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percentage armen slechts met 1,1 % gezakt. Bij
jongeren is de situatie meer verslechterd terwijl het voor
65+ wat verbeterd is. Zonder hulp van de staat
(bijstands- en werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag,
pensioenen) zou bijna de helft van de bevolking in
armoede leven. Roemenië neemt qua armoedepercentage de tweede plaats in, direct na Bulgarije. Het
gemiddelde armoedepercentage in de EU is 17,1 %.

KINDEREXODUS
n de EU wonen bijna 6,9 miljoen kinderen in een land
waarvan zij geen burger zijn. Roemenië is lijstaanvoerder van personen onder de 20 die niet in
Roemenië maar in een ander EU-land verblijven.
Tweederde van alle geëmigreerde kinderen komt van
landen buiten de EU. Het aantal Roemeense kinderen
en jongeren onder de 20 dat in een ander EU-land
verblijft is bijna 600.000 en dit is verreweg het grootste
aantal van alle EU-landen, met op grote afstand Polen
(240.000), gevolgd door Bulgarije en Italië (zie grafiek).
Het grootste aantal kinderen vinden we in Italië, gevolg
door Spanje en Duitsland. Bijna de helft van de jongeren
tussen 18-24 jaar heeft plannen om te emigreren.
Redenen zijn ontevredenheid met hun huidige werk en
met het salaris.
Al die emigranten sturen met elkaar wel miljarden euro’s
terug naar het moederland. Het gaat om ca. 2 % van het
BNP van Roemenië dat in het buitenland wordt verdiend.
Met al die vrouwen die in het buitenland wonen en
werken worden er natuurlijk ook heel veel Roemeense
kinderen in het buitenland geboren. Die kinderen leren
lang niet allemaal nog Roemeens te spreken en dus zal
de drang om terug te keren naar het moederland ook
steeds kleiner worden.
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Aantal kinderen per land dat in ander EU-land leeft

Dit project kostte in totaal € 7.600.

ROEMENIË 13 JAAR BIJ DE EU
e toetreding van Roemenië tot de EU in 2007
D
hield voor veel Roemenen een grote belofte in:
het leven zou eindelijk beter worden. Wat is er
sindsdien veranderd?
In al die jaren kreeg Roemenië telkens weer een nieuwe
president en 13 regeringen van diverse politieke kleur. Eén
ding veranderde echter niet: het aantal mensen dat op de
rand van armoede leeft. Bijna een kwart van de bevolking
(23,5 %) leeft van minder dan 618 Lei per maand (ca
€ 130). Dat geldt zeker ook voor de doelgroep van Dialoog.
In 2018 was het gemiddelde maandinkomen voor een
Roemeen € 219, dat is bijna 5x minder dan dat van de
gemiddelde Europeaan in de EU. In al die jaren is het

In totaal leven 5,6 miljoen Roemenen (van de 19,5
miljoen) in diaspora. Procentueel scoort Bulgarije hier
nog hoger.

