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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: 

kampen mot antiziganism 

(2017/2038(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),  

– med beaktande av ingressen till EU-fördraget, särskilt andra strecksatsen och 

strecksatserna 4–7,  

– med beaktande av bl.a. artiklarna 2, 3.3 andra stycket och 6 i EU-fördraget,  

– med beaktande av bl.a. artiklarna 10 och 19.1 i EUF-fördraget, 

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av 

den 7 december 2000 (nedan kallad stadgan), vilken proklamerades den 

12 december 2007 i Strasbourg och trädde i kraft genom Lissabonfördraget i 

december 2009, 

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som 

antogs av FN:s generalförsamling 1948, 

– med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter, som antogs i New York den 

20 november 1989, särskilt artikel 3,  

– med beaktande av Förenta nationernas resolution A/70/L.1 som antogs av 

generalförsamlingen den 25 september 2015, med titeln Att förändra vår värld: Agenda 

2030 för hållbar utveckling, 

– med beaktande av Förenta nationernas resolution A/RES/60/7 som antogs av 

generalförsamlingen den 1 november 2005 om åminnelsen av Förintelsen, 

– med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, 

– med beaktande av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, 

– med beaktande av den förklaring om den framväxande antiziganismen och det ökande 

rasistiska våldet mot romer i Europa som Europarådets ministerkommitté antog den 

1 februari 2012, 

– med beaktande av den allmänna policyrekommendation (nr 13) som 

Europakommissionen mot rasism och intolerans utfärdat om bekämpande av 

antiziganism och diskriminering av romer, 
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– med beaktande av de europeiska politiska partiernas stadga för ett icke-rasistiskt 

samhälle som antogs av Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter 

vid dess 32:a sammanträde i mars 2017, 

– med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings resolution 1985 (2014) om 

nationella minoriteters situation och rättigheter i Europa, och resolution 2153 (2017) om 

att främja inkluderingen av romer och resande,  

– med beaktande av uttalandet från generalsekreterare Thorbjørn Jagland av den 

11 april 2017 om tio mål för de kommande tio åren, 

– med beaktande av ILO-konventionen angående diskriminering i fråga om anställning 

och yrkesutövning från 1958 (nr 111), 

– med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet 

av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung1,  

– med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande 

av en allmän ram för likabehandling2,  

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 

25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för 

stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF3,  

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 

29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen4,  

– med beaktande av rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om 

bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt 

strafflagstiftningen, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 9 december 2013 om verkningsfulla 

åtgärder för integrering av romer i medlemsstaterna, av rådets slutsatser av den 

8 december 2016 om påskyndande av processen för integrering av romer och av den 

13 oktober 2016 om Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 14/2016, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 15 juni 2011 om förskola och barnomsorg, 

– med beaktande av kommissionens meddelanden om integreringen av romerna 

(COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, 

COM(2016)0424), inklusive meddelandet om en EU-ram för nationella strategier för 

integrering av romer fram till 2020 (COM(2011)0173),  

– med beaktande av kommissionens meddelande om ungdomsgarantin och 

sysselsättningsinitiativet för unga efter tre år (COM(2016)0646), 

                                                 
1 EGT L 180, 19.7.2000, s. 22. 
2 EGT L 303, 2.12.2000, s. 16. 
3 EUT L 315, 14.11.2012, s. 57. 
4 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1. 
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– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 20 februari 2013 Bryta det 

sociala arvet – investera i barnens framtid, 

– med beaktande av sina resolutioner om romer1, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 april 2015 om romernas internationella dag – 

antiziganism i Europa och EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer 

under andra världskriget2, 

– med beaktande av sin resolution av den 13 december 2016 om situationen för de 

grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 20153, särskilt punkterna 117–122 

om romernas rättigheter, 

– med beaktande av årsrapporten om grundläggande rättigheter 2016 från 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, 

– med beaktande av EU-MIDIS I- och II-undersökningarna från byrån för grundläggande 

rättigheter, samt åtskilliga andra undersökningar och rapporter om romer, 

– med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 14/2016 EU:s politiska initiativ 

och ekonomiska stöd till integrering av romer: stora framsteg har gjorts under det 

senaste årtiondet men ytterligare ansträngningar krävs på fältet, 

– med beaktande av Eurobarometerundersökningen Diskriminering i EU 2015, 

– med beaktande av rapporterna och rekommendationerna från Organisationen för 

säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), bland annat dess handlingsplan för att 

förbättra romernas och sinternas situation inom OSSE-området, 

– med beaktande av rapporterna och rekommendationerna från 

övervakningsorganisationer och organisationer från det civila samhället, främst de 

tillhörande European Roma Rights Centre, Fundación Secretariado Gitano, OSF, Ergo 

och Amnesty International,  

– med beaktande av referensdokumentet om antiziganism från alliansen mot antiziganism, 

– med beaktande av rapporten från Centre for European Policy Studies med titeln 

Combating Institutional Anti-Gypsyism: Responses and promising practices in the EU 

and selected Member States, 

– med beaktande av att det nybildade Europeiska institutet för romsk konst och kultur 

(ERIAC) i Berlin, som har till syfte att etablera den konstnärliga och kulturella närvaron 

av Europas tolv miljoner romer, vilket gör det möjligt för dem att uttrycka sig och 

därigenom bidra till kampen mot antiziganism, 

                                                 
1 EUT C 4E, 7.1.2011. s. 7, EUT C 308E, 20.10.2011, s. 73. EUT C 199E, 7.7.2012, s. 112. EUT C 468, 

15.12.2016, s. 36. EUT C 468, 15.12.2016, s. 157. 
2 EUT C 328, 6.9.2016, s. 4. 
3 Antagna texter, P8_TA(2016)0485. 
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– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och 

jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0294/2017), och av följande skäl: 

A. Romerna förvägras fortfarande sina mänskliga rättigheter i Europa. 

B. Romerna är en del av Europas kultur och värden och har bidragit till EU:s kulturella 

rikedom, mångfald, ekonomi och gemensamma historia.  

C. ”Antiziganism är en specifik typ av rasism som riktas mot romerna, en ideologi som 

bygger på tanken om rasöverlägsenhet, en form av avhumanisering och 

institutionaliserad rasism närd av historisk diskriminering, vilket tar sig uttryck i bl.a. 

våld, hatpropaganda, utnyttjande, stigmatisering och de mest uppenbara formerna av 

diskriminering”1. 

D. Trots insatser på nationell, europeisk och internationell nivå kan en ihållande och 

strukturell antiziganism2 upptäckas på alla nivåer i samhället och i hela Europa som i 

det dagliga livet t.ex. tar sig uttryck i att romer blir åsidosatta på individ- eller 

institutionsnivå, att de diskrimineras, upplever ojämlikhet, minskat inflytande, att de 

förringas, andrafieras och görs till syndabockar, och att de utsätts för stigmatisering, 

hatpropaganda, våld, extrem fattigdom och ett omfattande socialt utanförskap. 

Antiziganismen växer och politiska partier ökar i popularitet när de öppet uttrycker en 

fientlighet mot romer. 

E. Olika former av antiziganism kan identifieras i offentliga myndigheters arbete och 

verksamhet samt i institutioner på nästan alla områden och på alla nivåer i 

medlemsstaterna, och de tar sig vanligen uttryck i misslyckandet att ge romerna lika 

tillgång eller tillgång överhuvudtaget till allmännyttiga tjänster, i förvägrandet av deras 

lika rättigheter och lika behandling, i utestängningen av den romska befolkningen i 

processer som rör beslutsfattande och kunskapsproduktion, i deras underrepresentation i 

officiella organ på alla nivåer i samhället, i inrättandet av diskriminerande program och 

i den oriktiga användningen av finansieringsmöjligheter för att förbättra tillvaron för 

romerna. 

F. Oavsiktlig antiziganism kan även skönjas i EU-institutionernas verksamhet eftersom ett 

flertal EU-program och fonder, som skulle kunna ha en positiv inverkan på romernas 

levnadsvillkor och framtidsutsikter, antingen inte når dem eller symboliskt utser 

romerna till förmånstagare utan att ta hänsyn till deras verklighet och den 

diskriminering de möter. 

G. Antiziganismen kan, även om den är omedveten, upptäckas i EU:s regelverk som ofta 

brister i hänsyn till de faktiska omständigheter och utmaningar för romerna som, efter 

att ha blivit utsatta för multipel diskriminering i århundranden, inte kan åtnjuta samma 

                                                 
1 Europakommissionen mot rasism och intolerans allmänna policyrekommendation nr 13 om bekämpande av 

antiziganism och diskriminering av romer. 
2 Det engelska begreppet ”Anti-Gypsyism” stavas ibland på andra sätt, och i de olika medlemsstater används 

ibland ett något annorlunda begrepp, som t.ex. ”Antiziganismus”. 
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rättigheter och möjligheter och samma skyddsnivå enligt EU:s regelverk som andra 

EU-medborgare. 

H. En förmyndaraktig behandling av romerna dröjer sig kvar i vårt samhälle, något som tar 

sig uttryck både i språk och handlingar, och som enbart framhäver behovet av 

”inkludering” eller ”integrering” av romerna, när det som i själva verket behövs är en 

genomgripande förändring av attityden. Man måste säkerställa att de får tillgång till och 

fullt ut kan åtnjuta sina grundläggande rättigheter och sitt medborgarskap i vårt 

samhälle. 

I. Romerna omtalas ständigt som en sårbar folkgrupp när det faktum att man fråntar 

romerna deras oförytterliga mänskliga rättigheter och nekar dem lika behandling och 

tillgång till välfärd, tjänster, information, rättsväsende, utbildning, hälso- och sjukvård, 

sysselsättning m.m. i själva verket tyder på att det är de strukturer som inrättats och 

upprätthålls av dem som har makten som är diskriminerande och gör romerna sårbara. 

Detta visar att myndigheterna i fråga har åsidosatt sitt ansvar för de mänskliga 

rättigheterna.  

Tillhörighet och delaktighet  

1. Europaparlamentet betonar att för att bekämpa det undermedvetna samförstånd som 

råder i samhället om att utesluta romerna, för att bekämpa diskrimineringen av dem och 

deras sociala utanförskap, och för att bekämpa olika stereotyper som i århundraden har 

skapats och förstärkts av populärlitteratur, medier, konst och språk, är det oerhört viktigt 

att undervisa majoritetssamhällen om romernas mångfald, deras historia och kultur samt 

formerna och omfattningen av och allvaret i den antiziganism som de möter i vardagen. 

Parlamentet uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna att ta fullt ansvar för sina 

romska medborgare och inleda långsiktiga medvetandeskapande och intersektionella, 

medvetandehöjande kampanjer. 

2. Europaparlamentet anser att ett aktivt och meningsfullt socialt, ekonomiskt, politiskt 

och kulturellt deltagande från romernas sida är avgörande för att bekämpa 

antiziganismen effektivt och skapa ett välbehövligt, ömsesidigt förtroende som gynnar 

hela samhället. Parlamentet konstaterar att kommissionen och medlemsstaterna har ett 

gemensamt ansvar i detta avseende. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och 

medlemsstaterna att utforma strategier som kännetecknas av både proaktiva och 

reaktiva åtgärder på grundval av faktiska och systematiska samråd med företrädare för 

romerna och icke-statliga organisationer samt att engagera dem i driften, övervakningen 

och utvärderingen av allmänna program och projekt som inleds på alla nivåer, även 

lokal nivå. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att främja bildandet av 

oberoende romska organisationer i det civila samhället och offentliga institutioner och 

ökat inflytande för unga framåtsträvande romska ledare.  

Försoning och förtroendeskapande  

3. Europaparlamentet vädjar till kommissionen att inrätta en sannings- och 

försoningskommission på EU-nivå (antingen inom befintliga strukturer eller som ett 

separat organ) för att skapa ett viktigt, ömsesidigt förtroende och erkänna förföljelsen, 

utestängandet och förnekelsen av romer under århundraden, dokumentera detta i en 
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officiell vitbok och samarbeta med Europaparlamentet och experter på romska frågor 

när detta arbete utförs.  

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta (antingen inom befintliga 

strukturer eller som ett separat organ) nationella sannings- och försoningskommissioner 

för att erkänna förföljelsen, utestängandet och förnekelsen av romer under århundraden, 

där parlamentsledamöter, regeringstjänstemän, advokater och företrädare för romerna, 

icke-statliga organisationer och gräsrotsorganisationer deltar för att dokumentera detta i 

en officiell vitbok, och uppmanar medlemsstaterna att införa romernas historia i 

skolornas läroplaner. 

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att hedra minnet av förintelsens romska 

offer, att utse den 2 augusti till minnesdag för förintelsen av romerna och garantera en 

skälig ersättning som omgående ges till överlevande från förintelsen genom ett förenklat 

förfarande som åtföljs av en medvetandehöjande kampanj. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att även hedra minnet av de romska offren på 

minnesdagen med anledning av förintelsen, som hålls den 27 januari varje år, och att 

organisera frivillig utbildning för offentligt anställda om förintelsen av romerna.  

Att genomföra resultatkontroller  

6. Europaparlamentet uttrycker sin oro över att de flesta allmänna program, inklusive de 

som omfattas av strukturfonderna, misslyckas med att nå ut till de mest utsatta 

grupperna, i synnerhet romerna, trots att flera målinriktade program genomförs i 

medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar därför revisionsrätten att regelbundet 

kontrollera resultatet av EU:s sysselsättnings- och utbildningsprogram, som t.ex. 

Erasmus+ och sysselsättningsinitiativet för unga, på ett mer genomgripande sätt. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen 

– att utvärdera EU-program och finansieringsmöjligheter för att avgöra om de 

uppfyller kravet på icke-diskriminering och delaktighet, och att vid behov vidta 

korrigerande åtgärder utan dröjsmål, 

– att tillämpa ett robust och kvalitetsinriktat program för långsiktig kontroll och 

finansredovisning för att kontrollera medlemsstaternas resultat vid användning av 

EU-program, 

– att aktivt involvera projektens romska förmånstagare i kontroll- och 

utvärderingsprocessen för projekten på ett effektivt och transparent sätt, 

– att säkerställa att den befintliga mekanismen för klagomål görs mer tillgänglig och 

transparent för medborgarna, icke-statliga organisationer och myndigheter så att 

de kan rapportera om diskriminerande EU-fonder och program, 

– att avbryta finansieringen ifall EU-medel missbrukas, 

– att reformera ESI-fonderna så att de ger finansiellt stöd till kampen mot 

antiziganismen på ett mer proaktivt sätt, och  
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– att utvidga finansieringsprogrammen Ett Europa för medborgarna och Rättigheter, 

jämlikhet och medborgarskap så att den viktiga roll som civilsamhällets 

tillsynsorganisationer har i övervakningen av antiziganism och säkerställandet av 

respekten för de grundläggande rättigheterna erkänns. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 

– att säkerställa att de relevanta insatser som finansieras av EU med möjliga 

konsekvenser för den romska befolkningen är inkluderande och bekämpar 

segregering, 

– att säkerställa att segregerande metoder beskrivs tydligt och uttryckligen undantas 

från finansiering, 

– att förbättra finansieringsmöjligheter för att säkerställa att de utbildnings- och 

sysselsättningsmöjligheter som skapas ger en faktisk och hållbar väg ut ur 

långtidsarbetslöshet, vilket är nödvändigt för ett värdigt liv, 

– att säkerställa att alla tillgängliga resurser används effektivt, och 

– att öka utnyttjandegraden av EU-medel, i linje med de prioriteringar som fastställs 

i de nationella strategierna för integrering av romer. 

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka samordningen mellan lokala och 

nationella myndigheter för att undanröja administrativa och politiska hinder och 

effektivt använda EU:s fonder för att förbättra romernas, och i synnerhet barnens, 

situation. 

10. Europaparlamentet påminner om rådets rekommendation från 2013 som fastställer att 

främjande av social inkludering och bekämpning av fattigdom och diskriminering, 

bland annat socioekonomisk integrering av marginaliserade grupper som t.ex. romer, 

bör underlättas genom att minst 20 procent av de totala ESF-medlen i varje medlemsstat 

anslås för investeringar i människor. 

Att säkerställa lika rättigheter och bekämpa antiziganism genom utbildning  

11. Europaparlamentet erinrar om att minoriteters rättigheter och förbudet mot 

diskriminering utgör en integrerad del av de grundläggande rättigheterna och att de som 

sådana faller inom ramen för EU:s värden som ska respekteras i enlighet med artikel 2 i 

EU-fördraget. Parlamentet erinrar om att EU kan vidta åtgärder ifall det finns en 

uppenbar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter dessa värden, i enlighet med 

artikel 7 EU-fördraget. Parlamentet stöder antagandet av en stark övervaknings- och 

sanktionsmekanism för att säkerställa överensstämmelse med standarder för 

grundläggande rättigheter, något som i hög grad kommer att gynna romerna, eftersom 

yttringar av antiziganism och kränkningar av romernas grundläggande rättigheter då kan 

bekämpas på ett meningsfullt sätt. 

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, på grundval av oroväckande rapporter 

från icke-statliga organisationer och tillsynsorganisationer,  
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– att genomföra och verkställa rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 för 

att effektivt förebygga och undanröja alla former av diskriminering av romer och 

säkerställa att nationella, regionala och lokala administrativa bestämmelser inte är 

diskriminerande och inte leder till segregerande metoder, 

– att genomföra och verkställa rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 

28 november 2008, eftersom det tillhandahåller instrument för en framgångsrik 

kamp mot retorik och våld som riktas mot romer. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla medlemsstaterna stöd i 

samband med införlivandet och genomförandet av direktiven om likabehandling och att 

fortsätta inleda överträdelseförfaranden mot alla de medlemsstater, utan undantag, som 

överträder eller inte genomför eller införlivar direktiv om likabehandling, som t.ex. 

direktivet om likabehandling oavsett ras (2000/43/EG)1, direktivet om rätten att röra och 

bosätta sig fritt (2004/38/EG)2, direktivet om brottsoffers rättigheter (2012/29/EU)3, 

rådets rambeslut (2008/913/RIF) om rasism och främlingsfientlighet4, direktivet om 

audiovisuella medietjänster (2010/13/EU)5 och rådets direktiv om likabehandling av 

kvinnor och män (2004/113/EG)6 samt direktivet om likabehandling (2000/78/EG)7. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att bryta dödläget och återuppta 

förhandlingarna om direktivet mot diskriminering.  

15. Europaparlamentet fördömer att vissa medlemsstater förnekar den ojämlikhet som deras 

romska medborgare upplever, att dessa medlemsstaters politiska vilja brister i fråga om 

att åtgärda sina tillkortakommanden genom att trygga romernas tillgång till och 

åtnjutande av sina grundläggande rättigheter, samt att de anklagar romerna för att själva 

ha del i sitt sociala utanförskap som är orsakat av strukturell rasism.  

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna 

– att tydligt fördöma och bestraffa förnekande av förintelsen av romerna och 

hatpropaganda samt politikers och offentliga tjänstemäns utpekande av 

syndabockar på alla nivåer och i alla typer av medier, eftersom detta direkt stärker 

antiziganismen i samhället,  

– vidta ytterligare åtgärder för att förhindra, fördöma och bekämpa hatpropaganda 

mot romer, även genom att använda kulturell dialog. 

17. Europaparlamentet vädjar till kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera sitt 

arbete med icke-statliga organisationer för att ge utbildning i bästa praxis för att 

motverka fördomar samt effektivt bemöta kampanjer med hatpropaganda genom att 

kartlägga de icke-statliga partnerorganisationernas särskilda behov och efterfrågan i 

detta avseende. Parlamentet uppmanar kommissionen att gå ut med en uppmaning till 
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det civila samhället om att övervaka och rapportera hatpropaganda, hatbrott och 

förnekelse av förintelsen i medlemsstaterna.  

18. Europaparlamentet uppmanar sin talman att ta avstånd från och utfärda sanktioner mot 

de ledamöter av Europaparlamentet som i parlamentet använder ett språkbruk eller 

uppträder på ett sätt som är förolämpande, rasistiskt eller främlingsfientligt.  

19. Europaparlamentet beklagar djupt att romernas rätt till fri rörlighet åsidosätts. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att erkänna att EU:s grundläggande principer 

ska gälla för alla medborgare, och att direktivet om fri rörlighet inte tillåter kollektiva 

utvisningar eller någon form av rasprofilering. Parlamentet uppmanar 

ursprungsmedlemsstaterna att ta sitt ansvar för att bekämpa fattigdom och utanförskap 

bland alla sina medborgare, och uppmanar de mottagande medlemsstaterna att öka sitt 

gränsöverskridande samarbete i kampen mot diskriminering och utnyttjande samt 

förhindra att utanförskapet fortsätter i ankomstlandet. 

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta itu med fördomar mot romska 

flyktingar och asylsökande på migrationsområdet. Parlamentet påminner om att 

medlemsstaterna tar emot asylsökande från länderna på västra Balkan, som i absoluta tal 

utgörs av många romer från Serbien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, och 

att det kan vara förknippat med de särskilda faktorer som påverkar den romska 

befolkningen där. Parlamentet vill se att ett särskilt kapitel om förföljelse införs till följd 

av antiziganism i ursprungslandets information om de berörda länderna. 

21. Europaparlamentet är djupt bekymrat över antalet statslösa romer i Europa som leder till 

att de fullständigt nekas tillgång till sociala tjänster, utbildning och hälso- och sjukvård 

och tvingas ut till samhällets utkanter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

avskaffa statslöshet och säkerställa grundläggande mänskliga rättigheter för alla.  

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utföra födelseregistrering utan 

diskriminering och att säkerställa identifieringen av alla sina medborgare för att undvika 

att romer nekas tillgång till alla viktiga grundläggande tjänster. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att vidta korrigerande åtgärder för att stoppa diskriminerande 

födelseregistrering och att genom sina lokala myndigheter vidta aktiva åtgärder för att 

säkerställa att varje barn registreras. Kommissionen uppmanas bedöma och övervaka 

situationen i medlemsstaterna, dela bästa praxis om identifiering och skydd av personer 

vars medborgarskap inte har erkänts och som saknar tillgång till identitetshandlingar, 

och inleda medvetandehöjande kampanjer om vikten av födelseregistrering.  

23. Europaparlamentet är djupt bekymrat över romernas ojämlika tillgång till information, 

tjänster och vård inom hälso- och sjukvården, den allvarliga bristen på 

sjukförsäkringskort bland dem och de rasistiska brott som de utsätts för. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att vidta effektiva åtgärder för att undanröja alla hinder för 

att få tillgång till hälso- och sjukvårdssystemet. Parlamentet ber medlemsstaterna att vid 

behov säkra finansieringen för program för hälso- och sjukvårdsmedling för romer, öka 

medvetenheten om hälso- och sjukvård och förbättra tillgången till vaccinering och 

förebyggande hälso- och sjukvård bland den romska befolkningen. 

24. Europaparlamentet oroas över diskrimineringen av romska kvinnor som ofta placeras på 

segregerade undermåliga förlossningsavdelningar och utsätts för fysiska övergrepp, 
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försummelser och sämre eller felaktig behandling av vårdpersonalen när de försöker få 

tillgång till tjänster för sexuell eller reproduktiv hälsa, och de har sällan tillgång till 

mobila hälsokontroller. Parlamentet vädjar till medlemsstaterna att omgående införa en 

övervaknings- och korrigeringsmekanism i detta syfte och att säkerställa att 

vårdpersonal som bryter mot etiska regler hålls ansvarig. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att öka insatserna för att främja hållbar och 

övergripande kapacitetsuppbyggnad för romska kvinnor, skapa specialiserade strukturer 

som t.ex. kontaktpunkter för tillhandahållande av skräddarsytt material med 

hälsoinformation, och att ge det stöd som krävs för lokala initiativ som rör hälsa. 

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att prioritera barnen vid genomförandet 

av EU-ramen för nationella strategier för romer, framför allt genom att ge romska barn 

tillgång till hälso- och sjukvård, värdiga levnadsvillkor och utbildning. Parlamentet 

betonar att kampen mot analfabetismen bland romska barn är avgörande för bättre 

integrering och inkludering av romerna, så att kommande generationer kan förbättra 

sina möjligheter till sysselsättning. 

26. Europaparlamentet vädjar till medlemsstaterna att fördöma tvångssterilisering och att 

ersätta romska kvinnor som utsatts för systematisk och statsunderstödd sterilisering, och 

att i samband med det även ge offren för detta brott mot mänskligheten en offentlig 

ursäkt. 

27. Europaparlamentet är djupt oroat av företeelsen att olagligen skilja romska barn från 

deras föräldrar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utreda sådana fall utan 

dröjsmål och vidta lämpliga åtgärder för att förebygga dem.  

28. Europaparlamentet fördömer att medlemsstaterna misslyckats med att trygga romerna 

lika tillgång till rättslig prövning och likhet inför lagen, vilket tar sig uttryck i  

– underlåtenheten eller den oacceptabelt långsamma processen för att säkerställa 

rättvisa för offer som utsatts för hatbrott, särskilt sådana brott som begåtts av 

polisen,  

– den oproportionerliga kriminaliseringen som gör romer till brottslingar, 

– negativ särbehandling från polisens sida (etnisk profilering, överdrivna 

kroppsvisiteringar, opåkallade razzior i romska bosättningar, godtyckligt 

beslagtagande och förstörelse av egendom, överdriven användning av tvång vid 

gripanden, överfall, hot, förödmjukande behandling, fysisk misshandel och 

nekande av rättigheter under polisförhör och häktning), 

– och bristande polisassistans vid brott mot romer där inget eller ringa bistånd och 

skydd ges (t.ex. i fall som rör människohandel och offer för våld i hemmet) eller 

där inga eller ringa utredningar görs i samband med brott som anmäls av romer. 

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna  

– att garantera att alla medborgare är lika inför lagen och säkerställa att alla har lika 

tillgång till rättslig prövning och processuella rättigheter, 
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– att tillhandahålla obligatorisk, människorättsbaserad och serviceinriktad 

fortbildning för tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter och inom 

rättsväsendet på alla nivåer,  

– att utreda och åtala hatbrott och tillhandahålla bästa praxis för att identifiera och 

utreda hatbrott, inklusive de som särskilt motiveras av antiziganism, 

– att upprätta enheter mot hatbrott som har kunskap om antiziganism inom polisen, 

– att främja adekvat polisarbete och tillämpa sanktioner vid tjänstefel från polisens 

sida, 

– att rekrytera professionella tvistlösare för att arbeta med polisen, 

– att främja en aktiv rekrytering av romer till poliskåren, 

– att säkerställa att stödprogram för brottsoffer inriktas på romernas särskilda 

behov, och att de får stöd när de anmäler brott och lämnar in klagomål,  

– att fortsätta och utvidga den geografiska omfattningen av JUSTROM, ett 

gemensamt program för kommissionen och Europarådet om romska kvinnors 

tillgång till rättslig prövning, 

– att fullt ut genomföra EU:s direktiv mot människohandel och intensifiera sitt 

polisiära och rättsliga samarbete för att bekämpa människohandel, och 

– att fullt ut genomföra direktiv 2011/93/EU1 för att förebygga och bekämpa 

sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering och att skydda offren. 

30. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän 

inom brottsbekämpning (Cepol) till fortsatta fortbildningsinsatser på området 

grundläggande rättigheter och ett med dessa förknippat ökat intersektionellt medvetande 

hos polisen.  

31. Europaparlamentet är djupt bekymrat över den utbredda diskrimineringen av romer i 

fråga om boende, ett område som kännetecknas av diskriminerande hyres- och 

fastighetsägarmarknader och system med subventionerade boenden, tvångsavhysningar 

och rivningar av romernas hem utan att de erbjuds andra alternativa bostäder, 

placeringen av romer i segregerade läger och nödhärbärgen utan grundläggande tjänster, 

upprättande av murar runt romska bosättningar och underlåtenhet från de offentliga 

myndigheternas sida att säkra romerna full tillgång till dagligt dricksvatten och 

avloppssystem. 

32. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta effektiva åtgärder för att 

säkerställa lika behandling av romer i fråga om tillgången till bostäder, och att fullt ut 

använda EU-medel så att bostadssituationen för romerna kan förbättras, särskilt genom 

att arbeta för minskad segregering, få bukt med all bostadssegregering och genom att 

främja lokalt ledd utveckling och integrerade territoriella investeringar som stöds 

genom ESI-fonderna, men även genom en konsekvent politik för subventionerade 
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boenden. Parlamentet vädjar till medlemsstaterna att säkerställa tillgång till 

allmännyttiga tjänster, t.ex. vatten, el och gas, och bostadsinfrastruktur i enlighet med 

nationella lagstadgade krav. 

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erkänna sin behörighet i fråga om 

rasistiskt motiverade tvångsavhysningar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se 

till att tvångsavhysningar sker i fullständig överensstämmelse med såväl unionsrätten 

som andra internationella människorättsliga förpliktelser, t.ex. de som följer av 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Parlamentet begär vidare att 

tillgången på och antalet experter som arbetar med att minska segregeringen ökar i de 

mest berörda medlemsstaterna för att hjälpa myndigheterna att se till att de europeiska 

struktur- och investeringsfonderna på ett effektivt sätt främjar arbetet mot segregering, 

och uppmanar att Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden 

(ESF och Eruf) öronmärks för åtgärder mot segregering i samband med fysisk 

planering.  

34. Europaparlamentet välkomnar proaktiva initiativ som syftar till att förbättra 

bostadssituationen för romer i städerna. Parlamentet erkänner initiativet Eurocities som 

samlar bevis genom att kartläggningsarbete som undersöker särdragen hos romska 

befolkningar som lever i städer, de utmaningar de ställs inför och städernas åtgärder i 

förhållande till dessa utmaningar. 

35. Europaparlamentet beklagar djupt den fortsatta segregeringen i skolan, inklusive 

överrepresentationen av romska barn i ”specialskolor”, skolor enbart för romer, separata 

klasser, ”containerskolor” m.m. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fram och 

vidta särskilda åtgärder för att bekämpa segregeringen i skolan och andra effektiva 

åtgärder för att säkerställa lika behandling och de romska barnens fullständiga tillgång 

till högkvalitativ och konventionell utbildning samt säkerställa att alla romska barn 

åtminstone fullföljer den obligatoriska utbildningen. I detta avseende framhåller 

parlamentet vikten av att utreda skälen till varför elever slutar skolan i förtid, särskilt 

antiziganismens del i denna företeelse. Medlemsstaterna uppmanas vidare att utforska 

nya sätt att minska den utbildningsklyfta som finns genom vuxenutbildning och 

yrkesutbildning samt informellt och icke-formellt lärande. Parlamentet insisterar på att 

detta måste göras med särskild hänsyn tagen till intersektionell diskriminering, under 

medverkan av experter på romska frågor och skolmedlare, och att lämpliga resurser 

säkerställs för sådana åtgärder. 

36. Europaparlamentet anser att diskrimineringen av romer på arbetsmarknaden, som oftast 

kännetecknas av långtidsarbetslöshet, arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej har 

avtalats, osäkra arbetsvillkor utan sjuk- och socialförsäkringar eller pensioner, hinder på 

arbetsmarknaden (även för romer med högre utbildning) och bristen på möjligheter till 

omskolning, är oroväckande och oacceptabel. Parlamentet vädjar därför till 

medlemsstaterna att vidta effektiva åtgärder för att säkerställa lika behandling av romer 

i fråga om tillträde till arbetsmarknaden och möjligheter till sysselsättning, och att 

undanröja direkta och indirekta hinder, häribland diskriminering. 

37. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att närma sig den privata sektorn för att 

stödja romernas möjligheter till utbildning, sysselsättning och företagande, särskilt inom 

växande tekniksektorer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att på allvar utforska 
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hur ny teknik kan vara till hjälp och bidra till den sociala och ekonomiska integreringen 

av romer och till kampen mot antiziganism. Parlamentet framhåller vikten av regional 

utveckling för att skapa varaktiga arbetstillfällen i de minst utvecklade regionerna. 

38. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja politiska åtgärder som har 

visat sig ha en avsevärd positiv effekt, som yrkesutbildning och arbetsplatsförlagd 

utbildning, individuella rådgivningstjänster, egenföretagande, socialt entreprenörskap 

och introduktionsprogram på arbetsmarknaden, i syfte att främja romernas deltagande 

på arbetsmarknaden och förebygga att fattigdom överförs från generation till generation 

i den romska befolkningen.  

39. Europaparlamentet fördömer diskriminering av romer på flera grunder, vilka ofta hålls 

hemliga eller är dolda. Parlamentet betonar att politik som riktar sig mot en särskild typ 

av diskriminering bör ta hänsyn till situationen för särskilda grupper som sannolikt kan 

bli offer för flerfaldig diskriminering. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att ägna särskild uppmärksamhet åt att höja utbildningsnivån, förbättra 

deltagandet, tillträdet till arbetsmarknaden, bostäder, hälso- och sjukvård och att 

förebygga diskriminering i de fall där romer utsätts för diskriminering på flera grunder, 

och att införliva särskilda program för dem i EU-ramen för nationella strategier för 

integrering av romer efter 2020. 

40. Europaparlamentet noterar med oro att romska kvinnor utsätts för diskriminering på 

flera grunder: för att de är kvinnor och för att de tillhör den etniska minoritetsgruppen 

romer, vilket gör det svårt för dem att delta i samhället på alla nivåer och att få tillgång 

till grundläggande tjänster och resurser. Parlamentet framhåller att diskrimineringen är 

ännu allvarligare för romska kvinnor och flickor som saknar identitetshandlingar. 

Parlamentet betonar att en förbättring av situationen för romska kvinnor och flickor 

förutsätter specifika och riktade icke-diskriminerande politiska åtgärder som möjliggör 

lika tillgång till sysselsättning och utbildning, inklusive livslångt lärande, och 

säkerställer bostäder av god kvalitet – en viktig faktor för att förbättra deras 

levnadsvillkor och bekämpa fattigdom och utanförskap. 

41. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att ett särskilt kapitel om 

kvinnors rättigheter och jämställdhet införs i de nationella strategierna för integrering av 

romer och att åtgärder för jämställdhetsintegrering i syfte att främja kvinnors rättigheter 

och jämställdhetsperspektivet tillämpas i varje avsnitt, särskilt i fråga om fördelningen 

av medel, i enlighet med rådets slutsatser om en EU-ram för nationella strategier för 

integrering av romer som kräver ”att ett jämställdhetsperspektiv tillämpas i all politik 

och alla åtgärder till främjande av romernas integrering”. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaternas regeringar och lokala myndigheter att involvera romska kvinnor i 

utarbetandet, genomförandet, utvärderingen och övervakningen av de nationella 

strategierna för integrering av romer. Parlamentet betonar att könsuppdelade uppgifter 

måste samlas in systematiskt och analyseras regelbundet, och uppmanar kommissionen 

och medlemsstaterna att bedöma om politiska strategier leder till önskade förbättringar 

för i synnerhet romska kvinnor och flickor, och att vidta åtgärder om inga framsteg sker. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja jämställdhetsarbetet i genomförandet av 

alla delar av Europa 2020-strategin i enlighet med strategin för jämställdhet 2010–2015. 
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42. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta hänsyn till de särskilda utmaningar 

som romska kvinnor och flickor möter i fråga om tidiga äktenskap och tvångsäktenskap 

samt angrepp mot deras fysiska integritet, och uppmuntrar medlemsstaterna att främja 

och stödja insamlingen och spridningen av uppgifter om rättsliga åtgärder och andra 

åtgärder som vidtagits på nationell nivå för att förebygga och bekämpa våld mot romska 

kvinnor och flickor. 

43. Europaparlamentet uppmuntrar företag och lokala myndigheter att skapa 

utbildningsprogram och arbetstillfällen för romska kvinnor. 

44. Europaparlamentet uppmanar regeringar att uppmuntra och stödja ett effektivt 

deltagande av romska kvinnor i det offentliga och politiska livet. 

45. Europaparlamentet anser att organ för främjande av likabehandling är oerhört viktiga 

för att informera romerna om deras rättigheter, bistå dem i utövandet av dessa 

rättigheter och rapportera diskriminering. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att införa standarder för att garantera att organ för främjande av 

likabehandling har tillräckliga befogenheter och resurser för att övervaka och vidta 

åtgärder i fall som rör antiziganism. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja 

arbetet och den institutionella kapaciteten hos likabehandlingsorgan för att främja 

likabehandling genom att garantera dessa tillräckliga resurser, så att de kan 

tillhandahålla effektivt rättsligt och juridiskt bistånd och stärka sitt arbete med romernas 

juridiska rådgivare i syfte att underlätta rapporteringen av missförhållanden.  

46. Europaparlamentet är bekymrat över att romerna i sådan liten utsträckning deltar som 

samtalspartner eller som närvarande företrädare i lokala, regionala och nationella 

förvaltningsorgan och att dessa förvaltningsorgan misslyckats med att garantera att 

romernas medborgarskap utövas fullt ut. Parlamentet är medvetet om civilsamhällets 

avgörande roll i detta sammanhang. Parlamentet efterlyser en bredare samverkan mellan 

berörda nationella och lokala myndigheter, EU, Europarådet och icke-statliga 

organisationer. Parlamentet uppmanar EU:s och medlemsstaternas institutioner och 

politiska partier att aktivt främja politiskt deltagande och ökat inflytande bland romerna 

och rekryteringen av dem till offentliga förvaltningar. Parlamentet efterlyser program 

för att öka romernas inflytande, bland annat de som syftar till att öka och säkerställa det 

långsiktiga deltagandet av romer ur ett intersektionellt perspektiv som företrädare för 

lokala, regionala och nationella förvaltningsorgan. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att säkerställa en ökad närvaro 

av romska kvinnor i det politiska livet och i beslutsfattande. 

47. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla obligatorisk utbildning 

om verkliga och sektorsövergripande grundläggande rättigheter och icke-diskriminering 

för alla statliga tjänstemän som har ett ansvar och är nyckeln till ett korrekt 

genomförande av EU:s och medlemsstaternas lagstiftning, så att de får den kunskap och 

de färdigheter som de behöver för att kunna stå till tjänst för alla medborgarna sett ur ett 

människorättsperspektiv. 

48. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, med tanke på mediernas makt att 

påverka allmänhetens uppfattning av etniska minoriteter, 
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– att tillhandahålla obligatorisk utbildning för dem som arbetar inom offentligägd 

radio och tv samt medier för att öka deras medvetenhet om de utmaningar och den 

diskriminering som romerna möter och om skadliga stereotypa föreställningar, 

– att främja rekryteringen av romer till offentliga medier, och 

– att främja att de romska organisationerna företräds i de offentliga mediernas 

styrelser. 

49. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa obligatorisk undervisning om 

mänskliga rättigheter, demokratiskt medborgarskap och politik i sina läroplaner på alla 

nivåer, i syfte att framgångsrikt förhindra att antiziganismen fortgår, så att den romska 

befolkningens identitetsosäkerhet upphör och deras självförtroende och förmåga att 

utöva och kräva sina lika rättigheter stärks.  

50. Europaparlamentet är djupt bekymrat över nedskärningar inom den offentliga sektorn 

som drastiskt har påverkat verksamheter både inom staten och i statligt finansierade 

icke-statliga organisationer för främjandet av jämlikhet för romer och som har begränsat 

omfattningen av dessa projekt. Parlamentet betonar att staten och dess institutioner har 

en grundläggande roll i att främja jämlikhet, en roll som inte går att ersätta. 

Nationella strategier för integrering av romer 

51. Europaparlamentet konstaterar bekymrat att trots de ansträngningar som gjorts och de 

finansiella åtgärder som vidtagits har de många europeiska och nationella program och 

fonder som riktar sig till den romska befolkningen inte bidragit avsevärt till att förbättra 

deras levnadsvillkor och har inte ökat integreringen av romer, särskilt inte på lokal nivå. 

I syfte att bekämpa romernas marginalisering, diskriminering och utanförskap och 

påskynda processen med att integrera romerna och bekämpa antiziganismen uppmanar 

därför parlamentet medlemsstaterna 

– att vara ambitiösa i upprättandet av nationella strategier för romer, att bedriva mer 

forskning om framgångsrika lokala tillvägagångssätt och program, med aktivt 

deltagande av romerna, för att visa på den situation, den verklighet och de 

utmaningar som de möter, och att ägna särskild uppmärksamhet åt antiziganismen 

och konsekvenserna av den, i syfte att utveckla en förbättrad, övergripande och 

heltäckande strategi för att närma sig frågan, och då inte bara ta upp den sociala 

och ekonomiska aspekten, utan även kampen mot rasism, samtidigt som man 

arbetar för ett ömsesidigt förtroende, 

– att fullt ut genomföra sina nationella strategier för integrering av romer,  

– att utvärdera hur effektiva strategierna är och att uppdatera dem regelbundet, 

definiera tydliga insatser, skräddarsydda åtgärder och sätta upp mätbara mål och 

milstolpar, 

– att föra ett nära samarbete med alla berörda aktörer, inklusive regionala och lokala 

enheter, den akademiska världen, den privata sektorn, gräsrotsorganisationer och 

icke-statliga organisationer, och att aktivt involvera romerna, 
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– att vidareutveckla uppgiftsinsamling, fältanknutna, finansiella och 

kvalitetsinriktade övervaknings- och rapporteringsmetoder, eftersom de 

underbygger en effektiv och evidensbaserad politik och kan bidra till mer 

effektiva strategier, insatser och vidtagna åtgärder, och att identifiera varför 

programmen och strategierna inte ger de efterlängtade resultaten,  

– att bemyndiga sina nationella romska kontaktpunkter genom att se till att de har 

lämpligt mandat, nödvändiga resurser och lämpliga arbetsvillkor för att utföra sina 

samordningsuppgifter. 

Prioritering av problem som rör antiziganism i en förbättrad strategi efter 2020  

52. Europaparlamentet välkomnar de insatser som gjorts och de många olika användbara 

mekanismer och fonder som utvecklats av kommissionen för att främja romernas 

sociala och ekonomiska inkludering, och det faktum att den introducerade en EU-ram 

för nationella strategier för integrering av romer fram till 2020, i vilken 

medlemsstaterna uppmanades att anta nationella strategier. 

53. Europaparlamentet uppmanar kommissionen  

– att uppgradera EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer efter 

2020 på grundval av slutsatserna och rekommendationerna från revisionsrätten, 

FRA, icke-statliga organisationer, tillsynsorganisationer och alla berörda parter, 

för att få till stånd en förbättrad, uppdaterad och ännu mer övergripande strategi, 

– att inte bara inrikta sig på social inkludering, utan även antiziganism, inom EU:s 

ram efter 2020 och att införa indikatorer för icke-diskriminering inom områdena 

utbildning, sysselsättning, bostäder, hälsa m.m., eftersom antiziganism 

underminerar ett framgångsrikt genomförande av de nationella strategierna för 

integrering av romer,  

– att behandla antiziganismen som en övergripande fråga, och att – i partnerskap 

med medlemsstater, FRA och icke-statliga organisationer – ta fram en förteckning 

över konkreta åtgärder som medlemsstaterna kan vidta för att bekämpa 

antiziganismen,  

– att fullborda arbetsgruppen för frågor som rör romer vid de berörda avdelningarna 

inom kommissionen genom att inrätta en projektgrupp på kommissionärsnivå om 

frågor som rör romer och att i den gruppen samla alla berörda kommissionärer 

som arbetar med lika rättigheter och icke-diskriminering, medborgarskap, sociala 

rättigheter, sysselsättning, utbildning och kultur, hälsa, bostäder och den externa 

dimensionen av dessa frågor för att säkerställa att det finns icke-diskriminerande 

och kompletterande EU-medel och EU-program,  

– att stärka och komplettera arbetet i kommissionens enhet för icke-diskriminering 

och samordning av frågor som rör romer genom att stärka enheten, anslå 

tillräckliga resurser och anställa mer personal, så att den har lämplig kapacitet för 

att bekämpa antiziganism och öka medvetenheten om förintelsen av romerna samt 

främja minnet av förintelsen. 
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54. Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner att integrera romernas rättigheter i sina 

yttre förbindelser. Parlamentet framhåller eftertryckligen behovet av att bekämpa 

antiziganism och främja romernas rättigheter i kandidatländerna och i potentiella 

kandidatländer. 

55. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillämpa och 

aktivt sprida ECRI:s definition av antiziganism för att ge tydliga riktlinjer till statliga 

myndigheter.  

56. Europaparlamentet uppmanar samtliga politiska grupper i parlamentet och politiska 

partier i medlemsstaterna att respektera de europeiska politiska partiernas reviderade 

stadga för ett icke-rasistiskt samhälle, och ber dem att regelbundet förnya sitt åtagande 

och bestraffa hatpropaganda.  

57. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 

att förbereda en studie om antiziganism i EU och kandidatländerna, att inrikta sig på 

antiziganismen i sitt arbete med frågor som rör romer och att övervaka frågan inom alla 

relevanta områden. 

58. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och 

parlament, Europarådet och Förenta nationerna. 
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MOTIVERING 

Vi kräver inte mer, men inte heller mindre av romerna1, jämfört med vad vi kräver av 

majoritetssamhället i övrigt.  

Romerna har behandlats på sätt som under århundranden varit otänkbara och oacceptabla. 

De har fråntagits sina mänskliga rättigheter. De har gjorts till slavar, de har förkastats, 

förföljts, utrotats, och inte ens den frigörelse som våra samhällen undergått har lett till att 

antiziganismen i samhället kunnat stoppas. Antiziganismen stöder sig på uppfattningen att 

romer är lägre stående människor, som inte kan lika mycket som icke-romer, att de inte har 

några framtidsplaner eller någon vilja att komma ifatt icke-romer och att de inte är i stånd till 

att vara goda medborgare i de länder som de har vistats i århundraden. Antiziganism omfattar 

också handlingar som bygger på denna uppfattning.  

Hur ser antiziganismen ut i verkligheten? Det finns en del stereotypa föreställningar om 

romerna: Om de tigger, gör de det i grupper med andra kriminella, eller så befinner de sig i 

denna situation eftersom de av naturen är lata. Om romska föräldrar har ett ljushårigt barn, 

måste de ha kidnappat det. Om deras barn inte går i skolan, beror det på att de inte kan hantera 

disciplin och att de är fria själar. Om de tvingas leva i ett segregerat läger för romer, utan 

dricksvatten, sanitet eller uppvärmning och angripna av råttor, är detta helt i sin ordning, 

eftersom de är vana vid att bo på det viset. Och det är också accepterat att inte erbjuda dem 

någon annan bostad när man river deras hus. De kan leva med kylan eftersom de har tjockare 

hud. Vi växer upp och lär oss att tänka så här och ansluter oss till den socialt accepterade och 

politiskt institutionaliserade avhumaniseringsprocessen.  

Det handlar dock inte bara om hur antiziganismen formas genom våra känslor, utan även hur 

den kommer till uttryck i vårt ordval: Romerna bör inte behandlas som sårbara personer. Om 

människor fråntas sina grundläggande mänskliga rättigheter och nekas lika behandling, 

tillgång till välfärd, tjänster, information, tyder detta på att det snarare är de strukturer som 

inrättats och upprätthålls av dem som har makten som gör dem sårbara, och inte att 

människorna i sig är sårbara.  

Vi begär att den förmyndaraktiga behandlingen av romerna upphör – både i ord och handling. 

Och eftersom ordvalet spelar roll, vill vi också se en förändring i hur vi talar om dem. För att 

romerna ska kunna göras delaktiga eller integreras, bör de ha möjlighet att få tillgång till och 

åtnjuta sina grundläggande mänskliga rättigheter. Varken mer eller mindre.  

Efter att ha förhalat det länge, måste politikerna nu ta ett lika stort ansvar även för sina 

romska medborgare. Om de inte gör det kommer den politiska retoriken att fyllas av 

hatpropaganda och våra samhällen kommer att smittas av jakten på syndabockar, samhällen 

som många av oss fortfarande hoppas kommer att bygga på värdena respekt, tolerans och 

öppenhet.  

Antiziganismen i siffror 

                                                 
1 Ordet ”romer” omfattar olika men närbesläktade grupper runtom i Europa – oavsett om de är bofasta eller inte 

–, såsom romer, resandefolk, sinter, manouche, kalé, romanichal, boyash, ashkali, balkanegyptier, jenische, dom 

och lom, mellan vilka det kan förekomma kultur- och livsstilsmässiga skillnader. 
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För att visa vilka allvarliga och långtgående konsekvenser som antiziganismen har vill 

föredraganden uppmärksamma läsaren på de senaste resultaten från en europeisk 

undersökning och olika forskningsresultat: 

Ett resultat av ett bristande och verkligt engagemang för att bekämpa antiziganismen under 

årtionden har haft till följd att livssituationen för de flesta romerna i Europa är dyster och att 

de saknar framtidsutsikter. 

Även om de europeiska samhällena har blivit allt mer diversifierade, visar 

Eurobarometerundersökningen Diskriminering i EU 20151 att 20 procent av de tillfrågade 

skulle känna sig obekväma med att arbeta med en romsk person, och endast 45 procent av 

dem skulle ha ett avslappnat förhållande till att deras son eller dotter hade ett förhållande med 

en romsk person. 

Diskriminering på grund av etniskt ursprung är den mest utbredda formen av diskriminering i 

EU, något som även resultaten i EU MIDIS II-undersökningen2 visar. Studien tecknar en 

oacceptabel bild av den verklighet som EU:s romer lever i:  

• 80 procent av de romska föräldrarna och deras barn som deltog i undersökningen lever 

på gränsen till fattigdom, jämfört med 17 procent av befolkningen i stort. 

• Minst en gång i månaden riskerar vart tredje romskt barn att gå till sängs hungrigt. 

• 47 procent av dem deltar inte i någon förskoleverksamhet. 

• Av de romska hushåll som deltog i undersökningen bor vart tredje hushåll i ett hus utan 

rinnande vatten. Varannan romsk familj har varken toalett, dusch eller badrum i 

bostaden. Vart femte hushåll bor i ett hus med läckande tak, fukt i väggar och grund 

eller röta i fönsterkarmar. 

• 63 procent av romska ungdomar i åldern 16–24 år hade inte någon anställning och gick 

inte heller någon allmän eller yrkesinriktad utbildning när 

EU MIDIS II-undersökningen genomfördes, vilket ska jämföras med EU-genomsnittet 

på 12 procent för andelen unga som varken arbetar eller studerar i samma åldersgrupp.  

• 41 procent av romerna upplever att de har utsatts för diskriminering i skolor, på 

arbetsplatser, i boenden och på sjukhus. 

Andra organisationer, bland annat icke-statliga organisationer, övervakningsorganisationer 

och internationella organisationer ger en snarlik bild av romernas levnadsförhållanden och 

antiziganismens olika skepnader inom alla områden i livet: 

Boende 

• 40 procent av de romer som deltagit i undersökningen måste klättra över stängsel, korsa 

                                                 
1 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/

surveyKy/2077 
2 http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-and-discrimination-

survey/publications 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2077
http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-and-discrimination-survey/publications
http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-and-discrimination-survey/publications
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motortrafikleder eller konfronteras med herrelösa hundar när de försöker hämta sitt 

dagliga vatten, som ofta inte har genomgått några tester, varför man inte vet om det är 

tjänligt eller innehåller föroreningar. Den tunga bördan att hämta vatten faller främst på 

kvinnor och flickor. Det finns belägg för att orsakerna till att många romer fortfarande 

är utan tillgång till vatten och avlopp är diskriminering och ett misslyckande från 

myndigheternas sida att säkra tillgången till dessa allmännyttiga tjänster1.  

• Tusentals romska familjer i Italien lever i segregerade läger avskurna från 

grundläggande tjänster, där levnadsförhållandena är mycket undermåliga och inte 

lämpar sig för boende, såsom områden nära soptippar och landningsbanor, vilket strider 

mot både nationella bestämmelser om bostäder och internationella standarder2.  

• I Tjeckien har diskriminering inom uthyrningssektorn tvingat 100 000 romer att flytta 

till 4 000 undermåliga härbärgen och sovsalar, där de betalar uthyraren i ett sådant 

slumområde upp till tre gånger marknadsvärdet för en vanlig lägenhet3.  

• I Frankrike tvångsavhystes över 10 000 romer (mer än sex av tio romska familjer, även 

äldre personer och småbarn) från sina hem under 2016 – ibland flera gånger – oftast 

mitt i vintern, utan att erbjudas någon annan bostad4.  

• Mellan 2013 och 2016 vräktes omkring 2 200 människor i Italien från informella läger 

utan att erbjudas något annat skäligt boende, och många hystes tillfälligt in i överfulla 

och eländiga nödhärbärgen utan basförnödenheter. I genomsnitt hade var och en av 

dessa personer vräkts minst fem gånger under denna treårsperiod5.  

• I Bulgarien i februari 2016 fanns det 514 rivningsorder mot bostadshus av vilka 500 

ägdes av romer (97 procent). Av dessa order har redan 201 stycken verkställts. I dessa 

fall erbjöds romerna – häribland barn och sårbara familjemedlemmar – inte någon 

annan bostad, och blev därför hemlösa. Rivningarna av de romska bosättningarna 

genomfördes i stor skala. Romerna hade inte underrättats om det exakta datumet för när 

orderna skulle verkställas och de flesta av dem hade inte möjlighet att flytta sina möbler 

och personliga tillhörigheter. En del av dem förlorade även sina identitetshandlingar och 

andra personliga handlingar6.  

• I Slovakien har fjorton murar och barriärer rests under de senaste åren för att skilja 

romerna från resten av samhället7. 

Tillgång till hälso- och sjukvård 

• Forskningsundersökningar i Bulgarien, Rumänien, Slovakien, Ungern och Tjeckien 

                                                 
1 http://www.errc.org/article/thirsting-for-justice-new-report-reveals-depth-of-discrimination-faced-by-europes-

roma-in-accessing-water/4561 
2 https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/5078/2016/en/ 
3 http://www.errc.org/article/errc-submission-to-the-european-commission-on-the-eu-roma-framework-february-

2016/4462 
4 http://www.errc.org/article/thousands-of-roma-forced-onto-streets-of-france-in-2016/4549 
5 http://www.errc.org/article/errc-submission-to-the-european-commission-on-the-eu-roma-framework-february-

2016/4462 
6 http://www.equalopportunities.eu/docs/REPORT-2017-en.pdf 
7 http://www.ergonetwork.org/ergo-network/campaigns/wall-free-europe/; 

http://snslp.sk/CCMS/files/NHRI_Report_ICCPR_SNCHR.pdf; 

http://www.errc.org/article/thirsting-for-justice-new-report-reveals-depth-of-discrimination-faced-by-europes-roma-in-accessing-water/4561
http://www.errc.org/article/thirsting-for-justice-new-report-reveals-depth-of-discrimination-faced-by-europes-roma-in-accessing-water/4561
https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/5078/2016/en/
http://www.errc.org/article/errc-submission-to-the-european-commission-on-the-eu-roma-framework-february-2016/4462
http://www.errc.org/article/errc-submission-to-the-european-commission-on-the-eu-roma-framework-february-2016/4462
http://www.errc.org/article/thousands-of-roma-forced-onto-streets-of-france-in-2016/4549
http://www.errc.org/article/errc-submission-to-the-european-commission-on-the-eu-roma-framework-february-2016/4462
http://www.errc.org/article/errc-submission-to-the-european-commission-on-the-eu-roma-framework-february-2016/4462
http://www.equalopportunities.eu/docs/REPORT-2017-en.pdf
http://www.ergonetwork.org/ergo-network/campaigns/wall-free-europe/;
http://snslp.sk/CCMS/files/NHRI_Report_ICCPR_SNCHR.pdf;
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anger att spädbarnsdödligheten bland romer är 2–6 gånger högre än för befolkningen i 

allmänhet1.  

• Livslängden bland romer är tio år lägre än det europeiska genomsnittet2.  

• Flera sjukhus i Ungern, Rumänien och Bulgarien har segregerade och undermåliga 

förlossningsavdelningar, och kvinnliga romska patienter utsätts för rasistiska och 

fysiska övergrepp vid förlossningen3.  

Tillträde till utbildning 

• En skamlig verklighet i hela Europa är segregeringen av skolan. I Tjeckien, under 

läsåret 2016/2017, var 3,7 procent av samtliga elever i alla grundskolor romer, samtidigt 

som romska barn utgjorde 30,9 procent av alla de elever som får undervisning i enlighet 

med läroplanen för barn med lätta mentala funktionshinder4.  

• Enligt den senaste forskningen har 20 procent av romerna i Tjeckien och Slovakien gått 

i en skola eller till ett klassrum som särskilt vänder sig till och uteslutande eller 

huvudsakligen består av romer. Liknande mönster har setts på annat håll, bland annat i 

Frankrike, Grekland och Bulgarien. Varannan rom i Ungern och Slovakien har gått i en 

vanlig skola eller till ett vanligt klassrum där det uteslutande eller huvudsakligen fanns 

romer. Situationen i Grekland, Tjeckien, Bulgarien, Frankrike och Rumänien ser inte 

mycket annorlunda ut5.  

Tillträde till arbetsmarknaden 

• I Sverige var 80 procent av romerna arbetslösa 20106.  

• I Spanien har 38,5 procent av romerna en avlönad anställning, samtidigt som samma 

siffra för majoriteten av befolkningen uppgår till 83,6 procent. Romernas tillträde till 

anställning påverkas av faktorer som diskriminering och avslag på grund av deras 

etnicitet på många områden samt djupt rotade fördomar och stereotyper i samhället7.  

Statslöshet och avsaknad av personliga identitetshandlingar 

• Till följd av Balkankriget blev ett stort antal romer i Italien statslösa eller riskerar att bli 

statslösa. Tusentals romska barn födda i Italien har hamnat i limbo då de juridiskt sett är 

osynliga utan grundläggande rättigheter, även om deras familjer har bott i Italien i 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-216_en.htm 
2 Se föregående fotnot. 
3 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-

FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf ; http://www.szuleteshaz.hu/wp-content/uploads/2016/05/Roma-women-in-

maternity-care.pdf ; https://rm.coe.int/cc151casedoc1-en-complaint/1680725339 ; 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/235141/e96931.pdf 
4 http://www.errc.org/cms/upload/file/czech-upr-march-2017.pdf 
5 ttp://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/documents/segregation_of_roma_children_in_education_-

_successes_and_challenges_-_final.pdf 
6 http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/07/sou-201055 
7 https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/employment/en_cifras.html  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-216_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf%20;
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf%20;
http://www.szuleteshaz.hu/wp-content/uploads/2016/05/Roma-women-in-maternity-care.pdf%20;
http://www.szuleteshaz.hu/wp-content/uploads/2016/05/Roma-women-in-maternity-care.pdf%20;
https://rm.coe.int/cc151casedoc1-en-complaint/1680725339%20;
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/235141/e96931.pdf
http://www.errc.org/cms/upload/file/czech-upr-march-2017.pdf
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/07/sou-201055
https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/employment/en_cifras.html


 

PE606.242v03-00 24/42 RR\1136672SV.docx 

SV 

årtionden1.  

• I Rumänien lever uppskattningsvis omkring 15 000 romer utan tillgång till 

födelseattester, vilket resulterar i att de inte har rätt till någon identitet och ett i 

praktiken erkänt medborgarskap2.  

Tillgång till rättslig prövning och ett rättvist polisväsende 

• Romska kvinnor har under årtionden utsatts för tvångssterilisering i Tjeckien, Finland3, 

Tyskland, Ungern, Slovakien och Sverige. Åtskilliga regeringar har ännu inte inrättat en 

kompensationsmekanism och medgett att en systemisk och statsunderstödd sterilisering 

av romska kvinnor utfördes utan kvinnornas samtycke före 1990, och att detta fortgick 

under 2000-talet på grund av dessa staters underlåtenhet att värna kvinnornas 

självständighet och rättigheter, i synnerhet i fråga om tillhandahållande av tjänster för 

reproduktiv hälsa4.  

• Sannolikheten för att bulgariska romer utsätts för övergrepp på polisstationer är dubbelt 

så hög som för icke-romer, en siffra som ökar till 70 procent för romska barn5.  

• Många romer som utsatts för våld och som deltagit i en undersökning i Rumänien 

uppgav att det skulle vara både omständligt och ineffektivt att lämna in ett klagomål 

eftersom varje nivå i förfarandet präglas av rasism och diskriminering6.  

Hatpropaganda och hatbrott 

• Romerna är föremål för våldsamma attacker och hot från nynazistiska och högerextrema 

grupper och antiromska protester i hela Europa. I Tjeckien har 32 procent av romerna 

utsatts för hatpropaganda och våld, men två tredjedelar av offren har aldrig anmält dessa 

brott.  

Här några historiska fakta som vi sällan hör talas om: 25–50 procent av Europas romska 

befolkning dödades under Förintelsen. I Nürnbergrättegångarna åtalades dock ingen person 

för att ha skickat romer till gaskamrarna, inga romska vittnen kallades till domstolen, och inga 

romer beviljades ersättning för de brott som begåtts mot dem.  

Förintelsen av romerna erkändes först 1982 av dåvarande tyska förbundskanslern 

Helmut Schmidt. I Auschwitz öppnades en permanent utställning om ”Förintelsen av de 

europeiska romerna” först år 2001. I Berlin invigdes den första minnesplatsen för Förintelsens 

romska offer inte förrän 2012. Förintelsens romska offer har fortfarande inte blivit 

vederbörligen kompenserade i flera EU-länder, och i Tjeckien är nazisternas tidigare 

koncentrationsläger för romer, Lety, i dag en grisfarm.  

                                                 
1 http://www.statelessness.eu/sites/www.statelessness.eu/files/Italy_0.pdf  
2 http://www.statelessness.eu/sites/www.statelessness.eu/files/Romania.pdf  
3https://www.researchgate.net/publication/316474619_On_the_History_of_Alegal_and_Coercive_Sterilization_

Some_Legal_and_Ethical_Perspectives  
4 http://www.errc.org/cms/upload/file/coercive-and-cruel-28-november-2016.pdf ; 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-

FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf 
5 http://www.errc.org/blog/roma-lives-matter-bulgarian-rom-killed-for-possession-of-pesticides/168  
6 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16737&LangID=  

http://www.statelessness.eu/sites/www.statelessness.eu/files/Italy_0.pdf
http://www.statelessness.eu/sites/www.statelessness.eu/files/Romania.pdf
https://www.researchgate.net/publication/316474619_On_the_History_of_Alegal_and_Coercive_Sterilization_Some_Legal_and_Ethical_Perspectives
https://www.researchgate.net/publication/316474619_On_the_History_of_Alegal_and_Coercive_Sterilization_Some_Legal_and_Ethical_Perspectives
http://www.errc.org/cms/upload/file/coercive-and-cruel-28-november-2016.pdf%20;
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf%20;
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf%20;
http://www.errc.org/blog/roma-lives-matter-bulgarian-rom-killed-for-possession-of-pesticides/168
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16737&LangID=
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12.7.2017 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER OCH 
JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN 

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

om aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen 

mot antiziganism 

(2017/2038(INI)) 

Föredragande av yttrande: Malin Björk 

 

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 

utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 

ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till resolution 

Skäl C 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Strukturell antiziganism kan 

upptäckas på alla nivåer i samhället i 

Europa. 

C. Strukturell antiziganism kan 

upptäckas på alla nivåer i det europeiska 

samhället och samtliga geografiska 

områden i Europa. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. Diskrimineringen är allvarligare 

för romska kvinnor och flickor som 
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saknar identitetshandlingar. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ga. Romerna bedöms vara den största 

minoritetsgruppen i Europeiska unionen. 

Diskrimineringen av och negativa 

stereotyper om romer är djupt rotade i 

Europa. Romska kvinnor utsätts för 

diskriminering på flera grunder: för att de 

är kvinnor och för att de tillhör den 

etniska minoritetsgruppen romer. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till resolution 

Skäl Gb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Gb. Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna förbjuder all 

diskriminering som utövas på alla 

grunder, inklusive etniskt ursprung, och 

omfattar respekt för kulturell mångfald 

och jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Det måste vara ett uttalat åtagande för 

Europeiska unionen att bekämpa socialt 

utanförskap, rasism, diskriminering och 

ojämställdhet mellan könen. 

Ändringsförslag  5 

Förslag till resolution 

Skäl Gc (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Gc. Investering i utbildning av romska 

kvinnor och flickor och en förbättring av 

deras läskunnighet och förmåga att 

räkna, deras stärkta deltagande i 
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arbetslivet och ökade tillgång till resurser, 

alltifrån en starkare politisk röst i 

samhället till en större tillgång till lån och 

rätten att äga mark, har identifierats som 

sätt att öka de romska kvinnornas och 

flickornas egenmakt. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till resolution 

Skäl Gd (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Gd. Strategin för jämställdhet 2010–

2015 kräver att kommissionen stöder 

jämställdhetsarbetet i genomförandet av 

alla delar av Europa 2020-strategin. 

Rådets slutsatser om en EU-ram för 

nationella strategier för integrering av 

romer kräver ”att ett 

jämställdhetsperspektiv tillämpas i all 

politik och alla åtgärder till främjande av 

romernas integrering”. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till resolution 

Skäl Ge (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ge. Rasism, ekonomiska nackdelar 

och andra diskriminerande system bidrar 

till att bilda skikt av ojämställdhet och en 

dynamik av minskat inflytande för romska 

kvinnor. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till resolution 

Skäl Gf (nytt) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Gf. Kvinnor i allmänhet och 

marginaliserade kvinnor, inklusive 

romska kvinnor i synnerhet, stöter 

fortfarande på många hinder för ett 

meningsfullt deltagande på politisk nivå. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till resolution 

Skäl Gg (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Gg. Enligt uppgifter från Europeiska 

unionens byrå för grundläggande 

rättigheter (FRA)1a, hade endast 16 

procent av de romska kvinnorna 2016 en 

anställning, jämfört med 34 procent av de 

romska männen. Det framkom även av 

uppgifterna att 72 procent av unga 

romska kvinnor i åldern 16–24 varken var 

anställda, lärlingar eller under utbildning 

2016, jämfört med 55 procent av unga 

romska män, och 71 procent av romska 

kvinnor i åldern 18–24 lämnar 

utbildningar och lärlingsplatser i förtid.  

 

 1ahttp://fra.europa.eu/en/publication/2016

/eumidis-ii-roma-selected-findings 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till resolution 

Skäl Gh (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Gh. Romer är särskilt utsatta för 

människohandel då de i oproportionerlig 

grad är drabbade av diskriminering och 

hinder som de möter när de nyttjar 

allmännyttiga tjänster som skolor, hälso- 

och sjukvård och socialtjänst samt 

möjligheter till sysselsättning. Romska 

http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings
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barn löper särskilt stor risk att upprepade 

gånger falla offer för människohandel 

som syftar till sexuellt utnyttjande och 

gatubrottslighet. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till resolution 

Skäl Gi (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Gi. Våld, inklusive våld i hemmet, 

tvångsäktenskap, tvångssterilisering och 

verbalt våld mot romska kvinnor och 

flickor är fortfarande utbrett i Europa. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet beklagar djupt 

att romer, särskilt romska kvinnor, 

fortsatt utsätts för omfattande 

diskriminering och antiziganism, vilket 

ger bränsle åt en cykel av missgynnande, 

utestängande, segregering och 

marginalisering. Parlamentet 

understryker behovet av att bekämpa 

antiromsk rasism på alla nivåer och med 

alla medel och betonar att detta fenomen 

är en särskilt ihållande, våldsam, 

återkommande och vanlig form av rasism. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att säkerställa nödvändiga 
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finansiella medel för en 

antidiskriminerande och antirasistisk 

politik. Parlamentet framhåller behovet av 

att program som stöds av EU:s 

sammanhållningsfonder är utformade så 

att de garanterar ett 

människorättsperspektiv. Parlamentet 

efterlyser att ett könsperspektiv och en 

analys på flera grunder införlivas i 

finansieringslösningar. Parlamentet anser 

att konsekvensanalyser ur ett 

jämställdhetsperspektiv och 

jämställdhetsintegrering i budgetarbetet 

är användbara verktyg i utvärderingen av 

vilka konsekvenser 

finansieringsprioriteringar, fördelningen 

av finansiella medel och specifikationerna 

för finansieringsprogram får för kvinnor. 

Parlamentet betonar att könsuppdelade 

uppgifter måste samlas in systematiskt 

och analyseras regelbundet. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet efterlyser 

antagande och snabbt genomförande av 

en europeisk tillgänglighetslag för att 

säkerställa lika tillgång till tjänster. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet efterlyser ett 

snabbt godkännande och genomförande 

av direktivet om anti-diskriminering och 

erkänner behovet av specifika, känsliga 

och målinriktade åtgärder för att 

motverka diskriminering på flera nivåer 
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samt behovet av verktyg för att tackla 

diskriminering horisontellt inom 

samhällets alla sektorer. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att vidta åtgärder för att 

förhindra och bekämpa antiromsk 

hatpropaganda. 

8. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att vidta åtgärder för att 

förhindra antiromsk hatpropaganda och att 

hantera den på samma sätt som annan 

rasistisk hatpropaganda. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet är djupt 

bekymrat över romernas ojämlika tillgång 

till information, tjänster och vård inom 

hälso- och sjukvården, och de rasistiska 

brott som de utsätts för. 

13. Europaparlamentet är djupt 

bekymrat över romernas ojämlika tillgång 

till information, tjänster och vård inom 

hälso- och sjukvården, och de rasistiska 

brott som de utsätts för. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att öka insatserna för att 

främja hållbar och omfattande 

kapacitetsuppbyggnad för romska 

kvinnor, skapa specialiserade strukturer 

som t.ex. kontaktpunkter för 

tillhandahållande av anpassat 

hälsoinformationsmaterial, och att ge det 

stöd som krävs för hälsoinitiativ i 

samhället. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet uppmanar EU 

och medlemsstaterna att påskynda alla 

insatser för att bekämpa ojämlikheter på 

hälsoområdet genom att ge den romska 

befolkningen lika tillgång till kvalitativ 

offentlig hälso- och sjukvård och genom 

att främja hälsan, med särskild betoning 

på behoven av hälso- och sjukvård bland 

romska kvinnor och barn. Parlamentet 

betonar vikten av att ge romska kvinnor 

och ungdomar tillträde till sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till resolution 

Punkt 13b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13b. Europaparlamentet välkomnar att 

kommissionen nyligen på EU:s vägnar 

har undertecknat Istanbulkonventionen 

om förebyggande och bekämpning av våld 

mot kvinnor och av våld i hemmet. 

Parlamentet anmodar rådet att fullfölja 

EU:s ratificering av konventionen och 

medlemsstaterna att fullfölja 

genomförandet av denna. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att ta hänsyn 

till de särskilda utmaningar som romska 

kvinnor och flickor möter i fråga om 

tidiga äktenskap och angrepp mot deras 

fysiska integritet, som t.ex. 

tvångssterilisering, vid genomförandet av 

konventionen. 

 

Ändringsförslag  20 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 14a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaternas regeringar och lokala 

myndigheter att involvera romska kvinnor 

genom kvinnoorganisationer, icke-statliga 

organisationer för romer och relevanta 

aktörer i utarbetandet, genomförandet, 

utvärderingen och övervakningen av de 

nationella strategierna för integrering av 

romer och att skapa förbindelser mellan 

jämställdhetsorgan, 

kvinnorättsorganisationer och strategier 

för social delaktighet. Parlamentet 

uppmanar dessutom kommissionen till en 

konsekvent behandling av jämställdhet 

vid genomförandet av Europa 2020-

strategin och nationella reformprogram. 

 

Ändringsförslag  21 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att öka samordningen 

och samarbetet med det romska 

civilsamhället och utveckla dess kapacitet 

för att behandla frågor om 

människohandel bland den romska 

befolkningen. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att ge ytterligare 

utbildning till tjänstemän inom 

brottsbekämpning, kustvakter, åklagare 

och rättsväsendet om olika aspekter av 

människohandel, inklusive i form av 

möten i syfte att övervinna negativa 

stereotyper och attityder mot romer för att 

belysa det faktum att de ofta är faktiska 

eller potentiella offer för 

människohandel. 
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Ändringsförslag  22 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15b. Europaparlamentet uppmuntrar 

medlemsstaterna att främja och stödja 

insamlingen och spridningen av uppgifter 

om rättsliga åtgärder och andra åtgärder 

som vidtagits på nationell nivå för att 

förebygga och bekämpa våld som begås 

mot romska kvinnor och flickor. 

 

Ändringsförslag  23 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 16a. Europaparlamentet uppmanar EU 

och medlemsstaterna att bekämpa och 

förebygga brott mot de mänskliga 

rättigheterna och skydda offren genom att 

säkerställa tillhandahållandet av rättslig 

hjälp och effektiva rättsliga åtgärder och 

att särskilt uppmärksamma situationen 

för romska kvinnor, barn och hbti-

personer samt romer med 

funktionsnedsättning som ofta blir 

föremål för flera typer av diskriminering. 

 

Ändringsförslag  24 

 

Förslag till resolution 

Punkt 19a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 19a. Europaparlamentet betonar att en 

förbättring av situationen för romska 

kvinnor och flickor förutsätter specifika 

och riktade icke-diskriminerande politiska 

åtgärder som möjliggör lika tillträde till 

sysselsättning och utbildning, inklusive ett 



 

RR\1136672SV.docx 35/42 PE606.242v03-00 

 SV 

livslångt lärande, och säkerställer 

kvalitativa bostäder – nyckeln till att 

förbättra deras levnadsvillkor och 

bekämpa fattigdom och utanförskap. 

 

Ändringsförslag  25 

 

Förslag till resolution 

Punkt 19b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 19b. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att genomföra 

bestämmelserna i rådets rekommendation 

från 2013 om att främja möjligheter till 

sysselsättning inom offentlig förvaltning 

för personer som tillhör etniska 

minoriteter, som t.ex. romer och särskilt 

romska kvinnor. 

 

Ändringsförslag  26 

 

Förslag till resolution 

Punkt 19c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 19c. Europaparlamentet uppmuntrar 

företag och lokala myndigheter att skapa 

utbildningsprogram och arbetstillfällen 

för romska kvinnor. 

 

Ändringsförslag  27 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 20a. Europaparlamentet understryker 

det faktum att en nödvändig förutsättning 

för en genusmedveten integrering av 

romer i EU bör vara en handlingsplan för 

hela EU som bygger på aspekter som de 
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grundläggande rättigheterna, som lyfter 

fram kvinnors rättigheter och 

jämställdhet, tillgång till rättigheter (som 

utbildning, hälso- och sjukvård, 

sysselsättning, bostäder och socialt 

skydd), antirasism och icke-

diskriminering och som grundar sig på de 

mål, principer och instrument som 

definieras i internationella fördrag om 

mänskliga rättigheter, EU-stadgan om de 

grundläggande rättigheterna och 

konventionen om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor. 

 

Ändringsförslag  28 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 20b. Europaparlamentet efterlyser 

statistik om multipel diskriminering, som 

ofta är hemlig och dold. Parlamentet 

efterlyser inrättandet av ett särskilt EU-

program för att bekämpa multipel 

diskriminering, med särskild tonvikt på 

utsatta grupper. Parlamentet uppmanar 

Europeiska unionens byrå för 

grundläggande rättigheter (FRA) att 

publicera en rapport om denna fråga. 

 

Ändringsförslag  29 

 

Förslag till resolution 

Punkt 20c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 20c. Europaparlamentet framhåller att 

det krävs en särskild målinriktad politik 

för att hantera den multipla 

diskriminering på flera grunder som 

särskilt romska hbti-personer möter. 
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Ändringsförslag  30 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

21. Europaparlamentet är bekymrat 

över att romerna i sådan liten utsträckning 

deltar som samtalspartner till eller som 

närvarande företrädare vid lokala, 

regionala och nationella myndigheter och 

att dessa myndigheter misslyckats med att 

garantera att deras medborgarskap kan 

utövas fullt ut. 

21. Europaparlamentet är bekymrat 

över att romerna i sådan liten utsträckning 

deltar som samtalspartner till eller som 

närvarande företrädare vid lokala, 

regionala och nationella myndigheter och 

att dessa myndigheter misslyckats med att 

garantera att deras medborgarskap kan 

utövas fullt ut. Parlamentet efterlyser 

målinriktade program för ökat inflytande 

i syfte att öka och säkerställa det 

långsiktiga deltagandet av romska 

kvinnor, ungdomar och hbti-personer som 

företrädare för lokala, regionala och 

nationella myndigheter. 

 

Ändringsförslag  31 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21 a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 21a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

vidta åtgärder för att säkerställa att 

romska kvinnors och flickors deltagande i 

politik och beslutsfattande ökar under 

framtagandet av all politik och alla 

åtgärder, och att främja deltagandet av 

organisationer för de romska kvinnornas 

rättigheter. 

 

Ändringsförslag  32 

 

Förslag till resolution 

Punkt 21b (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 21b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

analysera om och hur politiska strategier 

leder till önskade förbättringar, särskilt 

för romska kvinnor och flickor. 

Parlamentet efterlyser att korrigerande 

åtgärder vidtas om inga framsteg sker. 

 

Ändringsförslag  33 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 24a. Europaparlamentet efterlyser 

åtgärder som syftar till ökad ekonomisk 

egenmakt för romska kvinnor och flickor, 

som t.ex. socialt entreprenörskap och 

mikrofinansieringsprogram, liksom ökad 

tillgång till tjänster, för att övervinna 

fattigdom och socialt utanförskap. 

 

Ändringsförslag  34 

 

Förslag till resolution 

Punkt 24b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 24b. Europaparlamentet framhåller 

behovet av att uppmuntra romska 

kvinnors medborgerliga och politiska 

deltagande och ledarskap, inklusive att 

romska kvinnor ställer upp i val. 

Parlamentet uppmanar EU och 

medlemsstaterna att stödja program som 

är riktade mot medborgarutbildning och 

ledarskapsträning för romska kvinnor och 

flickor. 
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Ändringsförslag  35 

 

Förslag till resolution 

Punkt 25a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 25a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att säkerställa att ett 

särskilt kapitel om kvinnors rättigheter 

och jämställdhet inkluderas i deras 

nationella strategier för integrering av 

romer och att åtgärder för 

jämställdhetsintegrering i syfte att främja 

kvinnors rättigheter och 

jämställdhetsperspektivet tillämpas i varje 

avsnitt. 

 

Ändringsförslag  36 

 

Förslag till resolution 

Punkt 27a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 27a. Europaparlamentet uppmanar 

myndigheterna att uppmuntra och stödja 

ett effektivt deltagande av romska kvinnor 

i det offentliga och politiska livet genom 

en mängd olika åtgärder, däribland 

genom att överväga införandet av 

minimikvoter för representationen av 

kvinnor i valda organ. 
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