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Om: 45-årsdagen for den internationale romadag 

Romaerne udgør det største mindretal i Europa. Siden romaerne kom til Europa for ca. 800 år siden, 
har de været udsat for forskelsbehandling, marginalisering og undertrykkelse som følge af et udbredt 
og normaliseret romahad.  

I sin beslutning af 15. april 2015 i anledning af "International romadag – romahad i Europa og EU's 
anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig" har Parlamentet 
vedtaget en stærk afstandtagen fra romahad ved at udtrykke sin dybe bekymring over det voksende 
romahad i Europa og understreget, at det er nødvendigt at bekæmpe romahad på alle niveauer og 
med alle midler. Parlamentet anførte, at anerkendelsen af folkedrabet på romaerne under Anden 
Verdenskrig og indførelsen af en særlig europæisk mindedag vil udgøre et betydeligt symbolsk skridt i 
kampen mod romahad og bidrage til at udbrede kendskabet til romaernes historie i Europa. I 
konsekvens heraf anerkendte Parlamentet romaernes holocaust under Anden Verdenskrig og 
opfordrede medlemsstaterne til at følge dette eksempel. Parlamentet erklærede ligeledes indførelsen 
af "Den europæiske mindedag for folkedrabet på romaerne". 

I en pressemeddelelse fra den 2. august 2015 støttede Kommissionen beslutningen om at indføre 
"Den europæiske mindedag for folkedrabet på romaerne" og udtrykte håb om, at medlemsstaterne 
hurtigt vil anerkende denne. 

1. Hvordan vil Kommissionen sikre, at bekæmpelsen af romahad integreres i alle EU's politikker 
vedrørende integration af romaer? Hvordan vil Kommissionen sikre, at EU's politikker og de 
nationale politikker ikke indeholder romahad, og bidrage til, at romaerne reelt opnår lige 
rettigheder? 

2. Hvordan vil Kommissionen håndtere institutionaliseret romahad og konsekvenserne heraf 
inden for rammerne af retsstatsprincippet? 

3. Hvilke yderligere foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at sikre, at Rådet godkender 
Europa-Parlamentets beslutning om at indføre en europæisk mindedag for folkedrabet på 
romaerne og for at tilskynde medlemsstaterne til officielt at anerkende romaernes holocaust? 
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