“Roma verspreiden het nieuwe Coronavirus!”
oma en immigranten zijn de twee groepen waarin
Roemenen het minste vertrouwen hebben; 40 % van de
Roemenen heeft over het algemeen en altijd al een negatieve mening over Roma. In de context van de coronapandemie is 1 op de 10 Roemenen van mening dat de Roma
de belangrijkste groep zijn die verantwoordelijk is voor de
verspreiding van het virus. Men baseert zijn mening op de
tv, ‘de straat’, social media en internet. Wat echter door de
samenleving genegeerd wordt zijn de grote problemen
waarmee de Roma te kampen hebben: financiële, sociale
en educatieve. Het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ gaat ook hier weer volledig op. De aantoonbare onzin
van de titel hierboven komt dan ook vooral van mensen die
nog nooit contact hebben gehad met Roma of bij hen thuis
op bezoek zijn geweest.
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De Roma hadden het tijdens de lockdown in het voorjaar
bijzonder zwaar. Belangrijkste problemen:
Financieel - 11 % van de Roma heeft geen inkomen; 24 %
verdient minder dan € 145 per maand en 26% heeft een
seizoensgebonden of incidenteel inkomen.
Slechte levensomstandigheden - 36 % van de Roma leeft
in huishoudens met meer dan 5 mensen in huizen met
kleine oppervlakte; bij 19 % is die niet groter dan 25 m2.
Sociaal isolement tijdens de lockdown is dan een ‘uitdaging’
als er niet genoeg ruimte is, of geen stromend water (42%)
of geen warm water (68%). Van de Roma kan ca. 68 % de
computer niet gebruiken en 37 % heeft thuis geen internet.
Afstandsonderwijs loopt dan natuurlijk spaak.
Een positief punt is dat 7 op de 10 Roemenen van mening
zijn dat de regering moet investeren in kwaliteitsonderwijs
om de integratie van Roma te ondersteunen en dat 5 op de
10 positiever zijn gaan denken na contact met Roma.

Exodus van Medisch personeel
Door corona dreigt nu een extra tekort
et vrij verkeer van personen en arbeid is een van de
H
fundamenten waarop het fort van de Europese Unie
steunt. Voor de meesten van de ruim vijfhonderd miljoen
Europese burgers betekenen de open grenzen in de
praktijk vooral dat je tijdens de zomervakantie nooit meer
je paspoort hoeft te laten zien aan een nurkse douanier.
Daarnaast mag iedere EU-burger werken waar hij wil.
Toch hangt juist dat vrij verkeer van arbeid nu als het
zwaard van Damocles boven het hoofd van sommige
landen. Nu alle 27 lidstaten meer dan ooit een beroep
doen op hun medici en andere zorgverleners, zijn het
met name de nieuwste leden van de Europese familie
die het onderspit delven in de bestrijding van de
corona-epidemie. Voor hen dreigt een massaal tekort
aan medisch personeel om de crisis het hoofd te bieden.
De hoge salarissen en beter georganiseerde zorgstelsels
maakt het voor veel medisch personeel aantrekkelijk om
naar het rijke westen te vertrekken. Roemenië geeft
€ 432 per inwoner per jaar uit aan gezondheidszorg,
terwijl westelijke lidstaten als Nederland al snel rond de
€ 4.000 per inwoner per jaar besteden. Vanzelfsprekend
zorgt dat ook voor een salariskloof. Terwijl de gemiddelde huisarts in Nederland ruim boven de € 100.000 bruto
per jaar verdient, komen collega’s in Roemenië er met
€ 16.000 bekaaid van af. De cijfers van de Europese
Commissie bevestigen het ‘braindrain'-probleem dat de
zorgstelsels van Centraal- en Oost-Europa doet piepen
en kraken. Zo vertrok bijna de helft van de Roemeense
dokters tussen 2009, twee jaar na-dat het land toetrad
tot de EU, en 2015 om elders aan de slag te gaan.
Inmiddels heeft het land de laagste dichtheid van artsen
binnen de EU.
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