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1. Betænkningens formål og rammer

Betænkningen tager sigte på at redegøre for, hvorfor det er nødvendigt at indføre en 
samordnet politik på EU-plan med henblik på at fremme integrationen af EU-borgere af 
romaafstamning og anspore til aktivt samarbejde mellem de berørte parter, for at vise, at det 
er muligt at udvikle et sådant instrument, og for at fremsætte specifikke anbefalinger med 
henblik herpå. 

Ordføreren vil argumentere for, at foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling, selv 
om bekæmpelse af racisme og afskaffelse af forskelsbehandling er afgørende for, at der kan 
skabes et rummeligt samfund, ikke er nok til at fremme den sociale integration af romaer, 
fordi den socioøkonomiske udstødelse af romaer ikke udelukkende skyldes racisme og 
forskelsbehandling, men også flere historisk-økonomiske faktorer. En strategi på EU-plan, der 
tager sigte på at bringe uværdige levevilkår til ophør, skal derfor ikke være fokuseret på at 
udrydde fattigdom som sådan, men på at udrydde en særlig form for fattigdom, nemlig den, 
der rammer den geografisk koncentrerede underklasse i landdistrikter og forstæder efter 
omstillingen, og som størstedelen af EU's romabefolkning er direkte ramt eller indirekte truet 
af. Set ud fra det synspunkt skal der lægges mindst lige så meget vægt på anden- og 
tredjegenerationsmenneskerettigheder – f.eks. retten til arbejde, bolig, sundhedspleje og 
uddannelse – som på førstegenerationsrettigheder, dvs. individuelle rettigheder, med et lige så 
fast retsgrundlag.

Formålet med betænkningen er altså hverken at understrege eller analysere det komplekse 
fænomen, som etnisk begrundet forskelsbehandling af EU-borgere af romaafstamning er, eller 
at drøfte migrationsspørgsmål.

2. Baggrund – nedarvede afsavn og ghettoisering af fattigdom

Fattigdommen har i løbet af de sidste to årtier ændret sig dramatisk i Østeuropa, hvor
størstedelen af de europæiske romaer bor. Som følge af de store økonomiske omvæltninger 
efter kommunismens fald og omstruktureringen af de nationale økonomier blev de fleste 
romaer – sammen med deres ligestillede tilhørende flertallet – pludselig kastet ud af 
arbejdsmarkedet, og de begyndte gradvist at glide ud af samfundet. Som følge af at romaernes 
traditionelle samfund var gået i opløsning, og at de samtidig var hindret i social mobilitet, 
blev de samfundets mest udstødte undergruppe og derfor næsten fuldstændig isoleret fra de 
nationale økonomier1.

Der er således opstået et nyt og isoleret socialt lag, som er kendetegnet ved dyb fattigdom og 
manglende evne til at sikre eget underhold eller dække selv de mest basale behov. Det skal 
dog understreges, at dyb fattigdom på ingen måde er et spørgsmål om at være roma eller ej. 
Kun ca. en tredjedel af de fattigdomsramte østeuropæere er romaer og omvendt: Kun ca. en 
tredjedel af romaerne lever i dyb fattigdom. Det samme gælder de, der lever på eller nær et 
eksistensminimum: Den postkommunistiske underklasse i landdistrikter og forstæder består 
hverken udelukkende eller overvejende af romaer.

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava, Slovakiet, findes på: http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-
F203-1EE9-BE5BEB0F6A1D4179
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3. Nødvendigheden af og muligheden for en europæisk strategi for romaer

3.1. Økonomiske aspekter

3.1.1. Demografisk dynamik

Sammenlignet med flertalssamfund, der også er udstødt, er romabefolkningen kendetegnet 
ved noget særligt, hvis økonomiske betydning skal understreges, nemlig demografisk 
dynamik. Romabefolkningen og den øvrige befolkning er kendetegnet ved modsatrettede 
demografiske tendenser: I et hastigt aldrende flertalssamfund, stiger romaernes andel hurtigt. I 
Ungarn f.eks. udgør romaerne i dag – ifølge nogle skøn – ca. 6-8 % af den samlede 
befolkning, mens hver 5.-6. nyfødte barn er roma, og romaernes andel af den erhvervsaktive 
befolkning vil overstige 50 % inden 20501. Derfor skal det tages i betragtning, at andelen af 
romaer i den erhvervsaktive befolkning, som er grundlaget for det sociale sikringssystem, 
stiger støt, og at der på arbejdsmarkedet er et enormt potentiale til reintegration af den store 
arbejdsløse befolkning.

3.1.2. Integration er en økonomisk nødvendighed

Integration af romaer er en nødvendig investering og økonomisk rentabelt på lang sigt: I løbet 
af 20-30 år – når resultaterne af uddannelse også begynder at vise sig – er det faktisk billigere 
at integrere romabefolkningen end at opretholde dens uværdige socio-økonomiske vilkår. 
Hvis romaernes beskæftigelsesgrad kunne blive lige så høj som flertallets, ville den samlede 
beskæftigelse stige med 5-10 % alt efter romabefolkningens størrelse i landet. Den 
indflydelse, som det ville få på væksten i BNP, ville betyde, at de nationale økonomier ville 
vokse og dermed udløse en væsentlig forbedring af alle indikatorer, der bygger på BNP per 
capita.

Ifølge de mest gængse økonomiske modeller – f.eks. Verdensbankens2 – er stigende 
erhvervsfrekvens en forudsætning for økonomisk vækst, hvilket især kræver, at arbejdsløse i 
den erhvervsaktive alder kommer i arbejde. Andelen af romaer over 50 år er generelt lavere 
ind gennemsnittet for Europa, mens andelen af romaer under 30 år er langt højere. Derfor 
udgør romaerne en betydelig og stadig stigende procentdel af den ressource, der er nødvendig 
for at øge erhvervsfrekvensen, som – ifølge moderate skøn – kunne føre til, at de nationale 
BNP'er stiger med 4-6 %, hvilket f.eks. er mere end noget europæisk land bruger på national 
sikkerhed.

3.1.3. Omkostningerne ved ikke at integrere

Hvis medlemsstaterne ikke prioriterer økonomisk integration af romaer, går de glip af et stort 
finansielt aktiv og enorme sociale fordele. Tabene omfatter:

                                               
1 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest, findes på:
http://www.cemi.hu/data/uploadfile/hu_246/phpM2c9oh.Makro%20egyens%C3%BAly%20%C3%A9s%20gazd
as%C3%A1gi%20n%C3%B6veked%C3%A9s.pdf
2

DE LAAT, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion. Verdensbanken, findes på: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf
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o indirekte omkostninger i form af tabt BNP – som følge af social udstødelse vil arbejdsløse 
romaer ikke bidrage til nationalproduktet

o social bistand og sociale ydelser samt social- og sygesikring, som staten sikrer de fattige
o større sundhedsudgifter som følge af uværdige levevilkår og manglende forebyggelse
o spildte uddannelsesudgifter – udgifter til adskilte og/eller dårlige skoler, som ikke giver en 

god uddannelse, er spild af penge, og desuden er specialskoler dyrere i drift
o ekstra sikkerhedsudgifter på grund af højere kriminalitet som følge af social udstødelse og 

fattigdom
o administrative udgifter til overvågning af udbetaling af sociale ydelser1.

Kort sagt er det vigtigt at forstå, at social integration af romaer ikke blot er en moralsk 
forpligtelse, men også en økonomisk nødvendighed, og at integration af romaer ikke er vigtig, 
fordi den har et godgørende formål, men fordi den er i samtlige medlemsstaters store 
økonomiske interesse.

                                               
1 MARCINČIN A. and MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for 
diversity. Open Society Foundation, Bratislava, findes på:
http://www.romadecade.org/files/ftp/Publications/2_cost_of_non_inclusion.pdf


