke toegang tot huisvesting moeten worden geboden om hen in 
staat te stellen de social-distancingregels na te leven. De Roma zouden dezelfde toegang tot medische zorg, 
medische tests, mondmaskers en behandelingen moeten krijgen als alle andere burgers van de lidstaat waar 
ze wonen. De bescherming van grondrechten zou universeel moeten zijn en differentiatie op basis van 
iemands etniciteit of woonadres zou niet mogelijk mogen zijn. 

De Europese Commissie moet er zich van vergewissen dat in de EU-acties en -
zijn om burgers te ondersteunen tijdens deze pandemie en te zorgen voor het noodzakelijke herstel erna, 
rekening wordt gehouden met de situaties en moeilijkheden waarmee de Roma geconfronteerd worden. In 
dit verband zij gewezen op het belang van een permanente dialoog met vertegenwoordigers van de 
Romagemeenschappen en Romaorganisaties, die essentiële aanbevelingen kunnen doen, zodat de 
uiteindelijke acties daadwerkelijk gericht zijn op het aanpakken van de problemen waarmee de Roma te 
kampen hebben. Als stem van het maatschappelijk middenveld is het EESC gecommitteerd aan deze 
dialoog, zodat in deze crisis ook de meest kwetsbare groepen worden bereikt. 
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