
Roma, de tocht om aan armoede te ontsnappen  

In het kader van het Europees Jaar tegen Armoede en Sociale Uitsluiting werd gezegd dat 
«Europa niet echt sterk zal zijn tenzij elk individu er zich vrij kan ontplooien». 

De uitbreiding van de EU heeft aan de Roma en aan de andere Europese burgers de 
mogelijkheid gegeven om te reizen, te werken en te leven in de andere Europese landen. 
Een groot aantal onder hen leeft in moeilijke omstandigheden en heeft dus beslist om te 
vertrekken en zich te vestigen in andere Europese regio’s, en dit voornamelijk omwille van 
economische redenen. Zo hopen ze te ontsnappen aan bepaalde armoedefactoren in hun 
land van oorsprong. De problemen waarmee ze geconfronteerd worden zijn die waaraan 
veel andere rondreizende volkeren blootgesteld worden. Hen helpen bij de integratie in de 
samenleving betekent hen helpen bij het ontsnappen aan de armoedehinderlaag.  

De moeilijke situatie van de Roma 

Er leven tussen de 10 en 12 miljoen Roma in Europa. Ze vormen de grootste minderheid in 
de Europese Unie maar worden met velerlei discriminaties, een hoger armoedecijfer, en een 
levenskwaliteit lager dan het EU-gemiddelde geconfronteerd. In België zouden ze tussen de 
20.000 en de 40.000 individuen tellen, ofwel 0,28% van de bevolking. Wat te doen om hen te 
helpen hun socio-economische omstandigheden te verbeteren en hen uit de marge van de 
samenleving te krijgen?  

Onderwijs is een prioriteit: Roma-jongeren hebben de neiging om relatief vroeg de school te 
verlaten, wat hun opvoeding, hun integratie en hun kansen op de arbeidsmarkt op het spel 
zet. Vaak bevindt hun opleidingsniveau zich ver onder het gemiddelde. Bovendien laat de 
ongelijke toegang tot allerhande diensten en de socio-economische nadelen waarvan de 
Roma-jongeren het slachtoffer zijn hen niet toe een kwaliteitsvolle opleiding te genieten. Ook 
worden hun kansen op de arbeidsmarkt en hun integratie hierdoor beïnvloed. Nationaal en 
Europees onderwijsbeleid is dus nodig dat zich richt op Romagezinnen en dat hun actieve 
deelname aanmoedigt. Meer specifiek dient er aandacht besteed te worden aan de vrouwen 
die vaak actief zijn in de grijze markt en vaak werkloos zijn.   

Gedurende dit Europees Jaar 2010 moet er, naast de strijd tegen armoede, gehandeld 
worden tegen de sociale uitsluiting, de marginalisering en de stigmatisering van de Roma en 
van andere groepen.  

Integratie, Michto! 

Ter gelegenheid van de internationale dag van de Roma vond op 8 en 9 april 2010 een 
Europese top voor de inclusie van Roma plaats in Cordoba (Spanje). Ter gelegenheid 
hiervan heeft de Commissie haar strategie verduidelijkt. De Commissie plant het bevorderen 
van het gebruik van de structuurfondsen door de lidstaten, met als doel de inclusie van de 
Roma te bevorderen. België heeft zich geëngageerd om te verzekeren dat de Europese 
fondsen op een efficiënte manier tot bij de Romaminderheid terechtkomt teneinde de 
leefomstandigheden te verbeteren.  

In dit opzicht heeft Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel verklaard: « In de 
eerste plaats is het de taak van de lidstaten om de sociale en economische integratie van de 
Roma te bevorderen, de samenwerking op Europees niveau brengt een belangrijke 



surpluswaarde met zich mee ». Bovendien is «de verantwoordelijkheid op dit vlak een 
gedeelde verantwoordelijkheid: het komt toe aan alle actoren zich in te spannen voor hun 
integratie ». Olivier Chastel herinnert aan de concrete maatregelen die door het Europees 
Parlement en de Raad van Ministers zijn genomen om de inclusie van minderbedeelde 
burgers te bevorderen door het opdelen van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling 
aan te passen. « Deze kwestie moet aangesneden worden in het kader van een 
geïntegreerde aanpak, deze benadering omvat inspanningen op het gebied van onderwijs, 
gezondheid, sociale zaken, werk, veiligheid en maatregelen om de segregatie te bestrijden». 


