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Indledning 
 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) mener, at integration og inklusion af 
romasamfundet er en prioritet. I årenes løb har EØSU vedtaget en række initiativudtalelser og sonderende 

udtalelser og lancerede i 2014 et projekt med titlen Bedre inklusion af romabefolkningen gennem 
civilsamfundsinitiativer. Formålet med dette projekt var at undersøge virkningen af relevant EU-lovgivning 

ud fra et civilsamfundsperspektiv.  
 
Erfaringerne med dette projekt understregede behovet for yderligere undersøgelse af romaspørgsmål. Af 
denne grund videreudviklede projektet sig til en studiegruppe om inklusion af romaer ud fra følgende mål:  
 

 At vurdere gennemførelsen af en EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration frem 
til 2020 samt de strategier, som medlemsstaterne har vedtaget. 

 At fremme inddragelsen af romarepræsentanter og det organiserede civilsamfund i romaspørgsmål på 
EU-plan. 

 At tilbyde en platform til at afdække og dele god praksis. 

 At tilskynde til konkrete tiltag på de politikområder, hvor romasamfundet stadig udsættes for 
forskelsbehandling. 
 

I løbet af de seneste år (2018-2020) har vi søgt at samle anbefalinger til rammen for romaernes integration 
efter 2020. Den nuværende ramme, som udløber i år, har sat skub i instrumenter, der er rettet mod romaernes 

inklusion på EU-plan, og har registreret fremskridt inden for uddannelse af romaerne. Ikke desto mindre er 
romaernes situation fortsat usikker, og der er ikke observeret nogen forbedring i beskæftigelsen og 

adgangen til boliger1. Romafjendtlighed er igen stigende, og dette problem er blevet endnu tydeligere under 

covid-19-pandemien2. Dette har styrket vores vilje til at samarbejde med relevante partnere for bedre at 

forstå den virkelighed, som romaerne oplever, og indsamle viden, som kan bidrage til at styrke de 
kommende rammer og skabe hårdt tiltrængte forandringer. 

 
Vi har tilrettelagt adskillige arrangementer og aktiviteter, herunder offentlige høringer og landebesøg, og 

arbejdet på en udtalelse om romakvinders situation, som alle gav en uvurderlig mulighed for drøftelser med 
relevante interessenter, herunder romaeksperter, romarepræsentanter og civilsamfundsorganisationer. Vi 
vil gerne takke dem for at dele deres erfaringer og den viden, de har opnået gennem deres arbejde med 

romasamfundene. Anbefalingerne i denne rapport er baseret på de oplysninger og den viden, de har givet i 
løbet af disse arrangementer og aktiviteter. Vi mener, at deres idéer bør understreges og fremhæves, da 

deres engagement i romaerne gør dem godt rustet til at komme med anbefalinger til de politikker og 
foranstaltninger, som er nødvendige for at opnå egentlig inklusion og integration for dette samfund. 

                                                           
1

 Meddelelse fra Kommissionen (2018) Rapport om evalueringen af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem 

til 2020. 
2

 EØSU's erklæring (2020) Protecting minorities in these difficult times: the situation of the Roma community (findes også på s. 15 i denne 
rapport). 
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Generelle anbefalinger 
 
De politikker og foranstaltninger, som er nødvendige for at ændre og forbedre romaernes situation, er 
generelt velkendte. Men den rigtige politiske og sociale holdning til at gennemføre dem mangler dog stadig. 

Det er uacceptabelt, at romaerne fortsat beskyldes for lavt uddannelsesniveau og social udstødelse uden at 
tage fat på de grundlæggende årsager til disse problemer. EU's regeringer skal ændre deres tilgang, når de 

beskæftiger sig med romaspørgsmål. I stedet for at fokusere på, hvordan romaerne ændres, så de inkluderes, 
bør myndighederne undersøge, hvordan samfund kan blive inkluderende for alle mennesker, herunder 
romaer såvel som rejsende. Romaernes situation kan ikke forbedres blot gennem generelle strategier uden 
deraf følgende gennemførelse eller håndplukkede politikker såsom forbud mod tiggeri, men gennem 
vedtagelse af strukturerede politikker, som er rettet mod årsagen til deres elendighed og er i stand til at 
påvirke romaerne i hele kompleksiteten af deres eksistens. 

 
Strategier og mekanismer for romaerne kan ikke være effektive, hvis romaerne ikke selv høres, inddrages 

og accepteres i udformningen af deres fremtid, men i stedet får eksperter til at tænke og tale på deres vegne. 
Romaerne skal være repræsenteret i det offentlige og politiske rum, og de nuværende huller i deres 

repræsentation skal behandles hurtigst muligt. Desværre er der i dag stadig flere nationale råd, nationale 
agenturer, nationale kontorer og andre regeringsstrukturer med ansvar for integration af romaer, som 

hverken beskæftiger eller involverer nogen, der kommer fra romasamfundet. Når romaer ansættes i sådanne 
agenturer, er der nogle gange så få af dem, at de stadig ender med at blive et mindretal på et kontor, som 

skal repræsentere dem. Romaernes aktive tilstedeværelse i disse strukturer vil fremme deres deltagelse i 
planlægningen, udformningen og overvågningen af politikker, der har til formål at forbedre deres situation. 
Kontinuitet i politikkerne er afgørende, og disse bør ikke konstant genovervejes, omformes eller kasseres 
efter hvert valg og udskiftning af de embedsmænd, der er ansvarlige for romaspørgsmål, eftersom dette 
underminerer de fremskridt, der er gjort. 
 
EU er nødt til at presse på for i højere grad at inddrage civilsamfundsorganisationerne i udformningen af 
politikker rettet mod romaerne. Civilsamfundsorganisationer i forskellige medlemsstater gør en 

bemærkelsesværdig indsats for at forsøge at forbedre romaernes liv: De tilrettelægger læreruddannelser og 
projekter for at bekæmpe stereotype opfattelser af romaerne, de arrangerer beskæftigelsesworkshops og 

partnerskaber med potentielle arbejdsgivere for at øge romaernes deltagelse i regulær beskæftigelse, de 
støtter formidlingen af viden om sundhedspleje blandt romaerne, de uddanner romaforældre i betydningen 

af førskoleundervisning og hjælper dem med at betale indskrivningsgebyrer, de arrangerer forskellige 
programmer for at øge skolegangen blandt romabørn, de hjælper fattige romafamilier med at sikre alternativ 
indkvartering til romalejre og gennemføre aktiviteter inden for finansiel planlægning og budgettering for at 
dæmme op for problemer såsom mistede boliger på grund af ubetalt husleje eller lån, og de taler for dem, 
der lider på grund af flertallets segregeringspolitikker. 
 
Men trods de uvurderlige anbefalinger, som civilsamfundsorganisationerne kan fremsætte i lyset af deres 
erfaringer med romasamfundet, gennemføres høringer af civilsamfundsorganisationer i de forskellige 
medlemsstater næsten aldrig på en ordentlig måde. I flere tilfælde får civilsamfundsorganisationerne en 
stram tidsramme til at reagere på politikker og står over for andre former for skadelig og ufordelagtig 



5/16 

praksis, der forhindrer dem i at tage relevante bekymringer op. Ofte tages der ikke hensyn til de resultater, 
de opnår, og deres forslag accepteres ikke med henblik på gennemførelse. Der skal løbende holdes mange 

flere rundbordsdrøftelser, som giver mulighed for fælles beslutningstagning mellem romarepræsentanter, 
civilsamfundsorganisationer, kommuner og offentlige myndigheder med inddragelse af romarådgivere, 

som kan bidrage til at lette tilrettelæggelsen af sådanne møder.  
 

Civilsamfundsorganisationerne har brug for mere pålidelige oplysninger om, hvordan man får adgang til 
EU-finansiering. Selv om nogle romacivilsamfundsorganisationer allerede har benyttet sig af EU-midler til 
at gennemføre deres projekter, er mange stadig uvidende om deres tilgængelighed og om, hvordan man 
søger om dem. Disse oplysninger vil være afgørende for, at civilsamfundsorganisationerne kan tilskyndes 
til at gennemføre endnu flere initiativer til fordel for romaerne. 
 

Der er behov for sikkerhedsforanstaltninger, så de EU-midler, som medlemsstaterne modtager til romaernes 
integration, reelt anvendes til deres respektive mål. Der bør være en langt højere grad af kontrol med EU-

midler fra myndighedernes side i de respektive lande. Tildeling af EU-midler til medlemsstaterne kan være 
underlagt overholdelse af visse principper. For eksempel kan tildelingen af midler være betinget af, at 

romabørn inkluderes i almindelige skoler, at der er et bestemt antal romabørn i hver klasse, eller at der 
etableres centre, der tilbyder juridiske og sociale tjenester, herunder adgang til registrering for romaerne. 

Det budget, der er til rådighed til foranstaltninger rettet mod romaer, bør omfatte tildelinger til 
romasundheds- og skolerådgivere, navnlig i lyset af det fremragende arbejde, de udfører for at fremme 

romaernes inklusion og beskytte romaernes sundhed. Samtidig er det imidlertid værd at bemærke, at selv 
om finansiering er vigtig, kan ændringer i romaernes livssituation ikke opnås udelukkende gennem 
projekter. Selv om finansieringen af projekter bør fremmes, kan permanente ændringer for det meste opnås 
gennem lovgivningsmæssige ændringer, målrettede og kontrollerbare strukturpolitikker og bindende retlige 
instrumenter, som støtter beskyttelsen af menneskerettighederne.  
 
Der er behov for et mere engageret samarbejde med medierne for at øge offentlighedens bevidsthed om de 
problemer, som romasamfundet står over for. Desværre fremstiller medierne stadig ofte romaerne som 

ansvarlige for deres egne problemer og forværrer dermed fortsat den nuværende negative offentlige og 
politiske mening om dem. Det er stadig almindeligt, at individuelle mangler og kriminelle handlinger 

tildeles en etnisk karakter, hvilket helt klart er i strid med kollektive rettigheder. Positive kampagner, f.eks. 
gennem videoer eller plakater, festligheder, mindehøjtideligheder og andre lejligheder, hvor medlemmer af 

forskellige samfund samles og fremmer konstruktiv sameksistens i socialt og kulturelt mangfoldige miljøer, 
bør tilskyndes og fremmes for at bekæmpe romafjendtlighed og gøre romakulturen mere synlig. 
 
I 2011 udtrykte EØSU i sin udtalelse om den dengang kommende ramme for de nationale strategier for 
romaernes integration sin tro på, at "EU i dag i kraft af EU-institutionernes, de nationale regeringers og 
lokalsamfundenes og de lokale myndigheders fælles indsats måske befinder sig ved et historisk vendepunkt. 
En politik til fordel for den mest udstødte og dårligst stillede etniske gruppe i EU, som er baseret på en 
fælles strategi, og som efter alt at dømme ikke vil ende med en dyr fiasko, men derimod med humane og 
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intelligente resultater, vil endelig kunne se dagens lys."3 At dømme efter mange romaers livssituation har 

dette "historiske vendepunkt" dog stadig ikke materialiseret sig, og segregeringspolitikker former fortsat 
virkeligheden for de fleste af dem. Strategien for perioden efter 2020 bør indeholde bindende strategier for 

romaernes inklusion og ikke blot anbefalinger. Anbefalinger binder ikke nødvendigvis de lokale 
myndigheder til at træffe foranstaltninger for at løse problemerne, og i en lang række tilfælde påvirker dette 
myndighedernes vilje til at handle, især eftersom nogen af dem frygter negative reaktioner fra befolkningen 
generelt. Strategierne for romaernes inklusion bør overvåges løbende og evalueres regelmæssigt af 
uafhængige forskere, eksperter med kendskab til romasamfundet samt af romaerne selv. På denne måde 
kan strategierne følge udviklingen i situationen og give de ansvarlige interessenter mulighed for at tackle 
nye spørgsmål rettidigt. 

 

Hovedpunkter: 

 For at politikkerne skal være effektive, skal romaerne høres og være repræsenteret i politiske og 
offentlige rum, og regeringsstrukturer som agenturer oprettet med henblik på romaernes 
inklusion bør have personer af romaoprindelse i arbejdsstyrken. 

 Kontinuitet i tilgangen til og gennemførelsen af politikker er afgørende, og disse bør ikke ændres 
konstant med hver ny valgperiode.  

 Civilsamfundsorganisationerne bør høres behørigt i forbindelse med udformningen af 
romapolitikker i betragtning af det uvurderlige bidrag, de kan tilbyde, og rundbordsdrøftelser 
mellem romarepræsentanter, civilsamfundsorganisationer, kommuner og offentlige 
myndigheder, som tilbyder konkrete muligheder for fælles beslutningstagning, er en nødvendig 

forudsætning for at opnå fremskridt og effektiv gennemførelse af politikker for romaer. 

 Sikkerhedsforanstaltninger kan hjælpe med at kontrollere, at EU-midler til integration af romaer 
kun anvendes til dette formål, og tildelingen af EU-midler til medlemsstaterne kan være betinget 
af overholdelse af visse principper.  

 Der bør planlægges finansiering til at øge antallet af romasundheds og skolerådgivere. 

 Projekter vedrørende romaintegration bør supplere snarere end erstatte lovændringer og 
bindende retlige instrumenter, og repræsentanter for romasamfundet bør være i stand til at 
foretage kontroller og have indflydelse på beslutningsprocessen. 

 Positive kampagner og medierne kan bidrage til at bekæmpe romafjendtlighed, øge bevidstheden 
om romaernes kultur og fremme fredelig sameksistens. 

 Strategien for perioden efter 2020 bør indeholde bindende foranstaltninger og ikke blot 
anbefalinger. 

 En regelmæssig og uafhængig evaluering af strategierne for romaernes inklusion er afgørende, 
så de fortsat kan følge med udviklingen i situationen. 

 

 

                                                           
3 EØSU (2011): Social myndiggørelse og integration af romaerne i Europa. 
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Romafjendtlighed4 

 
Romaer oplever i dag romafjendtlighed dagligt på vigtige områder som uddannelse, beskæftigelse, boliger 

og retshåndhævelse. Romaer og rejsende oplever en uforholdsmæssig grad af standsninger og ransagninger 
samt anden diskriminerende politipraksis, herunder bøder for mindre overtrædelser såsom at krydse gaden, 
hvor der ikke er nogen fodgængerfelter, eller på grund af defekt cykeludstyr. Denne situation er ikke bare 
ulovlig og en trussel mod de grundlæggende principper for retsstaten, men fremmer de følelser af mistillid, 
som romaerne føler med hensyn til politi og andre myndigheder. Politifolk i hele Europa bør modtage 
standardundervisning i, hvad der udgør diskriminerende politipraksis, diskriminerende retshåndhævelse, 
diskriminerende grænsekontrol og ulovlig profilering. Visse medlemsstater har allerede indført platforme, 
som tilskynder til dialog mellem civilsamfundsorganisationer og politistyrker. Sådanne platforme sigter 

mod at fastsætte retningslinjer for politiet for, hvordan man tackler tilfælde af hadforbrydelser og 
forskelsbehandling, og bør udvides. EU-finansiering kan hjælpe med at formidle eksisterende positiv 

praksis på dette område og stræbe efter rimelig og ikkediskriminerende politipraksis.  
 

I dag anmeldes tilfælde af hadforbrydelser i vid udstrækning ikke, både på grund af ofrenes frygt for 
negative konsekvenser og på grund af manglende opfølgning på klagerne. Effektiv håndhævelse af 

lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling og kriminalisering af hadefuld tale kan tilskynde ofrene 
til at tale og kontakte de relevante myndigheder. I nogle lande er der stadig ingen definition af, hvad 
hadefuld tale er, hvilket gør det endnu sværere at tage konkrete skridt mod sådanne handlinger. Uafhængig 
og regelmæssig vurdering af de retshåndhævende myndigheders virksomhed inden for romafjendtlighed 
bør fastlægges ved lov. 
 
Og der skal træffes foranstaltninger på samme måde som for antisemitisme for at tackle romafjendtlighed. 
Der bør foretages en regelmæssig og sammenhængende befolkningsundersøgelse om romafjendtlighed 

ligesom for antisemitisme, hvis resultater derefter vil kunne bidrage til udarbejdelse af passende politikker 
til at tackle romafjendtlighed og tilpasse de nuværende politikker til den aktuelle virkelighed. 

Romafjendtlighed skal gives behørig opmærksomhed i de politiske foranstaltninger om social inklusion i 
medlemsstaterne. Som tingene står, tages der i nogle af disse foranstaltninger ikke højde for de nationale 

strategier for romaernes integration, og romadimensionen mangler derfor. Det høje niveau af accept af 
romafjendtlighed og den voksende romafjendtlighed i nogle lande, navnlig i det politiske rum og inden for 

retshåndhævelse, er bekymrende og kræver uafhængig støtte og forskning. 
 
Romafjendtlighed bør desuden sammen med konkrete foranstaltninger til at udrydde den have en 
fremtrædende plads i strategien for perioden efter 2020. Disse foranstaltninger bør have form af 
obligatoriske retningslinjer for gennemførelse i alle medlemsstater. Et stærkere fokus på romafjendtlighed 
er endnu vigtigere nu i lyset af den øgede fjendtlighed som følge af covid-19-pandemien, som i nogle lande 
navnlig har påvirket romasamfundene, og i nogle tilfælde har romabefolkningen fået skylden for 
spredningen af denne virus. Samtidig fremkommer der nye rapporter om, hvordan 

                                                           
4

 Yderligere oplysninger: EØSU's nyhedshistorie (2018) Europe's Roma still facing discrimination and ethnic profiling, say NGOs and 

policy makers. 
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nedlukningsforanstaltningerne blev gennemført på en diskriminerende og uforholdsmæssig måde over for 
romabefolkninger, der bor i lejre og uformelle bosættelser, herunder gennem intensiv politiovervågning i 

disse zoner. 
 

Hovedpunkter: 

 Politifolk i EU's medlemsstater bør undervises i, hvad der udgør bl.a. diskriminerende 
politipraksis og ulovlig profilering. 

 Eksisterende platforme for dialog mellem civilsamfundsorganisationerne og politiet bør udvides.  

 Lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling bør håndhæves effektivt, og hadefuld tale bør 
kriminaliseres. 

 Uafhængig og regelmæssig vurdering af de retshåndhævende myndigheders virksomhed inden 
for romafjendtlighed bør fastlægges ved lov. 

 Regelmæssige undersøgelser af romafjendtlighed kan bidrage til at udarbejde politikker, som 
reelt matcher den aktuelle virkelighed.  

 I lyset af den stigende romafjendtlighed  også i lyset af covid-19-pandemien  bør 
romafjendtlighed og bekæmpelse deraf have en fremtrædende plads i strategien for perioden 
efter 2020. 

 

Uddannelse5 

 
Der er behov for en omfattende strategi for at fremme romabørns adgang til uddannelse, som bør omfatte 

avancerede pædagogiske programmer, lokalsamfundsbaserede strategier og indhentningsmekanismer. 
Adgang til almindelige skoler er afgørende for at lette romaernes sociale og arbejdsmarkedsrelaterede 
integration. Uanset dette er der i nogle lande stadig en stor andel af romabørn i specialskoler. Dette er altid 
et tegn på en systemisk overtrædelse af disse børns grundlæggende rettigheder, fordi de udsættes negativt 
for forkerte diagnosticeringsmetoder og kvalificerende procedurer. Der er et presserende behov for 
strengere kontrol af de diagnosticeringsmetoder, som anvendes til at vurdere, om et barn skal indskrives på 
en specialskole, og de instrumenter, som anvendes til at måle psykiske handicap, skal leve op til ajourførte 
medicinske og videnskabelige standarder og løbende overvåges. De vurderinger, der udføres, bør være 
underlagt uafhængige specialiserede institutters kontrol. Denne kontrol bør udføres uhindret, navnlig i lyset 
af de konsekvenser, som uberettigede vurderinger kan have for barnets fremtid. Personer, som er blevet 
fejldiagnosticeret, bør gives juridisk bistand, korrekt erstatning og bistand for de ulemper, de har været 
tvunget til at opleve. 
 
Der er behov for politikker i alle medlemsstater, så børn, der risikerer at forlade skolen tidligt, hvilket er 
tilfældet med romabørn, holdes i skolesystemet så længe som muligt og tilbydes kvalitetsundervisning som 

andre børn, herunder førskoleundervisning og -pasning. Skolesystemet bør vurderes i forhold til praksis, 
der fører til segregering, og systemiske regler, der udløser forskelsbehandling. 

Civilsamfundsorganisationerne kan spille en afgørende rolle med hensyn til at vurdere situationen om 

                                                           
5

 Yderligere oplysninger: EØSU's nyhedshistorie (2018) Inclusive education and tailored approaches can help combat poor educational 

outcomes for Roma. 
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segregering i skolerne. De kan også bidrage til at mindske antallet af personer, der forlader skolen tidligt, 
ved at deltage i at oprette programmer efter skole, som er rettet mod akademiske færdigheder, gennem 

vejledning og mentoring. 
 

Personer, der forlader skolen tidligt, bør håndteres gennem en tværsektoriel tilgang, som omfatter 
foranstaltninger rettet mod boliger, sundhed og nedbringelse af fattigdom, eftersom alle disse elementer 

påvirker romabørns skolegang. Mange romabørn er i virkeligheden på grund af deres livsomstændigheder 
tvunget til at forsørge familien og må derfor forlade skolen for at arbejde. I lyset af deres manglende 
kvalifikationer er deres chance for at få et ordentligt job med en ordentlig indkomst minimale. 
 
De usikre boliger, som disse børn lever i, er slet ikke befordrende i forhold til at følge op på de tildelte 
studier og lektier. Der er mange romaer, som stadig bor i ghettoer og lejre, i faldefærdige, overfyldte huse 

eller skure, der mangler de basale fornødenheder og ligger i omgivelser, som helt sikkert ikke fremmer 
studier og læring efter skole. Nogle af disse lejre er ikke forbundet til transportnettet eller ligger for langt 

fra bymidten, så romabørn ender med at deltage i blot en del af skoledagen eller slet ikke. 
Covid-19-pandemien har yderligere forværret romabørns chance for at deltage fuldt ud undervisningen og 

har afsløret endnu mere ulighed i de muligheder, de står over for sammenlignet med andre børn i EU's 
medlemsstater. Ud over den omstændighed, at mange romafamilier ikke har råd til det it-udstyr, som er 

nødvendigt for, at deres børn kan deltage i skolernes onlineaktiviteter, betyder placeringen af de ghettoer 

og lejre, de bor i, at der ikke altid er internetforbindelse6. 

 
For at skabe positive ændringer inden for uddannelse er det afgørende at øge forældrenes engagement og 
inddragelse i deres børns skolegang. Arbejdet med forældrene bør dog ikke begrænses udelukkende til at 
opfordre dem til at sende deres børn i skole, men bør i stedet starte før barnets fødsel og omfatte arbejde 
med emner som sygdomsforebyggelse, ligestilling mellem kønnene og familieplanlægning. Analfabetisme 

blandt forældre hjælper ikke, eftersom dette hindrer dem i at følge deres barns uddannelse. De 
uddannelsesprojekter, der planlægges for romaer, bør derfor omfatte investeringer i forældrenes 

uddannelse. 
 

Antallet af romaskolerådgivere bør øges, navnlig i betragtning af de positive resultater, som er registreret i 
forskellige skoler, efter at de blev indført. I nogle lande har disse rådgivere faktisk på kort tid formået at 

øge romabørns fremmøde i skolerne, udført et fremragende stykke arbejde med hensyn til at formidle viden 
blandt undervisere om romaer, arrangeret uddannelsesaktiviteter i skolerne for at øge bevidstheden om 
romafjendtlighed, fremmet en dialog mellem forældre og skoler og opfordret flere romaer til at deltage i 
videregående uddannelser. 
 
Oplysninger om romaer og andre minoriteter bør blive en del af læseplanerne for at sikre grundlæggende 
viden om disse gruppers historie og kultur. Integration af romaernes kultur i klasseværelset hjælper ikke 
kun med at gøre uddannelse mere attraktiv for romabørn, men bidrager også til øget viden om kulturel 

mangfoldighed. Romaernes kultur indgår i dag for det meste ikke i skolernes læseplaner. Uddannelse om 

                                                           
6

 Yderligere oplysninger: EØSU's erklæring (2020) Protecting minorities in these difficult times: the situation of the Roma community 
(findes også på s. 15 i denne rapport). 
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kulturel mangfoldighed bør ikke kun rettes mod studerende, men også mod undervisere og skolernes 
ledelse, som bør undervises i dette. 

 

Hovedpunkter: 

 Foranstaltninger mod institutionel segregering og indhentningsmekanismer bør være en del af 
strategien for fremme af romaernes adgang til uddannelse. 

 De diagnosticeringsmetoder og vurderinger, der bruges til at afdække et barns behov for at blive 
optaget på en specialskole, bør være underlagt kontrol og løbende verifikation. 

 Førskoleuddannelse og -pasning af høj kvalitet bør også være en realitet for romaerne. 

 Civilsamfundsorganisationerne bør inddrages i de foranstaltninger, der træffes for at reducere 
antallet af personer, der forlader skolen tidligt. 

 Der er behov for en tværsektoriel tilgang, der omfatter bolig, sundhed og fattigdom, til at tackle 
børn i risikogruppen, der forlader skolen for tidligt. 

 Tilstanden af og den manglende konnektivitet i disse lejre påvirker romabørns 
uddannelsesniveau, og den aktuelle pandemi påvirker i endnu højere grad deres deltagelse i 

uddannelse. 

 Forældrenes deltagelse er afgørende for at opnå positive resultater inden for uddannelse og bør 

række videre end til blot at tilskynde dem til at sende deres børn i skole. 

 Der er behov for flere romaskolerådgivere. 

 Oplysninger om romaernes og andre mindretals kultur bør være en del af læseplanen.  
 

 

Beskæftigelse7 

 
Uddannelse og beskæftigelse er nært beslægtede områder. Undersøgelser som EU-MIDIS II (2016) 

bekræfter, at uddannelse, navnlig førskoleundervisning, kan bidrage til at forbedre fremtidsudsigterne8, og 

det er afgørende, at romaer har adgang til formel og ikkeformel uddannelse for at få beskæftigelse i 

ordentlige job. 
 

Selv om der findes både efteruddannelses- og uddannelsesprojekter, som er målrettet romaer, medfører 
disse ikke altid faktiske beskæftigelsesmuligheder for dem, da de ikke er integreret i og ikke er forbundet 

med andre politiske foranstaltninger. Af denne grund er det afgørende, at der følges op på sådanne projekter, 
så de kan nå deres tilsigtede mål. Medlemsstaterne bør tilskynde erhvervslivet til i højere grad, navnlig på 
lokalt plan, at deltage i disse projekter. Beskæftigelsesprogrammer rettet mod romaer bør give mulighed 
for at gribe ind i den politiske beslutningsproces for at fremme passende sociale politikker, som reelt kan 
løse de problemer, som romaer står over for. Medlemsstaterne bør også overveje at støtte udviklingen af 
sociale virksomheder for at skabe bæredygtige arbejdspladser for romaer, navnlig med fokus på 
romakvinder. Romaerne bør også have lettere adgang til de licenser, som er nødvendige for at sælge visse 

                                                           
7

 Yderligere oplysninger: EØSU's nyhedshistorie (2019) Structural antigypsyism and poor education are main adversaries of Roma labour 

market inclusion. 
8

  Den Europæiske Unions anden undersøgelse af mindretal og forskelsbehandling  Romaer  udvalgte resultater (2016). 
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varer eller for at praktisere visse manuelle erhverv. Det er afgørende at udvikle metoder rettet mod 
validering af færdigheder lært i uformelle og ikkeformelle sammenhænge, navnlig for romaer, som drevet 

af omstændighederne ikke altid formår at afslutte sekundær skolegang. De står derfor uden noget bevis på 
deres færdigheder og evner, hvilket gør deres fremtidige beskæftigelsesudsigter endnu mere dystre.  

 
Mange romaer har svært ved at få adgang til stipendier, så de kan fortsætte deres uddannelse. Stillet over 

for den manglende uddannelse og de manglende beskæftigelsesudsigter stiler mange romaer efter at blive 
iværksættere, men oplever, at de ikke har de nødvendige færdigheder og mikrokreditværktøjer til at starte 
deres egen virksomhed. Her kan EU-midler være en hjælp og støtte romaerne i at oprette kooperativer og 
give dem adgang til mikrokreditter. 
 
EU-midler bør også give mulighed for projekter, der hjælper romaer med at blive legaliseret. Selv om det 

er vigtigt at tilbyde mulighed for uddannelse, vil romaerne ikke kunne opnå almindelig beskæftigelse, hvis 
de er udokumenterede. Problemet med udokumenterede romaer har stået på i årtier og skal løses hurtigst 

muligt på grund af de enorme vanskeligheder, dette skaber for romaernes adgang til beskæftigelse. Ud over 
den manglende dokumentation hæmmes romaernes beskæftigelsesudsigter også af, at de stadig 

forskelsbehandles, når de søger job. Selv om de fleste virksomheder har indført foranstaltninger mod 
forskelsbehandling, er de sjældent effektive i praksis. Der er behov for oplysning af virksomhederne, støttet 

af foranstaltninger i medlemsstaterne med henblik på at bekæmpe romafjendtlighed på arbejdsmarkedet. 
Positiv forskelsbehandling kan være et vigtigt værktøj til at øge antallet af romaer i beskæftigelse, hvor 

arbejdsgivere tilbydes skattefradrag for at ansætte romamedarbejdere. Den kommende ungdomsgaranti bør 
også ajourføres med en særlig del, der er målrettet romaer, for at tage højde for de mange forhindringer, de 
oplever i adgangen til uddannelse og beskæftigelse. 
 

Hovedpunkter: 

 Uddannelsesprojekter for romaer bør udmønte sig i konkrete arbejdsmuligheder og bør derfor 
inddrage erhvervslivet. 

 Romabeskæftigelsesprogrammer bør medføre vedtagelse af passende sociale politikker. 

 Udvikling af sociale virksomheder, mindre bureaukrati med henblik på at opnå visse licenser og 
bistand til oprettelse af kooperativer kan hjælpe med at støtte romaers beskæftigelse, også for 

romakvinder. 

 Der er et presserende behov for løsninger på problemet med udokumenterede romaer, eftersom 
deres uregelmæssige status indvirker på deres udsigter til at få regulær beskæftigelse. 

 Oplysningskampagner, foranstaltninger rettet mod romafjendtlighed inden for beskæftigelsen 
samt positive forskelsbehandlingsforanstaltninger kan bidrage til at forbedre romaernes 
beskæftigelsesfrekvens. 

 Den kommende ungdomsgaranti bør omfatte foranstaltninger specifikt tilpasset romaer. 
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Boliger 
 
Det er vigtigt at udforme acceptable minimumsstandarder for boliger: bl.a. drikkevandsforsyning, 
elektricitet, spildevandsafledning og kloakering. Dette er især relevant i lyset af den nuværende situation i 

visse fjerne og afsondrede områder, hvor romaerne bor i overfyldte skure eller containere. Disse forhold 
gør det ekstremt udfordrende at opretholde forebyggende foranstaltninger såsom social afstand og håndvask 

i betragtning af pandemien, hvilket gør det endnu mere afgørende at foretage langsigtede investeringer i 
infrastrukturprojekter, hvor der tages højde for de dystre realiteter, som denne befolkningsgruppe står over 
for. 
 
Livet i lejrene er ikke kun et problem på grund af de åbenlyse gener og farerne ved manglende hygiejne og 
mangel på tjenester. Arbejdsgivere ser heller ikke positivt på, at ens bopælsadresse er en romalejr, og det 

kan være til skade for romaernes jobsøgning. Derudover er nogle af disse lejre placeret i vanskeligt 
tilgængelige områder langt fra byerne, og dette påvirker også personernes beskæftigelses- og 

uddannelsesmæssige muligheder. 
 

Der skal udformes politikker, der hjælper romaerne ud af lejrene og andre adskilte områder og ind i 
ordentlige boliger. Opdeling af familier i forskellige kommunale boliger og forfølgelse af personer, der 

tilbyder husly til nødstedte, bør ikke være en del af løsningen. Spørgsmålet om lejre kan ikke løses gennem 
tvangsudsættelser, navnlig ikke i vintermånederne, men gennem en veltilrettelagt plan, som udvikles med 

inddragelse af de berørte parter, og som kombinerer frivillig flytning til andre kommuner og konkrete 
boligløsninger. De boligløsninger, som tilbydes romaerne, bør ikke ligge i fjerntliggende og isolerede 
områder, men i områder, som er forbundet til transportnettet, så romaerne let kan rejse til arbejde og 
uddannelsesinstitutioner. Der er særligt behov for investeringer i sociale boliger, og disse bør øges, især 
fordi boligpriserne er fortsat med at stige i mange lande, hvilket gør det endnu sværere for ubemidlede at 
finde en bolig. Boligløsninger for romaer bør også fordeles i forskellige områder for at fremme romaernes 
integration i samfundet generelt. Der skal skabes flere muligheder for, at romaer kan blive boligejere. I flere 
medlemsstater er der gennemført vellykkede projekter, hvor romaer var aktivt involveret i at bygge deres 

egne huse ved hjælp af mikrokreditter, så de kunne købe deres egen bolig. 
 

Loven om beskyttelse mod forskelsbehandling bør håndhæves fuldt ud, herunder i forbindelse med boliger 
til romaer. Der er behov for specifikke politikker for at udrydde udelukkelse fra boligområder, navnlig i 

betragtning af den forskelsbehandling, som romaer oplever, når de forsøger at leje en bolig, og udlejerne 
hører, at de er romaer. 
 
Rejsende oplever også forskelsbehandling i forbindelse med boliger, hvilket nødvendiggør passende 
politikker. Rejsende oplever problemer med at få adgang til boliglån til beboelsesvogne, og de får ofte ikke 
lov til at indgå forsikringsaftaler, når forsikringsselskabet opdager, at postnummeret for deres 
beboelsesvogn svarer til en lejr. De har ofte svært ved at finde campingpladser, som vil acceptere dem, og 
de nægtes nogle gange adgang til elektricitet og vand. Der bør oprettes et netværk af officielle 
campingpladser i samarbejde med organisationer for romaer og rejsende. Selv om dette allerede er indført 
i nogle områder i Europa, skal dette udvides. Det er afgørende, at organisationer for romaer og rejsende 
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deltager i denne øvelse i lyset af tidligere tilfælde, hvor officielle campingpladser til beboelsesvogne lå i 
områder ved siden af motorveje eller deponeringsanlæg, hvor folk tydeligvis ikke ville bo. 

 

Hovedpunkter: 

 Der bør fastsættes acceptable minimumsstandarder for boliger. 

 Der er et presserende behov for boliger, så romaerne kan leve i anstændige boliger i stedet for 
lejre, og opdeling af familier i kommunale boliger og tvangsudsættelser uden at tilbyde reelle 
boligalternativer er umenneskelig praksis, som bør kontrolleres konsekvent. 

 Det er afgørende, at der investeres i sociale boliger. 

 Loven om beskyttelse mod forskelsbehandling bør håndhæves fuldt ud, og politikker rettet mod 
at eliminere udelukkelse fra boligområder bør overvejes. 

 Der er behov for politikker til bekæmpelse af den forskelsbehandling, som rejsende oplever, så 
de bl.a. kan få adgang til boliglån, købe deres egne beboelsesvogne og forsikre dem. 

 Organisationer for romaer og rejsende bør inddrages i udarbejdelsen af officielle 
campingpladser. 

 

 

Sundhed9 

 
1.1 Generelle anbefalinger om sundhed 
 

I nogle lande oplever romaer og rejsende betydelige hindringer for adgang til sundhedsydelser. 
Praktiserende læger nægter undertiden at behandle rejsende, fordi de ikke har nogen officiel adresse. 
Alliancer mellem civilsamfundsorganisationer og offentlige sundhedsafdelinger kan hjælpe med at 
formidle oplysninger blandt praktiserende læger om praktiske spørgsmål, når de behandler rejsende, 
herunder i de tilfælde, hvor de ikke har en officiel adresse. Medlemsstaterne bør forpligte sig til princippet 
om lige adgang til sundhedspleje, og der bør træffes de nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger 
for at sikre, at romaer uden grundlæggende sygesikring er dækket.  
 
Romasundhedsrådgivere har vist sig at være vigtige, men der findes fortsat et meget begrænset antal af 
dem. Romasundhedsrådgivere kan vejlede romaer om tilgængelige sundhedsydelser, formidle 
sundhedsoplysninger og overvåge særlige sundhedsspørgsmål i romasamfundet. Det er afgørende, at 
antallet af sundhedsrådgivere øges for at garantere grundlæggende sundhedsrettigheder og bidrage til at 
tackle den store forskel i den gennemsnitlige levealder mellem romaer og ikkeromaer. 
 
Romakvinder har begrænsede rettigheder med hensyn til reproduktiv sundhed og bliver ofte ofre for 

afvisning og nedvurdering, når de modtager sundhedspleje. Medlemsstaterne skal hurtigst muligt afskaffe 
sundhedspraksis, som er i strid med rimelige etiske standarder. De skal hurtigst muligt oprette og drive 

veludstyrede mobile sundhedsenheder for de romasamfund, som lever i vanskeligt tilgængelige områder 

                                                           
9

 Yderligere oplysninger: EØSU's nyhedshistorie (2018) The situation of Roma people in relation to health and their access to healthcare is 
still dire, EESC hearing reveals. 
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eller ghettoer10. Hjemmebesøgsprogrammer, som omfatter en sygeplejerske og en sundhedsrådgiver, 

anbefales især til unge teenagemødre. Ved at vise dem nye horisonter kan disse sundhedspersoner ikke blot 
vejlede unge mødre i, hvordan de passer på deres helbred og deres babyer, men også opfordre dem til 

alvorligt at overveje at vende tilbage til skolen i stedet for at afbryde deres uddannelse helt. 
 

Hovedpunkter: 

 Civilsamfundsorganisationer og sundhedsafdelinger bør arbejde sammen om at give de 
praktiserende læger de praktiske oplysninger, de skal bruge til at behandle rejsende, som ikke 
har en officiel adresse. 

 Lige adgang til sundhedsydelser bør være det vejledende princip i alle medlemsstater. 

 Der er behov for flere romasundhedsrådgivere. 

 Sundhedspraksis, som overtræder etiske standarder, bør fjernes.  

 Et passende antal veludstyrede mobile sundhedsenheder bør tages i brug for at nå ud til 
romasamfund, der lever i vanskeligt tilgængelige områder. 

 Hjemmebesøgsprogrammer for teenagemødre anbefales for at tilskynde dem til ikke at opgive 
deres uddannelse, fordi de er blevet forældre.  

 

  

                                                           
10

 EØSU's udtalelse (2018) Romakvinders situation. 



15/16 

1.2 Romasamfundets situation og covid-19-pandemien: EØSU's erklæring 
 

 
 

Beskyttelse af minoriteter i disse vanskelige tider: situationen for romasamfundet 
 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og studiegruppen om romaernes inklusion 
tilslutter sig opfordringen fra medlemmerne af EU's institutioner samt civilsamfundsorganisationer til at 
råbe vagt i gevær over den forværrede situation for marginaliserede samfund, herunder romaer, i denne 
vanskelige og usikre periode. Vi roser de frivillige og ansatte i romaorganisationerne for det uvurderlige 
arbejde, de udfører med at bistå romasamfundet i denne udfordrende tid under den globale 
covid-19-pandemi. Men deres indsats kan ikke erstatte regeringernes ansvar for at tage sig af hele 
befolkningen i deres lande, herunder romasamfundet. Ej heller bør de træde i stedet for EU's pligt til at 
tilstræbe inklusion og lighed for romaerne. 
 
Mange romaer i Europa har levet i armod alt for længe, og deres situation risikerer nu at komme helt ud af 

kontrol med alvorlige konsekvenser for medlemmerne af dette samfund. Mange lever i overfyldte lejre uden 
adgang til rindende vand, hvilket gør det ekstremt svært at opretholde den sociale afstand og hygiejne, som 

er nødvendig for at undgå smitte. Manglende internetforbindelse og mangel på den nødvendige hardware 
betyder, at romabørn ikke kan deltage i nogen af de pædagogiske onlineaktiviteter, som skolerne arrangerer 

under nedlukningen. Ud over at miste en del af deres undervisning, oplever romabørn nu også mangel på 
fødevarer, eftersom skolegangen ofte var deres eneste mulighed for at få et varmt dagligt måltid. 

 
Mange romaer arbejder i den uformelle økonomi, ikke som et valg, men fordi de ikke har andre muligheder 
for at brødføde deres familie i lyset af den forskelsbehandling de oplever, når de søger almindeligt arbejde. 
På grund af restriktionerne i bevægelsesfriheden kan de ikke længere udføre disse opgaver. Da de ikke kan 
ansøge om arbejdsløshedsunderstøttelse eller andre ordninger, som regeringerne har oprettet for at støtte 
arbejdstagere, som har mistet deres job, skubbes de ud i endnu dybere fattigdom. Samtidig er 
romafjendtlighed stigende, idet romaerne bliver beskyldt for at sprede virussen i nogle regioner og oplever 
langt større fjendtlighed end tidligere. 

 
I lyset af de utallige rapporter fra forskellige organisationer om den dystre situation i romasamfundene 

under denne pandemi opfordrer vi Kommissionen til mere end nogensinde før at overvåge romasituationen 
i medlemsstaterne. Vi opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at leve op til deres ansvar om at beskytte 

romaernes ret til sundhed og til at tage højde for romasamfundets særlige livssituation, når de ansøger om 
nødforanstaltninger. Vi opfordrer til adgang til ren og sikker vandforsyning, så reglerne om hygiejne og 

sanitet kan overholdes. Der bør gives midlertidig adgang til en bolig til de romasamfund, som bor i lejre 
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under dystre forhold, så de kan følge reglerne om social afstand. Romaerne bør gives adgang til lægehjælp, 
lægetest, masker og behandlinger som alle andre borgere i de medlemsstater, hvor de bor. Beskyttelsen af 

de grundlæggende rettigheder bør være universel og bør ikke skelne på baggrund af en persons etnicitet 
eller bopælsadresse. 

 
Vi opfordrer Kommissionen til at sikre sig, at EU's handlinger og programmer, som er rettet mod at hjælpe 

borgere i løbet af denne pandemi, og som tilbyder en meget tiltrængt efterfølgende genopretning, tager 
højde for de realiteter og vanskeligheder, som romaerne står over for. Vi tænker i denne henseende på 
betydningen af en løbende dialog med repræsentanter for romasamfundene og romaorganisationer, som kan 
fremsætte centrale anbefalinger, så de foranstaltninger, der udvikles, reelt tackler de vanskeligheder, som 
romasamfundet står over for. Som talerør for civilsamfundet er EØSU forpligtet til at fremme denne dialog 
for at nå ud til de mest sårbare i den aktuelle krise. 
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