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1.1. Juridiske aspekter

1.1.1. Ingen trussel mod, men et supplement til lovgivningen til bekæmpelse af 
forskelsbehandling

Der skal gøres en stor indsats for at bekæmpe forskelsbehandlingen i betragtning af den 
omfattende sigøjnerfjendtlighed og den utilstrækkelige anvendelse og gennemførelse af de 
gældende bestemmelser. Enten omfatter de ikke visse områder, f.eks. flere former for 
forskelsbehandling, eller også viser de sig at være utilstrækkelige, når de gennemføres. Et 
godt eksempel på sidstnævnte er det ringe kendskab til bestemmelserne om bekæmpelse af 
forskelsbehandling, som betyder, at det indgives forbløffende få klager.

Ordføreren hævder imidlertid, at selv om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse –
som defineret i direktiv 2000/43/EF1 og direktiv 2000/78/EF2 – kunne have været bragt til 
ophør på et tidligere tidspunkt, ville den sociale og økonomiske udstødelse af de fleste romaer 
stadig eksistere på grund af de mange indbyrdes forbundne faktorer, der skaber den3 (f.eks. 
alvorlige geografiske handicap, lavt uddannelsesniveau, nye arbejdskraftbehov og 
sammenbruddet af de centralt planlagte og regulerede økonomier, som tiltrak lavtuddannet og 
ufaglært arbejdskraft i store mængder), og de – ofte fysiske – barrierer, der blokerer for social 
og økonomisk integration (såsom afstanden til tilgængelige arbejdspladser, manglende 
transportmuligheder og infrastruktur og utilstrækkelige lokale uddannelsessystemer i 
ugunstigt stillede områder). Derfor er foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling 
og racisme ikke – selv om de er helt påkrævede – i sig selv nok til at overvinde 
romamindretallets historiske og økonomiske efterslæb4. Ordføreren er overbevist om, at det er 
nødvendigt at supplere den eksisterende ligestillingslovgivning og på EU-plan tage højde for 
de specifikke behov, som romaer – og andre i en lignende situation – har, på et lige så solidt 
retsgrundlag gennem formulering af en klar forpligtelse over for de berørte parter.

1.1.2. Socioøkonomisk integration er et spørgsmål om grundlæggende 
rettigheder

Ordføreren mener, at strategien med sigte på socioøkonomisk integration og reintegration af 
romaer slet ikke vil true, men derimod supplere gennemførelsen og anvendelsen af lovgivning 
til bekæmpelse af forskelsbehandling. Desuden er den samlede integration, på grund af 
omfanget af social og økonomisk udstødelse af romaer, primært et spørgsmål om 
grundlæggende rettigheder. En stor del af de europæiske romaer lever under så uværdige 
forhold – de er så godt som isolerede fra økonomien, hvorved de er berøvet deres 
grundlæggende menneskerettigheder – at fremme af social integration ikke kan betragtes som 

                                               
1 Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset 
race eller etnisk oprindelse, findes på:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:da:HTML
2 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med 
hensyn til beskæftigelse og erhverv, findes på:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:da:HTML
3 BABUSIK F. og ADLER J. 2002 Romákat foglalkoztató vállalkozások, i: A romák esélyei Magyarországon, Kávé 
Kiadó - Delphoi Consulting.
4 DE SCHUTTER, O. og VERSTICHEL, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future i European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005.
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almindelige politiske korrektioner, men vil være et enormt skridt til sikring af de 
forfatningsmæssige rettigheder og menneskerettighederne i Europa.

Indsatsen på EU-plan for at mindske de europæiske romaers fattigdom og sociale udstødelse
skal derfor især være fokuseret på sikring og fremme af anden- og 
tredjegenerationsmenneskerettig h e d e r  som supplement til de retligt bindende 
førstegenerationsmenneskerettigheder, dvs. rettigheder vedrørende menneskelig værdighed, 
politiske rettigheder og andre individuelle rettigheder.

1.1.3. Retlig gråzone

De fleste af EU's foranstaltninger vedrørende romaers socioøkonomiske situation – bortset fra 
foranstaltninger i forbindelse med instrumenter, der er defineret i traktaterne, f.eks. direktiver 
og forordninger – tilhører kategorien af blød ret. Derfor befinder resolutioner, betænkninger, 
erklæringer, konklusioner og meddelelser fra EU's tre vigtigste institutioner sig i en juridisk 
gråzone mellem noget, der ikke er ret, og positiv ret1.

I de senere år er der udarbejdet flere mellemstatslige initiativer. Internationale organisationer 
som Europarådet og OSCE har udarbejdet gode forslag og idéer, men resultatet er noget 
tvivlsomt. Ordføreren mener, at den vigtigste konklusion, der kan drages af disse initiativer, 
er, at svulmende politiske sloganer aldrig fører til noget uden klare forpligtelser, og derfor er 
blød ret utilstrækkelig til at fremme romaernes sociale integration: Regler og normer, der ikke 
er normative på dette område, kan være gyldige, men ikke effektive.

1.1.4. Tværgående blød ret

Ifølge den almindelige retsteori er EU's bløde ret vedrørende romaer imidlertid inspirationen 
og råstoffet til den fremtidige lovgivning, som det retlige fællesskab forpligtede sig til ved at 
udstede de pågældende kvasiretlige instrumenter. Da blød ret udtrykker folkerettens gradvise 
normativitet, repræsenterer den en grænsetilstand fra uregulerede til regulerede forhold, fra 
det subjektive til det objektive, fra det generelle til det specifikke, fra det uformelle til det 
formelle og fra det tvetydige til det forudbestemte. Derfor kan blød ret kun eksistere side om 
side med hård ret, og den vil efterfølgende få virkning gennem supplerende lovgivning2.

Som en sui generis-retlig enhed kan EU tage de nødvendige skridt til at tvinge deltagerne til at 
holde deres egne løfter. Efter Lissabontraktatens ikrafttræden råder EU over en række 
velegnede instrumenter – fra makroregionalt samarbejde til forstærket samarbejde – hvorved 
de relevante medlemsstater kan forpligte sig til at fremme romaernes sociale integration. Med 
Det Europæiske Råds klare mandat, med interesserede og engagerede medlemsstaters 
frivillige tilsagn og med andres samtykke kan den europæiske strategi for romaer udarbejdes.

På baggrund af resultaterne af undersøgelsen i forbindelse med denne betænkning vil 
ordføreren i udkastet til betænkning fremsætte specifikke anbefalinger om rammerne og 

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, i: International & 
Comparative Law Quarterly 48 s. 901-913, Cambridge.
2 MALANCZUK, P. and AKEHURST M. B. 1997 Akehurst's modern introduction to international law, 
Routledge, London.
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strukturen for et sådant samarbejde og om den rolle, som EU's institutioner, medlemsstaternes 
regeringer, lokale myndigheder og interessentorganer, f.eks. romaplatformen og 
Kommissionens nyoprettede taskforce for integration af romaer, skal spille.

2. Prioriteringer og principper for EU-strategien for integration af romaer

2.1. Eksplicit, men ikke eksklusiv målretning

På alle politikområder, der sigter på social integration af romaer, skal der skelnes klart mellem 
generelle og etnisk bestemte spørgsmål. De fleste aspekter af uddannelse, beskæftigelse, 
sundhedspleje, boligforhold og økonomisk udvikling vedrørende romaer skal inddrages i de 
almindelige politikker, mens spørgsmål om racediskrimination, kultur og identitet naturligvis 
skal behandles i forbindelse med etnisk oprindelse. Projekter, der udtrykkeligt er rettet mod 
romamindretallet, er kun hensigtsmæssige, hvis det problem, de sigter på at løse, er klart og 
principielt knyttet til etnicitet.

Af ovennævnte ræsonnement om, at etnicitet og forskelsbehandling på grund af etnicitet kun 
er en af de vigtigste faktorer – f.eks. ringe kvalifikationer og territorial udstødelse – der er 
bestemmende for de europæiske romaers socioøkonomiske afsavn, kan det udledes, at 
udstødelsen bedst kan håndteres ved ikke at betragte romaerne som en etnisk gruppe, men 
som en økonomisk målgruppe. I overensstemmelse med princip 2 (eksplicit, men ikke 
eksklusiv målretning) og princip 4 (målet er det almindelige) i de fælles grundlæggende 
principper for romaernes integration skal EU's strategi fokusere på disse økonomiske træk, 
som er fælles for socialt udstødte romaer, i stedet for at forsøge at løse alle de sociale 
problemer, som hver enkelt gruppe i den bemærkelsesværdigt forskelligartede europæiske 
romabefolkning har. Uanset lande- og regionsspecifikke anliggender som f.eks. 
tilgængelighed af bopladser for omrejsende og mangel på personlig dokumentation i visse 
lande adskiller selve romasamfundenes sociale og økonomiske forhold og krav sig minimalt 
fra hinanden.

Ordføreren mener, at der kræves en fælles europæisk løsning på et fælles europæisk problem, 
uanset hvor mange forskellige supplerende og underordnede problemer der er i bestemte 
regioner, som berører specifikke romaundergrupper. Den sociale og økonomiske udstødelse af 
romaer kræver en selvstændig strategi, som naturligvis ikke udelukker, at der efterfølgende 
eller sideløbende findes uafhængige politiske løsninger på særlige uoverensstemmelser.

2.2. Håndtering af udstødelsens territoriale karakter

Et andet vigtigt træk ved den sociale udstødelse, som romaer udsættes for, er fattigdommens 
og marginaliseringens stærke territoriale dimension. Den geografiske fordeling af de sociale 
problemer er ikke ensartet i alle medlemsstater, men fattigdommen og den sociale udstødelse 
er koncentreret i underudviklede mikroregioner, som i mange af de nye medlemsstater 
overvejende er beboet af romaer. Udelukkelsen fra økonomisk og social udvikling er 
overvejende territorial, og disse tilbagestående områder hindrer den sociale udvikling som 
helhed. Forskellene inden for en region er ofte større end forskellene mellem regioner, og 
polariseringen bliver mere markant, fordi de økonomiske og sociale indgreb koncentreres om 
dynamiske centre, hvorved forholdene i den udelukkede periferi forværres yderligere.
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De mest ugunstigt stillede regioner og mikroregioner mangler de nødvendige økonomiske 
ressourcer til selv at kunne bidrage til den EU-finansiering, som de i princippet er berettigede 
til, og som oftest har de ikke den administrative kapacitet og de menneskelige ressourcer, der 
skal til for at udnytte midlerne. Derfor vil disse regioner altid stå dårligt i konkurrencen om 
EU-midler og budgetmidler, og det er nødvendigt at bringe dem ud af den svage situation og 
dække deres specifikke behov gennem et passende, omfattende og intensivt program.
Der skal således udarbejdes et krisekort over hele Europa med oversigt over og angivelse af 
størrelsen på de mikroregioner i EU, hvor samfundene er hårdest ramt af fattigdom og social 
udstødelse. Disse kriseområder kan og bør defineres ud fra følgende kriterier:

o adgang til arbejdspladser
o afstand til bymidter
o høj arbejdsløshed
o utilstrækkelige offentlige tjenester
o uhensigtsmæssige miljøforhold
o mangel på selskaber og virksomheder i nærheden
o mangel på velfungerende infrastruktur
o lav indkomst
o lavt uddannelsesniveau
o ringe menneskelige ressourcer
o dårlig eller forholdsvis dyr transportinfrastruktur
o sociale spændinger.

Ordføreren mener, at der kræves omfattende og helhedsorienterede udviklingsprogrammer 
med en tværsektoriel integreret tilgang, som muliggør øjeblikkelig indgriben i disse 
underudviklede områder, der kæmper med alvorlige strukturelle problemer.


