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1. Betänkandets syfte och räckvidd

Syftet med betänkandet är att redogöra för behovet av att införa en EU-samordnad politik för 
att gynna integrationen av romska EU-medborgare och främja aktivt samarbete mellan 
berörda parter, visa på möjligheten att utveckla ett sådant styrmedel och lägga fram särskilda 
rekommendationer i detta syfte. 

Föredragandens argumentering är att det är väsentligt att bekämpa rasism och undanröja 
diskriminering när man bygger ett samhälle för alla, men att enbart åtgärder mot 
diskriminering inte är tillräckliga för att underlätta romernas sociala delaktighet, eftersom 
deras socioekonomiska utanförskap inte uteslutande definieras genom rasism eller 
diskriminering utan även genom att olika historiska och ekonomiska faktorer samverkar. 
Ett tillvägagångssätt på EU-nivå som syftar till att förbättra undermåliga levnadsvillkor måste 
därför koncentreras på att undanröja inte fattigdomen i sig, utan en särskild sorts fattigdom, 
det vill säga fattigdomen hos en geografiskt koncentrerad underklass, som efter 
en övergångsperiod uppstått på landsbygden eller i förorterna. Majoriteten av den romska 
befolkningen är direkt utsatt för eller hotas indirekt av denna fattigdom. På detta sätt kräver 
mänskliga rättigheter av andra och tredje graden – till exempel rätten till anställning, boende, 
hälso- och sjukvård och utbildning – minst lika mycket beaktande som första gradens 
rättigheter, det vill säga de personliga rättigheterna, och en lika stabil rättslig grund.

Detta betänkande är således varken avsett att understryka eller analysera de komplexa 
fenomenen i samband med etniskt grundad diskriminering mot romska EU-medborgare eller 
att diskutera migrationsfrågor.

2. Bakgrund – nedärvd utsatthet och fattigdomens gettoisering

Fattigdomens art har under de två senaste årtiondena förändrats dramatiskt i Östeuropa, där 
majoriteten av de europeiska romerna bor. På grund av de grundläggande ekonomiska 
omvälvningarna efter kommunismens sammanbrott och de nationella ekonomiernas 
omstrukturering hamnade de flesta romerna – tillsammans med andra personer med ursprung i 
majoriteterna – plötsligt utanför arbetsmarknaden och började gradvis fjärma sig från 
samhället. Romernas traditionella samfund upplöstes och de var samtidigt utestängda från 
social rörlighet, och därmed blev de den mest uteslutna undergruppen i samhället. Därför 
kopplades de nästan fullständigt bort från de nationella ekonomierna1.

På så sätt har det uppstått ett nytt och isolerat socialt skikt som kännetecknas av djup 
fattigdom och brist på förmåga att försörja sig och att tillfredsställa ens de mest 
grundläggande behoven. Men det är viktigt att betona att djup fattigdom inte alls är en romsk 
fråga. Endast ungefär en tredjedel av dem som drabbats av fattigdom i Östeuropa är romer, 
och endast ungefär en tredjedel av romerna lever i djup fattigdom. Förhållandet är liknande i 
fråga om dem som lever under eller nära existensminimum: Den postkommunistiska 
underklassen på landsbygden och i förorterna är varken uteslutande eller övervägande romsk.

                                               
1 UNDP 2002, The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava, Slovakien, tillgänglig på webbadressen 
http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-BE5BEB0F6A1D4179
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3. En europeisk strategi för romerna – en nödvändighet och en möjlighet

3.1. Ekonomiska följder

3.1.1. Dynamik i befolkningsutvecklingen

I jämförelse med de likaledes utestängda majoritetsgrupperna har den romska 
befolkningsgruppen ett särskilt kännetecken vars ekonomiska betydelse måste framhållas: 
dynamiken i befolkningsutvecklingen. De romska och icke-romska befolkningsgrupperna kan 
karaktäriseras med hjälp av omvända tendenser i befolkningsutvecklingen: Medan majoriteten 
av samhället hastigt åldras, ökar romernas andel snabbt. I exempelvis Ungern utgör romerna 
för närvarande uppskattningsvis 6–8 procent av den sammanlagda befolkningen, men enligt 
vissa uppskattningar är vart femte till sjätte nyfött barn romskt, och andelen romer inom den 
ekonomiskt aktiva befolkningen kommer att uppgå till mer än 50 procent 20501. Det är därför 
av vital betydelse att beakta att det å ena sidan sker en stadig ökning av andelen romer inom 
den aktiva befolkningen, som bär upp socialförsäkringssystemen, och att det å andra sidan 
ligger en enorm potential i att återintegrera den stora arbetslösa befolkningsgruppen på 
arbetsmarknaden.

3.1.2. Integration är en ekonomisk nödvändighet

Att integrera romerna är en nödvändig investering som ger ekonomiska vinster på lång sikt: 
Sett över en period på 20–30 år – när också resultaten av utbildningsinsatserna kommer att 
börja visa sig – är det faktiskt billigare att integrera den romska befolkningsgruppen än att 
upprätthålla dess undermåliga socioekonomiska villkor. Om sysselsättningsgraden bland 
romerna kunde höjas till den som råder bland majoriteten skulle den totala 
sysselsättningsgraden öka med 5–10 procent, beroende på andelen romer i respektive land. 
Med beaktande av följderna för tillväxten av BNP skulle de nationella ekonomierna själva 
växa, vilket skulle medföra en avsevärd förbättring för alla indikatorer som grundas på 
andelen av BNP per capita.

Enligt de flesta ekonomiska standardmodellerna – till exempel Världsbankens2 – är en ökande 
delaktighet på arbetsmarknaden oumbärlig för att underlätta ekonomisk tillväxt, och särskilt 
krävs delaktighet för dem som befinner sig i ekonomiskt aktiv ålder men är arbetslösa. 
Andelen romer som är över 50 år är allmänt lägre än genomsnittet i Europa, medan andelen 
romer under 30 år är mycket högre. Romerna omfattar därför en avsevärd och ständigt 
växande andel av de resurser som behövs för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden och 
skulle – enligt försiktiga uppskattningar – kunna utlösa 4–6 procents nationell BNP-tillväxt, 
vilket exempelvis är mer än vad något land i Europa betalar för sin nationella säkerhet.

                                               
1 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest, tillgänglig på 
webbadressen
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 (utg.) 2010 Economic costs of Roma exclusion. Världsbanken, tillgänglig på webbadressen 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf



PE449.022v02-00 4/4 DT\833435SV.doc

SV

3.1.3. Kostnaderna för fortsatt utanförskap

Genom att inte prioritera romernas ekonomiska delaktighet slösar således medlemsstaterna 
bort avsevärda summor, för att inte tala om samhällets bidrag. Förlusterna omfattar följande:

o De indirekta kostnaderna för förluster inom BNP – till följd av sitt sociala utanförskap kan 
romerna inte bidra till nationalprodukten.

o Socialt bistånd och socialbidrag samt den socialförsäkring och hälso- och 
sjukvårdsförsäkring som staten erbjuder de fattiga.

o Högre hälso- och sjukvårdskostnader på grund av undermåliga levnadsvillkor och brist på 
förebyggande åtgärder.

o Bortkastade utgifter för utbildning – kostnaderna för segregerade skolor eller skolor med 
låg standard som inte kan erbjuda kvalitetsutbildning är bortkastade pengar. Dessutom 
kräver skolor för särskilda behov högre anslag.

o Extra säkerhetskostnader till följd av den ökade brottslighet som förorsakas av socialt 
utanförskap och ekonomisk utsatthet.

o De administrativa kostnaderna för att övervaka flödet av sociala utgifter1.

Sammanfattningsvis är det viktigt att inse att romernas sociala delaktighet inte bara är en 
moralisk skyldighet utan också en ekonomisk nödvändighet, och en övergripande integrering 
av romerna är viktig inte på grund av någon sorts välgörenhetstänkande, utan den ligger i alla 
medlemsstaters strikt ekonomiska intresse.

                                               
1 Marcinčin A. och Marcinčinová Ľ. The Cost of Non-Inclusion – The key to integration is respect for diversity.
Open Society Foundation, Bratislava, tillgänglig på webbadressen
http://www.romadecade.org/files/ftp/Publications/2_cost_of_non_inclusion.pdf


