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1. Erfarenheter från den första etappen av det europeiska ramverket för nationella 
strategier för integrering av romer

Om vi jämför de siffror som presenterades av FN:s utvecklingsprogram 20031 med resultaten 
från 2011 års rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och FN:s 
utvecklingsprogram2 samt den gemensamma regionala undersökningen om romer från FN:s 
utvecklingsprogram/Världsbanken/kommissionen som genomfördes under samma år kan vi se 
att de romska samhällsgrupperna fortsätter att möta ihållande arbetslöshet, segregerad 
utbildning, ohälsosamma levnadsvillkor, en förfärlig hälso- och sjukvårdssituation, politisk 
underrepresentation och geografisk isolering. Denna information, och inte minst erfarenheter 
från de romska samhällsgrupperna, är levande bevis på otillräckligheten hos de tidigare 
programmen för inkludering av romer, vilka var spridda över olika politiska områden, 
underfinansierade och saknade medverkan från romer, för att nämna några av bristerna. 
År 2011 inleddes därför den första satsningen på EU-nivå för integrering av romer, vilken 
hittills är det mest lovande initiativet för att minska marginaliseringen av romer.

Det inledande genomförandet av det europeiska ramverket för nationella strategier för 
integrering av romer visade dock på några betydande brister på grund av dess 
svårgenomträngliga styrningsstruktur, otydliga mål, ett minskande officiellt engagemang och 
otillräcklig finansiering. Det är ett allmänt intryck bland civila intressenter för den europeiska 
processen för integrering av romer att den, trots betydande prestationer från 
EU-institutionerna, har svag inverkan på området. Utöver fastställda brister och svagheter i 
nationella handlingsplaner beror det även på avsaknaden av ett välfungerande flernivåstyre 
samt bristen på systematiska europeiska samarbetsstandarder som skulle kunna garantera att 
de förväntade resultaten uttryckligen anges och regelbundet förbättras utifrån ändrade 
samhällsmässiga och ekonomiska krav. Trots, eller snarare på grund av, deltagande från flera 
aktörer är kontrollen och styrningen av ramverket inte väldefinierad och det är svårt att 
fastställa exakt vem som är ansvarig för ramverkets framgång eller misslyckande och i vilken 
utsträckning, något som gör att processen står utan lämplig ledning och kvalitetskontroll.
Den tydliga benägenheten hos både medlemsstaterna och kommissionen att lägga ut 
tillhörande åtgärder på entreprenad till icke-statliga organisationer och internationella 
organisationer, vilka agerar till förmån för romerna men i stort sett utan någon romsk 
medverkan, är också bekymmersam. Detta riskerar att å ena sidan försaka den politiska 
kontrollen och insynen, och å andra sidan ge ansvar till utomstående som inte har något 
rättsligt ansvar för den sociala integreringen. Utan formaliserade riktlinjer som aktörerna 
skulle kunna stå till svars för får dessa organisationer dessutom ett allt för stort svängrum. Det 
gör att utformningen av och styrkan hos ansträngningarna för integreringen av romer är 
beroende av intressenternas nivå av volontärt deltagande och av deras omdöme. Detta riskerar 
även att leda till att den romska integreringen fortsätter som tidigare, alltså att orimligt stora 
medel avsätts till löner och otydliga ansvarsområden som leder till att organisationer fungerar 
som dubbelaktörer: de både tilldelar och utför arbetsuppgifter, eller har ansvar för både 
genomförande och övervakning. Detta leder till att programmen har en benägenhet att bli 
osystematiska, konsekvensbedömningarna blir otillräckliga och projekten överlappar ofta med 
tidigare initiativ utan tydliga definitioner av resultaten på grundval av vilka de har valts ut för 
fortsatt eller förbättrat arbete. Det starka politiska stödet har dessutom minskat i rådet efter det 

                                               
1 http://hdr.undp.org/en/reports/regional/europethecis/Avoiding_the_Dependency_Trap_EN.pdf
2 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2099-FRA-2012-Roma-at-a-glance_EN.pdf
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ungerska ordförandeskapet på grund av det olyckliga, om än oavsiktliga, faktum att 
ordförandeskapet innehafts av länder med mycket liten eller ingen romsk befolkning.

Föredraganden är övertygad om att bristen på konkreta mål och syften samt bristen på 
incitament eller påföljder riskerar att få till följd att ramverkets ursprungliga koncept leder till 
tveksamma resultat på området. De flesta indikatorer som används för att mäta förbättringar 
misslyckas dessutom med att ta hänsyn till både genomförandet och politiken. Att bara 
granska de två aspekterna mot varandra ger en ofullständig analys eftersom 
genomförandeinitiativ och nuvarande politiska initiativ ibland stämmer dåligt överens med 
varandra. Även om vissa åtgärder har införts inom vart och ett av ramverkets 
prioriteringsområden fortsätter det generellt att utvecklas i en ohållbar riktning och riskerar att 
leda till att de flesta av målen inte uppnås.
Strategins verkningsfullhet skulle kunna förbättras genom ett större deltagande från 
kommissionen, eftersom den har en avsevärd potential att förbättra kvaliteten på 
lagstiftningen och andra instrument, uppmuntra till bättre politisk samstämmighet och främja 
ramverkets övergripande mål. Föredraganden anser att parallella och överlappande 
ansträngningar måste jämnas ut på strukturell och organisatorisk nivå, men framför allt måste 
det förebyggas att kontrollen över ramverket går förlorad till ett institutionellt ingenmansland. 
Det skulle även vara väldigt användbart för den politiska planeringen och utvärderingen om 
kommissionen kunde lägga fram ett tydligt flödesschema över EU:s process för integrering av 
romer, med uppgifter om insatser, handlingsplanen för de erforderliga målen och de specifika 
åtgärderna för att uppnå dem, en aktuell lägesrapport för genomförandeåtgärderna och de steg 
som ska tas härnäst samt en entydig bedömning av hur lokala initiativ och nationella 
åtgärdsplaner bidrar till att uppnå unionsmålen.
Ramverkets mål bör stödjas av ett begränsat antal preliminära eller snarare automatiskt 
bindande prioriteringsmål i syfte att lägga fram tydliga och entydiga resultat mot vilka 
framsteg kan mätas. Det rekommenderas därför starkt att sträva efter gemensamma, 
jämförbara och tillförlitliga indikatorer samt utarbeta en uppsättning indikatorer för EU:s 
integrering av romer, vilka kan presentera en realistisk framstegsanalys och uppfylla kraven 
för effektiv övervakning. Kommissionen bör dessutom med kraft uppmana medlemsstaterna 
att presentera numeriska överordnade mål i sina nationella strategier för de huvudsakliga 
prioriteringsområdena samt sträva efter att, utifrån en resultattavla över indikatorer, de data 
som tillhandahålls av medlemsstaterna och från erfarenhetsutbytet, i framtiden upprätta mer 
omfattande rapporter om EU:s strategi för integrering av romer.
Efter det tydliga och väldigt beklagliga misslyckandet av initiativet Decenniet för integrering 
av romer skulle det vara ett obotligt misstag att låta ramverket nedgraderas till ett ytligt spel 
för gallerierna, eller ännu värre: ett privat företagsområde där några få personer tjänar väldigt 
mycket, medan vi förlorar ytterligare en generation av romer som faller allt djupare ned i 
social utestängning. Dessutom skulle den socioekonomiska integreringen av romer, så att 
deras siffror skulle kunna närma sig det regionala genomsnittet, inte endast svara på den 
demografiska utmaningen med en allt äldre befolkning och färre personer i arbetsför ålder, 
utan skulle även kunna leda till en hållbar ekonomisk tillväxt.

2. Den särskilda situationen för romska kvinnor

I mer än fyra år har Europa genomgått en segdragen ekonomisk kris som har påverkat 
medborgarna med oöverträffade arbetslöshetsnivåer, vilket lett till en direkt risk för social 
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utestängning. Dessutom har antalet kvinnor som lever i fattigdom ökat oproportionerligt i 
förhållande till antalet män som gör det. Kvinnor utgör en majoritet av alla de grupper som 
löper en risk att hamna i fattigdom och social utestängning, och upplever svårigheter inom ett 
antal områden som sammanfaller med könsbundna skillnader.

Med beaktande av detta kan romska kvinnor antagligen anses vara den mest sårbara gruppen 
inom EU, med en större utbredning av fattigdom än hos romska män. Romska kvinnor med 
speciella behov, såsom kvinnor med funktionsnedsättning eller äldre kvinnor, de som 
uppfostrar barn utan någon partner (ensamstående mödrar eller änkor med underåriga barn) 
eller de som växer upp i fosterhem är extremt sårbara för social utestängning och 
marginalisering. Trots det är antingen jämställdhet inte ett uttryckligt mål i de nationella 
strategierna för integrering av romer eller så hanteras den på ett tillfälligt och inkonsekvent 
sätt.

Föredraganden anser att det bästa sättet att bekämpa fattigdom hos romska kvinnor är genom 
sysselsättning. I ogynnsamma landsbygdsområden, där majoriteten av den romska 
befolkningen bor, arbetar dock kvinnor ofta inom den informella ekonomin – de är inte 
registrerade på den officiella arbetsmarknaden eller har korttidskontrakt främst inom den 
offentliga sektorn, vilket väcker djup oro vad gäller deras sociala rättigheter, såsom rättigheter 
vid graviditet, mammaledighet, förvärvande av pension och tillgång till social säkerhet. 
Dessutom leder de romska kvinnornas oreglerade, osäkra och ofta halvlagliga arbeten till att 
många inte är skyddade mot exploatering, och i synnerhet mödrar har svårare än män att ta ett 
jobb längre hemifrån på grund av familjeansvaret och en begränsad tillgång till 
kollektivtrafik.

I jämställdhetsundersökningar är fördelningen mellan den tid som används till avlönat arbete 
jämfört med den tid som används till oavlönat arbete i hemmet och familjearbete en 
återkommande indikator på jämställdheten i samhället. I de traditionella romska 
samhällsgrupperna utförs ofta hushållsarbete och omvårdnad uteslutande av kvinnor, vilket 
utesluter dem från utbildning och sysselsättning i förtid. Romska kvinnor lämnar även ofta 
arbetsmarknaden på grund av det inte finns någon barnomsorg eller att den är för dyr, 
otillgänglig eller otillräcklig. Utgiftsnedskärningar av stödtjänster i socioekonomiskt 
missgynnade samhällen leder till att man i större utsträckning förlitar sig på kvinnorna, och 
vård och omsorg flyttas över till den privata sfären. När familjeinkomsten minskar tvingar den 
dubbla börda som romska kvinnor har för både avlönat arbete och omvårdnad dem att ta 
tunga, inofficiella och ovissa arbeten samt minianställningar och falska deltidsarbeten, något 
som kan leda till en situation med fattiga arbetstagare. Det är också uppenbart att föräldrars 
fattigdom leder till barnfattigdom, vilket har en allvarlig påverkan på barnen senare i livet. 
Sociala trygghetssystem utgår dessutom från principen om en avlönad, fortlöpande 
anställning, ett krav som de flesta äldre romska kvinnor inte kan uppfylla på grund av 
återkommande arbetsuppehåll och de inofficiella eller tillfälliga arbeten som de har haft, och 
därför har de ingen rätt till någon pension eller endast en pension under nivån för 
existensminimum.

Krisen har även haft en negativ inverkan på romska kvinnors hälsa och välbefinnande, och 
försvårat deras långa oacceptabla situation på grund av arbetslöshet, fattigdom, otillräckliga 
bostadsförhållanden och familjesplittringar. Delvis på grund av deras låga socioekonomiska 
status och delvis på grund av den diskriminering de möter inom hälso- och sjukvården 
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uppsöker romska kvinnor läkarmottagningar mycket mer sällan än en majoritet av 
befolkningen. Även om de flesta medlemsstaterna ombesörjer mammografiscreening och 
screening av livmoderhalscancer är tillgängligheten ofta diskutabel, vilket även gäller för 
mödravård och förlossningsvård, särskilt i landsbygdsområden. Föredraganden är övertygad 
om att romska kvinnor bör vara en specifik målgrupp inom EU:s hälsoinitiativ, i synnerhet 
med avseende på sjukdomar som är kopplade till kvinnors hormonsystem och som förvärras 
av fattigdom, såsom benskörhet, muskel- och skelettsjukdomar samt neurologiska sjukdomar 
som Alzheimers och/eller demens. Det finns en markant skillnad mellan kvinnor och män 
även vad gäller mentala sjukdomar på grund av traditionella könsroller och ojämlikheter 
mellan könen, vilket gör exempelvis depression allt vanligare bland romska kvinnor. En 
minskning av hälsoskillnaderna bör därför vara ett primärt mål, med ett erkännande att både 
etnicitet och kön är viktiga avgörande faktorer. 

Betänkandet har också som syfte att hantera andra allvarliga sociala problem som uppkommer 
i nära anknytning till marginalisering och extrem fattigdom, och som därigenom påverkar 
romska kvinnor i oproportionerlig utsträckning, såsom människohandel, våld i hemmet och 
tidiga eller påtvingade äktenskap. Vetenskapliga data visar1 att romska kvinnor och barn är 
mest representerade bland offer inom alla sorters människohandel, såsom sexuellt utnyttjande, 
arbetskraftsexploatering, slaveriliknande arbete i hemmet, organhandel, illegal adoption och 
illegalt tiggeri, vare sig det handlar om gränsöverskridande eller inhemsk människohandel. 
Det finns även bevis på våld i hemmet i romska familjer, vilket växer parallellt med den 
växande fattigdomen och den existentiella osäkerheten. Den märkbart större sårbarheten hos 
romska kvinnor kommer främst direkt från deras orimliga överrepresentation bland människor 
i fattigdom och social utestängning eller indirekt genom arbetslöshet, otillräcklig utbildning, 
hemlöshet, våld i hemmet, uppväxt på offentliga vårdinstitutioner eller skolavhopp.

Med beaktande av alla ovanstående anledningar kommer betänkandet att vara inriktat på den 
specifika situationen och de specifika behoven hos romska kvinnor inom Europeiska unionen 
och det kommer att läggas fram specifika rekommendationer om hur det europeiska 
ramverket för nationella strategier för integrering av romer på ett bättre sätt kan främja 
romernas socioekonomiska integrering.

                                               
1 http://www.errc.org/cms/upload/file/breaking-the-silence-19-march-2011.pdf eller 
http://www.osce.org/odihr/20911


