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Roemenië
land: midden-zuid Europa; zeer gevarieerd landschap (ook bekend van de bruine beren en lynxen);
natuur, verstild platteland, mondaine stadscentra; 5 x NL, 9e in oppervlakte EU; 19,5 milj.inwoners –
50% in steden: Boekarest ± 2 milj. inw., Cluj 350.000 inw., 300-250.000 o.a. Braşov, Timişoara,
Craiova, Galaţi; met Bulgarije armste land van EU; Romaans land tussen Bulgarije, Servië, Hongrije,
Oekraïne, Moldavië en de Zwarte Zee overburen Rusland, Turkije, Greorgië; 95% lid Biserica
Orthodox România (staatskerk, conservatieve politieke invloed)
historisch: geografisch etnische lappendeken (o.a. Thraciërs, Daciërs, Romeinen, Turken, Grieken,
Hongaren, Russen, Rroma, Saksen); 1859 vereniging vorstendommen Walachië en Moldavië; in
huidige geografische vorm sedert 1945; jonge democratie (v.a. 1990 + 1919-1940; rijk,
hoogontwikkeld begin 20ste eeuw (interbellum – Roemenië grootste olieproducent Europa,
Boekarest ‘petit Paris’, Timişoara (met Berlijn) eerste Europese stad met straatverlichting ), incl.
legale prostitutie (‘casa de toleranţa’, registraties, medische verplichtingen) tot 1949; feodaal (kerk,
kloosters, edelen, horigen, slaven); koninkrijk van 1881-1947; moderne tijd na 1990 parlementaire
democratie; persoonlijke verrijking, ‘privatisering’, en machtsconcentraties bij ex-communistische
partij-elitie; corruptie van hoog tot laag, maffiabendes in iedere stad/territoria, menging boven- en
onderwereld, actieve anti-corruptie (te actief mogelijkheid om politieke concurrenten aan te geven);
(n.b. corruptie bestond ook vóór – én bijv. Rroma-families die nu 100 historische panden hebben);
2007 EU-lid; groei-economie, snelle modernisering en internationalisering sinds ± 1992;
munteenheid RON (Romanian New = leu/lei – 2005 revaluatie 1 nieuwe leu vervangt 10.000 lei) (1
euro = 4,5 lei, evt. 2019 invoering euro)
krimp: laag geboortecijfer (1,7); diaspora: circa 4,5 milj. geëmigreerd – export hoogopgeleid
(‘agressieve’ werving) én laag/ongeschoold , lage lonen én verminderde werkgelegenheid in RO (na
0% werkloosheid tijdens communistisch regime)
inkomen: gemiddeld 1900 lei (netto € 425)(n.b. 0 [nul] inkomen bestaat ook), minimumloon 975 (€
215), cassière 945 lei +200 voedingsbonnen), politie-agent 925 lei/3544 lei (€ 800), basisarts
ziekenhuis v.a. 2875 (€ 650), verpleegkundige v.a. 1375, amw-er 1099/1970, ict-ontwikkelaar
2800/9250, parlementariër 7000 (1 euro = 4,5 lei); werkloosheidsuitkering 75% minimumloon
(toeslag arbeidsverleden, max. tijdsduur 1 jaar); bijstand p/m: alleenstaande 145 lei, twee pers. hh
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225, vier pers.hh 434 (per 3 maanden, diverse voorwaarden) (genoemde bedragen zijn indicaties);
werkeloosheid: jeugd 17%, beroepsbevolking 7%; kosten levensonderhoud lager dan in NL, disbalans
t.o.v. inkomens (veel hypotheekvrij wonen, staatszorgverzekering gezin à 20 € p/m – bijv.
levensmiddelen, huur, g/w/l is relatief duur – bijv. vaste lasten flat 300 lei, bijstandsuitkering 225 lei)
schoolsysteem: wijkt in zoverre af van NL dat basisonderwijs 2 jaar langer duurt (NL groep 9, 10 – vgl.
mavo); nadien vakopleiding (2-3 jr.) of algemeen vormend (4 jr. mengvorm havo/atheneum),
politehnica (hbo)/ universitatea; diverse (verplichte) bij- nascholingen; n.b. zonder afronding basis
t/m 10 nauwelijks toegang tot arbeidsmarkt, ook niet achter de vuilniswagen (scholingsramp bij
Rroma)
staatspensioen: 900 lei bij minimaal 15 werkjaren, toeslagen tot max. 35 werkjaren; mogelijke
garantie tot 400 lei voor beperkte/zieke ouderen; mogelijkheden particuliere verzekeringen (ING een
van de marktleiders); speciale pensioens oud-militairen, verzetshelden e.d.
bijstandsuitkering: 125 lei p/m alleenstaande, 225 gezin + 2 kinderen, 390 gezin met 4 kinderen
(diverse voorwaarden, per drie maanden); kinderbijslag p/m: 200 lei p/k < 2 jr., 84 lei p/k < 18
(doorloop voortgezetonderwijs), 200 lei kind met handicap <18 jr.
armoede: 51% ‘children at risk’ (EU 27%); 45% volwassenen op platteland in armoede (70% daarvan
onder armoedegrens); Rroma sterk vertegenwoordigt bij armen (bijv. 40% van de baby’s/peuters
hebben voedingstekorten, zijn kleiner/dunner dan andere Roemenen)
zorg&welzijn: laag ontwikkelde sociale sector en gezondheidszorg; kennis aanwezig; gering budget
(Ministerie Gezondheidszorg 0,86% bnp, Ministerie Werk, Sociale zaken, Ouderen 4,44% bnp);
slechte werkcondities (inkomen, personele middelen, accommodatie, etc.); corruptie; leegloop
(tekort gezondheidswerkers, ontbreken voorzieningen op platteland; verschillen binnen een
voorziening; mogelijk a-collegiale werksfeer door naijver, wantrouwen, geen open communicatie,
afhankelijkheid t.o. meerderen – hiërargisch; n.b. veel bedrijfssponsoring en hulp van buitenlandse
(evangeliserende) stichtingen bij (kleine) initiatieven; (Boekarest 1800-5000 daklozen nachtopvang
1000, vrouwen/kinderopvang bij huiselijk geweld 20, nacht ‘out reach’, winteruitbreidingen, soep en
kleding – n.b. ‘bruce lee’ 20 jaar leider van circa 80 mensen die in oude tunnels/riolen woonden een
groep van stelers en drugverslaafden; Roemenen: we hebben meer kerken dan ziekenhuizen, există
peste 18.000 de biserici şi doar 400 de spitale; sedert 2007 (EU) circa 14.000 artsen en 50.000
verpleegkundigen/verzorgenden geëmigreerd; n.b. er zijn topklinieken/afdelingen met topoperaties
e.d.; duizenden kinderen per jaar raken zonder hun ouders, geînstitutionaliseerd, 18+ op straat, géén
substantiële vermindering van geînterneerde kinderen – Rromakinderen oververtegenwoordigd;
geen aanpak renovaties, sociale woningbouw e.d.; matige dossiervorming, matige samenwerking;
n.b. het aantal geînterneerderde kinderen is niet noemenswaardig afgenomen sedert begin jaren
negentig
land van alles&niks: rijk aan delfstoffen, goed, klimaat, gunstig geografische ligging, gevarieerde
landschappen; extreem rijken en straatarmen; hoogontwikkeld/volslagen achterlijk;
autoweg/karrespoor, Silicon Valley Beverly Hills/golfplaten behuizing en sloppenwijken van
analfabeten; ‘high tech’ particuliere klinieken/staatsziekenhuizen met kakkerlakken en corruptie; 8
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milj. inw. (37%) geen stromend water/riolering (zijn niet allemaal arm, de infrastructuur is arm);
corruptie en oplichting remmend op ontwikkelingen op allerlei terreinen

Rroma
Charles Chaplin, Ilie Nastase, Mariska Veres, Tata Mirando, fam. Elvis Presley, fam. Rosenberg, Kako Petalo,
Frans Bauer(?), Fanfare Ciocărlia, Gypsy Kings, Taraful Haiducilor, Carlos Santana, Maria Teresa, Rafael van der
Vaart(?), Django Reinhardt, Michael Caine(?), Zlatan Ibrahimovic, Gică Hagi(?), Gheorghe Zamfir, ...

herkomst: NW India (Bharat), reden vertrek onbekend, reisroute naar Europa zuidelijk via Perzië,
Egypte, Griekenland naar Midden-Europa, of via Noord-Afrika naar Spanje, of noordelijk via
Kazachstan, Rusland naar Polen en Oekraïne; route/herkomst: taal- en genetische kenmerken,
leenwoorden van onderweg; n.b. romantisering en (negatieve) mystificering door niet-Rroma
in Roemenië: vanaf 1250; slaven/horigen (niet allemaal); mariginalen met weinig burgerechten;
interbellum: enige emancipatie, civil society, rroma als aanduiding; WO-II vervolging
(honderdduizenden slachtoffers in Europa, 11.000 in RO – ’Porrajmos’); communistische tijd: dwang
– als bij velen –bij huisvesting, school, werk, gezin; postcommunistisch: verpaupering versus profijt
vrije markt (sommigen beschouwen de Ceauşescu-tijd als beter) ; één taal met dialecten, in land van
huisvesting leenwoorden van de dominante taal, Rromanes kan eerste taal zijn (evt. gebrekkige
beheersing dominante taal); 56% woont min of meer gescheiden van niet-rroma (mogelijk in
combinatie met zeer slechte huisvesting [krotten, aftandse flats], slechte voorzieningen, transport)
aantallen: Roemenië circa 2 milj., Europa 12 milj., EU 6 mil.; wie is Rroma... 1) zich Rroma noemen,
Rromanes spreken, bepaalde gewoonten aanhouden, 2) zich Rroma noemen, beetje taal, beetje
gewoonten, 3) zich beetje Rroma noemen, taal niet spreken, weinig/geen gewoonten, 4) zich
expliciet Rroma noemen, (evt.) zonder taal, zonder gewoonten (‘black is beautiful rroma’), 5) zich
géén Rroma noemen maar door anderen zo gezien worden (op basis van afstamming, huidskleur);
bevolkingsopbouw 40% 0-14 jr., 17% 65+; steevast statistische problemen door Rroma-definities –
600.000 of 3.000.000 Rroma in RO? (n.b. in Roemenië nauwelijks registraties naar etniciteit, verbod
op); lage aantallen/schattingen in nadeel van Rroma (officieel bevolkingsonderzoek < 600.000
Rroma)
subgroepen: ‘stammen’ genoemd naar oorspronkelijke ambachten/activiteiten of leefomgeving incl. lokale varianten circa 44 subgroepen, voorbeelden: vătraşii (landarbeiders), lăutarii
(muziekanten), căldărarii (blikslagers, ketellappers), rudarii (verzamelaars/zoekers goud,
bosvruchten, houtsnijders), spoitorii (vertinners en bedelaars), mătăsarii (handelaren,
‘gladjanussen’), ursarii (berendrijvers, circusartiesten), cărămidarii (stenenbakkers), gaborii
(handelaren, smeden), geambaşii (paardenhandelaren), florarii (bloemenhandelaren – AalsmeerPiaţa George Cosbuc Boekarest), cocalarii (voorwerpen van beenderen snijders, recycling), fierarii
(smeden, oudijzerhandelaren)
vooroordelen, clichés: één volk, nomaden (zijn Joden nomaden?), donker uiterlijk, allemaal
muziekaal, hete vrouwen, agressieve mannen, ongevestigden, onaangepasten, seperatisten,
leugenaars, oplichters, (kinder)dieven, verbergen rijkdommen (pot goud in de grond),
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fundamentalistisch/halsstarrig qua zeden & gewoonten, onhygiënisch, dronkelappen/alcoholisten,
werkschuw (vgl. dagelijks door weer en wind woon/werkverkeer met fiets en trein 2 uur, 8 uur
achter de vuilniswagen), dom, achterlijk/onderontwikkeld, tomeloze voortplanting (werkelijk
geboortecijfer 2,2 [niet-rroma 1,7]); niet-rroma kunnen een ernstig gebrek aan kennis van/ervaring
met Rroma hebben
(sub)cultuur: Rroma vlag en volkslied; verschillen tussen groepen in zeden en gewoonten en
toepassing – strikt, gematigd, inconsequent, zonder specifieke Rroma-normen; verschillen binnen
subgroepen (individuele verschillen); mate van identificatie met een bepaalde Rromagroep, open
staan t.o.v. andere subgroepen en niet-rroma (‘gadjo’), individuele vrijheden/deviantie, dominantie
mannen t.o. vrouwen, bewegingsvrijheid vrouwen, (huwelijks)partnerkeuze, onderwijs; mening van
familie als doorslaggevend bij keuzes; evt. Rroma rechtspraak ‘kris’; ‘stamhoofd’, informele
burgemeester (bulibaşa), koning, keizer; Rroma/Ţigan als geuzennaam/trots (ik heb schijt aan
‘burgers’, de gadjo’s, en ben [rand]crimineel, nou en?! – of: emancipatie, kunst, belangenbehartiging,
politiek; n.b. rijk, werelds én traditioneel kunnen samen gaan (bijv. huwelijksarrangementen van
negenjarigen bij maffia-achtige clans)
gezin(svorming): paarvorming 28% 15-19 jr. (2% bij niet-rroma), gemiddelde leeftijd 21 jr. / nietrroma 26 jr.; veel voorkomend ontmaagd = getrouwd (samen een nachtje zoek-zijn is ouders voor et
blok) – avonturieren, experimenterenis er aanvankelijk niet bij; drie keer vaker kinderen (moeders
14-16 jr.) vergeleken bij niet-rroma, voorspellers: arm, onopgeleid, mogelijk familiedruk, geen kennis
van anticonceptie; zelden/nooit enkelvoudig gezin zelfstandig wonend (bij/met andere familieleden
over de vloer); gezinsbreuken (geen echtscheidingscijfers: er wordt niet altijd wettelijk
getrouwd/gescheiden); gezinnen uit elkaar door werk in buitenland, verblijf in gevangenis; n.b. je
kunt er vanuit gaan dat veel (alle) sekswerkers kinderen hebben
kinderhuwelijken: 10-15% Rroma doen aan (zeer) jonge huwelijken: (zelden) strikt gearrangeerd 1014 jarigen (de ‘bruid’ gaat over naar haar schoonfamilie), vrijer zijn 14-17 jarigen – bekeerde Rroma
(bijv. tot Pinkstergemeente ) kennen uitsluitend huwelijken van 18+; weer anderen doen maar wat;
(75% ‘trouwt’ tussen 14-18 jr.)(gemiddelde eerste kind 21 – 10% vóór 18e) (n.b. kinderen/jongeren
die seks hebben door gebrek aan opvoeding en voorlichting en ‘plotseling getrouwd’ blijken =
zwanger zijn = is niks traditie maar eerder verwaarlozing, laten gebeuren zonder plan); leeftijden
schuiven op; algemeen: 60% van seksueel actieve jongeren in RO gebruikt nooit anticonceptie
scholing: achterstand, 50% (lager) voorgezet onderwijs, 17% hoger voorgezet onderwijs (t.o. 60%
niet-rroma), 25% Rroma v.a. 16 jaar praktisch analfabeet, evt. scholing onbelangrijk vinden, voor
meisjes overbodig (jong trouwen); moeite met toegang tot scholing (taalachterstand, discriminatie,
als gehandicapt worden gezien, logistieke problemen – school moeilijk bereikbaar, geen geld); geen
leercondities thuis (geen aparte kamer, bureautje, ...); geen (extra) hulp bij schooltaken – mogelijke
psychosociale stress, neurologische problemen?; geen studietraditie, weinig rolmodellen (vgl.
arbeiderskinderen in NL tot in de jaren 70); mee werken voor gezinsinkomen; lage verwachtingen
van arbeidskansen; discriminatie, ook afstand tot leerkrachten; onafgemaakte basisschool
verhindert toegang tot arbeidsmarkt, herstel/inhaal erg lastig; sedert 1998 is schoolparticipatie
verdrievoudigd – basisscholing is voor jongens belangrijker geworden (rijbewijs!), meer kennis van
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ander leven (diaspora, internet) , meer verlangens en ambitie; n.b. ook niet-rroma jongeren maken
door armoede hun vervolgopleidingen niet af
werk: werkloosheid 58% (m) 19% (v) – lastig tellen: zwart/grijs/informeel werk/ongeregistreerd;
gezondheidsbeleving minder, ziekte vaker in vgl. niet-rroma; levensverwachting zes jaar minder;
matig gebruik van gezondheidszorg (kennis, bereikbaarheid, kosten,); naast alle sores: individuele
Rroma afstuderend/promoverend universiteit (ook Harvard, Oxford), kunstacademie,
convervatorium, etc. (nog vaak media-aandacht voor want uitzonderlijk); succesvolle Rroma in
entertainment (muziek, film e.d.) en sport
inkomen: div. inkomstenbronnen (baan, los/vaste baan, ondernemen, handel, venten,
daglonersschap, bedelen, uitkeringen, kinderbijslag, criminaliteit); geschat gemiddelde doorsnee
gezin 100 € p/m; ook in NL bekende armoedeval; bijstandsuitvoering niet efficiënt/effectief; soms
hebben Rroma geen id-kaart en bewijs van wonen (meer) = geen baan, geen uitkering; ‘erfelijke’
armoede subgroep/familie, achterstand; rijke Rroma door succesvol legaal handelen (bijv. bloemen,
vlees, paarden, ijzer/recycling, muziek); rijken zijn niet (extra) solidair met armen
discriminatie: evident, voor veel niet-rroma zijn rroma geen volwaardige, gelijkwaardige
medeburgers; negatieve verwachtingen; onderschatting; zie ook de vooroordelen – onbekend maakt
onbemind; niet de moeite waard om in contact/scholing te investeren; kinderen op school maar aan
laten doen (’t is immers een zigeunerkind...); evt. stellingname coûte que coûte geen rroma willen als
huurder, werknemer, buurman; levenspartner; ); (op internet) Rroma aanduiden als ‘zwarten’, als
ongewenste niet-roemenen; alledaags wantrouwen bij bijv. binnenkomst in een winkel (‘daar heb je
een dief’); etnisch profileren door overheid/politie (bijv. een jonge rroma-vrouw met een wat oudere
toeristaan de wandel is verdacht); opperen scheidingsmuren te bouwen (in Roemenië lijkt de harde
expliciete fysieke verkettering minder dan in bijv. Slowakije) (n.b. er is uiteraard een kleine groep die
de vooroordelen meer dan bewaarheid, met een negatieve uitstraling op de rest – Rroma in het
algemeen meer groepsgewijs, lawaaierig in straatbeeld)
beleid & projecten: Rroma politieke partij (gegarandeerde zetel, net als Hongaren); Agenţiei
Naţională pentru Rromi (staats/regeringsadviescommissie, onderzoeksbureau); Rromani Criss
(onderzoek, advies, pilots, training, acties); Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminarii
(anti-discriminatiebureau, breder dan Rroma); Direcția Generală pentru Asistență Socială
și Protecția Copilului (overheid sociale zaken, maatschappelijk werk, kinderbescherming; diverse
ngo’s voor informatie/emancipatie/cultuur, stimulans peuterschoolbezoek; spijbelpreventie; tweede
kans-onderwijs; intermediairen t.b.v. gezondheidszorg en onderwijs; bouwproject(jes); buitenlandse
particuliere initiatieven (ngo’s): opvang straatkinderen/jongeren, begeleid wonen,
voedsel/kledingpakketten, opknappen huisvesting, ... veel, maar te weinig of te weinig
samenhangend (n.b. 18+ uit intramurale jeugdzorg); hardnekkig probleem door
slavernijgeschiedenis, marginalisatie, discriminatie – dorpen/wijken generatie op generatie in
modder, langs vuilnisbelten, etc.; één en ander is zeer afhankelijk van individuele werkers en hun
omstandigheden; n.b. onwillige, onbetrouwbare Rroma bestaan óók
mogelijk lastig in hulp-en dienstverlenende omgang: er is geen één op één relatie cultuur-denkenvoelen-handelen; vraag: wat is waarde, norm, karakter, streven, motivatie, beperking, ziekte,
5

ontbering, cultuur; zeer generaliserend: berusting/onverschilligheid want zo is het leven nu eenmaal,
kan er zélf niks aan doen (individuele machteloosheid – geen zelfvertrouwen); ‘mij kan niks
gebeuren’ (weinig/niks te verliezen en groep/familie geeft altijd thuis); schaamte voor afkomst, evt.
overbluffen; vrij overkomen maar niet zijn – puntje bij paaltje is bijv. vader de baas; (heimelijke)
bewondering voor ‘șmecherii’ (succes met handig, geraffineerd bandiet, ritselaar zijn – zie ook
sommige manele-muziekteksten) versus schaamte over (criminele) activiteiten; geen idee hebben
m.b.t. hulpverlening/instanties – geen vraag weten te formuleren; wantrouwen of niet serieus
nemen hulp/dienstverleners/politie (ook door ervaringen in RO); taalbarrière; lage scholing, weinig
abstractievermogen, geen reflectie; mogelijk gering vocabulair; praktisch analfabetisme, incl.
gerommel met paparassen, niet begrijpen van papieren (n.b. Rroma zullen zelden alleen reizen, gaan
avonturieren, alleen zelfstandig wonen – moderne technologie haalt dat in: met Skype en WhatsApp
ben je nooit alleen...); passen slecht in trajectdenken/planning/proces
iets meer verantwoording voelen en moeten nemen voor naasten, niet individualistisch;
samenspannen; elkaar/naasten niet afvallen; afstand/onverschilligheid tot niet-naasten; door
afstand mogelijk lagere drempel tot ontvreemden zaken, vragen/zeuren; minder gauw vreemden om
hulp vragen
n.b. Avaaz-actie (community petions): ‘The Gypsy Industry is killing people! Our silence is killing
people!’ (hulpgeld verdwijnt)

Sekswerk/criminaliteit/ trafficking – Roemenië/Rroma
etnische registratie: in Roemenië geen etnische registratie; cijfers vooral vermoedens, indrukken,
steekproeven; (zeer) uiteenlopende resultaten/uitspraken
sekswerk: legaal, in ieder geval door vrouwen, tot 1949; sinds 2014 geen misdrijf maar overtreding
(detenties hoogst uitzonderlijk, ondanks de bekeuringenregen, wel combi-detenties); politie soms
aan jagen, dan gewoon op trottoir een praatje, soms niet-betalende klant, soms wellustig
spullen/geld afpakken; 7x24u in alle varianten en prijsklasses – vanaf troittoir, langs een
verkeersweg, in een auto, vanuit een club, appartment, internet, etc.; stadskaartjes met tippelzones
en prijssindicaties; half uur naar kamertje v.a. 50 lei; advertentie-mini’s in kranten (soms expliciet;
niet voor Rroma-klanten); aanhoudingen/controles dankbaar onderwerp in media (kranten, you
tube, etc.); toename sekswerk en trafficking door economische teruggang/werkloosheid; vrouwen
doorgaans moeder – kind bij familie of in instelling, soms mee op pad
criminaliteit: geen statistische grond dat Rroma vaker de wet overtreden (discussie
[over]vertegenwoordiging naar leeftijdsgroepen, aard van overtreding/misdrijf – vgl. groepen
Marokkanen in NL); zeer serieuze armoede en gelegenheidscriminaliteit; overlevingsnoodzaak;
scharrelaars/sloebers én maffiaclans (per wijk, stad, provincie – met naam en toenaam in de krant,
youtube bruiloftsvideo’s met vooraanstaande niet-rroma [bijv. ministers] onder de gasten); aard
criminaliteit divers, bij clans ook: alle handel is oké als het geld oplevert (drugs, wapens, illegale
tabak/alcohol/muziekdragers, mensen); rechtssysteem als in NL maar kan corrupt zijn; clans hebben
macht, worden ontzien, vermenging boven- en onderwereld
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trafficking: ‘traficul de ființe umane’ ‘traficul de carne de vie’ Roemenië 2015 886 formele zaken
(breder dan alleen seksueel) – 66% vrouwen, waarvan 32% minderjarig, 53% platteland, 43% stad,
4% Boekarest; 56% sekswerk; trafficking behoort in sommige steden/regio’s volgens sommige
statistieken tot de top drie van misdaden; 44% binnen Roemenië, 12% Italië, 9% Duitsland – NL 0,7%
(6 cases), 2 slachteroffers van 886 waren niet-Roemeens; 60% heeft weinig onderwijs, 10% zonder
enig onderwijs; wervers: naasten incl. partners 14%, onbekenden 23,4%, bekenden/vrienden 54,4%,
pooiers 4,3%; instanties/regering wordt ‘wegkijken’ verweten; orgaanhandel hysterie?, aantal
vermiste kinderen onbekend; n.b. georganiseerde criminele netwerken én zwaan-kleef-aanarbeidsemigratie; lokaal betalen aan regelaars, helpers, beschermers, ook voor je ‘standplaats’
Rroma zijn niet cultuur-specifiek extra vatbaar voor dader/slachtoffer, profiel zoals bij andere groepen,
nationaliteiten: sterke vertegenwoordiging van gedesintegreerde gezinnen, lage opleiding, armoede, zieke
familieleden, etc. – ERRC-rapport 2011 (n.b. kinderen kunnen zijn verkocht voor bedeldoeleinden – verkeren
zonder wettelijk bevoegd gezag)
‘Maar veel van hen beweerden dat ze ongeveer 1000 euro per persoon per maand binnen sleepten door te
bedelen in Zweden. Sinds het gemiddelde salaris in Roemenië zo'n 500 euro bedraagt, is bedelen in Zweden
meer rendabel dan een baan zoeken in Roemenië’ (zie link bedelen in Zweden) – Het salarisbedrag is
gemiddeld, wie heeft dat [in NL € 2714,- netto]? En, belangrijker, een baan vinden is heel vaak geen optie.
Uitzetten, naar thuisland begeleiden... Negatief maar niet ver gezocht is een sociaal-emotioneel matig
ontwikkelde vrouw met weinig veilige of geen (en leuke) relaties, een opeenstapeling van ellende achter zich,
opgegroeid in ellendige psycho-sociale en materiële omstandigheden, keert terug zonder basis naar geen basis
met teleurstellingen bij naasten, hulpverleners, politie en bedreigingen door voornoemden en door de
uitbuiters of hun opvolgers, naar diepe armoede, kansloosheid, terug naar érger. De enige redding lijkt een
(schijn)bekering tot een godsdienstig geînspireerde organisatie (noot FB)

kijktip
De muur – documentaire reeks http://www.npo.nl/de-muur/05-12-2014/VARA_101369837
(Slowakije)
‘getto’ Ferentari (Boekarest) https://www.youtube.com/watch?v=U4tzPcPl2mc (eng. ondertiteld)
Ferentari https://www.youtube.com/watch?v=IXszrGzJJ3c
armoe platteland https://www.youtube.com/watch?v=vQr5mazSgwc
Ferentari Facebook https://www.facebook.com/FerentariLux/?fref=ts

Links Roemenië
algemeen http://www.landenweb.nl/roemenie/bevolking/
geschiedenis https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Roemeni%C3%AB
economie https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Romania
geografie voor beginners http://www.voorbeginners.info/roemenie/geografie.htm
Nederlandse column https://beinginbucharest.net/
NL tijdschrift http://www.roemeniemagazine.nl/
salaris http://www.salarulmeu.ro/ http://www.calculatorsalariu.ro/
werkloosheid http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
werkloosheiduitkering http://www.anofm.ro/care-este-cuantumul-indemnizatiei-de-somaj-%3F
minimumloon http://www.calculatorsalariu.ro/?action=calcs2&suma=1250
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bijstandsuitkering http://www.prostemcell.ro/articole-prestatii-sociale/ajutorul-social.html
http://salvaticopiii.ro/upload/p00060008_Venitul%20minim%20garantat,%20acordarea%20ajutorul
ui%20social.pdf
staatspensioen http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_43742/avocatnet.html
http://www.pensiata.ro/pensii-publice/400-lei-pensia-minima-social-garantata-2016/
PIB sociale zekerheid http://www.medierenet.ro/2014/06/26/romania-aloca-printre-cele-mai-miciprocente-din-pib-pentru-protectia-sociala/#.WASZrfQuNYM
gemiddeld salaris per regio http://incont.stirileprotv.ro/infografice/judet-bogat-judet-sarac-unde-secastiga-cei-mai-multi-bani-in-romania-si-in-ce-domeniu.html
budget ministeries 2016 http://www.capital.ro/buget-2016-ministerele-care-primesc-cei-mai-multibani-in-plus-unde-s-au-taiat-bani.html
leegloop gezondheidszorg http://www.gandul.info/sanatate/colegiul-medicilor-trage-un-semnal-dealarma-cati-medici-intra-si-ies-anual-din-sistem-13753274
http://amfms.ro/exodul-halatelor-albe-50-000-de-asistente-au-plecat-la-munca-in-strainatate-catimedici-au-parasit-romania/
overheid druggebruik Agenția Națională http://www.ms.ro/ Antidrog http://www.ana.gov.ro/
overheid gezondheidszorg Ministerul S ănătătii http://www.ms.ro/
overheid sociale zaken en werkgelegenheid Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și
Persoanelor Vârstnice http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/
vrouwenopvang Boekarest (Casa Iona) http://casaioana.org/en/
daklozen (straatslapers) SamuSocial http://www.samusocial.ro/
caritas http://caritasromania.ro/da_servicii_sociale/
slachtofferopvang Reaching Out (Iana Matei) http://www.reachingout.ro/
(nacht)opvangadressen http://www.imparte.ro/Ajutor/Asistenta-sociala/Adaposturi-pentru-oameniistrazii-382.html
armoede http://www.independent.co.uk/news/world/europe/child-poverty-in-romania-hasworsened-since-eu-accession-a6756901.html http://www.cotidianul.ro/cifrele-saraciei-din-romania277397/
armoede atlas http://stirileprotv.ro/special/harta-interactiva-a-saraciei-in-romania-regiunile-undepeste-jumatate-dintre-locuitori-traiesc-de-pe-azi-pe-maine.html
tientallen procenten jongeren die met school stoppen vanwege geld
http://stirileprotv.ro/stiri/social/100-000-de-copii-din-romania-nu-merg-la-scoala-din-cauza-saracieiparintii-nu-isi-permit-sa-ii-trimita-la-studii.html
zonder waterleiding http://stirileprotv.ro/special/romania-tara-ue-unde-exista-inca-orase-fara-apacurenta-cati-romani-se-spala-la-lighean-si-merg-la-wc-ul-din-fundul-curtii.html
basisschool zonder... http://stirileprotv.ro/stiri/social/aceasta-este-romania-anului-2014-eleviiinvata-in-sali-de-clasa-cu-perdele-in-loc-de-usi-si-fara-apa-curenta-galerie-foto.html
duizenden kinderen zonder ouder
http://www.theblacksea.eu/index.php?idT=88&idC=88&idRec=1235&recType=multimedia
drugs http://www.ana.gov.ro/rapoarte%20nationale/RO_RN_2014.pdf
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/drugsgebruik/regionaalinternationaal/internationaal-0
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Links Rroma

vlag Rroma https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Flag_of_the_Romani_people.svg
volkslied ‘Dzelem Dzelem’ – uitvoering NBE (Nederland) & Esma Redzepovad (Macedonië)
https://www.youtube.com/watch?v=bd2C4uyeaXw
taal http://www2.arnes.si/~eusmith/Romany/index.html
taal en volk http://users.telenet.be/ws35349/wout/inhoud.htm
wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Roma_(volk)
national geographic http://www.natgeo.ro/locuri-si-oameni/comunitati/9165-neamuri-tiganesti
startpagina http://zigeuners.startpagina.nl/
over aantallen en integratie rrom, mediar scoli, medici http://adevarul.ro/news/eveniment/iliedinca-In-romania-2000000-romi-1_50ad498f7c42d5a663924d12/index.html
bekende Rroma https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Romani_people#Authors_and_writers
bekende Rroma http://www.imninalu.net/famous-Gypsies.htm#Scientists
European Rroma Right Centre
https://www.facebook.com/EuropeanRomaRightsCentre/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
http://www.errc.org/
regeringsadviescommissie Agenţia Naţionala pentru Rromi http://www.anr.gov.ro/
onderzoek, ontwikkeling Rromani Criss www.romanicriss.org/
adviesraad, anti-discriminatiebureau (algemeen) Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
(CNCD) http://cncd.org.ro/
research center http://www.domresearchcenter.com/
aanbevelingen Wereldbank
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/Summary%20Report
%20RomanianAchievingRoma%20Inclusion%20RO.pdf
belangen (Tsjechië) (Eng.) http://www.romea.cz/en/news/czech/eyewitness-says-assailantsshouting-racist-abuse-and-beating-romani-man-before-he-died-were-in-full-view-of-czech-police
belangen (Roemenië) (Eng.) http://www.romanothan.ro/engleza/index.htm
internationale belangen/contactgroep Fadere http://www.fade.re/
https://www.facebook.com/fadereoficial/
belangen, maatschappelijke ontwikkeling Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară ‘Împreună’
http://agentiaimpreuna.ro/
Roma Youth Empowerment http://www.evz.ro/tineri-rromi-de-succes-prezenti-in-parlamentuleuropean.html
Europa https://www.europa-nu.nl/id/vhrno9w6t0we/europa_op_de_bres_voor_de_roma
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Europese vrouwenorganisatie http://www.romawoman.org/index.php?page=pageview&id=164
(interview met Ethel Brooks)
Khetanes, Rroma internationale kunstbeweging http://artists-for-roma-net.ning.com/ (under
construction?)
https://www.facebook.com/World-Artists-Initiative-Khetanes-224901470853363/
Intellectuelen tussen traditie en moderniteit http://www.etnosfera.ro/pdf/2014/1/03.pdf
rroma buiten beeld (afgezondere groep) https://www.antena3.ro/actualitate/in-premiera-romaniide-niciunde-povestea-incredibila-a-celei-mai-ciudate-comunitati-de-romani-din-382468.html
vrouwen en traditionele rroma-rechtspraak
https://books.google.nl/books?id=ancBk7IxEHsC&pg=PA225&lpg=PA225&dq=romani+women+deal+
with+kris&source=bl&ots=fx1u9-RyrI&sig=UbVc5QQT2w-XIFEg2qQNcQQBJo&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjH_6nO9OHPAhXlHpoKHQ0WBakQ6AEIHDAA#v=onepage&q=ro
mani%20women%20deal%20with%20kris&f=false
geboortecijfer (mythe van) http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-17777149-mitulrromilor-care-fac-cei-mai-multi-copii-nu-sustine-altii-sunt-campionii.htm
kinderhuwelijken http://www.romanialibera.ro/special/documentare/cosmarul-alb-al-rromilor-casatoriile-intre-copii-218987
http://www.unicef.org/romania/ro/Roma_Girls_Early_Marriage.pdf
video rijken en kinderhuwelijken (en Baroneasa Emma Nicholson)
http://www.acasatv.ro/stiri/casatoriile-intre-minori-traditionale-dupa-legea-tiganeasca-video.html
school met meeste Rroma-leerlingen in EU http://www.gandul.info/reportaj/scoala-cu-cei-mai-multielevi-rromi-din-europa-4462851
arm dorp + bevolkingsprognose http://www.7est.ro/exclusiv-7est/reportaje/item/41324-simulareiasi-2050-vom-avea-zone-cu-populatie-majoritar-roma.html
arm dorp 100% uitkeringsafhankelijk (+ bedelen, stelen, met ‘filiaal’ in Parijs)
http://www.ziarulromanesc.net/focus/focus/romania/ponorata-cel-mai-srac-sat-din-romania.html
arm... (you tube e.v.) https://www.youtube.com/watch?v=vQr5mazSgwc
bedelen in Zweden https://nl.gatestoneinstitute.org/8057/zweden-bedelaar ‘Zij [de rroma]
beschouwen zichzelf als superieur en slim, terwijl "gadjo" (niet-zigeuners) stom, naïef en goedgelovig
zijn’
noodzaak prostitutie https://capitalismpepaine.com/2014/06/21/prostitutia-singurul-job/
10 jaar EU https://www.opensocietyfoundations.org/voices/why-europe-s-roma-decade-didn-t-leadinclusion
‘bruce lee’ (mix rroma niet-rroma; ex-kindertehuis ‘cliënten’, lijmsnuivers)
http://www.hpdetijd.nl/2015-01-15/de-rioolmensen-van-boekarest/
https://www.youtube.com/watch?v=TwadpGdskCM ’Bruce Lee’ (Eng.) + suggesties meer video’s
(pop up in beeld, rechtsboven)
https://translate.google.ro/#en/nl/Romania%27s%20%27sewer%20people%27%20evicted%20from
%20tunnel%20network (ontmanteling ’Bruce Lee’)
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rijk https://www.youtube.com/watch?v=M-bTbRg9ebA
rijk http://www.flux24.ro/clanul-de-romi-carpaci-aparat-de-generali-si-de-serviciile-secrete/
top tien rijk http://www.justitiarul.ro/topul-celor-mai-bogai-igani-din-romania-ionela-carpaci-celmai-avut-igan/
rijk ‘ţara interlopilor care ne rad in nas!’ het land waar de onderwereld in z’n vuistje lacht – menging
onder- bovenwereld https://www.youtube.com/watch?v=4sWoxHYMSe8 (vrienden van fam.
Baseascu (ex-president), broer Mircha 4. Jr. detentie ), mafioţi officieel geen inkomen, geen bezit,
geen belasting, ....) ‚ ’Vito Corleone’)
semi rijk dank zij (Engelse) bijstandsuitkeringen? (dorp Ţăndărei)
https://www.youtube.com/watch?v=Od90TmmJe0U
‘in the getto’ Ferentari Boekarest (eng. ondertiteld)
https://www.youtube.com/watch?v=U4tzPcPl2mc
Ferentari https://www.youtube.com/watch?v=IXszrGzJJ3c
geîsoleerde Rroma https://www.antena3.ro/actualitate/in-premiera-romanii-de-niciunde-povesteaincredibila-a-celei-mai-ciudate-comunitati-de-romani-din-382468.html
80% armoedegrens http://www.gandul.info/stiri/80-dintre-romi-traiesc-in-saracie-o-etnie-instatistici-5594515
ondervoeding e.d. http://medlive.hotnews.ro/raport-copiii-romi-din-romania-sufera-subnutritiesevera-niciodata-vaccinati-nu-merg-la-gradinita.html
oververtegenwoordiging Rromakinderen in internaten (Albanië)
https://www.facebook.com/EuropeanRomaRightsCentre/?hc_ref=ADS&fref=nf&ft[tn]=kC&ft[qid]=6
345335867384634700&ft[mf_story_key]=7451324451497546654&ft[ei]=AI%40d2db94da0a4c216da
9f6f7647ea501b1&ft[fbfeed_location]=1&ft[insertion_position]=1&__md__=1
project sociale aansluiting vrouwen http://www.barrabarripen.ro/upload/Problematica-femeiirrome-din-Romania.pdf
onderwijs http://www.mediafax.ro/social/numarul-romilor-absolventi-de-liceu-si-studii-superioarea-crescut-de-trei-ori-in-15-ani-10781828
http://www.timpul.md/articol/tot-mai-muli-insa-puini--cai-copii-romi-merg-la-coala-85150.html
maatschappelijke aansluiting wereldbank
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/Summary%20Report
%20RomanianAchievingRoma%20Inclusion%20RO.pdf
unicef schoolkinderen http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/o_scoala_pt_toti.pdf
‘succesnummers’ op school http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile/Modele-dereusita-rromi-de-succes-din-Romania-3950.html http://www.romaniatv.net/femeie-roma-inromania-vezi-povestile-de-succes-a-doua-femei-rome_41126.html
2de kans onderwijs http://www.evz.ro/este-esential-ca-toti-copiii-romi-sa-aiba-sansa-sa-mearga-lascoala-975871.html
mediatoren https://www.portalinvatamant.ro/articole/sfatul-specialistului-85/scolile-in-care-invataelevi-romi-vor-avea-din-2015-mediatori-scolari-4023.html
een rroma-huisarts https://www.youtube.com/watch?v=BjnY2R-ZbGQ&feature=share
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Links discriminatie
De muur – documentaire reeks http://www.npo.nl/de-muur/05-12-2014/VARA_101369837
(Slowakije)
antigypsysm http://antigypsyism.eu/
EU fact sheet
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_country_factsheets_2014/romania_en.pdf
ontruimingen https://www.groene.nl/artikel/ontruiming-roma-wijk-in-roemenie
http://www.mo.be/analyse/romarechten-op-een-hoopje#roemenie
emigratie vanwege discriminatie http://www.activenews.ro/externe/Tot-mai-multi-tigani-emigreazain-SUA-pretextand-ca-sunt-discriminati-in-Romania-136610
http://www.aktual24.ro/tot-mai-multi-tigani-romani-ajung-in-sua-cu-ajutorul-mafiei-mexicane-seplang-in-presa-americana-ca-suntem-persecutati-in-romania/
62% v/d niet-rroma Roemenen denkt dat Rroma dieven e.d. zijn... En dat ze zich voortplanten als
konijnen, niks van anticonceptie weten
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/imaginea-reala-a-romilor-din-romania--caticopii-fac-si-cati-traiesc-pe-spinarea-statului-299936
toegang arbeidsmarkt http://spectator.sme.sk/c/20287329/employers-roma-do-not-callus.html?piano_t=1
toegang sport https://sports.vice.com/en_us/article/were-not-racist-we-just-dont-like-gypsies-meetthe-romany-football-club-other-teams-refuse-to-play
anti-rascime theater http://discoversociety.org/2016/10/04/learning-anti-racism-from-romaniwomen-a-lesson-for-our-time/
Hongarije https://foreignpolicy.com/2015/10/29/shuttered-factories-and-rants-against-the-romamiskolc-viktor-orban-hungary/
Hongarije https://foreignpolicy.com/2015/10/26/viktor-orban-wades-into-dark-waters-eu-hungaryrefugee-crisis-europe-jobbik/

Links sekswerk/criminaliteit/ trafficing (RO, Rrom)
vrijwillig en onafhankelijk, Felicia Ana te Amsterdam http://totb.ro/felicia-anna-o-prostituataromana-din-amsterdam-umanizeaza-viata-lucratoarelor-sexuale/
behind the redlights Amsterdam http://behindtheredlightdistrict.blogspot.ro/
journaliste Boekarest mee op pad langs de straat, omgang met, machtsmisbruik politie,
achtergrond/moeder prostitué http://casajurnalistului.ro/sunt-femeie-libera/
aantallen + inkomen
http://adevarul.ro/news/societate/prostitutia-afacere-aduce-stat-sexul-impozitat1_50ad09a17c42d5a6638dd466/index.html
tippelen Boekarest https://www.youtube.com/watch?v=ej2cwWvov88 achter iedere prostitué een
pooier(?)
bestemming Zwitserland http://www.mediafax.ro/externe/elvetia-destinatie-pentru-1-000-deprostituate-romance-20-la-suta-dintre-ele-victime-ale-traficului-de-persoane-8993886
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overheidsinstantie anti-trafficking Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (AN ÎTP)
http://www.anitp.mai.gov.ro/
brochure AN ÎTP
http://www.anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Proiecte/PIP/3597_ANITP_Brosura_A5_ROMANA_13_OCTOM
BRIE.pdf
onderzoek AN ÎTP 2015
http://anitp.mai.gov.ro//ro/docs/Cercetare/Analize/analiza%20generala%202015.pdf
anti traffic http://www.antitrafic.ro/materiale-informative/c4.html
anti-trafficing algemeen Pro Refuge http://prorefugiu.org/home/
adviesrapport European Roma Right Centre 2011 http://www.errc.org/cms/upload/file/breakingthe-silence-19-march-2011.pdf
krantenberichtje: 1 jaar Galati 60 export vrouwen/meiden verleidt met 200-300 euro, verkocht 20003000 euro politie: ronselaars gaan hun gangtje, clans worden met clementie tegemoet getreden
http://adevarul.ro/locale/galati/exclusivgalatiul-lider-tara-traficul-prostituate-fata-vinde-2500-5000euro-1_50ad4d327c42d5a66392930b/index.html
tampep transnational project research, interventions, participation sexworkers http://tampep.eu/
tampep rapport
http://ec.europa.eu/chafea/documents/news/PostersVienna/Tampep.pdf
brochure overheid Moldavië over mensenhandel http://dmpdc.md/ce-trebuie-sa-cunosti-despretraficul-de-fiinte-umane-2/
misbruik minderjarige jongens Informeel netwerk
http://www.monitorfg.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=4234%3Acine-esteconsilerul-judeean-implicat-in-reeaua-de-pedofili&Itemid=63
nachtclubs als vindplaats http://gazetabrasovului.ro/2012/04/19/nume-grele-implicate-scandalulretelei-trafic-sexual-minori/
straatjongens (oud nieuws, toch impressie) https://www.youtube.com/watch?v=VTIyFBBYZ2Y
cultuur leidt tot bedelen/prostitutie (?)
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3529220/2013/10/18/Romacultuurmaakt-slachtoffers.dhtml
Veillig Thuis 13 Oceans https://www.020veiligthuis.nl/nieuws/voortrekkersrol-bij-de-aanpak-romameisjes/
hulp slachtoffers http://adpare.eu/
ANîTP Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane
http://www.antitrafic.ro/c1--anitp/s1.html
‘Carousel’ ngo voor verslaafden, sekswerkers hv/aids http://www.carusel.org/en/home webinar
Human Trafficking for the Sexual Exploitation of Rroma Women
https://www.youtube.com/watch?v=uIsskM-IzVs
aantal (oververtegenwoordiging?) rroma in detentie
https://www.facebook.com/duminica.gelu/posts/988498764532347
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maffia wie-is-wie http://www.stiri.com.ro/stire-11435/harta-clanurilor-interlope-dinromania.html#.WAZ0zvQuNYM
record vangst http://adevarul.ro/locale/pitesti/sechestru-record-3-milioane-euro-bunurileproxeneti-doiprocurori-suspectati-ca-i-ajutau-pesti-1_57fe20425ab6550cb87db447/index.html
rroma klagen over politie-inval, ze zijn arm... https://www.youtube.com/watch?v=7YanUMEBbj4
rroma-maffia neemt Roemenië over https://www.youtube.com/watch?v=cFbkKAtAK5M
kinderen naar Italië http://www.generatietanara.ro/trafic-de-minori-in-italia/
‘vrouwen per kilogram’ https://www.youtube.com/watch?v=eZB6IKRzATU
ontmaskert in Engeland https://www.youtube.com/watch?v=UdooY7afFxM
fragment filmreportage sex. exploitatie 2011 https://www.youtube.com/watch?v=J-N_XTs1560
trafficking UK http://www.bbc.com/news/uk-37622796
powned (op 3.20 min.) http://www.npo.nl/de-week-van-powned/13-10-2016/POW_03285690
documentaire Zweden / georganiseerd(?) bedelen door Bulgaren
http://www.vbox7.com/play:6469f1344f
internationaal https://euobserver.com/social/29340
waarschuwingsfilmpjes https://www.youtube.com/watch?v=wc9xjmr2wVM loverboy-achtige
https://www.youtube.com/watch?v=1InD_FWv0zE werving voor ‘banen in het buitenland’
orgaanhandel hysterie(?) http://ro.blastingnews.com/societate/2016/01/isterie-in-buzau-copii-rapi-ii-goli-i-de-organe-00745753.html ’ambulanță fantomă’
http://stirideactualitate.ro/index.php/2016/02/28/inimaginabil-copii-rapiti-si-gasiti-fara-organeleinterne/
‘redt de rroma van de Rromahelpindustrie’
https://secure.avaaz.org/en/petition/Stop_the_Gypsy_Industry_Save_the_Roma_People/?pv=60
Vizureşti
microsamenleving gemiddeld met van alles wat: 1500 inw.; 60% Rroma (Ursari, kerkelijk Roemeens
Orthodox), 10% ‘ex-Rroma’, kerkelijk Protestant); platteland met invloedssfeer Boekarest; huisarts en
maatschappelijk werk in hoofddorp gemeente (zeer matige voorziening); geen aardgas, stromend
water en riolering; elektra, internet, mobiele telefoondekking; zeer geringe menging
bevolkingsgroepen; basisschool (10 jr); voortgezet onderwijs elders; schoolverzuim boven gemiddeld;
doorstroming hoger onderwijs onder gemiddeld; leerklimaat school matig/slecht – wisseling
medewerkers/management politieke zaak, weinig inspraak leerlingen en ouders;
huiswerk/leerklimaat thuis bij veel arme Rroma zeer slecht; werk&inkomen normale verdeling: vaste
baan in stad, ondernemer, los werk in de stad, dag/seizoenswerk, venten, bedelen,
vermogensdelicten, prostitutie(?), klantenwervers voor prostitués; werkloos (met of zonder
uitkering), gepensioneerd, voeding: soms groententuin bij huis, kleinvee, varken (zelden/nooit
koeien), weinig auto’s – paard&wagenvervoer, beperkte busdienst naar de stad, schoolbus
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