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Werk:
Onder de Roma’s, Sintis en Reizigers zijn relatief Vrij Veel ZZPers, daar zou de overheid eigenlijk
alleen maar blij mee moeten zijn.
De personen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien als zelfstandige, hebben helaas niet
de zelfde mogelijkheden als de gemiddelde Nederlander op de arbeidsmarkt. Roma’s, Sinti’s en
Reizigers worden nog steeds stelselmatig buitengesloten op de arbeidsmarkt.
Het zou wel eens een goed idee kunnen zijn als de overheid in conclaaf ging met werkgevers in NL
om die te stimuleren om een verplicht percentage Roma, Sinti en/of reiziger in dienst te nemen.

Onderwij s/Scholing:
Dit is een plicht die een ieder eigenlijk als een recht zou moeten omarmen. School uitval is een veel
voorkomend probleem bij meerdere groepen, niet specifiek alleen bij cn groep: vooral in het
middelbaar onderwijs zie je dit probleem.
Als scholen, leerplichtambtenaren enz, gewoon hun werk doen waar ze voor betaald worden en ze
voeren hun taken uit, zie ik geen probleem.
Voor zover mij bekend; gaan alle kinderen van de betreffende groepen gewoon naar het basis en
voortgezet onderwijs, steeds meer voltooien een Mbo of HBO studie. Er zijn zelfs jongeren met
universitaire diploma’s. Wat wel een probleem vormt is het feit dat jongeren die zijn afgestudeerd
bijna altijd hun afkomst moeten verloochenen om een baan te krijgen of te behouden.

Woonwagen/Standpiaatsenbeleid:
De verantwoordelijkheid voor de standplaatsen moet mijn inziens weer bij de overheid komen te
liggen nu gebleken is dat veel gemeenten er een uitsterfbeleid op na houden.
Gemeenten en woningcorporaties zouden zich dan moeten houden aan vooraf, door de overheid
gestelde regelgeving.

Peperdure Consultancy Bureaus zoals: NIJBOD, INTEGRA, BEFLEX enz. moeten niet langer de
scepter zwaaien op woonwagenlocaties. (scheelt de belastingbetaler heel veel geld) Er moet een
normaal contact mogelijk zijn met de woningcorporaties. Het is tenslotte toch op z’n minst gezegd
vreemd dat als je bijvoorbeeld: op een woonwagenlocatie in Hoogeveen woont en die standplaats
feitelijk huurt van woningcorporatie DOMESTA en je een probleem hebt, zoals een lekkage. Je dan
contact moet opnemen met NIJBOD in Eindhoven en je dan via de telefoniste moet vragen of de
rayonmanager contact met je wil opnemen. Een telefoonnummer van de rayonmanager kun je niet
krijgen. Vaak mag je blij zijn als de rayonmanager binnen een week terug belt.
Het toewijzingsbeleid voor standplaatsen zou ook op de schop moeten. Steeds vaker settelen zich
nieuwkomers op woonwagenkampen. Die geen Roma, Sinti of reiziger roots hebben, terwijl er al
een ontzettend tekort aan standplaatsen is en in de meeste gevallen zijn dat dan ook nog eens
mensen die onze toch al niet zo beste reputatie nog meer verslechteren. Tot nu toe heb ik nog nooit
een rechtschapen burger (een niet Roma,Sinti of Reiziger) meegemaakt die graag op een
woonwagenkamp wilt wonen.

Betonblokken plaatsen om een standplaats te blokkeren voor bewoning, is en blijft een soortement
van misdaad tegen een van de meest kwetsbare groepen inwoners van NL.
(wil de overheid, de nu zo in nood verkerende bouwsector een handje helpen? Er zijn meer dan
voldoende standplaatsen te realiseren, want er kunnen minimaal 2000 bij.)



Discriminatie:
Discriminatie overkomt veel Romas, Sintis en Reizigers dagelijks.
Door overheid en instanties word dit lang niet altijd voldoende onderkent.
Vooral nu in economisch minder florissante tijden steekt rechts radicaal denken meer en meer de
kop op. Er zijn mij meerdere gevallen bekend van pestgedrag op scholen tegen roma en sinti
kinderen, o.a het brengen van de Hitlergroet richting roma kinderen, ook het vernielen van
eigendommen zoals auto’s, het Hadden van hakenkruizen op auto’s enz komt voor.
Als er een artikel in een krant staat over Roma’s, Sinti’s of reizigers, of het nou een positief of
negatief bericht betreft, de reacties die door de lezers geplaatst worden zijn bijna altijd
discriminerend. (dat is een heel beangstigend en bedrukkend gevoel als je steeds maar weer leest
hoe men eigenlijk op ons neerkijkt).

Crininal iteit:
Voor zo ver mij bekend hebben we in Nederland onder leiding van I.Opstelten & ETeeven
meer dan voldoende mogenlijkheden om conform de nederlandse grondwet. De beschikbare
Justitiele en Politionele middelen te gebruiken tegen Roma’s Sinti’s enlof Reizigers, gelijk zoals
men die ook zou gebruiken tegen andere Nederlanders.
Kortom, Politie en Justitie moeten hun taken uitvoeren! ongeacht afkomst van verdachte(n) en
zonder vooroordeelnen zonder de veel te vaak, door Burgermeesters uitgevaardigde
noodverordeningen als het om roma’s Sinti’s of Reizigers gaat.

integratie:
Integratie kan naar mijn mening nooit plaatsvinden als daar geen acceptatie tegenover staat. Zolang
overheid en media zich alleen focussen op negatief nieuws, zal de Nederlandse bevolking ons nooit
volwaardig accepteren.

Positie kinderen! opvoeding:
Bijna nergens ter de wereld ziet men een cultuur waar kinderen zo belangrijk zijn als bij; Roma’s,
Sinti’s en Reizigers. Normen en waarden staan hoog in het vaandel. Dat het kind opgroeit in een
vertrouwde en beschermde omgeving, binnen een familie die altijd voor elkaar klaar staat, voor
jong en oud. Dat is mijn inziens pure participatie.

Prositute/’lensenhandel:
Ik denk dat ik met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan stellen, dat dit naar het land
der fabelen kan worden verwezen. Dit komt bij de in Nederland wonende Roma’s, Sinti’s en!of
Reizigers pertinent niet voor.

Gebrekkige hel angenvertegenwoordigi ng:
Er is nu wel enige samenwerking, maar dat kan mijn inziens landelijk beter geregeld worden.
Er zijn nu veel groepen, die zich met de beste intenties inzetten, maar als de communicatie beter
georganiseerd zou zijn, zou dat ten goede komen voor iedereen.

o.a
Landelijk Roma platvorm Nederland
Vereniging van Sinti slachtoffers Nederland
Vereniging Sinti Roma en Woonwagenbewoners Nederland
Vereniging behoud woonwagencultuur Nederland
Verder zijn er door het land verspreid verschillende personen die zich lokaal inzetten voor de
doelgroepen.

Emancipatie:



Onderwijs is de sleutel tot emancipatie!

Johanna (Annie) Mirosch



POSITIONPAPERS
Rondetafelgesprek op maandag 29 september 2014 over Roma, Sinti en

Woonwagenbewoners

Blok 1 — 10.00-11.00 uur: Belangenorganisaties

Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland (mn’. Achterbergh)

. Landelijk Roma Platform Nederland (mw. Jovanovic)
EI Vereniging van Sinti Slachtoffers Nederland (dhr. Rosenberg)
EI Stichting Olungodrom (mw. B. Steinbach)

Vertegenwoordiger Friese Roma (namens Mirosch, dhr. Kallenkoot)

Blok 2 — 11.10-12.10 uur: Overheid en welzijn

EI Dhr. F. Backhuijs (burgemeester gemeente Nieuwegein)
EI Dhr. E.M.C. Faassen (wethouder gemeente Capelle aan den IJssel)

EI Mw. A. Veneman (Politie Gelderland Midden)

Dhr. P. Paisma (Leger des Heils)

Blok 3 — 13.10-14.30 uurNGO’s , experts en wetenschap

Mw. T. de Witte (Defence for Children)
. Dhr. P. Jorna (consultant Social Inciusion Roma & Sinti Issues)

Dhr. K. Rijken (journalist, schrijver van het boek ‘Ronia’)

EI Mw. J. Schuyf (Movisie)
EI Mw. J. van de Belt (directeur Stimulans Veitlioven)
. Dhr. W. Hilhorst (Politie Academie)

Dhr. H. van Baar (‘Amsterdam Centre for Globalisation Studies)




