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TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN

Werkwijze

In november 2019 werd aan de rapporteur de taak toevertrouwd om een verslag op te stellen 
over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van 
een negatieve houding jegens personen met een Romani-achtergrond in Europa.

De rapporteur heeft sinds zijn benoeming onder andere informatie verzameld uit en zijn 
bevindingen gebaseerd op de volgende bronnen:

– een effectbeoordeling van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de 
Roma, uitgevoerd door de onderzoeksdienst van het Europees Parlement;

– verslagen en studies van de Europese Commissie, het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten, andere relevante instellingen en organisaties van het maatschappelijk 
middenveld;

– uitwisseling van informatie met de relevante institutionele belanghebbenden en het 
maatschappelijk middenveld.

Samenvatting van feiten en bevindingen

De Roma zijn de grootste etnische minderheid in Europa. Van de naar schatting 10-12 
miljoen Roma in Europa wonen er ongeveer 6 miljoen in de EU. De meesten van hen hebben 
het staatsburgerschap van een EU-land1. Een aanzienlijk deel van de Roma in Europa leeft 
zowel in plattelands- als in stedelijke gebieden onder erbarmelijke omstandigheden en hun 
sociaaleconomische situatie is ook erg slecht. De discriminatie, sociale uitsluiting en 
segregatie waarmee Roma worden geconfronteerd, versterken elkaar onderling. De Roma 
krijgen te maken met beperkte toegang tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs, moeilijkheden 
bij hun integratie op de arbeidsmarkt, meer blootstelling aan werkloosheid en onzekere 
dienstverbanden waardoor hun kansen om uit de armoede te raken en maatschappelijk te 
integreren via de arbeidsmarkt laag zijn, hieruit voortvloeiende lage inkomensniveaus, 
beperkte toegang tot kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg en slechte gezondheids- en 
woonomstandigheden. Deze omstandigheden zorgen op hun beurt weer voor hogere 
sterftecijfers en een lagere levensverwachting, en het risico van vroegtijdig overlijden aan 
chronische en niet-overdraagbare ziekten, met inbegrip van kanker, is hoger voor Roma dan 
voor niet-Roma2.

Volgens de Tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden die in 2016 werd 
gepubliceerd door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten leeft ongeveer 
80 % van de Roma in de negen EU-lidstaten met de grootste Roma-populaties onder de 
armoederisicodrempel van hun land; woont een op de drie Roma in een woning zonder 
leidingwater; leeft een op de drie Romakinderen in een huishouden waar iemand minstens 
één keer in de afgelopen maand met honger naar bed is gegaan; en gaat de helft van de Roma 
in de leeftijd van 6 tot 24 jaar niet naar school. Deze trend wordt bevestigd in de Enquête 

1 Website van de Europese Commissie, Who are the Roma?
2 “Roma Education in Europe, Practices, policies and politics”, Maja Miskovic (ed.), 2013.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eu_en
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2019 over Roma en Travellers van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, 
waaruit blijkt dat dramatisch hoge percentages personen en kinderen in de maand ervoor 
minstens één keer met honger naar bed zijn gegaan en dat bijna de helft van de Roma en 
Travellers (45 %) in de zes EU-lidstaten het gevoel had in de twaalf maanden voorafgaand 
aan de enquête te zijn gediscrimineerd op ten minste één van de terreinen waarop in de 
enquête wordt ingegaan3.

Tegen deze achtergrond kan alleen maar worden geconcludeerd dat de Roma worden 
geconfronteerd met discriminatie en ongelijke toegang tot openbare diensten4.

In 2011 riep de Europese Commissie op tot het opstellen van nationale strategieën voor 
integratie van de Roma. Teneinde te garanderen dat alle lidstaten een doeltreffend beleid 
voeren, stelde de Commissie voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma zo te 
ontwerpen – of in het geval van bestaande strategieën: aan te passen – dat deze aansluiten op 
de EU-doelstellingen voor integratie van de Roma, met gerichte acties en voldoende 
(nationale, EU- en andere) financiering om deze te verwezenlijken. De Commissie heeft 
oplossingen voorgesteld om de bestaande barrières weg te nemen die een doeltreffend gebruik 
van EU-middelen in de weg staan en de basis gelegd voor een toezichtsmechanisme.

Het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma moedigde lidstaten 
(en uitbreidingslanden) aan een integrale benadering toe te passen voor integratie van de 
Roma, de inclusie van de Roma te mainstreamen door middel van beleid en juridische en 
financieringsinstrumenten, nationale strategieën voor integratie van de Roma vast te stellen en 
mechanismen voor coördinatie, raadpleging en toezicht op te zetten. De overkoepelende 
doelstelling van het huidige EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de 
Roma, dat in 2020 afloopt, was om een gelijke behandeling van de Roma te bevorderen, 
evenals hun maatschappelijke en economische integratie in de Europese maatschappijen. Ook 
werden er specifieke integratiedoelstellingen voor de Roma geformuleerd met betrekking tot 
hun toegang tot onderwijs, werk, gezondheidszorg en huisvesting, en werd lidstaten verzocht 
zich aan deze doelstellingen te verbinden. Om specifieker te zijn werd van lidstaten gevraagd 
dat zij:

– ervoor zorgen dat alle Roma-kinderen de basisschool afmaken;

– de kloven tussen Roma en niet-Roma op het gebied van werk dichten;

– de kloven tussen Roma en niet-Roma op het gebied van gezondheid dichten;

– de kloven tussen Roma en niet-Roma op het gebied van huisvesting en nutsdiensten (water, 
elektriciteit) dichten.

Op EU-niveau heeft de Europese Commissie coördinatie- en raadplegingsstructuren en -
mechanismen opgezet, financiering gemobiliseerd en activiteiten ondernomen om toezicht te 
houden op de verwezenlijking van de doelstellingen van het EU-kader. De Commissie heeft 
haar dialoog met de lidstaten over de integratie van de Roma geïntensiveerd, met name door 

3 Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, Enquête 2019 over Roma en Travellers, geselecteerde 
kernresultaten voor zes EU-lidstaten, met inbegrip van het VK (concept; publicatie verwacht in juli 2020).
4 Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, Tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden 
en discriminatie, Roma – Geselecteerde resultaten, 2016.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_nl.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_nl.pdf
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in oktober 2012 het netwerk van nationale contactpunten voor de integratie van de Roma in te 
stellen met het oog op overleg over oplossingen voor de vastgestelde problemen.

In 2013 werd het EU-kader voor de Roma versterkt door een aanbeveling van de Raad over 
doeltreffende maatregelen voor integratie van de Roma5. Deze aanbeveling leidde tot extra 
aandacht voor twee horizontale gebieden, te weten anti-discriminatie en de vermindering van 
armoede. Ook werd er in het kader van de aanbeveling vanaf 2016 een jaarlijkse 
rapportageplicht opgelegd aan lidstaten teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van een 
Europees toezichtstelsel. Uit de conclusies van de Raad van december 2016 inzake het 
versnellen van het proces van Roma-integratie kwam wederom naar voren dat de lidstaten 
inzet toonden.

Resultaten van de evaluatie van het huidige EU-kader voor de Roma en vervolgstappen voor 
een EU-richtlijn betreffende de gelijkheid en inclusie van mensen met een Romani-
achtergrond voor de periode na 2020.

Het huidige EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma voor de 
periode tot 2020 wordt constant geactualiseerd. De vaststelling ervan op zich is al een 
prestatie te noemen en vormde een keerpunt voor Roma-gemeenschappen in Europa. De 
maatschappelijke integratie van mensen met een Romani-achtergrond kwam er hoog door op 
de Europese beleidsagenda te staan en de lidstaten werden onder druk gezet om een nationale 
strategie te ontwikkelen.

Aangezien het een instrument van “soft” beleid betreft, biedt het echter slechts een raamwerk 
voor beleidsafstemming, -raadpleging en -toezicht en gerichte beleidsaanbevelingen voor de 
nationale strategieën voor integratie van de Roma. Nationale, regionale en lokale overheden 
mogen zelf bepalen hoe ze de aanbevelingen vertalen naar administratieve capaciteit en 
concrete beleidsmaatregelen.

Naar aanleiding hiervan wordt in het verslag inzake de evaluatie van het EU-kader voor de 
nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020 gesteld dat “de doeltreffendheid 
bij de vooruitgang naar de doelstellingen voor integratie van de Roma wordt beoordeeld als 
over het algemeen beperkt, met belangrijke verschillen tussen landen en gebieden. De meeste 
vooruitgang blijkt te zijn geboekt met betrekking tot onderwijs (verbeteringen op het gebied 
van vroegtijdige schoolverlating, voor- en vroegschoolse educatie en de leerplicht, maar 
achteruitgang op het gebied van segregatie). De zelf ervaren gezondheidstoestand van de 
Roma is verbeterd, maar de medische dekking blijft beperkt. Er is geen verbetering 
geconstateerd op het gebied van de toegang tot werkgelegenheid en het aandeel van jonge 
Roma die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET) is zelfs 
toegenomen. De situatie op het gebied van huisvesting blijft problematisch. Ten aanzien van 
de algemene doelstelling van armoedebestrijding is enige vooruitgang waargenomen. 
Zigeunerhaat en haatmisdrijven blijven in hoge mate zorgen baren, ook al zijn er 
aanwijzingen dat de Roma iets minder worden geconfronteerd met discriminatie bij de 
toegang tot bepaalde diensten6.”

5 Aanbeveling van de Raad van 9 december 2013 over doeltreffende maatregelen voor integratie van de Roma in 
de lidstaten.
6 Europese Commissie: Verslag inzake de evaluatie van het EU-kader voor de nationale strategieën voor 
integratie van de Roma tot 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32013H1224(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=NL
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Het aantal Roma-leerlingen dat het middelbaar onderwijs verlaat, daalde van 87 % in 2011 
naar 68 % in 2016. Het percentage vroege schoolverlaters onder de Roma is in alle 
onderzochte landen aanzienlijk hoger dan het percentage onder de algemene bevolking7.

In 2019 bedroeg het percentage Roma dat het onderwijs vroegtijdig verlaat nog steeds 68 %. 
Daarnaast stroomt slechts 18 % van de Roma-kinderen door naar hogere onderwijsniveaus en 
zijn het verzuimpercentage en het percentage vroege schoolverlating voor Roma aanzienlijk 
hoger dan voor andere categorieën leerlingen.8

Met betrekking tot werkgelegenheid is de kloof tussen Roma en niet-Roma aanzienlijk, onder 
meer als wordt gekeken naar jongeren die niet werken en geen onderwijs of opleiding volgen 
(NEET’s). De arbeidsparticipatie van Roma is in de meeste lidstaten ongeveer 40 %, terwijl 
het percentage NEET’s onder de Roma tussen 2011 en 2016 is gestegen van 56 % naar 63 %9.

De verschillen op het gebied van huisvesting blijven aanzienlijk: 30 % van de Roma woont 
nog steeds in een woning zonder leidingwater en 36 % beschikt niet over een toilet, douche of 
badkamer10.

Tussen 2011 en 2016 steeg het percentage/aantal Roma dat wordt gedekt door een 
ziektekostenverzekering nauwelijks. Het percentage Roma dat wordt gedekt door een 
nationale ziektekostenverzekering is 76 %, aanzienlijk minder dan het percentage voor niet-
Roma. 68 % van de Roma beoordeelt de eigen gezondheidstoestand als “goed” of “zeer 
goed”. Meer dan een kwart van de Roma heeft het gevoel in hun activiteiten te worden 
beperkt door hun gezondheid en 22 % is langdurig ziek of heeft gezondheidsproblemen. In 
het kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma wordt vermeld dat de 
levensverwachting bij geboorte in de EU voor mannen 76 en voor vrouwen 82 is. Voor Roma 
is de levensverwaching naar schatting 10 jaar lager. Er zijn bovendien aanwijzingen dat het 
kindersterftecijfer, dat in de EU 4,3 per duizend levende geboorten bedraagt, in Roma-
gemeenschappen veel hoger is.

Derhalve wordt de niet-bindende aard van het huidige kader beschouwd als het grootste 
zwakke punt. Het is “soft” beleid dat grotendeels afhankelijk is van de politieke wil op alle 
overheidsniveaus in de lidstaten om de nationale strategieën uit te voeren, met de daarvoor 
benodigde administratieve capaciteit en financiële middelen. Helaas hebben de meeste 
lidstaten nationale strategieën ontwikkeld zonder toereikende begrotingen toe te wijzen voor 
de uitvoering ervan11.

Teneinde deze situatie te corrigeren, bevelen we aan een EU-richtlijn voor de gelijkheid en 
inclusie van mensen met een Romani-achtergrond voor de periode na 2020 vast te stellen, een 
wetgevingshandeling die de lidstaten juridisch verplicht de doelstellingen met betrekking tot 
de inclusie van de Romani te verwezenlijken. Nu het racisme jegens verschillende 

7 “A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion”, blz. 28, Bureau van de Europese Unie 
voor de grondrechten (2018).
8 Verslag over nationale strategieën voor integratie van de Roma: belangrijkste conclusies, Europese Commissie, 
september 2019.
9 Verslag over nationale strategieën voor integratie van de Roma: belangrijkste conclusies, blz. 3, Europese 
Commissie, 2019.
10 Tussentijdse evaluatie van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020, 
eindverslag, blz. 41, Europese Commissie (2018).
11 Eurodiaconia, “Towards a post 2020 EU Roma Inclusion Strategy”, blz.4.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eurodiaconia_policy_recommendations_post_2020_roma_strategy_0.pdf
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minderheden toeneemt, is politieke steun cruciaal voor de inclusie van de Romani. Er moeten 
meer relevante belanghebbenden worden gemobiliseerd om de mogelijkheden in het kader 
van de aankomende EU-voorzitterschappen te analyseren, teneinde politieke inzet te 
waarborgen voor een potentiële richtlijn voor de periode na 2020. Op grond van deze 
benadering moeten toereikende financiële middelen worden toegewezen zodat nationale 
strategieën of actieplannen, met name op regionaal en lokaal niveau, beter kunnen worden 
uitgevoerd. De EU moet haar politieke en financiële prioriteiten aan de richtlijn koppelen. Bij 
het opstellen van lokale en nationale begrotingen moet de inclusie van mensen met een 
Romani-achtergrond tot de prioriteiten behoren. Er moeten efficiëntere en sterkere 
bewakings- en toezichtsmechanismen worden ontwikkeld en de Europese Commissie en de 
lidstaten moeten, indien de richtlijn er komt, waarborgen dat de toegewezen middelen naar 
behoren worden uitgegeven en dat er geen misbruik van wordt gemaakt.

Een ander punt van kritiek heeft betrekking op het gebruik van de gemeenschappelijke 
noemer “Roma”. In het kader wordt wel vermeld dat “Roma” een brede term is waar diverse 
groepen onder vallen12, maar de diversiteit binnen de populatie van mensen met een Romani-
achtergrond wordt niet onderkend. De term “Roma” en de gecombineerde term “Sinti en 
Roma”, die worden gebruikt in het beleid en de discussies van de EU, geven geen goed beeld 
van de heterogeniteit van de minderheidsgroep, en mensen met een Romani-achtergrond, 
zoals Kalè, Manouches, Lovara, Rissende, Boyash, Domare, Caldaras, Romanichild en Sinti, 
voelen zich door het gebruik van deze termen buitengesloten of niet aangesproken. De Roma 
zijn één van de groepen met een Romani-achtergrond in Europa. Het feit dat de naam van één 
groep in het beleid en de discussies van de EU wordt gebruikt om te verwijzen naar de andere 
groepen, wordt door leden van de gemeenschap vaak bekritiseerd.

Op grond hiervan moet in het beleid voor de gelijkheid en inclusie van mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 2020 op de prioritaire terreinen rekening worden 
gehouden met de interne heterogeniteit van de gemeenschap teneinde ervoor te zorgen dat 
niemand achterblijft, ook niet de mensen zonder etnische achtergrond, zoals Ashkali, 
Egyptenaren of Travellers, die worden gestigmatiseerd als zigeuners. Naar alle groepen samen 
moet bovendien worden verwezen met de term “mensen met een Romani-achtergrond”.

De prioriteiten van het huidige kader vertonen weinig samenhang. Activiteiten op thematische 
gebieden als politieke participatie en kunst en cultuur, taal en geschiedenis van de Romani 
moeten expliciet worden genoemd in het beleid voor de periode na 2020 als maatregelen die 
een aanvulling vormen op de vier prioriteitsgebieden van onderwijs, werkgelegenheid, 
huisvesting en gezondheidszorg13.

Om dit op doeltreffende wijze te kunnen bewerkstelligen, moeten de Europese Commissie en 
de lidstaten overstappen van de paternalistische benadering (van bovenaf) die overwegend is 
gebruikt bij de ontwikkeling van het huidige kader op een niet-paternalistische benadering. 
Een bottom-upbenadering stelt mensen met een Romani-achtergrond in staat effectiever deel 
te nemen aan beleidsvorming op alle niveaus. Lokale en regionale belanghebbenden (zoals 
ngo’s, activisten, deskundigen, leden van de gemeenschap) moeten ook worden betrokken bij 
de ontwikkeling en uitvoering van en het toezicht op het openbare beleid voor mensen met 

12 De term “Roma” omvat diverse groepen, met inbegrip van Roma, zigeuners, Travellers, Manouches, Ashkali, 
Sinti en Boyash. “Roma” is de term die in EU-beleidsdocumenten en -discussies het vaakst wordt gebruikt.
13 “Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the Post-2020 Future”, Open 
Society Institute, Anna Mirga-Kruszelnicka, maart 2017, blz.5.
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een Romani-achtergrond voor de periode na 2020. Aangezien wordt gekozen voor een niet-
paternalistische benadering, moet de EU-richtlijn voor de gelijkheid en inclusie van mensen 
met een Romani-achtergrond voor de periode na 2020 worden gebaseerd op betrouwbaardere 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. De toekomstige strategieën moeten worden gebaseerd 
op de meest recente beschikbare informatie; de toegang tot gemeenschappen en tot 
belangrijke bronnen van oplossingen om de situatie van de Romani te verbeteren, moet breder 
zijn dan in 2011. Deze gegevens moeten de basis vormen voor gedetailleerde en realistische 
actieplannen met een realistische en toereikende, van tevoren vastgestelde begroting, 
opgenomen in de nationale, regionale en lokale begrotingen en afgestemd op de omvang van 
de behoeften met betrekking tot sociale inclusie van mensen met een Romani-achtergrond.

Een goede praktijk in dit opzicht is de overeenkomst tussen de deelstaat Baden-Württemberg 
en de Duitse regionale vereniging van Sinti en Roma. In 2014 is een gezamenlijke raad 
opgericht. De leden van de raad zijn vertegenwoordigers van de Duitse Sinti en Roma in 
Baden-Württemberg, maar ook vertegenwoordigers van de regering en het parlement en van 
de verenigingen van gemeenten van de deelstaat. Ze zullen zich met name bezighouden met 
de bevordering van onderwijs en van de Sinti- en Roma-cultuur14.

In de EU-richtlijn voor de periode na 2020 en de nationale strategieën voor integratie van de 
Roma moet de nadruk niet grotendeels liggen op gemarginaliseerde personen met een 
Romani-achtergrond. Het wordt daarentegen juist aanbevolen meer te investeren in Romani-
jongeren, -vrouwen en -kinderen (met name kinderen in de basisschoolleeftijd voor wie het 
moeilijk is om naar school te gaan wegens de precaire financiële en sociale situatie van hun 
gezinnen) en hun empowerment, en meer aandacht te besteden aan de mobiliteit van Romani 
binnen de EU.

Het aanvankelijke ontbreken van een reactie op zigeunerhaat in het huidige kader heeft geleid 
tot terughoudendheid wat betreft de integratie in nationale strategieën van expliciete 
maatregelen om discriminatie in het algemeen en zigeunerhaat in het bijzonder tegen te gaan.

In zijn enquête over Roma en Travellers uit 2019 constateerde het Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten dat bijna de helft van de Roma en Travellers (44 %) in de twaalf 
maanden voorafgaand aan de enquête te maken had gekregen met door haat gemotiveerde 
intimidatie15. Het onderzoeksteam van de Universiteit van Leipzig concludeerde bijvoorbeeld 
dat massieve zigeunerhaat vaak onderbelicht blijft: “60 % van de Duitsers is het eens met de 
stelling dat Sinti en Roma neigen naar criminaliteit en 49,2 % wil hen uit de binnensteden 
bannen”.16 Tijdens de uitbraak van het coronavirus fungeerden de Roma nog meer als 
zondebok en werd hen verweten het virus te verspreiden. Dit gebeurde helaas in Oost-
Europese landen17. Daarom moet zigeunerhaat, de specifieke vorm van racisme jegens 
mensen met een Romani-achtergrond, worden aangepakt op de prioritaire terreinen van het 
beleid van de EU voor de periode na 2020. Er moeten preventieve en reactieve maatregelen 
moeten worden ontwikkeld en opgenomen in het beleid inzake Romani voor de periode na 
2020. De lidstaten moeten zigeunerhaat officieel erkennen als een specifieke vorm van 

14 Studie zur aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma 2011.
15 Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, Enquête 2019 over Roma en Travellers, geselecteerde 
kernresultaten voor zes Europese Unie-lidstaten, met inbegrip van het VK (concept, publicatie verwacht in juli 
2020).
16 Leipzig Authoritarianism Study 2018: Nearly one in three Germans support xenophobic views.
17 Coronavirus: NGOs warn against Roma exclusion from EU crisis response.

https://www.sinti-roma.com/studie-bildungssituation/
https://www.uni-leipzig.de/en/newsdetail/artikel/leipzig-authoritarianism-study-2018-nearly-one-in-three-germans-support-xenophobic-views-2018-11-29/
http://www.errc.org/news/coronavirus-ngos-warn-against-roma-exclusion-from-eu-crisis-response
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racisme tegen mensen met een Romani-achtergrond en moeten specifieke maatregelen treffen 
om dit fenomeen op elk niveau waar het voorkomt te bestrijden.
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding 
van een negatieve houding ten opzichte van mensen met een Romani-achtergrond in 
Europa
(2020/2011(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) en het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 april 2011 getiteld “Een EU-kader voor 
de nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020” (COM(2011)0173) en de 
daaropvolgende uitvoerings- en evaluatieverslagen,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 9 december 2013 over doeltreffende 
maatregelen voor integratie van de Roma in de lidstaten1, en de conclusies van de Raad 
van 8 december 2016 over de versnelling van het proces van de integratie van de Roma 
en van 13 oktober 2016 over speciaal verslag nr. 14/2016 van de Europese Rekenkamer,

– gezien zijn resolutie van 15 april 2015 over de Internationale Dag van de Roma – 
zigeunerhaat en de erkenning door de EU van de herdenkingsdag van de genocide op 
Roma tijdens WO II2,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2017 over de grondrechtelijke aspecten bij de 
integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat3,

– gezien zijn resolutie van 16 januari 2019 over de situatie van de grondrechten in de 
Europese Unie in 20174,

– gezien zijn resolutie van 12 februari 2019 over de behoefte aan een versterkt strategisch 
EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma voor de periode na 
2020 en intensivering van de bestrijding van zigeunerhaat5,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 september 2019 getiteld “Verslag over 
de tenuitvoerlegging van de nationale strategieën voor integratie van de Roma” 
(COM(2019)0406)6,

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 december 2018 getiteld “Verslag over 
de evaluatie van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de 

1 PB C 378 van 24.12.2013, blz. 1.
2 PB C 328 van 6.9.2016, blz. 4.
3 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 171.
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0032.
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0075.
6 Europese Commissie, verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma – 
2019.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1589887174549&uri=CELEX:52019DC0406
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1589887174549&uri=CELEX:52019DC0406
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Roma tot 2020” (COM(2018)0785)7,

– gezien de Tweede enquête van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 
(FRA) naar minderheden en discriminatie (EU-MIDIS II),

– gezien de relevante verslagen en aanbevelingen van organisaties van het 
maatschappelijk middenveld die mensen met een Romani-achtergrond 
vertegenwoordigen, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en onderzoeksinstanties,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement en artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 bij het 
besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 
procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 
initiatiefverslagen,

– gezien de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de 
Commissie cultuur en onderwijs,

– gezien het advies van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (A9-0000/2020),

A. aangezien een aanzienlijk deel van de mensen met een Romani-achtergrond in Europa 
zowel in plattelands- als in stedelijke gebieden onder erbarmelijke omstandigheden leeft 
en hun sociaaleconomische situatie ook erg slecht is8;

B. overwegende dat er nog steeds sprake is van persistente en structurele zigeunerhaat op 
alle niveaus van de Europese maatschappij en dat deze dagelijks tot uiting komt;

C. overwegende dat een richtlijn voor de gelijkheid en inclusie van mensen met een 
Romani-achtergrond, die moet worden opgesteld op basis van realistischere 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en van een wetgevingshandeling die een 
bindend karakter heeft voor de Europese Unie en haar lidstaten, noodzakelijk is en dat 
de Commissie deze derhalve moet voorstellen;

D. overwegende dat er in de lokale, regionale en nationale begrotingen van de lidstaten 
toereikende financiering moet worden toegewezen voor de uitvoering van de strategieën 
voor inclusie voor mensen met een Romani-achtergrond voor de periode na 2020; 
overwegende dat de EU en de lidstaten moeten garanderen dat alle toegewezen 
middelen naar behoren worden uitgegeven en er geen misbruik van wordt gemaakt;

E. overwegende dat de juiste bewoording om naar alle Romani-groepen te verwijzen, ook 
naar degene die worden gestigmatiseerd als zigeuners maar niet de overeenkomstige 
etnische achtergrond hebben, zoals Egyptenaren, Ashkali en Travellers, “mensen met 
een Romani-achtergrond” is;

F. overwegende dat lokale en regionale belanghebbenden (zoals ngo’s, activisten, 

7 European Commissie, Tussentijdse evaluatie van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie 
van de Roma.
8 FRA, Tweede enquête van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie, Roma – Geselecteerde 
resultaten, 2016.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1589887243488&uri=CELEX:52018DC0785
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1589887243488&uri=CELEX:52018DC0785
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_nl.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_nl.pdf
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deskundigen, leden van de gemeenschap) op gelijkwaardige wijze en in aanzienlijke 
mate moeten worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van en het toezicht op 
het openbare beleid voor mensen met een Romani-achtergrond voor de periode na 2020;

G. overwegende dat de situatie van gemarginaliseerde gemeenschappen van mensen met 
een Romani-achtergrond in overbevolkte complexen en nederzettingen tijdens de 
lockdowns in het kader van COVID-19 erg problematisch is; overwegende dat mensen 
met een Romani-achtergrond geen toegang hebben tot toereikende gezondheidszorg, 
hygiëne en voedsel, en hierdoor extra veel risico lopen; overwegende dat de lidstaten 
noodsteun en medische zorg moeten verlenen om de verspreiding van het virus te 
beperken; overwegende dat de Unie en haar lidstaten racisme, uitsluiting en 
discriminatie jegens mensen met een Romani-achtergrond urgent moeten aanpakken;

Belangrijkste conclusies

1. is van mening dat de Commissie een voorstel moet ontwikkelen voor een richtlijn voor 
gelijkheid en inclusie van mensen met een Romani-achtergrond in Europa voor de 
periode na 2020, waarin de strijd tegen armoede en zigeunerhaat centraal moet staan; 
benadrukt dat het nieuwe voorstel duidelijke en bindende doelstellingen, maatregelen en 
streefwaarden voor de lidstaten, een duidelijke tijdsplanning en duidelijke en bindende 
vereisten met betrekking tot voortgang, evenals indicatoren om succes te meten en 
adequate financiering voor de uitvoering moet omvatten; benadrukt dat er robuuste 
mechanismen voor bewaking en toezicht nodig zijn om een doeltreffende uitvoering en 
een passend gebruik van de fondsen te waarborgen; merkt op dat gelijkwaardige 
deelname in alle domeinen van het openbare leven, politieke participatie en de taal, 
kunst, cultuur, geschiedenis en omgeving van mensen met een Romani-achtergrond 
expliciet moeten worden genoemd in het voorstel voor openbaar EU-beleid voor 
mensen met een Romani-achtergrond voor de periode na 2020, als aanvulling op de 
maatregelen op de vier belangrijkste prioritaire terreinen: onderwijs, werkgelegenheid, 
huisvesting en gezondheidszorg;

Aanbevelingen aan de Commissie

2. verzoekt de Commissie een voorstel te ontwikkelen voor een EU-richtlijn voor 
gelijkheid en inclusie van mensen met een Romani-achtergrond voor de periode na 
2020 en hierbij prioriteit toe te kennen aan: i) het teweegbrengen van positieve effecten; 
ii) een op rechten gebaseerde benadering, met inbegrip van een plan om sociale en 
economische ongelijkheden weg te nemen; iii) de ontwikkeling van een visie voor het 
toekomstige voorstel, met inbegrip van specifieke, meetbare, haalbare, relevante en 
tijdgebonden doelstellingen om mensen met een Romani-achtergrond te beschermen en 
hun inclusie te bevorderen; en iv) het bestrijden van ongelijkheden, met name voor 
kinderen, vanaf jonge leeftijd;

3. verzoekt de Commissie de gelijkwaardige deelname te garanderen van maatschappelijke 
organisaties van Romani en pro-Romani-organisaties en van deskundigen en leden van 
de gemeenschap, waaronder degene die actief zijn op lokaal en regionaal niveau, en 
hierbij rekening te houden met een genderperspectief, zowel in beleidsdebatten als in de 
besluitvorming;
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4. verzoekt de Commissie zigeunerhaat aan te pakken op de prioritaire terreinen van het 
voorstel voor een richtlijn voor de periode na 2020;

5. verzoekt de Commissie rekening te houden met de interne heterogeniteit van de 
gemeenschap in de prioritaire domeinen van het voorstel voor de EU-richtlijn voor de 
periode na 2020 en te garanderen dat niemand achterblijft, en de term “mensen met een 
Romani-achtergrond” te gebruiken wanneer zij in EU-beleid en -discussies na 2020 naar 
Romani-groepen verwijst;

6. verzoekt de Commissie als onderdeel van het volgend meerjarig financieel kader de 
koppeling te versterken tussen de mainstream financiële en beleidsinstrumenten van de 
EU, met name de Europese structuur- en investeringsfondsen, en de prioriteiten met 
betrekking tot de inclusie van mensen met een Romani-achtergrond;

7. verzoekt de Commissie om een nieuw financieringsinstrument of nieuw subprogramma 
te overwegen, gekoppeld aan een bestaand EU-programma voor onderwijs- en sociale 
financiering zoals Erasmus Plus of het Europees Sociaal Fonds, voor gerichte 
ondersteuning op maat van kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor leerlingen tussen de 
3 en 18 jaar met een Romani-achtergrond die in extreme armoede leven en geen toegang 
hebben tot bestaande financieringsinstrumenten voor onderwijs en sociale inclusie van 
de EU;

Aanbevelingen aan de lidstaten

8. verzoekt de lidstaten om nationale strategieën voor de inclusie van mensen met een 
Romani-achtergrond voor de periode na 2020 te ontwikkelen op basis van realistische 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en met een toereikende, van tevoren 
vastgestelde begroting die deel uitmaakt van de nationale, regionale en lokale 
begrotingen en een afspiegeling vormt van de omvang van de behoeften met betrekking 
tot sociale inclusie van mensen met een Romani-achtergrond;

9. verzoekt lidstaten zigeunerhaat officieel te erkennen als een specifieke vorm van 
racisme tegen mensen met een Romani-achtergrond en specifieke en doeltreffende 
preventieve en corrigerende maatregelen te ontwikkelen en in te voeren om dit 
fenomeen op elk niveau waar het voorkomt te bestrijden;

10. verzoekt de lidstaten de betrokkenheid van mensen met een Romani-achtergrond bij 
beleidsvorming te vergroten en hierbij van een paternalistische op een niet-
paternalistische benadering over te stappen; benadrukt;

11. verzoekt de lidstaten aan te geven welk niveau van financiering nodig is om de 
voorgestelde maatregelen voor de inclusie van mensen met een Romani-achtergrond uit 
te voeren en aan te geven welk bedrag in de nationale en EU-begrotingen beschikbaar is 
voor dergelijke maatregelen;

12. verzoekt de lidstaten efficiëntere en sterkere bewakingsmechanismen te ontwikkelen om 
te garanderen dat de middelen naar behoren worden toegewezen en er geen misbruik 
van wordt gemaakt;
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13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de regeringen en parlementen van de lidstaten en kandidaat-lidstaten, de subnationale 
parlementen en raden van de lidstaten en kandidaat-lidstaten, het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking 
in Europa, het Europees Comité van de Regio’s, de Raad van de Europa en de 
Verenigde Naties.


