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1. Doel en reikwijdte

Het verslag wil aantonen dat er een beleidsvoering met coördinatie op EU-niveau ingesteld moet 
worden om de integratie van de burgers te stimuleren die tot de Roma-gemeenschap behoren, en 
actieve samenwerking tussen de belanghebbende partijen aanmoedigen, de mogelijkheden tot 
ontwikkeling van een dergelijk beleidsmiddel laten zien en er doelgerichte aanbevelingen voor 
formuleren.

Als rapporteur wil ik betogen dat het voor de opbouw van een geïntegreerde samenleving van 
essentieel belang is om racisme te bestrijden en discriminatie uit de wereld te helpen, maar dat 
maatregelen tegen discriminatie op zich onvoldoende zijn om de sociale integratie van de Roma 
mogelijk te maken, omdat hun sociaaleconomisch isolement niet uitsluitend door racisme of 
discriminatie veroorzaakt is, maar ook van de interactie van verschillende historische en 
economische factoren afhangt. Een benadering op EU-niveau om ondermaatse 
levensomstandigheden te verlichten moet daarom niet op het uitroeien van armoede op zich 
gericht zijn, maar op een speciale vorm van armoede, namelijk de armoede van geografisch 
geconcentreerde onderklassen op een platteland dat een overgangsperiode achter de rug heeft, of 
in een voorstadsmilieu - de vorm van armoede waar de meerderheid van de Roma-bevolking van 
de EU onmiddellijk van te lijden heeft of indirect door bedreigd wordt. In die gedachtegang 
verdienen mensenrechten van de tweede en derde generatie – bijvoorbeeld het recht op 
werkgelegenheid, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs – op zijn minst even veel nadruk 
als de rechten van de eerste generatie, of m.a.w. de rechten van de persoon, en een even stevige 
rechtsgrondslag.

Dit verslag bedoelt dus niet de ingewikkelde verschijningsvormen van discriminatie op grond 
van volksverwantschap van EU-burgers die tot de Roma-gemeenschap behoren, te benadrukken 
of te bestuderen, noch migratievraagstukken ter sprake te brengen.

2. Achtergrond – traditionele ontzegging van rechten en gettovorming van armoede

De aard van de armoede heeft de laatste 20 jaar in Oost-Europa, waar de meeste Europese Roma 
wonen, een opvallende ontwikkeling ondergaan. Door de ingrijpende economische 
veranderingen na de ineenstorting van het communisme en de herstructurering van de nationale 
staatshuishoudingen zijn de meeste Roma - samen met hun lotgenoten die tot de meerderheid 
van de bevolking behoren - plotseling buiten de arbeidsmarkt komen te staan en geleidelijk aan 
ook buiten de samenleving beginnen te belanden. Met het uiteenvallen van hun traditionele 
gemeenschappen en omdat tegelijk hun sociale vooruitgang tegengehouden is, zijn de Roma de 
meest geïsoleerde deelgroep in de maatschappij geworden, die ook bijna volledig van de 
nationale staatshuishoudingen afgesneden geraakt is.

Op die manier is er een nieuwe sociale laag ontstaan, gekenmerkt door diepe armoede en gebrek 
aan mogelijkheden om in eigen onderhoud te voorzien of zelfs aan de meest elementaire 
behoeften tegemoet te komen. Het verdient wel alle nadruk, dat diepe armoede helemaal geen 
kwestie is die specifiek de Roma aangaat. Niet meer dan ongeveer een derdevan de Oost-
Europeanen die in armoede leven, zijn Roma, en omgekeerd leeft niet meer dan ongeveer een 
derde van de Roma in diepe armoede. De aandelen van degenen die onder of dicht bij de 
armoedegrens leven, zijn daarmee te vergelijken: sinds de val van het communisme bestaat de 
laagste klasse op het platteland of in de voorsteden noch uitsluitend noch overwegend uit Roma.

3. Europese strategie voor de Roma-bevolking: noodzakelijk en mogelijk
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3.1. Economische weerslag

3.1.1. Demografische dynamiek

In vergelijking met de gemeenschappen die tot de meerderheidsbevolking behoren maar ook 
geïsoleerd zijn, vertoont de Roma-bevolking één kenmerkende eigenschap die van groot 
economisch belang is: demografische dynamiek. De demografische ontwikkelingen bij de Roma 
en de andere bevolkingsgroepen verlopen in tegengestelde richting: terwijl de samenleving van 
de meerderheid in hoog tempo aan het vergrijzen is, neemt het aandeel van de Roma-bevolking 
snel toe. In Hongarije bijvooorbeeld vertegenwoordigen de Roma igeuners op het ogenblik naar 
schatting 6 tot 8% van de totale bevolking, maar volgens sommige ramingen behoort elke vijfde 
of zesde boreling tot de Roma-bevolking en ligt tegen 2050 hun aandeel in de beroepsbevolking 
boven de 50%1. Men moet dan ook altijd voor ogen houden dat van de ene kant het aandeel 
Roma in de beroepsbevolking, die het socialeverzekeringsstelsel op haar schouders draagt, 
gestadig toeneemt, en dat van de andere kant reïntegratie van de massa werklozen in de 
arbeidsmarkt uitgebreide mogelijkheden biedt.

3.1.2. Integratie is economische noodzaak

Integratie van de Roma is een noodzakelijke investering die op de lange duur financieel rendabel 
is: over een periode van 20 tot 30 jaar – wanneer dus ook de resultaten van de 
onderwijshervormingen zichtbaar beginnen te worden - is het wel degelijk goedkoper om de 
Roma-bevolking te integreren als ze in haar onbevredigende sociaaleconomische 
levensomstandigheden steun uit te keren. Als het werkgelegenheidspercentage van de Roma tot 
dat van de meerderheid opgetrokken zou kunnen worden, dan kan het algemeen 
werkgelegenheidspercentage met 5 tot 10% stijgen, naargelang het aandeel Roma in de 
landsbevolking. Als we de weerslag op de toename van het bbp in de rekening betrekken, dan 
zouden de nationale staatshuishoudingen zelf groei te zien geven, met een wezenlijke verbetering 
van alle indicatoren die van het bbp per hoofd van de bevolking uitgaan.

Volgens de meeste van de gangbare economische modellen – zoals dat van de Wereldbank2 - is 
ruimere deelname aan de arbeidsmarkt onontbeerlijk om de economische groei te bevorderen, en 
vergt ze vooral deelname van degenen die zich in de beroepsactieve leeftijd bevinden maar 
werkloos zijn. Het aandeel aan Roma van meer dan 50 jaar ligt over het algemeen lager als het 
Europees gemiddelde, terwijl dat van degenen die geen 30 jaar zijn, veel hoger ligt. De Roma 
vormen dus een betekenisvol en alsmaar toenemend percentage van de mogelijkheden om de 
deelname aan de arbeidsmarkt te verbeteren, en volgens bescheiden ramingen kunnen ze een 
toename van 4 tot 6% van het nationaal bbp helpen verwezenlijken - meer dan bijvoorbeeld de 
nationale veiligheidsuitgaven van ook maar enig Europees land.

3.1.3. Kosten bij gebrek aan integratie

Door de economische integratie van Roma geen voorrang te geven, verkwisten de lidstaten dus 
een belangrijke hoeveelheid financiële mogelijkheden, nog afgezien van de sociale voordelen. 
Hun verlies neemt o.a. deze vormen aan:

                                               
1 CEMI (Central European Management Intelligence): Macro Balance and Growth, Boedapest 2006 – beschikbaar 

ophttp://www.cemi.hu/data/uploadfile/hu_246/phpM2c9oh.Makro%20egyens%C3%BAly%20%C3%A9s%20gaz
das%C3%A1gi%20n%C3%B6veked%C3%A9s.pdf.

2 Joost de Laat (uitg.): Economic costs of Roma exclusion, Wereldbank 2010 - raadpleegbaar onder 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf.
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○ indirecte kosten in de vorm van bbp dat niet tot stand komt – door hun sociaal isolement 
produceren werkloze Roma geen enkele vorm van binnenlands product;

○ sociale bijstand en uitkeringen, naast de sociale- en gezondheidsverzekering van de armen 
door de staat;

○ hogere kosten voor gezondheidszorg door ondermaatse levensomstandigheden en gebrek aan 
preventie;

○ verloren onderwijskosten – segregatie in het onderwijs en/of scholen waar het peil laag ligt en 
die geen kwaliteitsonderwijs te bieden hebben, kosten geld dat vergeefs uitgegeven wordt, en 
scholen die aan speciale behoeften tegemoet moeten komen, brengen hogere kosten met zich 
mee;

○ hogere veiligheidskosten door de hogere criminaliteitcijfers als gevolg van sociaal isolement 
en armoedige omstandigheden;

○ de administratieve kosten van het toezicht op bijstandsuitkeringen1.

Kortom, men moet er zich rekenschap van geven dat sociale integratie van de Roma niet alleen 
morele plicht maar ook economische noodzaak is, en dat hun algemene integratie van wezenlijk 
belang is, niet als een vorm van weldadigheid, maar omdat ze een louter financieel belang van 
alle lidstaten vertegenwoordigt.

                                               
1 A. Marcincin en L’. Marcincinová : The Cost of Non-Inclusion – The key to integration is respect for diversity, 

Open Society Foundation, Bratislava – beschikbaar op 
http://www.romadecade.org/files/ftp/Publications/2_cost_of_non_inclusion.pdf.


