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Udvalget for Andragender

30.9.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 01521/2010 af Salomeea Romanescu, rumænsk statsborger, om 
den rumænske regerings eventuelle ændring af betegnelsen for den etniske 
gruppe "roma" til "tigan"

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at den rumænske regering er ved at forberede en ændring af betegnelsen 
for den etniske gruppe "roma" til "tigan". I henhold til andrageren er formålet at diskriminere 
denne gruppe ved at skabe en kategori af mindreværdige individer og knytte den sammen med 
et ord, som i rumænernes kollektive erindring forbindes med det slaveri, der eksisterede i 
landet fra 1385 til 1856, og deportationerne under anden verdenskrig.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18 marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011

I andragendet henvises der til et lovforslag fremsat af det liberaldemokratiske 
parlamentsmedlem, Silviu Prigoana. Begrundelsen for lovforslaget er, at det var nødvendigt at 
ændre betegnelsen for den etniske gruppe "roma" i Rumænien til "tigan" på grund af ligheden 
mellem landets navn ("Romania" på rumænsk) og betegnelsen for den pågældende gruppe 
("romi" på rumænsk). Det blev ligeledes påpeget, at betegnelsen "sigøjnere" ("tsigani" på 
rumænsk) er mere udbredt i landet. Lovforslaget blev godkendt af to af det rumænske 
parlaments udvalg (udvalget om menneskerettigheder og udvalget om ligestilling). 
Andrageren giver udtryk for bekymring over denne ændring, idet den med sikkerhed vil 
indebære diskriminering af romaerne.
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Kommissionens bemærkninger

Kommissionen er blevet informeret om, at det rumænske deputeretkammer den 9. februar 
forkastede det pågældende lovforslag. Den 5. april blev forslaget ligeledes forkastet af det 
rumænske senat og er dermed definitivt taget af bordet.

Konklusioner

Eftersom det lovforslag, som andrageren klager over, definitivt blev forkastet af det 
rumænske senat, har andragenet mistet sin betydning.    


