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Inledning 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) anser att integrationen och inkluderingen av 
romerna är en prioritering. Under årens lopp har EESK antagit ett antal yttranden på eget initiativ och ett 
antal förberedande yttranden och inledde 2014 projektet Bättre integrering av romer med hjälp av initiativ 
från det civila samhället. Detta projekt tjänade till att undersöka effekterna av relevant europeisk 
lagstiftning ur ett civilsamhällesperspektiv.  

Erfarenheterna från detta projekt visade att det krävs ytterligare engagemang i frågor som rör romerna. 
Av detta skäl utvecklades projektet till en studiegrupp om romers integration, med följande mål:  

 Att utvärdera genomförandet av EU:s ram för nationella strategier för integrering av romer fram 
till 2020 samt de strategier som antagits av medlemsstaterna. 

 Att främja romernas representanters och det organiserade civila samhällets engagemang i romska frågor 
på EU-nivå. 

 Att erbjuda en plattform för att fastställa och utbyta god praxis. 

 Att främja konkreta åtgärder inom de politikområden där romerna fortfarande drabbas av 
diskriminering. 

 
Under de senaste åren (2018 2020) har vi försökt samla rekommendationer för ramen för integrering av 
romer efter 2020. Den nuvarande ramen, som upphör att gälla i år, har gett upphov till instrument för 
romernas integrering på EU-nivå och har lett till framsteg i utbildningen för romerna. Trots detta är 
romernas situation fortfarande osäker, utan någon synlig förbättring av sysselsättningen och tillgången till 

bostäder1. Antiziganismen ökar på nytt och detta problem har blivit ännu tydligare under covid-19 

pandemin2. Detta har stärkt vår beslutsamhet att samarbeta med relevanta partner för att bättre förstå 
romernas situation och att samla in kunskap som kan bidra till att stärka den kommande ramen för att 
åstadkomma välbehövlig förändring. 

Vi har arrangerat flera evenemang och aktiviteter, däribland offentliga utfrågningar och landbesök, och 
arbetat med ett yttrande om situationen för romska kvinnor, vilket har gett en ovärderlig möjlighet att 
diskutera med berörda parter, bl.a. romska experter, företrädare för romer och det civila samhällets 
organisationer. Vi vill tacka dem för att de delar med sig av erfarenheter och kunskap de har skaffat sig 
genom sitt arbete med den romska befolkningen. Rekommendationerna i denna rapport är grundade på den 
information och kunskap de har tillhandahållit under dessa evenemang och aktiviteter. Vi anser att deras 
idéer bör betonas och lyftas fram, eftersom deras engagemang för romerna gör dem väl lämpade att lämna 
rekommendationer om den politik och de åtgärder som krävs för att verkligen inkludera och integrera denna 
grupp. 

  

                                                           
1  Kommissionens meddelande (2018) Rapport om utvärderingen av EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020. 
2 EESK:s förklaring (2020) Skydda minoriteter i dessa svåra tider: romernas situation (finns också på s. 14 i denna rapport). 
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Allmänna rekommendationer 

Den politik och de åtgärder som krävs för att förändra och förbättra romernas situation är i allmänhet 
välkända. För genomförandet saknas dock fortfarande den rätta politiska och sociala inställningen. Det är 
oacceptabelt att romerna fortsätter att klandras för låg utbildning och social utslagning utan att man tar itu 
med grundorsakerna till dessa problem. EU-medlemsstaternas regeringar måste ändra sin strategi för 
romska frågor. I stället för att fokusera på hur man ändrar romerna så att de inkluderas, bör myndigheterna 
undersöka hur samhället kan bli inkluderande för alla, däribland romer och resande. Romernas situation 
kan inte förbättras bara genom allmänna strategier utan konsekvent genomförande eller särskilt utformad 
politik som förbud mot tiggeri, utan genom strukturerad politik som inriktas på orsaken till deras misär och 
som kan påverka romernas hela komplexa situation. 

Strategier och mekanismer för romerna kan inte vara effektiva om romerna själva inte rådfrågas, engageras 
och accepteras i utformningen av sin egen framtid, utan experter i stället tänker och talar på deras vägnar. 
Romerna måste vara företrädda i den offentliga och politiska sfären och de nuvarande luckorna i 
representationen måste åtgärdas omgående. Tyvärr finns det fortfarande flera nationella råd, nationella 
byråer, nationella ämbetsverk och andra myndigheter för romernas integrering som varken har anställda 
eller samarbetar med någon från den romska befolkningen. När romer är anställda på sådana myndigheter 
är de ibland så få till antalet att de fortfarande är en minoritet på ett kontor som ska företräda dem. Romernas 
aktiva närvaro inom dessa myndigheter skulle underlätta deras engagemang i planeringen, utformningen 
och övervakningen av politik som syftar till att förbättra deras situation. Kontinuitet i politiken är avgörande 
och den bör inte ständigt omprövas, omformas eller överges efter varje val och förändring av de 
myndighetspersoner som ansvarar för romska frågor, eftersom detta undergräver alla framsteg som har 
gjorts. 

EU måste verka för mer engagemang från det civila samhällets organisationer i utformningen av politik 
inriktad på romerna. Civilsamhällesorganisationer i olika medlemsstater gör anmärkningsvärda insatser för 
att förbättra romernas liv: de organiserar lärarutbildning och projekt för att motarbeta stereotypa 
uppfattningar om romerna, de organiserar sysselsättningsseminarier och partnerskap med potentiella 
arbetsgivare för att öka sysselsättningen bland romerna, de stöder spridning av kunskap om hälso- och 
sjukvård bland romerna, de utbildar romska föräldrar om vikten av närvaro i förskolan och hjälper dem 
med skolavgifterna, de anordnar olika program för att öka skolnärvaron bland romska barn, de hjälper 
fattiga romska familjer att hitta alternativt boende i romska läger och främjar ekonomisk planering och 
budgetering för att begränsa problem som t.ex. förlust av bostad på grund av obetalda hyror eller lån, och 
de representerar dem som lider på grund av majoritetens segregationspolitik. 

Trots de ovärderliga rekommendationer som civilsamhällesorganisationerna kan erbjuda med tanke på sina 
erfarenheter med romerna, genomförs knappast någonsin verkliga samråd med civilsamhälles-
organisationerna i medlemsstaterna. I flera fall ges civilsamhällesorganisationerna en snäv tidsram för att 
reagera på politik och möts av andra former av fördomsfulla och ofördelaktiga metoder, vilket hindrar dem 
från att ta upp relevanta problem. Ofta beaktas inte de resultat de uppnår och deras förslag genomförs inte. 
Det krävs många fler regelbundna rundabordsdiskussioner som erbjuder konkreta möjligheter till 
gemensamt beslutsfattande mellan romska företrädare, civilsamhällesorganisationer, kommuner och 
myndigheter, med deltagande av romska medlare som kan hjälpa till att organisera sådana möten.  
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Civilsamhällesorganisationerna behöver tillförlitligare information om hur man får tillgång till EU-
finansiering. Samtidigt som vissa romska civilsamhällesorganisationer redan har utnyttjat EU-medel för att 
genomföra sina projekt är många fortfarande omedvetna om att de finns och hur de kan ansöka om dem. 
Denna information skulle vara avgörande för att uppmuntra ännu fler initiativ från civilsamhälles-
organisationernas sida till förmån för romerna. 

Det krävs skyddsåtgärder så att EU-medel som medlemsstaterna får för integrering av romer verkligen går 
till rätt syfte. Det borde finnas en mycket större kontroll av EU-medel från myndigheternas sida i respektive 
länder. EU-medel kan lämnas till medlemsstaterna på villkor att vissa principer följs. Medel kan exempelvis 
tilldelas på villkor att romska barn inkluderas i vanliga skolor, att det finns ett visst antal romska barn per 
klass eller att det inrättas centrum som erbjuder rättsliga och sociala tjänster, inbegripet tillgång till 
registrering för romerna. Den tillgängliga budgeten för åtgärder som riktar sig till romer bör också gå till 
romska hälsorådgivare och romska skolrådgivare, särskilt med tanke på det gedigna arbete de utför för att 
främja romernas integrering och skydda romernas hälsa. Men även om finansiering är viktigt kan inte 
förändringar i romernas livssituation endast uppnås genom projekt. Även om finansiering av projekt bör 
uppmuntras kan permanenta förändringar främst uppnås genom lagstiftningsändringar, specialanpassad och 
verifierbar strukturpolitik och bindande rättsliga instrument som stöder skyddet för de mänskliga 
rättigheterna.  

Det krävs ett mer engagerat samarbete med medierna för att öka allmänhetens medvetenhet om de romernas 
problem. Tyvärr framhåller medierna fortfarande att romerna själva är ansvariga för sina problem och 
fortsätter därmed att förvärra den nuvarande negativa offentliga och politiska uppfattningen om dem. Det 
är fortfarande vanligt att individuella brister och brottsliga handlingar tillskrivs den etniska tillhörigheten, 
vilket helt klart strider mot de kollektiva rättigheterna. Positiva kampanjer, t.ex. genom videor eller 
affischer, festligheter, jubileumsevenemang och andra tillfällen som förenar medlemmar i olika grupper 
och främjar konstruktiv samexistens i socialt och kulturellt mångfaldiga miljöer, bör uppmuntras och 
främjas för att ta itu med antiziganism och synliggöra den romska kulturen. 

År 2011, i sitt yttrande om den då kommande ramen för nationella strategier för integrering av romer, 
-institutionerna, regeringarna, 

medlemsstaterna samt de lokala myndigheterna och lokalsamhällena kan befinna sig vid en historisk 
vändpunkt. Kanske unionen slutligen kan utforma en politik som gynnar EU:s mest utestängda och 
missgynnade etniska grupp och som baseras på ett gemensamt synsätt som förhoppningsvis inte mynnar ut 

3 Med tanke på livssituationen för 
många romer har emellertid denna s.k. historiska vändpunkt fortfarande inte kommit, eftersom 
segregationspolitiken fortfarande formar verkligheten för de flesta av dem. Strategin efter 2020 bör syfta 
till att erbjuda bindande strategier för romernas integrering, snarare än bara rekommendationer. 
Rekommendationerna binder inte nödvändigtvis de lokala myndigheterna att vidta åtgärder för att ta itu 
med problemen, och i många fall påverkar detta myndigheternas vilja att agera, särskilt eftersom vissa av 
dem fruktar negativa reaktioner från befolkningen i allmänhet. Strategierna för integrering av romer bör 
övervakas kontinuerligt och utvärderas regelbundet av oberoende forskare, experter som känner till romerna 

                                                           
3 EESK (2011): Ökat samhällsdeltagande och integration av romska medborgare i Europa. 
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samt av romerna själva. På detta sätt blir strategierna anpassade till den förändrade situationen i samhället 
och ansvariga berörda parter kan ta itu med nya frågor i tid. 

Huvudpunkter: 
 För att politiken ska bli effektiv måste romerna rådfrågas och företrädas på politiska och 

offentliga områden. Myndigheter för integrering av romer bör ha personer av romskt ursprung 
bland sina anställda. 

 Kontinuitet i tillvägagångssättet och genomförandet av politiken är avgörande, och detta bör inte 
ändras ständigt med varje ny lagstiftare.  

 Civilsamhällesorganisationerna bör vederbörligen rådfrågas vid utformningen av politiken för 
romer, med tanke på det ovärderliga bidrag de kan ge. Rundabordssamtal mellan företrädare för 
romer, civilsamhällesorganisationer, kommuner och myndigheter, vilket ger konkreta 
möjligheter till gemensamt beslutsfattande, är en oundgänglig förutsättning för framsteg och ett 
effektivt genomförande av politiken för romer. 

 Skyddsåtgärder kan underlätta kontrollen av att EU-medel för integrering av romer endast 
används för detta syfte. EU-medel kan anslås till medlemsstaterna på villkor att vissa principer 
följs.  

 Fler romska hälso- och skolrådgivare bör finansieras. 
 Projekt för integrering av romer bör komplettera, snarare än ersätta, lagstiftningsändringar och 

bindande rättsliga instrument. Företrädare för romerna bör kunna kontrollera och delta i besluts-
fattandet. 

 Positiva kampanjer och medierna kan hjälpa till i kampen mot antiziganism, öka medvetenheten 
om romsk kultur och främja fredlig samexistens. 

 Strategin efter 2020 bör syfta till att erbjuda bindande åtgärder, snarare än bara 
rekommendationer; 

 En regelbunden och oberoende utvärdering av strategierna för integrering av romer är avgörande, 
så att dessa är anpassade till den förändrade situationen i samhället. 

 
 

Antiziganism4 

Romerna möts för närvarande dagligen av antiziganism inom viktiga områden som utbildning, 
sysselsättning, bostäder och brottsbekämpning. Romer och resande drabbas av ett oproportionerligt antal 
poliskontroller, liksom andra diskriminerande polismetoder, t.ex. böter för mindre överträdelser som att 
korsa gatan där det inte finns några övergångsställen eller för trasig cykelutrustning. Denna situation är inte 
bara olaglig och äventyrar rättsstatsprincipen, utan främjar också romernas känsla av misstro i relation till 
polisen och andra myndigheter. Standardutbildning för poliser över hela Europa om vad som utgör 
diskriminerande polismetoder, diskriminerande brottsbekämpning, diskriminerande gränskontroll och 
olaglig profilering bör tillhandahållas. Vissa medlemsstater har redan plattformar som uppmuntrar dialog 
mellan civilsamhällesorganisationer och polisen. Sådana plattformar syftar till att fastställa riktlinjer för 
polisen om hur man ska hantera hatbrott och diskriminering och bör utvidgas. EU-finansiering kan hjälpa 
till att sprida befintliga positiva metoder på detta område för att sträva mot ett rättvist och icke-
diskriminerande polisarbete.  

                                                           
4  Mer information: EESK-nyheter (2018) Europe's Roma still facing discrimination and ethnic profiling, say NGOs and policy makers 

(inte översatt till svenska). 
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För närvarande är hatbrott i stort sett orapporterade både på grund av offrens rädsla för återverkningar och 
bristen på uppföljning av klagomålen. Verklig efterlevnad av lagstiftningen mot diskriminering och 
kriminalisering av hatspråk kan få offren att göra sig hörda och kontakta de berörda myndigheterna. 
I vissa länder finns det fortfarande ingen definition av vad som utgör hatspråk, vilket gör det ännu svårare 
att vidta konkreta åtgärder mot sådana handlingar. En oberoende och regelbunden bedömning av hur 
brottsbekämpande myndigheter fungerar inom området antiziganism bör föreskrivas i lag. 

Liknande åtgärder som dem som vidtagits för antisemitism behövs för att hantera antiziganism. 
En sammanhängande befolkningsundersökning om antiziganism bör göras regelbundet, liksom i fallet med 
antisemitism, vars resultat då kan bidra till en adekvat politik för att hantera antiziganism och anpassa den 
aktuella politiken till den nuvarande verkligheten. Antiziganismen måste ägnas lämplig uppmärksamhet i 
medlemsstaternas åtgärder för social inkludering. För närvarande tar vissa av dessa åtgärder inte hänsyn till 
de nationella strategierna för integrering av romer, och saknar därför en romsk dimension. Den stora 
acceptansen av antiziganism och dess tillväxt i vissa länder, särskilt inom den politiska sfären och inom 
brottsbekämpningen, är oroande, vilket kräver oberoende opinionsbildning och forskning. 

Antiziganism, tillsammans med konkreta åtgärder för att eliminera den, bör också ha en framträdande roll 
i strategin efter 2020. Dessa bör utformas som obligatoriska riktlinjer för genomförande i alla 
medlemsstater. Ett starkare fokus på antiziganism är ännu viktigare nu med tanke på att den ökar på grund 
av covid-19-pandemin, som i vissa länder särskilt har påverkat romerna, och i vissa fall har den romska 
befolkningen fått skulden för spridningen av detta virus. Dessutom rapporteras det att 
nedstängningsåtgärder har genomförts på ett diskriminerande och oproportionerligt sätt för romer som bor 
i läger och informella bosättningar, även genom stora polisinsatser i dessa områden. 

 

Huvudpunkter: 
 Utbildning för EU-medlemsstaternas polis om vad som bland annat utgör diskriminerande 

polismetoder och olaglig profilering bör tillhandahållas. 
 Befintliga plattformar för dialog mellan civilsamhällesorganisationer och polisen bör utvidgas.  
 Lagstiftning mot diskriminering bör verkligen genomföras och hatspråk kriminaliseras. 
 En oberoende och regelbunden bedömning av hur brottsbekämpande myndigheter fungerar inom 

området antiziganism bör föreskrivas i lag. 
 Regelbundna undersökningar om antiziganism kan bidra till utformningen av en politik som är 

anpassad till den rådande situationen.  
 Med tanke på att den tilltar, även i samband med covid-19-pandemin, bör antiziganismen och 

kampen mot den ha en framträdande plats i strategin efter 2020. 
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Utbildning5 

Det krävs en övergripande strategi för att underlätta romska barns tillgång till utbildning, vilket bör omfatta 
avancerade pedagogiska program, samhällsbaserade strategier samt mekanismer för att hjälpa dem att ta 
igen vad de inte hunnit med. 

Tillgång till vanliga skolor är avgörande för att underlätta integreringen av romer i samhället och på 
arbetsmarknaden. I vissa länder går dock fortfarande många romska barn i särskolor. Detta är alltid ett 
tecken på en systemisk kränkning av dessa barns grundläggande rättigheter, då de påverkas negativt av 
felaktiga diagnosmetoder och kvalificeringsförfaranden. Det krävs omedelbart strängare kontroller av de 
diagnosmetoder som används för att bedöma om barn måste vara inskrivna i en särskola, medan 
instrumenten som används för att mäta psykiska funktionsnedsättningar måste uppfylla aktuella medicinska 
och vetenskapliga standarder och övervakas regelbundet. Bedömningarna bör kontrolleras av oberoende 
expertinstitut. Genomförandet av sådana kontroller bör inte hindras, särskilt med tanke på de konsekvenser 
som omotiverade bedömningar kan ha för barnens framtid. Individer som har diagnostiserats felaktigt bör 
ges rättslig hjälp, lämplig kompensation och hjälp med att övervinna de nackdelar de har drabbats av. 

Det krävs strategier i alla medlemsstater så att barn som riskerar att hoppa av tidigt från skolan, som romska 
barn, stannar kvar i skolan så länge som möjligt och erbjuds kvalitetsutbildning som andra barn, inklusive 
förskoleutbildning och omsorg. Det bör bedömas om skolsystemet präglas av praxis som leder till 
segregering och systemregler som skapar diskriminering. Civilsamhällesorganisationer kan vara avgörande 
för att bedöma segregeringen i skolan. De kan också hjälpa till med att minska antalet barn som hoppar av 
skolan genom sitt deltagande i upprättandet av skolprogram för skolresultat genom handledning och 
mentorskap. 

Tidiga avhopp från skolan bör begränsas genom en sektorsövergripande strategi som omfattar åtgärder 
inriktade på bostäder, hälsa och minskning av fattigdom, eftersom detta påverkar romska barns deltagande 
i skolan. Många romska barn tvingas i själva verket att försörja familjen och måste därför lämna skolan för 
att börja arbeta. Med tanke på deras brist på kvalifikationer är emellertid deras chanser att få ett lämpligt 
jobb med en lämplig inkomst minimal. 

Dessa barns osäkra bostadsförhållanden är inte alls lämpliga för hemläxor. Många romer bor fortfarande 
i segregerade ghetton och läger, i förfallna, överfulla hus eller baracker som saknar de grundläggande 
nödvändigheterna och omges av miljöer som säkert inte uppmuntrar till studier och lärande efter skolan. 
Vissa av dessa läger är inte anslutna till transportnätet eller ligger för långt från stadskärnorna, vilket 
resulterar i att romska barn bara delvis eller inte alls går i skolan. Covid-19-pandemin har ytterligare 
förvärrat romska barns chanser att delta fullt ut i utbildningen och har ännu tydligare visat skillnaden i de 
möjligheter de har jämfört med andra barn i EU-medlemsstaterna. Förutom det faktum att många romska 
familjer inte har råd med den it-utrustning som krävs för att deras barn ska kunna delta i onlineaktiviteter 
som organiseras av skolor, innebär lokaliseringen av de ghetton och läger där de är bosatta att de inte alltid 

kan ansluta sig till internet6. 

                                                           
5 Mer information: EESK:s utfrågningsnyheter (2018) Inclusive education and tailored approaches can help combat poor educational 

outcomes for Roma (inte översatt till svenska). 
6  Mer information: EESK:s förklaring (2020) Skydda minoriteter i dessa svåra tider: romernas situation (finns även på s. 14 i denna rapport). 
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För att uppnå positiva förändringar i utbildningen är det viktigt att öka föräldrarnas engagemang och 
deltagande i barnens skolgång. Arbetet med föräldrarna bör dock inte begränsas enbart till att uppmuntra 
dem att skicka sina barn till skolan, utan bör snarare börja innan barnets födelse, och omfatta frågor som 
sjukdomsförebyggande, jämställdhet och familjeplanering. Analfabetism bland föräldrar försvårar saken, 
eftersom det hindrar dem från att följa sina barns utbildning. Utbildningsprojekt för romer bör därför 
inbegripa investeringar i föräldrarnas utbildning. 

Antalet romska skolrådgivare bör ökas, särskilt med tanke på de positiva resultaten i olika skolor efter 
införandet av dessa. I vissa länder har dessa rådgivare faktiskt lyckats öka romska barns skoldeltagande på 
kort tid, genomfört ett gediget arbete för att sprida kunskap bland utbildare om romerna, organiserat 
utbildningsverksamhet i skolorna för att öka medvetenheten om antiziganism, underlättat dialogen mellan 
föräldrar och skolor och uppmuntrat fler romer att börja på högre utbildning. 

Information om romer och andra minoriteter bör ingå i läroplanen för att säkerställa grundläggande 
kunskaper om dessa gruppers historia och kultur. Integrering av romsk kultur i klassrummet hjälper inte 
bara att göra utbildningen mer attraktiv för romska barn, utan bidrar också till att öka kunskapen om 
kulturell mångfald. Den romska kulturen är för närvarande mestadels utesluten från läroplanerna. 
Utbildning om kulturell mångfald bör inte endast inriktas på skolelever, utan även på lärare och personal 
i skolans ledning. 

 

Huvudpunkter: 
 Åtgärder mot institutionella segregeringsmekanismer och mekanismer för att hjälpa dem att 

ta igen vad de inte hunnit med bör vara en del av strategin som syftar till att främja romernas 
tillgång till utbildning. 

 Diagnosmetoderna och bedömningarna som används för att identifiera ett barns behov av att gå 
på en särskola bör kontinuerligt kontrolleras. 

 Högkvalitativ förskoleutbildning och omsorg bör också vara tillgängligt för romerna. 
 Civilsamhällesorganisationerna bör medverka i de åtgärder som vidtas för att minska antalet 

förtida skolavhopp 
 Det krävs en sektorsövergripande strategi som omfattar bostäder, hälsa och fattigdom för att ta 

itu med förtida skolavhopp bland barn som befinner sig i riskzonen. 
 Tillståndet och bristen på internetuppkopplingen i dessa läger påverkar de romska barnens 

utbildning, och den nuvarande pandemin påverkar deras deltagande i utbildning ännu mer. 
 Kontakter med föräldrarna är avgörande för att uppnå positiva resultat i utbildningen, och de bör 

omfatta mer än att bara uppmuntra dem att skicka sina barn till skolan. 
 Det krävs fler romska skolmedlare. 
 Information om romsk och andra minoriteters kultur bör ingå i läroplanen.  
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Sysselsättning7 

Utbildning och sysselsättning har ett nära samband. Undersökningar som EU-MIDIS II (2016) bekräftar att 

utbildning, särskilt förskoleundervisning, kan bidra till att skapa bättre framtidsutsikter8, och därför är stöd 
för tillgången till formell och icke-formell utbildning avgörande för att romerna ska hitta lämpliga jobb. 

 

Även om det finns utbildningsprojekt som är inriktade på romer, resulterar dessa inte alltid i faktiska 
anställningsmöjligheter, eftersom projekten inte är integrerade och saknar kopplingar till andra politiska 
åtgärder. Av denna anledning är det avgörande att sådana projekt följs upp för att nå sina avsedda mål. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra ett starkare engagemang från företagen, särskilt på lokal nivå, i dessa 
projekt. Anställningsprogram för romer bör ge möjligheter till ingripanden i beslutsfattandet för att främja 
en lämplig socialpolitik som verkligen kan hantera romernas problem. Medlemsstaterna bör också överväga 
att stödja utvecklingen av sociala företag för att skapa hållbara arbetsplatser för romer, med särskilt fokus 
på romska kvinnor. Tillstånd som behövs för att kunna sälja vissa varor eller för att utöva vissa manuella 
yrken bör också göras lättare tillgängliga för romerna. Det är viktigt att utveckla metoder för validering av 
färdigheter som inhämtas i informella och icke-formella miljöer, särskilt för romer som av olika skäl inte 
alltid lyckas avsluta gymnasieskolan. Detta gör att de saknar intyg på sina färdigheter och förmågor, vilket 
gör deras framtida sysselsättningsutsikter ännu dystrare.  

Många romer har svårt att få tillgång till stipendier för att fortsätta sin utbildning. Mot bakgrund av bristen 
på utbildning och sysselsättningsmöjligheter vill vissa romer bli företagare, men finner att de saknar 
nödvändiga färdigheter och mikrolån för att starta sitt eget företag. EU-medel kan i detta avseende hjälpa 
romerna att inrätta kooperativa företag och ge dem tillgång till mikrolån. 

EU-medel bör också möjliggöra projekt som hjälper romerna att få en normal ställning. Även om det är 
viktigt att erbjuda utbildningsmöjligheter får romerna inte någon fast anställning om de förblir papperslösa. 
Problemet med papperslösa romer har funnits i årtionden och måste lösas snarast med tanke på de enorma 
svårigheter som detta skapar för romernas tillgång till sysselsättning. Förutom bristen på dokumentation 
hindras romernas sysselsättningsutsikter också av att de fortsätter att betraktas på ett diskriminerande sätt 
när de söker jobb. Även om de flesta företag har vidtagit åtgärder mot diskriminering är dessa sällan 
effektiva i praktiken. Det behövs en kunskapshöjning hos företagen samt åtgärder i medlemsstaterna för att 
bekämpa antiziganism på arbetsmarknaden. Positiv diskriminering kan vara ett viktigt verktyg för att öka 
antalet sysselsatta romer, med skattekrediter för arbetsgivare som anställer romer. Den kommande 
ungdomsgarantin bör också uppdateras med en del som är särskilt avsedd för romerna, för att komma till 
rätta med de många hinder som de möter när det gäller utbildning och sysselsättning. 

 

                                                           
7  Mer information: EESK:s utfrågningsnyheter (2019) Structural antigypsyism and poor education are main adversaries of Roma labour 

market inclusion (inte översatt till svenska). 
8  Europeiska unionens andra undersökning av minoriteter och diskriminering: Romer  resultat i urval (2016). 
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Huvudpunkter: 
 Utbildningsprojekt för romer bör resultera i konkreta arbetsmöjligheter och bör därför inbegripa 

engagemang från företagens sida. 
 Sysselsättningsprogram för romer bör resultera i en lämplig socialpolitik. 
 Utvecklingen av sociala företag, en minskning av byråkratin för att få vissa tillstånd och hjälp 

med att inrätta kooperativa företag kan främja romernas sysselsättning, även för romska kvinnor. 
 Det krävs snabba lösningar för att lösa problemet med papperslösa romer, eftersom deras status 

påverkar deras anställningsmöjligheter. 
 Kunskapshöjning, åtgärder som riktar sig mot antiziganism på arbetsmarknaden samt åtgärder 

för positiv diskriminering kan bidra till att förbättra romernas sysselsättningsgrad. 
 Den kommande ungdomsgarantin bör omfatta åtgärder som är särskilt anpassade för romerna. 

 
 

Bostäder 

Det är viktigt att ta fram minimistandarder för bostäder: tillgång till bl.a. dricksvatten, el och avloppsnät. 
Detta är särskilt relevant med tanke på den nuvarande situationen i vissa avlägsna områden utan 
infrastruktur, där romerna bor i överfulla skjul eller containrar. Dessa förhållanden gör det ytterst svårt att 
fortsätta med förebyggande åtgärder mot pandemin, som social distansering och handtvätt, vilket gör det 
ännu viktigare att göra långsiktiga investeringar i infrastrukturprojekt som tar hänsyn till denna 
befolkningsgrupps svåra förhållanden. 

Att bo i läger är inte bara svårt med tanke på de uppenbara obehag och faror som bristen på hygien och 
tjänster innebär. Att ha ett läger för romer som bostadsadressär inte populärt bland arbetsgivarna och kan 
försvåra romernas sökande efter jobb. Dessutom påverkar vissa av dessa lägers avstånd och otillgänglighet 
från städer anställnings- och utbildningsmöjligheterna negativt. 

Det krävs strategier för att hjälpa romerna att ta sig ut från lägren och andra segregerade områden och 
i stället bo i anständiga bostäder. Att dela upp familjer i olika gruppboenden och straffa folk för att de ger 
skydd åt nödställda bör inte vara en del av lösningen. Problemet med läger kan inte heller hanteras genom 
vräkningar, särskilt inte under vintermånaderna, utan snarare genom en välorganiserad plan som utarbetas 
tillsammans med de berörda parterna och omfattar både frivilliga flyttningar till andra kommuner och 
konkreta bostadslösningar. De bostäder som romerna erbjuds bör inte vara belägna i avlägsna och isolerade 
områden, utan i områden som är anslutna till transportnätet så att romerna lätt kan resa till arbete och 
utbildning. Investeringar i subventionerat boende är särskilt nödvändiga och bör öka, särskilt eftersom 
bostadspriserna har fortsatt att stiga i många länder, vilket gör boendet ännu mer otillgängligt för personer 
som inte har tillräckliga medel. Boendelösningar för romer bör också vara spridda i olika områden för att 
främja integreringen av romer i samhället i allmänhet. Det bör finnas fler möjligheter för romer att bli 
bostadsägare. Framgångsrika projekt har genomförts i vissa medlemsstater där romerna aktivt deltog i 
byggandet av sina egna hus via mikrolån, som innebar att de kunde få en egen bostad. 

Lagen om skydd mot diskriminering bör genomföras fullt ut, även när det gäller bostäder för romerna. Det 
krävs en särskild politik för att stoppa utestängning från bostäder, särskilt med tanke på den diskriminering 
som romer drabbas av när de försöker hyra bostad. 
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Resande drabbas också av diskriminering när det gäller bostäder, vilket kräver en lämplig politik. Resande 
stöter på problem med att få lån till husvagnar, och får ofta inte teckna försäkringsavtal när 
försäkringsbolaget inser att husvagnens postnummer är en campingplats. De har ofta svårt att hitta 
husvagnsplatser som accepterar dem och ibland nekas de tillgång till el och vatten. Ett nätverk av officiella 
husvagnsplatser bör upprättas i samarbete med romers och resandes organisationer. Även om dessa redan 
finns inom vissa områden i Europa, måste de utökas. Deltagandet av romers och resandes organisationer är 
viktigt i detta sammanhang med tanke på tidigare fall där officiella husvagnsplatser infördes i områden vid 
motorvägar eller soptippar, där folk inte vill bo. 

Huvudpunkter: 
 Man bör fastställa minimistandarder för bostäder. 
 Det krävs strategier nu, så att romerna kan få anständiga bostäder i stället för läger. Uppdelning 

av familjer i gruppboenden och vräkningar utan att erbjuda verkliga boendealternativ är 
omänskliga metoder som konsekvent bör bekämpas. 

 Det är mycket viktigt med investeringar i subventionerat boende. 
 Lagen om skydd mot diskriminering bör genomföras fullt ut. Politik som syftar till att stoppa 

utestängning från bostäder bör övervägas. 
 Det krävs strategier för att effektivt bekämpa diskriminering mot resande när det gäller att få 

tillgång till lån till att köpa husvagn och bl.a. försäkra den. 
 Romers och resandes organisationer bör delta i upprättandet av officiella husvagnsplatser. 

 
 

Hälsa9 

1.1 Allmänna rekommendationer om hälsa 

I vissa länder möts såväl romer som resande av betydande hinder i tillgången till hälso- och 
sjukvårdstjänster. Allmänläkare vägrar ibland att behandla resande på grund av brist på officiell adress. 
Allianser mellan civilsamhällesorganisationer och folkhälsoinstitut kan hjälpa till med att sprida 
information bland allmänläkare om praktiska frågor vid behandling av resande, även i de fall då de saknar 
en officiell adress. Medlemsstaterna bör tillämpa principen om lika tillgång till hälso- och sjukvård, 
samtidigt som nödvändiga lagstiftningsåtgärder bör vidtas för att garantera att romer utan grundläggande 
sjukförsäkring täcks.  

Romska hälsorådgivare har visat sig vara viktiga, men antalet är fortfarande extremt begränsat. Romska 
hälsorådgivare kan vägleda romerna till tillgängliga hälso- och sjukvårdstjänster, sprida hälsoinformation 
och övervaka särskilda hälsoproblem bland romerna. En ökning av antalet hälsorådgivare är avgörande för 
att garantera grundläggande hälsorättigheter och för att hjälpa till att hantera den betydande skillnaden i den 
genomsnittliga livslängden mellan romer och icke-romer. 

  

                                                           
9

 Mer information: EESK:s utfrågningsnyhet (2018) The situation of Roma people in relation to health and their access to healthcare is still 

dire, EESC hearing reveals (inte översatt till svenska). 
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Romska kvinnor har begränsade rättigheter när det gäller reproduktiv hälsa och drabbas ofta av avslag och 
nedsättande språk när de får vård. Medlemsstaterna måste snabbt avskaffa vårdpraxis som inte följer rimliga 
etiska standarder. De måste snabbt inrätta och driva välutrustade mobila hälsoenheter för romer som bor i 

otillgängliga eller ghettoliknande områden10. Hembesöksprogram med en sjuksköterska och en 
hälsorådgivare rekommenderas starkt, särskilt för unga tonårsmödrar. Genom att visa dem nya möjligheter 
kan denna sjukvårdspersonal inte bara vägleda unga mödrar om hur de ska sköta sin och sina barns hälsa, 
utan också uppmuntra dem att på allvar överväga att gå tillbaka till skolan i stället för att stoppa sin 
utbildning helt. 

 

Huvudpunkter: 
 Civilsamhällesorganisationer och folkhälsoinstitut bör samarbeta för att ge allmänläkare praktisk 

information om hur de kan behandla resande när de saknar en officiell adress. 
 Lika tillgång till hälso- och sjukvård bör vara vägledande princip i alla medlemsstater. 
 Det krävs fler romska hälsorådgivare. 
 Hälsovårdspraxis som inte följer etiska standarder bör upphöra.  
 Välutrustade mobila vårdenheter i lämpligt antal bör vara i drift för att nå romer som bor 

i otillgängliga områden. 
 Hembesöksprogram för tonårsmödrar rekommenderas för att uppmuntra dem att inte ge upp sin 

utbildning på grund av föräldraskap.  
 

  

                                                           
10

  EESK:s yttrande (2018) Situationen för romska kvinnor. 
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1.2 Romernas situation och covid-19-pandemin: EESK:s förklaring 

 

Skydda minoriteter i dessa svåra tider: romernas situation 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och dess studiegrupp för romernas inkludering 
ansluter sig till uppmaningen från EU-institutionerna och det civila samhällets organisationer att ta upp 
frågan om den förvärrade situationen för marginaliserade folkgrupper, bland annat romerna, under denna 
svåra och otrygga period. Vi berömmer frivilliga och anställda i romska organisationer för det ovärderliga 
arbete de utför för att fortsätta hjälpa romerna under denna svåra tid, som präglas av den globala covid-19-
pandemin. Ändå kan deras insatser inte ersätta regeringarnas ansvar för att ta hand om hela befolkningen i 
sina länder, inklusive romerna. De bör inte heller ersätta EU:s skyldighet att sträva efter inkludering och 
jämlikhet för romerna. 

Många romer i Europa har levt i armod alltför länge, och deras situation riskerar nu att bli omöjlig att 
bemästra, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för denna grupp. Många bor i överfulla läger utan tillgång 
till rinnande vatten, vilket gör det extremt svårt att upprätthålla det sociala avståndet och den hygien som 
krävs för att hålla begränsa smittspridningen. Eftersom det råder brist på internetuppkoppling och 
nödvändig utrustning kan romska barn inte delta i någon av de onlineutbildningsaktiviteter som skolorna 
organiserar när de är stängda. Förutom att de kommer efter i sin utbildning drabbas romska barn nu också 
av brist på mat, eftersom skolnärvaron ofta var deras enda sätt att få en varm måltid. 

Många romer arbetar i den informella ekonomin, inte på grund av att de vill, utan eftersom de inte har något 
annat sätt att försörja sin familj med tanke på den diskriminering de möts av när de söker jobb. Med tanke 
på begränsningarna av rörligheten kan de inte längre utföra detta arbete. Eftersom de inte är berättigade att 
ansöka om arbetslöshetsersättning eller om deltagande i andra system som upprättats av staten för att stödja 
arbetstagare som har förlorat sina jobb, blir de ännu fattigare. Samtidigt ökar antiziganismen, eftersom 
romerna får skulden för spridningen av viruset i vissa regioner, och de drabbas av ännu mer fientlighet än 
tidigare. 
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Mot bakgrund av de många rapporterna från olika organisationer om romernas svåra situation under denna 
pandemi, uppmanar vi kommissionen att mer än någonsin övervaka romernas situation i medlemsstaterna. 
Vi uppmanar med kraft medlemsstaterna att leva upp till sitt ansvar att skydda romernas rätt till god hälsa 
och att ta hänsyn till romernas särskilda livssituation när de genomför akuta åtgärder. Vi efterlyser tillgång 
till rent och säkert vatten, så att reglerna om hygien och sanitet kan följas. Tillfällig tillgång till bostäder 
bör ges till romer som bor i läger under förskräckliga förhållanden, för att de ska kunna följa reglerna om 
social distansering. Romerna bör ges tillgång till medicinsk vård, medicinska tester, masker och 
behandlingar som alla andra medborgare i de medlemsstater där de bor. Skyddet av de grundläggande 
rättigheterna bör vara universellt och bör inte vara beroende av etnicitet eller bostadsadress. 

Vi uppmanar kommissionen att försäkra sig om att EU:s åtgärder och program, som ska hjälpa medborgarna 
under denna pandemi och erbjuda mycket välbehövlig återhämtning därefter, är anpassade till romernas 
situation och svårigheter. Vi beaktar i detta avseende vikten av en kontinuerlig dialog med företrädare för 
romerna och romska organisationer, som kan ge viktiga rekommendationer, så att de åtgärder som 
utvecklats verkligen tar itu med romernas svårigheter. Som det civila samhällets röst är Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén fast besluten att underlätta denna dialog för att nå ut till de mest utsatta 
under den rådande krisen. 
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