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BEGRUNDELSE – RESUMÉ AF FORHOLDENE OG KONKLUSIONER

Fremgangsmåde

Ordføreren fik i november 2019 til opgave at udarbejde en betænkning om gennemførelsen af 
de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til 
personer med romabaggrund i Europa.

Ordføreren har siden sin udnævnelse indsamlet information og har bl.a. baseret sig på 
følgende kilder:

– en konsekvensanalyse af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration, 
der er udarbejdet af Europa-Parlamentets Forskningstjeneste

– rapporter og undersøgelser foretaget af Europa-Kommissionen, Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder, andre relevante institutioner og 
civilsamfundsorganisationer

– udveksling af oplysninger med de relevante institutionelle aktører og civilsamfundet.

Resumé af forholdene og konklusioner

Romaerne er Europas største etniske mindretal. Ud af de anslåede i alt 10-12 millioner romaer 
i Europa bor ca. 6 millioner i EU, og de fleste af dem har statsborgerskab i et EU-land1. En 
betydelig del af romaerne i Europa lever under marginale forhold i både landdistrikter og 
byområder samt under meget dårlige socioøkonomiske vilkår. Den forskelsbehandling, 
sociale udstødelse og segregering, som romaerne står over for, er gensidigt forstærkende. De 
har begrænset adgang til uddannelse af høj kvalitet, problemer med at blive integreret på 
arbejdsmarkedet, romaer oplever en større risiko for arbejdsløshed, og usikre 
ansættelsesforhold mindsker mulighederne for at bekæmpe fattigdom og social inklusion 
gennem arbejdsmarkedet, der svarer til lavindkomstniveauer, og begrænset adgang til 
sundhedsydelser af høj kvalitet samt dårlige sundheds- og levevilkår. Disse omstændigheder 
fører til en højere dødelighed og en lavere forventet levetid samt større risiko for en for tidlig 
død forårsaget af kroniske og ikke-smitsomme sygdomme, herunder kræft, i forhold til ikke-
romaer2.

Ifølge den anden undersøgelse af mindretal i EU, der blev offentliggjort af EU's agentur for 
grundlæggende rettigheder i 2016, lever omkring 80 % af romaerne i de ni EU-medlemsstater 
med de største romabefolkninger under fattigdomsgrænsen; hver tredje roma bor i en bolig 
uden rindende vand; hvert tredje romabarn bor i en husstand, hvor en person gik sulten i 
seng mindst én gang i løbet den foregående måned; og 50 % af romaerne mellem seks og 24 
år var ikke under uddannelse. Denne tendens bekræftes i EU's agentur for grundlæggende 
rettigheders undersøgelse med titlen Roma and Travellers Survey 2019, som viser, at der i 
løbet af de seneste 12 måneder har været en dramatisk høj forekomst af personer og herunder 
børn, der mindst én gang i den seneste måned gik sulten i seng, og bemærker, at næsten 
halvdelen af alle romaer og gens du voyage (45 %) i de seks EU-medlemsstater i løbet af de 

1 Europa-Kommissionens website: Who are the Roma?
2 “Roma Education in Europe, Practices, policies and politics”, Maja Miskovic (editor), 2013.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/roma-integration-eu_en
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seneste 12 måneder følte sig diskrimineret på mindst et område, som var omfattet af 
undersøgelsen3.

På denne baggrund kan det konkluderes, at romaerne udsættes for forskelsbehandling og ulige 
adgang til offentlige tjenesteydelser4.

I 2011 opfordrede Europa-Kommissionen til, at der etableredes nationale strategier for 
romaernes integration (NRIS). For at sikre, at der er effektive politikker på plads i 
medlemsstaterne, foreslog Kommissionen, at de nationale strategier for romaernes integration 
blev udformet eller, hvor de allerede eksisterede, blev tilpasset med henblik på at opfylde 
EU's mål for romaernes integration med målrettede foranstaltninger og fik tilstrækkelige 
midler (nationale, fra EU og andre) til at levere dem. Den foreslog løsninger på de 
eksisterende hindringer for en mere effektiv anvendelse af EU-midler og lagde grunden til en 
overvågningsmekanisme.

EU-rammen for NRIS'erme tilskyndede medlemsstaterne (og udvidelseslandene) til at 
anlægge en samlet tilgang til romaernes integration, at mainstreame romaernes integration ved 
hjælp af politiske, retlige og finansielle instrumenter, at vedtage nationale strategier for 
romaernes integration og at oprette koordinerings-, hørings- og overvågningsmekanismer. Det 
overordnede mål for den nuværende EU-ramme for NRIS, der udløber i 2020, var at fremme 
ligebehandling af romaer og deres sociale og økonomiske integration i de europæiske 
samfund. Den fastsatte endvidere specifikke mål for romaernes integration med hensyn til 
romaers adgang til uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje og boliger, som medlemsstaterne 
blev opfordret til at tilslutte sig. Mere specifikt blev medlemsstaterne opfordret til at:

– sikre, at alle romabørn afslutter grundskolen

– lukke hullerne mellem romaer og ikke-romaer med hensyn til beskæftigelse

– lukke hullerne mellem romaer og ikke-romaer med hensyn til sundhedstilstand

– lukke hullerne mellem romaer og ikke-romaer med hensyn til adgangen til boliger og 
offentlige forsyningstjenester (vand, elektricitet).

På EU-plan oprettede Kommissionen koordinerings- og høringsstrukturer og -mekanismer, 
mobiliserede finansiering og iværksatte aktiviteter med henblik på at overvåge 
gennemførelsen af målene i EU-rammen. Kommissionen intensiverede sin dialog med 
medlemsstaterne om romaernes integration, navnlig ved i oktober 2012 at oprette netværket af 
nationale kontaktpunkter for integration af romaer med henblik på at diskutere løsninger på de 
identificerede udfordringer.

I 2013 blev EU-rammen for romaer styrket af en henstilling fra Rådet om foranstaltninger i 
medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne5. Der blev med denne henstilling sat 
større fokus på to horisontale områder, nemlig bekæmpelse af forskelsbehandling og 

3 EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Roma and Travellers Survey 2019, udvalgte nøgletal fra seks 
EU-medlemsstater, herunder Det Forenede Kongerige (udkast, der forventes offentliggjort i juli 2020).
4 EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Second European Union Minorities and Discrimination Survey 
Roma – Selected findings, 2016.
5Rådets henstilling af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af 
romaerne.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H1224(01)&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H1224(01)&from=en
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nedbringelse af fattigdom. Den indførte endvidere en årlig rapporteringsforpligtelse for 
medlemsstaterne fra og med 2016, der bidrager til udviklingen af et europæisk 
overvågningssystem. Rådets konklusioner fra december 2016 om fremskyndelse af processen 
for romaernes integration bekræftede medlemsstaternes tilsagn.

Evalueringsresultater fra den nuværende EU-romaramme banede vejen for et EU-direktiv om 
ligestilling og inklusion af personer med romabaggrund efter 2020.

Den nuværende EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020 
er en ramme i udvikling. Det faktum, at det blev oprettet, betragtes i sig selv som et godt 
resultat og udgjorde et vendepunkt for romasamfundene i Europa. Den satte social integration 
af personer med en romabaggrund højt på den europæiske politiske dagsorden og lagde pres 
på medlemsstaterne for at udvikle nationale strategier.

Den tilvejebringer i sin egenskab af et "blødt" politisk redskab imidlertid blot et skelet til 
politisk koordinering, høring og overvågning samt målrettede politiske anbefalinger til de 
nationale strategier for romaernes integration. Det er op til de nationale, regionale og lokale 
myndigheder at beslutte, om og hvordan de ønsker at omsætte henstillingerne til administrativ 
kapacitet og konkrete politiske tiltag.

Som følge heraf fremgår det af Kommissionens rapport om evalueringen af EU-rammen for 
de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020, at "effektiviteten med hensyn til 
at nå integrationsmålene for romaer vurderes som værende samlet set begrænset med 
betydelige forskelle mellem de enkelte områder og lande. Der er konstateret størst fremskridt 
på uddannelsesområdet (forbedringer inden for tidligt skolefrafald, førskoleundervisning og 
obligatorisk skolegang, men en forringelse inden for segregering). Der ses en forbedring i 
romaernes egen opfattelse af deres sundhedstilstand, men der er fortsat kun begrænset 
sygesikringsdækning. Der konstateres ingen forbedringer for så vidt angår adgang til 
beskæftigelse, og der ses endda en stigning i andelen af unge romaer, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er). Boligsituationen er fortsat vanskelig. Der 
konstateres en vis fremgang med hensyn til det generelle mål om at bekæmpe fattigdom. 
Sigøjnerhad og hadforbrydelser vækker stadig stor bekymring på trods af dokumentation for, 
at romaerne i et vist omfang udsættes for mindre forskelsbehandling, når de tilgår ydelser 
inden for bestemte områder6."

Antallet af skoleelever med romabaggrund, der forlod uddannelsessystemet mellem 2011 og 
2016, faldt i gennemsnit fra 87 % i 2011 til 68 % i 2016. Andelen af unge romaer, der forlader 
skolen tidligt, i forhold til andelen af unge i den brede befolkning, der forlader skolen tidligt i 
alle de lande, der deltog i undersøgelsen, er fortsat meget høj7.

I 2019 forlod 68 % af elever med romabaggrund stadig uddannelsessystemet før tid. Hertil 
kommer, at kun 18 % af romabørnenes fortsætter videre til et højere uddannelsesniveau, og at 
fraværsprocenten og andelen af romaer, der forlader skolen tidligt, stadig er betydeligt højere 

6 Europa-Kommissionen: Rapport om evalueringen af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes 
integration frem til 2020
7 A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion, s. 28, EU's Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder, 2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0785&from=EN
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end for andre kategorier af elever8.

Med hensyn til beskæftigelse er kløften mellem romaer og ikke-romaer betydelig, herunder 
forskellen i unge, der ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse 
(NEET). Beskæftigelsesfrekvensen for romaer er på ca. 40 % i de fleste medlemsstater, mens 
andelen af romaer, der ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse 
(NEET), i gennemsnit er steget fra 56 % til 63 % mellem 2011 og 20169.

Forskellene i boligforhold er fortsat betydelige, idet ca. 30 % af romaerne stadig bor uden 
vand i deres boliger, 36 % uden toilet, brusebad eller badeværelse10.

Der er mellem 2011 og 2016 kun sket få fremskridt med hensyn til andelen/antallet af romaer, 
der er dækket af sygeforsikring. Andelen af romaer, der er omfattet af den nationale 
sygesikring, er på 76 %, hvilket er betydeligt lavere end for ikke-romaer. 68 % af romaer 
vurderer deres sundhedstilstand som "god" eller "meget god". Mere end en fjerdedel af 
romaerne føler, at de er begrænsede i deres aktiviteter på grund af deres sundhed, og 22 % er 
langtidssyge eller har helbredsproblemer. Af EU-rammen for NRIS fremgår det, at den 
forventede levetid ved fødslen i EU er 76 år for mænd og 82 for kvinder. For romaer skønnes 
den at være 10 år lavere. Hertil kommer, at hvor børnedødeligheden i EU ligger på 4,3 pr. 
1 000 levendefødte, er der dokumentation for, at den er betydelig højere blandt 
romasamfundene.

Det er derfor opfattelsen, at den største svaghed ved den nuværende ramme er dens 
ikkebindende karakter. Det er en blød politik, som primært bygger på politisk vilje på alle 
myndighedsniveauer i medlemsstaterne til at gennemføre nationale strategier, herunder 
administrativ kapacitet og budgetter. Desværre har de fleste medlemsstater udviklet nationale 
strategier uden at afsætte tilstrækkelige budgetter til gennemførelsen11.

For at rette op på dette foreslår vi et EU-direktiv om ligestilling og inklusion af personer med 
romabaggrund efter 2020, der vil være en retsakt af bindende karakter for medlemsstaterne 
med hensyn til de mål for integration af romaer, der skal nås. Politisk støtte i en situation, 
hvor racisme mod forskellige minoritetsgrupper stiger kraftigt, er afgørende for inklusion af 
romaer. Der er behov for en større mobilisering af vigtige aktører, der undersøger 
mulighederne i forbindelse med de kommende EU-formandskaber, for at sikre politisk 
engagement i et potentielt direktiv efter 2020. Med en sådan tilgang vil der blive tildelt 
passende finansiering, og det kan føre til en mere vellykket gennemførelse af de nationale 
strategier eller handlingsplaner, navnlig på regionalt og lokalt plan. EU skal knytte sine 
politiske og finansielle prioriteter til direktivet. Når der fastlægges lokale og nationale 
budgetter, vil inddragelse af personer med romabaggrund være blandt prioriteterne. Der skal 
udvikles mere effektive og styrkede overvågnings- og tilsynsmekanismer, og Kommissionen 
og medlemsstaterne vil, hvis der foreligger et direktiv, sikre, at de tildelte midler anvendes 
korrekt og ikke misbruges.

Et andet kritikpunkt er anvendelsen af den fælles betegnelse "roma". Selv om rammen 

8 Report on National Roma Integration Strategies: Key Conclusions, Europa-Kommissionen, september 2019.
9 Report on the National Roma integration strategies: key conclusions, s. 3, Europa-Kommissionen, 2019.
10 Mid-term evaluation of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, final report”, 
s.41, Europa-Kommissionen, 2018.
11 Eurodiaconia: Towards a post 2020 EU Roma Inclusion Strategy, p.4.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_-_roma_integration_strategies_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eurodiaconia_policy_recommendations_post_2020_roma_strategy_0.pdf
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fremhævede, at der findes stor mangfoldighed under den brede paraplybetegnelse "romaer"12, 
så tager den ikke hensyn til mangfoldigheden i befolkningen med romabaggrund. Betegnelsen 
roma eller dobbeltbetegnelsen sintier og romaer, som anvendes i EU's politikker og 
diskussioner, afspejler ikke denne minoritetgruppes heterogenitet, hvorfor andre personer med 
romabaggrund som f.eks. kalè, manouches, lovari, rissende, boyash, domare, kalderash, 
romanichels og sinti føler sig udelukket eller ikke omfattet. Romaerne er en af grupperne af 
mennesker med romabaggrund i Europa. Anvendelse af betegnelsen for én gruppe til at 
beskrive andre grupper i politikker og drøftelser i EU kritiseres ofte af disse samfunds 
medlemmer.

På dette grundlag bør politikken efter 2020 for ligestilling og inklusion af personer med 
romabaggrund tage hensyn til dette samfunds interne heterogenitet på prioriterede områder og 
sikre, at ingen lades i stikken, herunder personer uden den etniske baggrund, såsom ashkalier, 
égyptiens eller gens du voyage, men som stigmatiseres som sigøjnere. Desuden bør den 
betegnelse, der henviser til alle grupper, være personer med romabaggrund.

Den nuværende ramme mangler sammenhæng mellem prioriteterne. Tematiske områder som 
politisk deltagelse, romakunst og -kultur, romaernes sprog og historie bør nævnes 
udtrykkeligt i politikken efter 2020 som supplerende foranstaltninger til de fire vigtigste 
prioriterede områder, nemlig uddannelse, beskæftigelse, bolig og sundhed13.

For at opnå dette på en effektiv måde skal Kommissionen og medlemsstaterne bevæge sig 
væk fra den paternalistiske tilgang (top til bund), som hovedsageligt blev anvendt til at 
udvikle den nuværende ramme, og hen imod en ikke-paternalistisk tilgang. En bottom-up-
tilgang vil gøre det muligt for personer med romabaggrund at deltage mere effektivt i 
politikudformningen på alle niveauer: lokale og regionale aktører (NGO'er, aktivister, 
eksperter, medlemmer af lokalsamfundet osv.) skal inddrages i udviklingen, gennemførelsen 
og overvågningen af de offentlige politikker over for mennesker med romabaggrund efter 
2020. I betragtning af den ikke-paternalistiske tilgang vil EU's direktiv om ligestilling og 
integration af mennesker med romabaggrund efter 2020 blive udviklet på grundlag af mere 
pålidelige kvantitative og kvalitative data: de fremtidige strategier vil blive baseret på de 
senest tilgængelige oplysninger, da adgangen til flere romasamfund og de mange forskellige 
mulige løsninger til forbedring af romaernes situation vil være bredere end i 2011. Disse data 
skal danne grundlag for detaljerede og realistiske handlingsplaner med et realistisk og 
tilstrækkeligt forud fastlagt budget, som indgår i de nationale, regionale og lokale budgetter, 
alt efter behovets størrelse for social inddragelse af mennesker med romabaggrund.

God praksis i denne forbindelse er den statstraktat, der er underskrevet af delstaten Baden-
Württemberg med den tyske regionale sammenslutning af sinti og romaer. Der blev oprettet et 
fælles råd i 2014. Rådets medlemmer er repræsentanter for de tyske sinti- og romasamfund i 
Baden-Württemberg, men også repræsentanter for delstatsregeringen, statsparlamentet og 
kommunale sammenslutninger. Fokus for deres arbejde vil først og fremmest være fremme af 

12 Betegnelsen roma omfatter forskellige grupper, herunder romaer, sigøjnere, gens du voyage, manoucher, 
ashkalier, sinti og boyash. Roma er en betegnelse, der er almindeligt anvendt i EU's politikdokumenter og 
drøftelser.
13 Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the Post-2020 Future, Open 
Society Institute, Anna Mirga-Kruszelnicka, marts 2017, s.5.
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uddannelse for sinti og romaer og fremme af deres kultur14.

Med hensyn til målene for direktivet efter 2020 og NRIS'erne bør fokus ikke primært være på 
marginaliserede romabefolkninger. Det anbefales i stedet at øge investeringerne i og styrkelse 
af unge romaer og kvinder og børn (især unge i grundskolen, som har svært ved at gå i skole 
på grund af deres familiers økonomisk og socialt vanskelige situation) og lægge større vægt 
på romafolkenes mobilitet inden for EU.

Den i første omgang manglende indsats imod romafjendtlighed i den nuværende ramme 
resulterede i en modvilje mod at medtage udtrykkelige foranstaltninger rettet mod 
forskelsbehandling og navnlig romafjendtlighed i de nationale strategier.

Agenturet for Grundlæggende Rettigheder konstaterede i sin undersøgelse fra 2019 om 
romaer og gens du voyage, at næsten halvdelen af roma- og gens du voyage-respondenterne 
(44 %) havde været udsat for hadmotiveret chikane i de 12 måneder, der gik forud for 
undersøgelsen15. Som eksempler herpå konkluderede forskningsteamet fra Leipzig 
Universitet, at den massive romafjendtlighed ofte bliver glemt: 60 % af tyskerne var enige i 
udsagnet om, at sinti og romaer er tilbøjelige til at begå kriminalitet, og 49,2 % vil forbyde 
dem adgang til bycentrummer16. Romaer blev ovenikøbet i forbindelse med coronavirus gjort 
til syndebukke for spredning af virus. Dette var tilfældet i de østeuropæiske lande17. 
Bekæmpelsen af romafjendtlighed, der er den særlige form for racisme over for personer med 
romabaggrund, skal derfor tackles på tværs af nøgleområderne i den næste EU-politik for 
efter 2020. Der bør udvikles forebyggende og reaktive foranstaltninger, som skal indgå i 
romarelaterede politikker efter 2020. Medlemsstaterne skal officielt anerkende 
romafjendtlighed som en særlig form for racisme mod personer med romabaggrund, og de 
skal træffe særlige foranstaltninger mod dette fænomen på ethvert niveau, hvor det finder 
sted.

14 Studie zur aktuellen Bildungssituation deutscher Sinti und Roma 2011.
15 Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Roma and Travellers Survey 2019, udvalgte 
nøgletal fra seks EU-medlemsstater, herunder Det Forenede Kongerige (udkast, der forventes offentliggjort i juli 
2020).
16 Leipzig Authoritarianism Study 2018: Nearly one in three Germans support xenophobic views.
17 Coronavirus: NGOs warn against Roma exclusion from EU crisis response.

https://www.sinti-roma.com/studie-bildungssituation/
https://www.uni-leipzig.de/en/newsdetail/artikel/leipzig-authoritarianism-study-2018-nearly-one-in-three-germans-support-xenophobic-views-2018-11-29/
http://www.errc.org/news/coronavirus-ngos-warn-against-roma-exclusion-from-eu-crisis-response
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af 
negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa
(2020/2011(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om den Europæiske Union (TEU), traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder,

– der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder, den europæiske socialpagt, rammekonventionen om 
beskyttelse af nationale mindretal samt rapporter og henstillinger fra Europarådets 
menneskerettighedskommissær, Den Europæiske Kommission mod Racisme og 
Intolerance (ECRI) og andre af Europarådets mekanismer, der henviser til 
verdenserklæringen om menneskerettighederne og FN-traktater på 
menneskerettighedsområdet, herunder den internationale konvention om borgerlige og 
politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og 
kulturelle rettigheder, den internationale konvention om afskaffelse af alle former for 
racediskrimination, konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 
kvinder og konventionen om barnets rettigheder,

– der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse18,

– der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv19,

– der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om 
bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved 
hjælp af straffelovgivningen20,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. 
september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer21,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. april 2011 med titlen "En EU-ramme 
for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020" (COM(2011)0173) 
og til de efterfølgende gennemførelses- og evalueringsrapporter,

– der henviser til Rådets henstilling af 9. december 2013 om foranstaltninger i 

18 EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
19 EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
20 EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.
21 EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13.
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medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne22 og til Rådets konklusioner af 8. 
december 2016 om fremskyndelse af processen med romaernes integration og af 13. 
oktober 2016 om Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 14/2016,

– der henviser til Europa-Parlamentets betænkninger fra 2010 om EU's strategi for 
integration af romaer og betænkningen om kønsaspekter i forbindelse med EU-rammen 
for de nationale strategier for romaernes integration fra 2013,

– der henviser til sin beslutning af 15. april 2015 i anledning af den internationale 
romadag – romahad i Europa og EU's anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på 
romaerne under Anden Verdenskrig23,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2017 om aspekter vedrørende 
grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af 
romafjendtlighed24,

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om situationen for de grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union i 201725,

– der henviser til sin beslutning af 12. februar 2019 om behovet for en styrket strategisk 
EU-ramme for de nationale strategier for romaernes inklusion for perioden efter 2020 
og for at intensivere bekæmpelsen af romafjendtlighed26,

– der henviser til sin beslutning af 7. februar 2018 om beskyttelse og ikkediskrimination 
af EU-borgere tilhørende mindretal i EU-medlemsstaterne27,

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2018 om mindre udviklede regioner i EU28,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2018 om stigningen i neofascistiske 
voldshandlinger i Europa29,

– der henviser til sin beslutning af 13. november 2018 om minimumsstandarder for 
mindretal i EU30,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. september 2019 om rapport om 
gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration 
(COM(2019)0406)31,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. december 2018 med titlen "Rapport 
om evalueringen af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration 

22 EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1.
23 EUT C 328 af 6.9.2016, s. 4.
24 EUT C 346 af 27.9.2018, s. 171.
25 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0032.
26 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0075.
27 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0032.
28 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0067.
29 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0428.
30 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0447.
31Europa-Kommissionen, Rapport om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration – 
2019.

https://ec.europa.eu/info/publications/report-implementation-national-roma-integration-strategies-2019_en
https://ec.europa.eu/info/publications/report-implementation-national-roma-integration-strategies-2019_en
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frem til 2020" (COM(2018)0785)32,

– der henviser til traktatbrudssagerne om manglende overensstemmelse med direktiv 
2000/43/EF om ligebehandling af alle uanset race – forskelsbehandling af romabørn i 
uddannelsessystemet (traktatbrudssag nr. 20142174, 20152025 og 20152206),

– der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om 
romakvinders situation (SOC/585-EESC-2018),

– der henviser til Poznan-erklæringen fra partnerne på Vestbalkan om integration af 
romaer i EU's udvidelsesproces,

– der henviser til Den Europæiske Unions anden undersøgelse om mindretal og 
forskelsbehandling (EU-MIDIS II) udarbejdet af Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder (FRA),

– der henviser til generel henstilling nr. 13 fra Den Europæiske Kommission mod 
Racisme og Intolerance (ECRI),

– der henviser til FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling,

– der henviser til Verdensbankens fattigdomskort fra 2016, der klart identificerer de mest 
tilbagestående regioner i Europa,

– der henviser til de relevante rapporter og henstillinger fra forskningsinstitutioner og 
romacivilsamfundsorganisationer og romavenlige civilsamfundsorganisationer, 
herunder græsrods-NGO'er for romaer,

– der henviser til de europæiske borgerinitiativer "Minority SafePack Initiative" og 
"Samhørighedspolitik til fremme af regionerne og de regionale kulturers 
bæredygtighed",

– der henviser til forretningsordenens artikel 54 og til artikel 1, stk. 1, litra e), i og bilag 3 
til afgørelse truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002 om proceduren for 
tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A9-0147/2020),

A. der henviser til, at romaerne er Europas største etniske mindretal;

B. der henviser til, at den nuværende ramme fremhævede, at der findes stor mangfoldighed 
under den brede paraplybetegnelse "romaer"; der henviser til, at den ikke tog hensyn til 
mangfoldigheden i romabefolkningen; der henviser til, at betegnelsen roma eller 

32Europa-Kommissionen, Mid-term evaluation of the EU framework for NRIS.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/mid-term-evaluation-eu-framework-nris_en
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dobbeltbetegnelsen sintier og romaer blev anvendt i en tid, hvor beslutningstagerne traf 
afgørelse om romapolitikker uden reel inddragelse af romasamfundene, og at disse 
samfund derfor følte sig fremmedgjorte, og der henviser til, at denne definition, som 
anvendes i EU's politikker og drøftelser, ikke afspejler romasamfundets 
forskelligartethed og derfor ofte kritiseres af dem;

C. der henviser til, at mangfoldigheden blandt romaer skal afspejles langt bedre i det 
lovgivningsmæssige forslag om lighed for og inklusion og inddragelse af romaer for 
perioden efter 2020; der henviser til, at betegnelsen "romaer" omfatter mennesker med 
roma-, kalè-, manouche-, lovari-, rissende-, boyash-, domare-, kalderash-, romanichal-  
og sintibaggrund; der henviser til, at den nye definition, romaer, bedre omfatter selv 
dem, der stigmatiseres som sigøjnere uden at have en tilsvarende etnisk baggrund, 
såsom egyptere, ashkalier eller omrejsende;

D. der henviser til, at en betydelig del af romaerne i Europa lever under ekstremt usikre 
forhold i både landdistrikter og byområder og under meget dårlige socioøkonomiske 
vilkår33; der henviser til, at de fleste romaer fratages deres grundlæggende 
menneskerettigheder på alle områder i livet;

E. der henviser til, at 61 % af EU-borgerne ifølge EU MIDIS II mener, at 
forskelsbehandlingen af romaer er udbredt i deres land; der henviser til, at der fortsat 
finder dybt rodfæstet, vedvarende og strukturel og ofte institutionel og statslig 
romafjendtlighed sted på alle niveauer i det europæiske samfund, og at det kommer til 
udtryk dagligt, hvilket er anerkendt som en væsentlig hindring for, at romaer kan nå 
deres fulde potentiale som EU-borgere og fuldt ud nyde godt af de grundlæggende 
rettigheder, social inklusion og lighed inden for alle områder af livet, herunder bolig, 
uddannelse, sundhedspleje og beskæftigelse;

F. der henviser til, at romaer fortsat i voksende omfang udsættes for hadefuld tale, navnlig 
i det offentlige rum og på de sociale medier og fra offentlige personers, politikeres og 
embedsmænds side;  der henviser til, at de også lider under politivold, herunder 
kollektiv afstraffelse, racemæssig profilering og segregering på bolig- og skoleområdet; 
der henviser til, at der er behov for særlige foranstaltninger for at bekæmpe dette 
fænomen; der henviser til, at mangler i overholdelsen af retsstatsprincippet inden for 
strafferet fører til et utilstrækkeligt beskyttelsesniveau og utilstrækkelig adgang til 
domstolsprøvelse for ofre for politivold, og at ofrene ofte retsforfølges af de statslige 
myndigheder;

G. der henviser til, at bekæmpelsen af romafjendtlighed gennem den eksisterende 
lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling ikke er tilstrækkelig; der henviser til, 
at EU's medlemsstater bør udvise beslutsomhed med hensyn til at bryde den onde cirkel 
med romafjendtlighed, navnlig i forbindelse med romaernes forhold til de lokale, 
regionale og nationale administrative myndigheder, og med hensyn til at sikre 
ligestilling og ikkeforskelsbehandling af deres romaborgere og sikre, at de til fulde kan 
nyde godt af deres grundlæggende menneskerettigheder;

H. der henviser til, at racisme mod romaer har ført til vold og drab; der henviser til, at 

33 FRA, Den Europæiske Unions anden undersøgelse af mindretal og forskelsbehandling, romaer – udvalgte 
resultater, 2016.

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_da.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_da.pdf
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omfanget af hadmotiveret chikane og hadforbrydelser fortsat er meget stort over for 
romaer, og at størstedelen af de hadmotiverede hændelser ikke indberettes;

I. der henviser til, at omkring 80 % af romaerne i de ni EU-medlemsstater med de største 
romabefolkninger lever under deres lands fattigdomsgrænse ifølge EU MIDIS II fra 
2016; der henviser til, at fattigdom både er et resultat af og en drivkraft for 
romafjendtlighed og udstødelse inden for uddannelses-, beskæftigelses-, sundheds- og 
boligområdet; der henviser til, at et vigtigt mål for Europa 2020-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst var at fjerne risikoen for fattigdom for 20 
millioner mennesker, herunder romaer; der henviser til, at antallet af personer, som er 
truet af fattigdom eller social udstødelse, faldt med 3,1 millioner mellem 2008 og 2017, 
men at EU er langt fra sit Europa 2020-mål om at reducere dette tal med 20 millioner 
inden 2020;

J. der henviser til, at hver tredje person med romabaggrund bor i en bolig uden postevand, 
og én ud af ti bor i en bolig uden elektricitet; der henviser til, at kun lidt over halvdelen 
har et indendørs skylletoilet eller brusebad, og at 78 % af romaerne lever i overfyldte 
boliger; der henviser til, at et stort antal romaer stadig lever i uformelle, uhygiejniske og 
ureglementerede bebyggelser under elendige leveforhold; der henviser til, at mange ikke 
er i besiddelse af identifikationsdokumenter og ikke har en sygeforsikring34;

K. der henviser til at 43 % af romaerne forskelsbehandles, når de forsøger at købe eller leje 
en bolig, og at de ikke er tilstrækkeligt orienteret om deres rettigheder hvad 
ligebehandling angår; der henviser til, at regulering af ejendomsrettigheder, hvor det er 
muligt, navnlig i uformelle sammenhænge, bør styrkes; der henviser til, at afskaffelsen 
af uformelle sammenhænge (udsættelser) bør ledsages af passende 
ledsageforanstaltninger, herunder tilbud om en alternativ bolig; der henviser til, at der 
ikke er truffet nogen retlige eller politiske foranstaltninger mod medlemsstaterne til at 
sætte en stopper for den boligmæssige segregering og tvangsudsættelser og sikre adgang 
til boliger af høj kvalitet; der henviser til, at ringe adgang til boliger og offentlig 
forsyning, såsom rent drikkevand og sanitære faciliteter, har en negativ indvirkning på 
uddannelse, beskæftigelse og sundhed, og at det generelt påvirker den sociale inklusion 
negativt;

L. der henviser til, at romaernes forventede levetid og sundhedstilstand stadig er betydeligt 
ringere end for ikkeromaer i alle europæiske lande; der henviser til, at den forventede 
levetid ved fødslen i EU er 76 år for mænd og 82 år for kvinder, og at den for romaer 
anslås at være ti år lavere; der henviser til, at spædbørnsdødeligheden i EU ligger på 4,3 
pr. 1 000 levendefødte, men at der er dokumentation for, at den er betydelig højere 
blandt romasamfundene;

M. der henviser til, at mange romaer lider under en ekstremt høj grad af analfabetisme og 
forlader uddannelsessystemet tidligt; der henviser til, at kun ét ud af to romabørn går i 
børnehaveklasse eller børnehave, og en meget lille andel fortsætter i skole efter den 
obligatoriske skolegang; der henviser til, at 50 % af romaerne i alderen fra seks til 24 år 
ikke er under uddannelse; der henviser til, at kun 21 % af romakvinder og 25 % af 
romamænd i alderen 16-24 år har afsluttet en uddannelse på sekundærtrinnet (ISCED3) 

34 FRA, Den Europæiske Unions anden undersøgelse af mindretal og forskelsbehandling, romaer – udvalgte 
resultater, 2016.
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eller højere; der henviser til, at 68 % af romabørn i 2019 forlod uddannelsessystemet 
tidligt på trods af målet om 10 % i den tidligere romaramme og Europa 2020-strategien; 
der henviser til, at kun 18 % af romabørnene fortsatte videre til et højere 
uddannelsesniveau, og at fraværsprocenten for romaelever og andelen af romaelever, 
der forlod skolen tidligt, var betydeligt højere end for andre kategorier af elever; der 
henviser til, at den diskriminerende fejldiagnose af mange romabørn, der fastlægger, at 
de har særlige undervisningsbehov, fører til, at et uforholdsmæssigt stort antal romabørn 
går i skole for børn med handicap, hvilket adskiller dem fra det almindelige skolesystem 
og giver dem en uddannelse af ringere kvalitet; der henviser til, at direkte og indirekte 
segregering af romabørn er et fænomen, som stadig praktiseres af medlemsstaterne;

N. der henviser til, at romaer udsættes for forskelsbehandling i forbindelse med adgang til 
beskæftigelsesinitiativer såsom ungdomsgarantien, og at de offentlige 
arbejdsformidlinger ofte mangler kapacitet til at nå dem eller udøver indirekte 
forskelsbehandling; der henviser til, at andelen af romaer i alderen 20-64 år i lønnet 
beskæftigelse med 43 % var et godt stykke under EU-gennemsnittet på 70 % i 2015, at 
situationen for unge er væsentligt forværret, idet 63 % af romaerne i alderen 16-24 år 
ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET), sammenlignet med EU-
gennemsnittet på 12 %, og at resultaterne viser en betydelig kønsskævhed, idet 72 % af 
unge romakvinder ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, sammenlignet med 
55 % af unge romamænd; der henviser til, at 43 % af alle romamænd og 22 % af alle 
romakvinder er i en eller anden form for lønnet beskæftigelse; der henviser til, at 
vedtagelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder har sat fokus på alles 
grundlæggende ret til at arbejde og styrkelsen af de sociale rettigheder, hvilket har haft 
en positiv indvirkning på livene for mennesker, der tilhører marginaliserede grupper, 
som f.eks. romaer; der henviser til, at mange af de romaer, som lever på grænsen til 
ekstrem fattigdom, tvinges af denne situation til at acceptere job med løn, der ligger 
langt under mindstelønnen, mens andre er tvunget til at overleve ved at udføre 
uformelle aktiviteter, som f.eks. indsamling af metalaffald og plastikflasker, hvilket i 
høj grad øger risikoen for udnyttelse af disse mennesker;

O. der henviser til, at ekspertrapporter og Kommissionens rapport fra 2019 om 
gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration erkender, at 
succesfaktorer omfatter intersektionelle, tværsektorielle og integrerede tilgange til 
håndtering af forskelsbehandling og flerdimensionel udstødelse, og at romakvinder, 
LGBT-romaer og romaer med handicap udsættes for intersektionalitet; der henviser til, 
at det i rapporten nævnes blandt prioriteterne, at der er behov for at støtte romaernes 
adgang til domstolsprøvelse med fokus på ofre for intersektionalitet og styrke 
ligestillingsorganernes kapacitet til at bekæmpe forskelsbehandling af romaer;

P. der henviser til, at romakvinder er særlig berørt hvad angår kvinders rettigheder og ofte 
udsættes for alvorligere former for verbal, fysisk, psykisk og racemæssig chikane og 
etnisk adskillelse i sundhedsfaciliteter for mødre; der henviser til, at romakvinder 
anbringes i adskilte rum med adskilte badeværelser og spisefaciliteter; der henviser til, 
at romakvinder i visse medlemsstater har været udsat for systematisk tvangssterilisation 
og ikke har kunnet opnå passende kompensation, herunder erstatning, for de deraf 
følgende krænkelser af deres menneskerettigheder; 

Q. der henviser til, at miljømæssig uretfærdighed ofte er forbundet med sundhedsrisici og 
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negative konsekvenser for romaer, og der henviser til, at de i uforholdsmæssig grad 
påvirkes af miljøbyrder, har ringere adgang til miljøressourcer og -tjenester og 
forskelsbehandles i forbindelse med deres ret til information, deltagelse i 
beslutningstagning og adgang til domstolsprøvelse om miljøspørgsmål;

R.  der henviser til, at oprettelsen af den første europæiske ramme for de nationale 
strategier for romaernes integration satte behovet for at forbedre romaernes situation på 
den europæiske politiske dagsorden, skabte afgørende institutionelle strukturer og 
netværk og lagde pres på medlemsstaterne for at udarbejde nationale strategier til at 
afhjælpe deres mangler; der henviser til, at det på grundlag af resultaterne af 
evalueringen af den nuværende EU-ramme er af afgørende betydning, at de nationale 
strategier for inklusion af romaer, der er styret af et forslag efter 2020, videreføres og 
forbedres, idet medlemsstaterne skal opfordres til at styrke deres overholdelse, og 
anvendelsen af mere bindende mål skal fremmes for at øge engagementet og 
ansvarligheden; der henviser til, at en bedre gennemførelse af de nationale strategier 
kræver, at sådanne strategier integreres i de nationale, regionale og lokale 
sektorpolitikker, og en mere effektiv anvendelse af EU's finansiering, navnlig i 
forbindelse med langsigtede integrationsprojekter;

S. der henviser til, at der er behov for et lovgivningsmæssigt forslag om romaers 
ligestilling, inklusion og deltagelse og bekæmpelse af romafjendtlighed, som bør 
udvikles på grundlag af mere realistiske kvantitativt og kvalitativt opdelte data, der 
indsamles med støtte fra romacivilsamfundsorganisationer (ÆF 87), herunder på lokalt 
niveau;

T. der henviser til, at romakulturen udgør en del af Europas kultur og værdier, og at 
romaerne har bidraget til EU's kulturelle rigdom, mangfoldighed, økonomi og fælles 
historie (ÆF 89); der henviser til, at beskyttelse og styrkelse af kulturarven i forhold til 
nationale mindretal i medlemsstaterne spiller en afgørende rolle for social samhørighed;

U. der henviser til, at medlemsstaterne er ansvarlige for udviklingen og den effektive 
gennemførelse af de nationale strategier for inklusion af romaer i overensstemmelse 
med nærhedsprincippet; der henviser til, at der på medlemsstaternes lokale, regionale og 
nationale budgetter bør afsættes tilstrækkelige midler til gennemførelse af de nationale 
strategier for inklusion af personer med romabaggrund efter 2020, og at disse midler bør 
suppleres med EU-midler; der henviser til, at der bør udvikles effektive og styrkede 
overvågnings-, tilsyns- og sanktionsmekanismer; der henviser til, at EU og dets 
medlemsstater skal sikre, at midlerne bevilges til mål og projekter, der har den størst 
mulige langsigtede indvirkning på romaernes situation, og at de anvendes korrekt og 
ikke misbruges;

V. der henviser til, at omkring halvdelen af romaerne i Europa lever uden for Den 
Europæiske Union; der henviser til, at deres situation fortsat er særlig problematisk i de 
fleste kandidatlande, potentielle kandidatlande og naboskabslande; der henviser til, at 
Den Europæiske Union kan have en stærk indflydelse på deres situation gennem 
tiltrædelsesforhandlingerne og ved at stille økonomisk bistand til rådighed;

W. der henviser til, at lige deltagelse og styrkelse af romaer i den politiske 
beslutningsproces på alle niveauer bør sikres bedre: lokale, regionale, nationale og 
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europæiske aktører (NGO'er, aktivister, eksperter, medlemmer af lokalsamfundet osv.) 
bør i høj grad inddrages i udviklingen, gennemførelsen og overvågningen af de 
offentlige politikker over for personer med romabaggrund efter 2020;

X. der henviser til, at de fleste af de ugunstigt stillede samfundsgrupper med romabaggrund 
ofte lades i stikken og udelukkes fra fordelene ved de nationale inklusionsprogrammer 
som følge af begrænsninger i de kortlægningsmetoder, der anvendes til at identificere de 
mest trængende samfundsgrupper; der henviser til, at de analyser, der foretages ved 
udformningen af programinterventionerne, bør være rettet mod det præcise geografiske 
område og antallet af familier og personer, der oplever samfundsøkonomisk udstødelse;

Y. der henviser til, at målene for integration af romaer bør bringes i overensstemmelse med 
EU's horisontale mål, navnlig med genopretningsplanen, den nye flerårige finansielle 
ramme for 2021-2027, den europæiske grønne pagt, den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, det europæiske semester, FN's 2030-verdensmål for bæredygtig udvikling, 
den nye fælles landbrugspolitik, Fonden for Retfærdig Omstilling, den nye dagsorden 
for færdigheder i Europa, den europæiske digitale strategi og SMV-strategien for et 
bæredygtigt og digitalt Europa; der henviser til, at politisk støtte er en central 
forudsætning for inklusion af romaer; der henviser til, at der er behov for en større 
mobilisering af vigtige aktører på alle niveauer, bl.a. i Rådet, for at sikre politisk 
engagement og ansvarlighed fra medlemsstaternes side;

Z. der henviser til, at der har været romafjendtlighed i vores samfund i århundreder, og at 
denne fjendtlighed manifesterede sig i sin mest grusomme form under holocaust, hvor et 
anslået antal på 500 000 personer med romabaggrund blev udryddet; der henviser til, at 
romafjendtlighed førte til næsten 500 års slaveri for romaer på det nuværende 
Rumæniens territorium; der henviser til, at personer med romabaggrund på grund af 
århundreders forskelsbehandling og social udstødelse ikke effektivt og i væsentlig grad 
har haft mulighed for at drage fordel af den vedvarende samfundsøkonomiske udvikling 
i vore samfund; der henviser til, at de blev ladt i stikken, og at der derfor kan 
konstateres voksende ulighed mellem romaer og den almindelige befolkning;  

AA. der henviser til, at covid-19-krisen har vist, at situationen for marginaliserede 
samfundsgrupper med romabaggrund i overfyldte områder og bosættelser er blevet 
forværret, at racisme, diskrimination, udstødelse, politivold mod romaer og 
romafjendtlighed breder sig (idet de romafjendtlige holdninger har deres udspring i en 
mistanke om, at romaerne spreder denne virussygdom), og at romaer, fordi de har 
begrænset adgang til passende sundhedspleje, drikkevand, ordentlige sanitære forhold 
og fødevarer, er mere udsatte for at blive smittet med covid-19; der henviser til, at 
covid-19-krisen derfor har vist med al ønskelig tydelighed, at der er et presserende 
behov for, at EU og medlemsstaterne satser på inklusion af romaer; der henviser til, at 
medlemsstaterne bør yde nødhjælp og lægehjælp for at begrænse spredningen af 
virusset, og at de økonomiske og sociale konsekvenser af covid-19-krisen truer med at 
få de værste konsekvenser for romabefolkningen og uddybe de eksisterende uligheder 
på alle de prioriterede områder med hensyn til inklusion af romaer;

EU-lovgivningsforslag om ligestilling, inklusion og deltagelse for romaer og bekæmpelse af 
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romafjendtlighed; EU's forslag med en strategi for tiden efter 2020, prioriteter og 
tilstrækkelige midler

1. noterer sig, at romaer er genstand for vedholdende romafjendlighed – en særlig form for 
racisme – som fører til den højeste grad af fattigdom og social udstødelse; beklager, at 
den generelle situation for romaerne i EU ikke er forbedret trods den vedvarende 
samfundsøkonomiske udvikling i EU og bestræbelserne på at sikre inklusion af romaer 
på både EU-plan og nationalt plan; henviser til, at dette ofte skyldes vedholdende 
romafjendtlighed og manglende politisk vilje; opfordrer derfor Kommissionen til at 
optræde som forbillede og indføre en politik for "roma-mainstreaming" med henblik på 
at integrere romabefolkningens synsvinkel i alle faser og niveauer af de almindelige 
politikker, programmer og projekter, men uden at udelukke den målrettede tilgang, og 
forhindre forskelsbehandling i EU's politik generelt og fremme en positiv 
særbehandling og aktiv kontakt til romaer; opfordrer medlemsstaterne til også at følge 
denne vej og skabe politikker, der bidrager til en aktiv inklusion af personer med 
romabaggrund i vore samfund;

2. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag om ligestilling, 
inklusion og deltagelse for romaer og bekæmpelse af romafjendtlighed på grundlag af 
en grundig konsekvensanalyse og i systematiske høringer af romaer, (pro-)roma-
eksperter og ngo'er fra nationalt og regionalt niveau og navnlig fra græsrodsniveau samt 
andre interesserede parter såsom Europarådet og FRA; mener, at dette forslag kunne 
baseres på artikel 19, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde som 
en passende foranstaltning til bekæmpelse af forskelsbehandling på grundlag af 
romabefolkningens etniske oprindelse; opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til 
den interne mangfoldighed i romasamfundet inden for de prioriterede områder i 
forslaget om tiden efter 2020, således at det sikres, at ingen lades i stikken, og opfordrer 
indtrængende Kommissionen til at anvende betegnelsen "personer med romabaggrund", 
når der henvises til grupper af romaer i EU's politikker og drøftelser om tiden efter 
2020; bemærker, at romaers lige deltagelse på alle områder af det offentlige liv, deres 
politiske deltagelse og sprog, kunst, kultur og historie bør nævnes udtrykkeligt i EU-
forslaget om romaer i tiden efter 2020, som supplerende foranstaltninger til de fire 
vigtigste prioriterede områder, nemlig uddannelse, beskæftigelse, boliger og 
sundhedspleje;

3. er af den opfattelse, at hovedformålet med forslaget skal være at opnå væsentlige 
positive virkninger; mener, at forslaget bør kombinere de samfundsøkonomiske 
aspekter med en rettighedsbaseret tilgang, herunder en plan om at eliminere uligheder 
med hensyn til boliger, sundhed, beskæftigelse og uddannelse; mener, at forslaget bør 
omfatte specifikke, sammenlignelige, opnåelige, bindende og tidsafgrænsede mål for at 
beskytte og forbedre inklusionen af romaer, herunder dem, der tilhører grupper, der 
udsættes for flere former for forskelsbehandling, såsom unge, kvinder og piger, LGBTI-
personer og personer med handicap, for at fremme inklusiv uddannelse, udvikling i den 
tidlige barndom og for at bekæmpe forskelsbehandling og segregation; mener, at 
forslaget bør prioritere en rettighedsbaseret strategi i betragtning af den kollektive og 
strukturelle karakter af forskelsbehandlingen af romaer; understreger, at 
Kommissionens forslag for tiden efter 2020 bør fokusere på bekæmpelse af fattigdom 
og romafjendtlighed, forbedring af levevilkårene og sundhedsforholdene og 
kombination af en målrettet og integreret tilgang;
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4. noterer sig, at det er nødvendigt med en helt anderledes tilgang for at gøre EU's 
fremtidige inklusionsproces for romaer vellykket og troværdig, idet man skal bevæge 
sig fra en paternalistisk til en ikke-paternalistisk tilgang, når der udvikles politikker til 
fordel for romaer; understreger, at den nationale indsats for at fremme inklusion af 
romaer bør fremskyndes i alle EU-medlemsstater; understreger imidlertid, at der bør 
fokuseres på lande med en betydelig romabefolkning, hvor en ineffektiv 
inklusionsproces i forhold til romaer giver makroøkonomiske udfordringer, øger de 
regionale forskelle og dermed hæmmer den sociale samhørighed i EU; understreger, at 
EU's støtte til disse lande bør afpasses efter de foreliggende udfordringer, og at der bør 
lægges større vægt på at sikre effektive politikker og foranstaltninger i disse lande; 
mener, at forslaget til en strategi for tiden efter 2020 også bør omfatte en ekstern 
komponent vedrørende kandidatlande og potentielle kandidatlande samt 
naboskabslande, hvorigennem EU vil kunne støtte disse lande i at udvikle omfattende 
langsigtede strategier for inklusion af romaer, og med det formål at yde finansiel støtte 
på områder som uddannelse, sundhed, boliger og beskæftigelse;

5. opfordrer Kommissionen til at styrke forbindelsen mellem EU's generelle finansielle og 
politiske instrumenter og de målsætninger for den samfundsøkonomiske udvikling og 
inklusion af romaer, der fremgår af Kommissionens retligt bindende forslag; opfordrer 
Kommissionen til at mobilisere midler til ligestilling, inklusion og deltagelse for romaer 
i den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og EU's genopretningsplan; insisterer i 
denne forbindelse på, at enheder, der udsætter romaer for en diskriminerende praksis 
eller træffer beslutninger eller gennemfører foranstaltninger med en sådan 
diskrimination til følge, ikke bør være berettiget til finansiering via Unionens budget; 
opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og udvidelseslandene til at tilpasse de 
eksisterende almindelige finansielle mekanismer og gøre dem fleksible med henblik på 
blandet anvendelse af midler i romasamfundene, idet adgang til information, opsøgende 
aktiviteter, kapacitetsopbygning, levering af teknisk bistand og garantier under 
processen for ansøgning om finansiering muliggøres; er af den opfattelse, at midler ofte 
anvendes mest effektivt på lokalt plan af lokale myndigheder og NGO'er, og opfordrer 
derfor Kommissionen til at øge de midler, der uddeles direkte til dem, og til at inddrage 
lokale romarepræsentanter i gennemførelsen; mener, at der bør skabes mulighed for 
mere fleksible krav om samfinansiering for at støtte romacivilsamfundsorganisationer 
og romavenlige civilsamfundsorganisationer, da mange NGO'er, især fra lokalt niveau, 
ikke har råd til selv at betale finansielle bidrag, hvilket stiller sig hindrende i vejen for, 
at NGO'er på græsrodsniveau får adgang til EU-midler; opfordrer Kommissionen til 
reelt at reagere på bekymringerne om, at der sker stadige indskrænkninger i råderummet 
for det uafhængige civilsamfund i visse medlemsstater; er foruroliget over, at udbruddet 
af coronavirus kan føre til nedskæringer i forhold til programmer til fremme af 
rettigheder og værdier i FFR for 2021-2027, hvilket vil have negative konsekvenser for 
de civilsamfundsorganisationer, der er forkæmpere for romasamfund, og således 
påvirke det opsøgende arbejde i forhold til romasamfund; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til effektivt at imødegå denne risiko;  

6. opfordrer medlemsstaterne til at supplere den finansielle støtte fra EU for at forbedre 
romaernes situation; opfordrer medlemsstaterne til at angive, hvilket 
finansieringsniveau der vil være nødvendigt for at gennemføre de foreslåede 
foranstaltninger til inklusion af romaer, og til at angive det beløb, der er til rådighed for 
sådanne foranstaltninger fra det nationale budget og fra EU-budgettet; 
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7. opfordrer medlemsstaterne til at integrere bedre kortlægningsmetoder i forhold til 
marginaliserede romasamfund og styrkede finansieringsmekanismer i deres regionale 
og lokale udviklingsstrukturer og således muliggøre mere målrettede investeringer i 
marginaliserede romasamfund og en bedre inddragelse af romasamfund i forbindelse 
med anvendelsen af midler med det formål at sikre, at de tildelte midler når frem til 
romaerne og bliver anvendt hensigtsmæssigt og ikke misbrugt;

Indsamling af opdelte data

2

8. understreger, at der er behov for en systematisk indsamling af brugbare data opdelt efter 
etnicitet og køn, der kan danne grundlag for behovs- og kontekstanalyse og bidrage til 
fastsættelse af mål og effektindikatorer for at sikre det bedste resultat med hensyn til 
matchning af behov i forhold til planlægning og budgettering på både nationalt plan og 
EU-plan; understreger, at kontrafaktuelle konsekvensevalueringsmetoder spiller en 
vigtig rolle for at reducere afstanden mellem de politiske rammer og gennemførelsen i 
praksis; minder om, at forskellen mellem ambitionsniveauet og kapaciteten i den 
struktur, der er til rådighed for at opnå resultater, kan være en alvorlig begrænsning for 
visse interventioner på grund af manglende databaseret planlægning, utilstrækkelig 
budgettering og nye uforudsete behov;

9. erindrer om, at Revisionsretten i 2016 konkluderede, at overvågning og vurdering af 
forløbet i de nationale strategier for inklusion af romaer var en betydelig udfordring for 
alle besøgte medlemsstater; opfordrer Kommissionen til at udvikle innovative, 
konsekvensorienterede og databaserede tilgange som direkte input til den næste 
generation af programmer;

10. opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne om en fælles metode 
til indsamling og offentliggørelse af data opdelt efter etnisk oprindelse som defineret i 
EU's direktiv om racelighed, der er frivillig, anonym og sikrer beskyttelse af 
personoplysninger, selvidentificering og høring af relevante samfund med henblik på at 
opnå pålidelige, sammenlignelige data i overensstemmelse med de relevante nationale 
retlige rammer og EU's databeskyttelseslovgivning for at støtte evidensbaserede 
politikker, forbedre effektiviteten af de strategier og foranstaltninger, der træffes, og 
identificere strukturelle problemer;

11. opfordrer medlemsstaterne til at anvende alle tilgængelige data med henblik på at 
fastlægge benchmarks og styre udviklingen af politiske programmer; understreger, at 
det er af afgørende betydning at afdække romabefolkningens profil og behov mere 
præcist, herunder i kandidatlandene; understreger, at retningslinjerne fra Den 
Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder vil spille en afgørende 
rolle i denne forbindelse;

Ligelig deltagelse for romaer i beslutningsprocesserne, nationale inklusionsstrategier 

12. opfordrer Kommissionen til at indføre en inkluderende mekanisme for at sikre en ligelig 
inddragelse af romacivilsamfundsorganisationer og romavenlige 
civilsamfundsorganisationer, eksperter og samfundsaktører på alle niveauer, herunder 
dem, der er aktive på lokalt og regionalt niveau, under hensyntagen til kønsaspektet 
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både i den politiske debat og i beslutningsprocessen; opfordrer medlemsstaterne til at 
fremme vælgeruddannelse af romaer og romaers valgdeltagelse;

13.  opfordrer Kommissionen til at udvikle en taskforce af romaer på EU-plan for at lette 
romaernes inklusion inden for forskellige politikområder og give romaer større 
indflydelse ved at støtte kapacitetsopbygning hos alle aktører, der er involveret i 
forvaltningen og gennemførelsen af EU's romapolitik og de nationale romapolitikker, på 
en substantiel, værdig, upartisk, inklusiv og gennemsigtig måde; opfordrer 
medlemsstaterne til at gøre det samme, når de udarbejder deres egne nationale strategier 
for inklusion af personer med romabaggrund for tiden efter 2020; understreger, at lokale 
og regionale aktører, herunder NGO'er, aktivister, lokale eksperter, regionale eksperter, 
medlemmer af romasamfundet, personer, der er udsat for romafjendtlighed, i væsentlig 
grad skal inddrages i udviklingen, gennemførelsen og overvågningen af de nationale 
inklusionsstrategier og andre offentlige politikker over for personer med romabaggrund, 
således at romaers deltagelse bliver en bindende fælles kvalitetsstandard for den 
fremtidige ramme og de nationale inklusionsstrategier;

14. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde nationale strategier for inklusion af personer 
med romabaggrund for tiden efter 2020 – disse strategier skal være ledsaget af en 
omfattende fælles vurderingsramme og have et passende foruddefineret budget, der er 
integreret i de nationale, regionale og lokale budgetter, som underkastes periodisk 
revision og evaluering, og som afspejler omfanget af romaers behov for social 
inklusion; understreger, at inklusion af personer med romabaggrund skal være blandt 
prioriteterne, når der fastlægges lokale, regionale og nationale budgetter; opfordrer 
medlemsstaterne til at medtage bekæmpelsen af romafjendtlighed i en horisontal tilgang 
i deres nationale inklusionsstrategier inden for alle områder af det offentlige liv; 
opfordrer Kommissionen til i de landespecifikke henstillinger at medtage en vurdering 
af de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå målene i de nationale 
inklusionsstrategier;

Romafjendtlighed og intersektionel forskelsbehandling

15. gentager sin holdning og sine henstillinger, der blev fremsat i Parlamentets beslutning af 
25. oktober 2017 om aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen 
af romaer i EU: bekæmpelse af romafjendtlighed; opfordrer i lyset af de begrænsede 
foranstaltninger, der hidtil er blevet iværksat, Kommissionen til at indarbejde disse 
henstillinger i sit forslag for tiden efter 2020 om lighed, inklusion og deltagelse for 
romaer og bekæmpelse af romafjendtlighed, navnlig henstillinger, som vedrører 
romafjendtlighed samt sandhed og forsoning, eftersom disse henstillinger er en 
hjørnesten i opbygningen af et stærkt og inklusivt samfund; afviser på det kraftigste den 
politiske fortælling og populisme, der går ud på at basere regeringspolitik på 
tilskyndelse til romafjendtlighed og diskrimination eller segregation både direkte og 
indirekte; er af den opfattelse, at sådanne politiske handlinger er i strid med ikke blot de 
nationale forfatninger, men også de grundlæggende rettigheder og værdier i EU-
traktaterne; opfordrer derfor Kommissionen til straks at gribe ind ved at indlede 
traktatbrudsprocedurer, når der er risiko for en overtrædelse af EU-retten;

16. opfordrer medlemsstaterne til officielt at anerkende romafjendtlighed som en særlig 
form for racisme mod romaer;
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17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tackle romafjendtlighed på de 
centrale områder i forslaget om strategien for tiden efter 2020 i forhold til romafolket og 
kræver effektive europæiske og nationale lovgivningsmæssige og politiske 
foranstaltninger til håndtering af dette fænomen både i medlemsstaterne og 
udvidelseslandene; mener, at kampen mod romafjendtlighed er et horisontalt 
anliggende, og at det bør tages i betragtning inden for alle EU-politiske områder, også 
med hensyn til nye teknologier; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at nye 
teknologier, der er udformet og anvendes af de retshåndhævende myndigheder, ikke 
skaber risiko for forskelsbehandling af racemæssige og etniske mindretal; opfordrer 
Kommissionen til yderligere at integrere de nationale ligestillingsorganers arbejde i 
udviklingen og gennemførelsen af den fremtidige politiske ramme; opfordrer endvidere 
Kommissionen til at udvikle stærkere synergier mellem de nationale ligestillingsorganer 
og de nationale romakontaktpunkter for at bekæmpe romafjendtlighed; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre, at ligestillingsorganerne reelt er uafhængige, og at de har 
mandat og de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver i forbindelse med at 
fremme og beskytte de grundlæggende rettigheder, også for personer med 
romabaggrund; mener, at ligestillingsorganer er de rette institutioner til at indsamle data 
og påpege tendenser vedrørende romafjendtlighed og videreformidle dem på europæisk 
plan;

18. opfordrer medlemsstaterne til at sikre lige adgang til retfærdighed og lighed for loven 
for romaer; opfordrer medlemsstaterne til at beskytte romaer mod trusler fra 
højreekstremistiske grupper, efterforske tilfælde af magtmisbrug fra politiets side og 
sikre romaers deltagelse i retshåndhævende myndigheder og sikkerhedsstyrker;

19. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage retningslinjer og udvikle kurser til politiet mod 
uforholdsmæssig kriminalisering af personer med romabaggrund, etnisk profilering, 
overdrevne procedurer for standsning og visitering, uopfordrede razziaer mod 
romabopladser, vilkårlig beslaglæggelse og ødelæggelse af ejendom, overdreven 
magtanvendelse under anholdelser, overfald, trusler, ydmygende behandling, fysiske 
overgreb og nægtelse af rettigheder under politiafhøringer og varetægtsfængslinger samt 
utilstrækkelig opfølgning af forbrydelser begået mod romaer, idet der kun ydes 
beskeden eller ingen assistance, beskyttelse (eksempelvis i sager om menneskehandel 
eller til ofre for vold i hjemmet) eller efterforskning af forbrydelser, som anmeldes af 
romaer (navnlig hadforbrydelser); opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de 
kompetente myndigheder foretager en fuldstændig efterforskning af sådanne sager; 
opfordrer medlemsstaterne til at tilvejebringe passende retsmidler;

20. støtter Europarådets erklæringer om, at hadefuld tale online kræver yderligere 
undersøgelser og tiltag med henblik på regulering og nye metoder til at bekæmpe retorik 
af denne art såsom teknologier til alternative narrativer og faktatjek;

21. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en effektiv praktisk gennemførelse og 
håndhævelse af direktivet om racelighed og sikre en effektiv håndhævelse af 
rammeafgørelsen om racisme og fremmedhad med henblik på at bekæmpe vedvarende 
romafjendtlighed; gentager sin opfordring til Rådet om at genåbne forhandlingerne om 
det horisontale direktiv til bekæmpelse af forskelsbehandling, da dette er en 
forudsætning for at opnå lighed i EU; 
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22. opfordrer endvidere medlemsstaterne til at styrke deres bestræbelser på at bekæmpe 
forskelsbehandling, hadefuld tale og hadforbrydelser i den nationale lovgivning og EU-
lovgivningen om bekæmpelse af forskelsbehandling, navnlig med hensyn til at overvåge 
berørte romaofres situation og yde retslig bistand;

23. minder om medlemsstaternes forpligtelse i henhold til direktivet om racelighed til at 
udpege et specialiseret organ for fremme af ligebehandling af alle uden 
forskelsbehandling på grundlag af race og etnisk oprindelse; 

24. mener, at EU og medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger vedrørende situationen og 
rettighederne for personer, der risikerer at blive udsat for flere former for 
forskelsbehandling i EU, navnlig kvinder, LGBTI-personer og personer med handicap;

25. minder om den kritiske rolle, som medierne spiller med hensyn til at mindske 
romafjendtlige holdninger gennem en ikkediskriminerende dækning af mindretal;

Sundhed

26. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle foranstaltninger til forbedring af romaers 
adgang til forebyggende og helbredende sundhedspleje af høj kvalitet og til 
overkommelige priser, herunder seksuel og reproduktiv sundhedspleje, navnlig for 
kvinder, børn, ældre og personer med handicap; gentager, at et centralt element i denne 
forbindelse er at forbedre adgangen til sundhedstjenester – både ved at fremme den 
fysiske adgang og ved at fjerne uhåndgribelige barrierer i form af fordomme og 
racisme;

27. opfordrer medlemsstaterne til at afsætte tilstrækkelige midler til at forbedre den 
generelle sundhedstilstand i romasamfundene gennem sundheds- og 
seksualundervisning, mobile sundhedsscreeninger i segregerede områder, 
sundhedsfremmende undervisningskampagner om forebyggelse og ved at uddanne 
personalet i sundhedssektoren og den sociale sektor i mangfoldighed, hvilket bidrager 
til at tilpasse EU's sundhedssystemer til mangfoldighed; 

28. fordømmer på det kraftigste den etniske segregation af romakvinder i 
sundhedsfaciliteter for mødre; opfordrer medlemsstaterne til straks at forbyde alle 
former for etnisk segregation i sundhedsfaciliteter, herunder i forbindelse med 
sundhedspleje for mødre;

29. opfordrer medlemsstaterne til at sikre effektive og rettidige retsmidler for alle, der har 
overlevet tvangssterilisation, herunder gennem indførelse af effektive 
erstatningsordninger;

Lige og retfærdig adgang til uddannelse, romaernes kunst, sprog og kultur

30. opfordrer Kommissionen til at udforme nye finansieringsværktøjer eller delprogrammer, 
der supplerer medlemsstaternes foranstaltninger til målrettet og skræddersyet støtte til 
uddannelse af høj kvalitet til romaelever fra 3 år, som lever i ekstrem fattigdom og ikke 
har adgang til eksisterende og fremtidige EU-initiativer til finansiering af uddannelse og 
social inklusion, såsom Erasmus +, børnegarantien eller Den Europæiske Socialfond 
Plus;
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31. noterer sig, at der i visse medlemsstater i løbet af de seneste år kun er gjort begrænsede 
fremskridt for så vidt angår uddannelsen af socialt dårligt stillede romabørn, hvilket især 
skyldes manglen på politisk vilje og romafjendtlighed, der forårsager, at forskellen 
mellem uddannelsesresultater blandt elever og studerende med og uden romabaggrund 
forbliver høj; minder om, at det er af afgørende betydning at sikre, at romabørn får en 
ligeværdig start i livet for at forhindre, at fattigdom går i arv fra generation til 
generation; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at anvende en holistisk tilgang 
på tværs af alle politikområder og til at sætte uddannelsen af romabørn højt på 
regeringernes dagsordener;

32. henstiller, at uddannelsen af sårbare romaelever bør påbegyndes så tidligt som muligt 
under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende i de enkelte 
medlemsstater, ved at inddrage dem i økonomisk overkommelige, tilgængelige og 
inklusive førskole- og børnepasningsordninger; opfordrer indtrængende 
medlemsstaterne til at udvikle og implementere strategier og programmer, der har til 
formål at fremme romaers adgang til børnepasningsmuligheder, skoler og universiteter, 
hvilket er en betingelse for personlig og karrieremæssig udvikling, og minder om, at 
eksterne skoleaktiviteter, såsom sportslige eller kunstneriske aktiviteter, er fremragende 
midler til at fremme inklusion;

33. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelig finansiering til 
NGO'er, der tilvejebringer sådanne aktiviteter, da disse aktiviteter er afgørende for at 
skabe et miljø og vilkår, hvor børn fra alle baggrunde har lige muligheder; mener, at 
udveksling af god praksis mellem medlemsstaterne også er af afgørende betydning på 
dette område;

34. er især bekymret over det høje niveau af segregation af romabørn i skolerne og den 
diskriminerende praksis med at placere romabørn i skoler for børn med mentale 
handicap, som fortsat findes i nogle medlemsstater; opfordrer indtrængende de berørte 
medlemsstater til at sætte en stopper for sådanne praksisser i overensstemmelse med 
den gældende lovgivning mod forskelsbehandling; opfordrer medlemsstaterne til at 
prioritere foranstaltninger til at fjerne enhver form for segregation af romaelever i skoler 
eller klasser i overensstemmelse med Rådets henstilling fra 2013 ved at gennemføre en 
bred vifte af foranstaltninger, der aktivt inddrager lokale interessenter, navnlig 
romaforældre og -børn og lokale organisationer, og ved at udvikle oplysningsaktiviteter;

35. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at alle skoler og undervisningsinspektører faktisk 
opfylder deres juridiske forpligtelse til at afskaffe segregation i skolen og til at forpligte 
sig til hvert år at indsamle og offentliggøre oplysninger om situationen med hensyn til 
segregation i skolen på alle niveauer, herunder ved at straffe dem, der ikke overholder 
reglerne; opfordrer medlemsstaterne til at udveksle god praksis såsom at oprette, 
udruste og give ressourcer til en ministeriel desegregationskommission med henblik på 
at støtte skoler, der ønsker at bekæmpe segregation, og straffe dem, der ikke overholder 
reglerne; minder om, at Kommissionen har indledt tre traktatbrudsprocedurer om 
segregering af romabørn; er af den opfattelse, at der de seneste år ikke har været tegn på 
forbedring på trods af Kommissionens bestræbelser; opfordrer derfor Kommissionen til 
at tage yderligere skridt og om nødvendigt indbringe disse sager for Domstolen; 

36.  minder om det presserende behov for at inddrage romaforældre i hvert enkelt trin af 
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deres børns skolegang; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udvikle 
programmer, der har til formål at inddrage romaforældre i processen med deres børns 
skolegang og uddannelsesmæssige og personlige udvikling; understreger, at 
medlemsstaternes evne til at sikre, at romaforældre inddrages, i høj grad afhænger af 
mange faktorer, både samfundsmæssige og økonomiske, og anmoder om, at der ydes 
særlig støtte – med hensyn til integreret sundhed, skolemad og beklædning – til 
romafamilier, der står over for økonomiske, sociale, medicinske og boligmæssige 
problemer; mener, at der bør skabes nye muligheder for børn, der har forladt skolen 
og/eller er analfabeter og mangler grundlæggende færdigheder, så de kan fortsætte deres 
uddannelse; opfordrer medlemsstaterne til at gøre fuld brug af Den Europæiske Fond 
for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede i denne henseende; 

37. opfordrer EU's medlemsstater til at sikre romabørn lige adgang til uddannelse af høj 
kvalitet, herunder gennem undervisning i lokalsamfundet og muligheder for livslang 
læring; opfordrer medlemsstaterne til at behandle aspekterne respekt for mangfoldighed, 
interkulturel forståelse og menneskerettigheder på strukturel vis i skolernes læseplaner 
og medierne  og at medtage uddannelse i menneskerettigheder, lederskab og 
demokratisk medborgerskab samt romaernes historie i skolernes læseplaner og formidle 
og udbrede universitetsprogrammer for romaer på europæisk plan;

38. opfordrer medlemsstaterne til at udforme love og politiske foranstaltninger, der har til 
formål at sikre retsmidler til alle romabørn, der er blevet fejldiagnosticeret og placeret i 
specialskoler eller klasser og skoler kun med romaer på grund af deres etniske 
oprindelse og derfor er blevet frataget grundlæggende rettigheder og muligheder for 
uddannelse af høj kvalitet og gode job; 

39. er af den opfattelse, at covid-19 har gjort den aktive brug af informations- og 
kommunikationsteknologier (IKT) og -metoder nødvendig; understreger imidlertid, at 
pandemien afslørede en utilstrækkelig forberedelse på den digitale omstilling, da mange 
familier med romabaggrund og deres skoler ikke er udstyret med tilstrækkelige IKT-
værktøjer og -færdigheder og ofte ikke har råd til elektricitet og digital opkobling; 
mener, at besiddelse af et IKT-apparat er det altafgørende element i digital uddannelse, 
og opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at oprette en pulje af IKT-værktøjer 
og fordele dem mellem de mest sårbare familier og børn for således at give dem de 
grundlæggende værktøjer til fjernundervisning og forberede dem til den digitale 
tidsalder; mener, at adgang til internettet og IKT-færdigheder er en hjørnesten i den 
kommende digitale tidsalder for alle borgere og som sådan også er af afgørende 
betydning for at styrke romaers indflydelse og status; opfordrer derfor Kommissionen til 
at indføre bestemmelser vedrørende internetadgang i forslaget for perioden efter 2020; 
opfordrer medlemsstaterne til at tilføje IKT-færdigheder i deres læseplaner for børn fra 
en tidlig alder og investere i programmer for digitale færdigheder, der kan støtte 
romabørn;

40.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme romaernes sprog, kultur og historie i skolernes 
læseplaner, på museer og i andre kulturelle og historiske udtryksformer og til at 
anerkende romakulturens bidrag som en del af den europæiske kulturarv; opfordrer 
medlemsstaterne til at udvikle sammenhængende og konsekvente foranstaltninger med 
passende budgetter til at stimulere, støtte og fremme romaernes kunst og kultur, forske i 
og bevare den traditionelle romakulturs materielle og immaterielle kulturarv og 
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genoplive og fremme traditionelle romahåndværk;

Kvalitet og økonomisk overkommelige boliger, miljømæssig retfærdighed

41. understreger, at en bolig ikke er en handelsvare, men en nødvendighed, uden hvilken 
folk ikke kan deltage fuldt ud i samfundet og få adgang til grundlæggende rettigheder; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indarbejde anbefalingerne fra 
Europarådets menneskerettighedskommissærs rapport med titlen "ECSR – The Right to 
affordable housing, Europe's neglected duty" (Den Europæiske Komité for Sociale 
Rettigheder – Retten til en bolig til en overkommelig pris, Europas forsømte pligt), idet 
der lægges særlig vægt på at sikre, at alle medlemsstater straks accepterer at være 
bundet af artikel 31 i den reviderede europæiske socialpagt, der omhandler retten til en 
bolig, og til at øge investeringer i socialt og økonomisk overkommeligt boligbyggeri for 
at udrydde overdrevent høje boligudgifter, navnlig blandt marginaliserede grupper;

42. opfordrer kraftigt medlemsstaterne til at sikre, at romaer registreres behørigt ved hjælp 
af identitetspapirer og fødselsattester, og at deres ejendom (jord og bolig) ligeledes 
registreres, og til at sikre mere fleksible juridiske og administrative procedurer for 
fremtiden;

43. opfordrer medlemsstaterne til at minimere virkningerne af covid-19-pandemien i 
romaernes overbefolkede og umenneskelige boligforhold ved at legalisere deres 
uformelle bosættelser og investere i infrastruktur og forbedring af boligforholdene i 
nyligt legaliserede uformelle bosættelser;  

44. opfordrer medlemsstaterne til at indføre en omfattende mekanisme til sikring af, at 
forskelsbehandling og overgreb mod romaer på boligområdet forebygges og straffes, til 
at sætte ind over for problemet med hjemløshed og stille tilstrækkelige og passende 
bopladser til rådighed for ikkefastboende romaer; opfordrer medlemsstaterne til at 
forhindre yderligere tvangsudsættelser af romaer ved at sikre, at en sådan praksis altid 
finder sted i fuld overensstemmelse med folkeretten, EU-lovgivningen og national 
lovgivning; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de berørte personer får et rimeligt 
varsel og tilstrækkelige oplysninger, og påpeger, at ingen udsættelser bør ske uden en 
erstatning i form af standardboliger, økonomisk overkommelige boliger af høj kvalitet, 
der er økonomisk overkommelige, i et desegregeret område med adgang til offentlige 
ydelser; understreger det akutte behov for offentlige investeringer for at afhjælpe 
segregation; opfordrer medlemsstaterne til at fremme geografisk desegregation og 
påpeger, at geografisk isolation og boligsegregation holder medlemmer af etniske 
minoritetsgrupper væk fra anstændige job, uanset deres kvalifikationsniveau; bemærker, 
at det er afgørende at finde løsninger på udsættelsesproblemet ved at involvere 
forskellige institutioner, mens handlinger, der er rettet mod romaboliger, skal integreres 
i de bredere nationale aktiviteter og lovforslag, der fokuserer på sociale boliger eller 
støtteprogrammer;

45.  minder om, at virkningerne af covid-19-udbruddet hovedsageligt kan mærkes af de 
socialt dårligst stillede, herunder romasamfundene, i hele EU, og beklager, at 
romasamfundene udsættes yderligere for forskelsbehandling og marginalisering på 
grund af coronaviruspandemien; opfordrer medlemsstaterne til under covid-19-krisen 
akut at vedtage foranstaltninger til at afhjælpe manglen på vand, ordentlige sanitære 
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forhold, elektricitet og nødvendig infrastruktur i fattige romasamfund; opfordrer 
medlemsstaterne til at inkludere romabosættelser fuldt ud i 
desinfektionsforanstaltninger, til at forbyde annullering af grundlæggende offentlige 
tjenesteydelser under pandemien, til at overveje at yde støtte til forbrugsomkostningerne 
for de mest sårbare og folk med mistet indtægt eller standse betalingerne, indtil 
perioden for genopretningsplanen ophører, til at yde økonomisk støtte til enlige 
forældre/enlige mødre til børnepasning samt til betaling af husleje og andre 
husholdningsudgifter for at afhjælpe de økonomiske problemer, navnlig på baggrund af 
tabet af arbejdspladser;

46. opfordrer til gennemførelse på EU-plan af Århuskonventionen, der knytter 
miljømæssige rettigheder og menneskerettigheder sammen; anbefaler, at miljømæssige 
uretfærdigheder medtages i forslaget for perioden efter 2020, og opfordrer 
Kommissionen til at afhjælpe de forskellige former for miljømæssig forskelsbehandling;

Romakvinder og -piger

47. understreger behovet for at prioritere kønsaspektet og kønssensitive politikker og 
bekæmpe vold (herunder menneskehandel); opfordrer indtrængende alle medlemsstater, 
der endnu ikke har ratificeret Istanbulkonventionen, til at gøre det hurtigst muligt; 
bemærker, at fremtidige politikker skal anerkende disse forskelle og tage hånd om dem 
ved at stille specifikke tiltag og særlige former for støtte til rådighed for romakvinder; 
understreger, at romakvinder og -piger ofte udsættes for flere former for 
forskelsbehandling, og at der derfor bør planlægges særlige foranstaltninger til styrkelse 
af deres indflydelse og status;  

48. opfordrer medlemsstaternes regeringer, lokale myndigheder og, hvor det er relevant, 
EU-institutionerne til at inddrage romakvinder gennem kvindeorganisationer og 
relevante interessenter i udarbejdelsen, gennemførelsen, evalueringen og overvågningen 
af de nationale strategier for romaernes inklusion og til at skabe forbindelser mellem 
ligestillingsorganer, kvinderettighedsorganisationer og strategier for social inklusion 
med henblik på at opbygge tillid i lokalsamfundene og sikre opmærksomhed på lokale 
forhold;

49. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at et særligt kapitel om kvinders rettigheder og 
ligestilling medtages i deres nationale inklusionsstrategier, og at foranstaltninger til 
integration af ligestillingsaspektet, der sigter mod at fremme kvinders rettigheder og 
ligestillingsperspektivet, anvendes i hver del af strategierne og navnlig i forbindelse 
med fordelingen af midlerne i overensstemmelse med Rådets konklusioner om en EU-
ramme for nationale strategier for romaernes integration, hvori det understreges, at det 
er nødvendigt at anvende et kønsperspektiv i alle politikker og foranstaltninger til 
fremme af romaernes inklusion; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
vurdere, om politikkerne opnår de ønskede forbedringer for romakvinder og -piger, og 
til at træffe foranstaltninger, hvis der ikke sker nok fremskridt; 

50. opfordrer medlemsstaterne til at udforme foranstaltninger til at støtte romakvinder i den 
fulde udfoldelse af deres potentiale og muligheder for at handle som uafhængige, 
selvsikre og frigjorte aktive borgere; opfordrer medlemsstaterne til at udvide de 
obligatoriske sundheds- og skolemæglingssystemer til alle romasamfund, sikre, at der er 



RR\1212515DA.docx 27/59 PE650.654v03-00

DA

en mægler for hver 500 personer, og afsætte tilstrækkelige midler til og støtte 
systemerne, så mæglerne får en mere fremtrædende rolle i inklusionsprocessen;

51. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at inddrage romapiger og -kvinder 
mere eksplicit i aktive arbejdsmarkedspolitikker, herunder hvad angår 
ungdomsgarantien;

52. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at romakvinders og -børns 
grundlæggende rettigheder overholdes, og til – bl.a. gennem bevidstgørelseskampagner 
– at sikre, at romakvinder og -piger gøres bevidste om deres rettigheder i henhold til den 
eksisterende nationale lovgivning om kønsligestilling og forskelsbehandling, og til 
yderligere at bekæmpe patriarkalske og sexistiske traditioner;

Arbejdsformidlingstjenester af høj kvalitet

53. opfordrer medlemsstaterne til at sikre arbejdsformidlingstjenester af høj kvalitet for 
unge romaer, herunder dem, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, og som 
kæmper med ekstrem fattigdom; 

54. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en meddelelse om vejledninger og standarder 
for ikkediskriminerende ansættelsespolitikker til medlemsstater og arbejdsgivere, 
inklusive anbefalinger om vedtagelse af ligestillingsplaner på virksomhedsniveau og i 
kollektive sektoroverenskomster samt implementering af taskforcer, der sætter fokus på 
mangfoldighed på arbejdspladsen, herunder bekæmpelse af stereotyper, fordomme og 
negative holdninger, forebyggelse af forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, 
forfremmelse, løn og adgang til uddannelse; understreger, at disse ligestillingsplaner 
også skal bruges til at fremme etnisk og kulturel mangfoldighed på arbejdspladsen, til at 
udvikle interne regler mod racisme, racismerelateret forskelsbehandling og chikane på 
arbejdspladsen, til at overvåge og gennemgå ansættelse, forfremmelse og fastholdelse af 
arbejdskraft ud fra ligestillingsområder, med henblik på at påvise direkte eller indirekte 
diskriminerende praksisser, og til at vedtage korrigerende foranstaltninger for at 
mindske ulighederne inden for hvert af disse områder og, med henblik herpå, at 
indsamle data om ligestilling under hensyntagen til standarderne for 
privatlivsrettigheder og grundlæggende rettigheder;

55. fremhæver, at de mest kritiske punkter, der skal tackles for så vidt angår beskæftigelsen 
af romaer, vedrører effektiv overgang fra uddannelse til det åbne arbejdsmarked; 
fremhæver betydningen af at tackle forskellige former for sort arbejde, 
forskelsbehandling fra arbejdsgivernes side, og at skabe overensstemmelse mellem 
efterspørgsel og udbud af arbejdskraft;

56. opfordrer Kommissionen til at gøre alvor af sin hensigt om at vedtage en handlingsplan 
for gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder, og til at indføje 
integration af romaer som en indikator på den sociale resultattavle; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til sikre romaer adgang til anstændigt arbejde, 
rimelige lønninger og arbejdsforhold og til at garantere, at de sociale sikringsordninger 
og sociale tjenesteydelser er tilstrækkelige og tilgængelige, og at de bruges af alle 
potentielle støttemodtagere og inkluderer universel sygesikring uden 
forskelsbehandling, mindsteindkomstordninger og pensionsrettigheder;
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57. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, 
medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, medlemsstaternes og 
kandidatlandenes subnationale parlamenter og råd, Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, 
Det Europæiske Regionsudvalg, Europarådet og De Forenede Nationer.
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE 
ANLIGGENDER

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af 
negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa
(2020/2011(INI))

Ordfører for udtalelse (*): Tomáš Zdechovský

(*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 57

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter tager hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed;

B. der henviser til, at vedtagelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder er 
afgørende for en styrkelse af marginaliserede gruppers sociale rettigheder, f.eks. 
mennesker med romabaggrund;

C. der henviser til, at vi i høj grad glæder os over Kommissionens forpligtelse til at udvikle 
en styrket europæisk strategisk ramme for ligestilling, social og økonomisk 
retfærdighed for romaer og bekæmpelse af romafjendtlighed for perioden efter 2020;

D. der henviser til, at romaer er Europas største etniske mindretal, og at der i EU bor 
omkring 6 millioner romaer, der er kendetegnet ved ikke bare etnisk, men også stor 
socioøkonomisk mangfoldighed, og som er udsat for mange former for 
forskelsbehandling; der henviser til, at omkring 80 % af romaerne lever under deres 
lands fattigdomsrisikogrænse; der henviser til, at 43 % af romaerne (hvoraf 56 % er 
mænd, og 29 % er kvinder) er i en eller anden form for lønnet beskæftigelse 
sammenlignet med EU-gennemsnittet på 70 % i 201535; der henviser til, at 50 % af 

35 Kommissionens rapport af 5. september om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes 
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romaerne i alderen 6-24 år ikke går i skole, og at 63 % af unge romaer (i alderen 16-24 
år) hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET) sammenlignet med EU-
gennemsnittet på 12 %36; der henviser til, at stigningen i andelen af romaer, der kan 
karakteriseres som NEET'er, er et område, hvor situationen i 2016 var forværret i 
forhold til 201137;

E. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene og situationen blandt romabørn og -unge 
er to centrale områder med henblik på integration og inklusion af romaer, som ikke i 
tilstrækkelig høj grad er blevet taget op på EU-plan og på medlemsstatsplan38; der 
henviser til, at en betydelig andel af romakvinder lever i en usikker situation og befinder 
sig i en særligt sårbar situation på grund af intersektionel forskelsbehandling; der 
henviser til, at ligestilling mellem kvinder og mænd skal sikres og fremmes på alle 
områder, bl.a. med hensyn til deltagelse på arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår, lønninger, kvalifikationer, uddannelse, karriereskift, karriereudsigter 
og karriereforløb;

F. der henviser til, at romaernes levevilkår, deres uddannelsesniveau og deres 
sundhedstilstand afgør deres socioøkonomiske status og deres status på 
arbejdsmarkedet; der henviser til, at romaer ofte står over for en ond cirkel med 
fattigdom, udstødelse, lavt uddannelsesniveau og få kvalifikationer, som forhindrer dem 
i at finde stabil beskæftigelse, eftersom de ikke kan opfylde ansættelseskravene; der 
henviser til, at vedvarende socioøkonomiske og sundhedsmæssige uligheder og 
forskellige former for forskelsbehandling, herunder romafjendtlighed og 
aldersdiskrimination, bringer romaer, navnlig de ældre, i en særlig sårbar situation;

G. der henviser til, at bekæmpelse af strukturel forskelsbehandling af romaer, herunder på 
de prioriterede områder uddannelse, beskæftigelse, adgang til sundhedspleje og boliger, 
og en væsentlig forbedring af deres socioøkonomiske status afhænger af en forøgelse af 
den sociale og kulturelle kapital i de boligområder, hvor romasamfund er til stede, og på 
en tilgang med inddragelse af flere interessenter til integration af romaer med aktiv 
deltagelse af romaer i alle faser;

H. der henviser til, at indsamling af data om ligestilling omfatter alle typer af 
disaggregerede data, der anvendes til at vurdere den sammenlignelige situation for 
specifikke grupper, der er udsat for en risiko for forskelsbehandling, til at udforme 
offentlige politikker, der bidrager til fremme af ligestilling, og til at vurdere 
gennemførelsen heraf baseret på evidens og ikke blot på antagelser; der henviser til, at 
indsamling af sådanne data (dvs. data, der afslører etnisk oprindelse eller religion) 
kræver udtrykkeligt samtykke fra de personer, der er genstand for dataindsamling, og 
ofte kan være kontroversiel; der henviser til, at racemæssig og etnisk profilering, hvor 
mennesker uden deres samtykke identificeres på grundlag af tredjeparters opfattelser 
eller generaliseringer baseret på race, etnicitet, religion eller national oprindelse, er klart 

integration (COM(2019)0406), s. 3.
36 COM(2019)0406, s. 4.
37 Roma inclusion measures reported under the EU framework for NRIS, SWD(2019) 320 final, PART 1/2, s. 
18.
38 Ekspertbetænkninger, der bygger på de fremadskuende aspekter af evalueringen af EU Framework for 
National Roma Integration Strategies, Considering the Diversity of the Roma population in a post-2020 EU-
initiative for Roma equality and inclusion, januar 2020, s. 16.
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forbudt;

I. der henviser til, at personer, der tilhører mindretalsgrupper, fortsat diskrimineres, når de 
søger job, og endog når de har et arbejde, og fortsat forskelsbehandles; der henviser til, 
at lavere lønninger, manglende karriereudsigter, usikre og vanskelige arbejdsvilkår, 
manglende forfremmelsesmuligheder og glaslofter, chikane og uberettigede 
afskedigelser blot er nogle af de måder, hvorpå forskelsbehandlingen kommer til 
udtryk; der henviser til, at der er større sandsynlighed for, at etniske mindretal har 
ringere adgang til beskæftigelse og beskyttelse; der henviser til, at etnisk oprindelse 
også ser ud til at betyde noget i forbindelse med chikane på arbejdspladsen og til at 
være en stor hindring for forfremmelser;

J. der henviser til, at de fleste romasamfund, navnlig i Central- og Østeuropa, lever i 
segregerede bosættelser, ofte i områder med høj miljøbelastning, udelukket fra 
samfundet og fysisk isoleret, under leveforhold, der er under standard, og i nedarvet 
fattigdom; der henviser til, at ifølge Kommissionens rapport af 5. september om 
gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration (COM(2019)0406) 
har en tredjedel af romahusholdningerne ikke adgang til rindende vand, kun godt 
halvdelen har et indendørs vandskyllende toilet eller bruser, og 78 % af romaerne boede 
i overfyldte boliger i 2016; der henviser til, at én ud af ti personer lever i en bolig uden 
elektricitet, der henviser til, at de tilgængelige data og resultatindikatorer fra 
repræsentative undersøgelser fra ni EU-medlemsstater tyder på, at situationen på 
boligområdet stort set var den samme mellem 2011 og 2016, idet der i nogle 
medlemsstater blot var sket nogle forbedringer i adgangen til vand og basale faciliteter;

K. der henviser til, at geografisk segregation fortsat er en af nøgleudfordringerne på 
boligområdet; der henviser til, at 43 % af romaerne forskelsbehandles, når de forsøger at 
købe eller leje en bolig, og til, at de ikke er tilstrækkeligt orienteret om deres 
rettigheder, hvad ligebehandling angår39; der henviser til, at manglende skøder og 
personlige dokumenter som fødselsattester og ID-kort udgør en hindring for adgangen 
til boliger, offentlige tjenester eller centrale støttetjenester fra staten;

L. der henviser til, at romaernes problemer er blevet forværret som følge af covid-19-
krisen, eftersom de økonomiske og sociale konsekvenser af krisen har påvirket 
romabefolkningen, især kvinderne, og øger de nuværende uligheder inden for alle 
områder af romaernes inklusion; der henviser til, at romaer er i stor risiko for at lide 
under de negative konsekvenser af covid-19-krisen og vil have begrænset adgang til 
sundhedsydelser, uddannelse, sociale ydelser – herunder arbejdsløshedsunderstøttelse – 
og andre foranstaltninger, der har til formål at afbøde virkningerne af coronaviruskrisen;

M. der henviser til, at dårlig transportinfrastruktur, manglende offentlige administrative 
organer og tjenester, navnlig uddannelsesinstitutioner af høj kvalitet og 
sundhedsydelser, forværrer regionale forskelle og ghettodannelse;

1. understreger, at romaer er et af de største mindretal i Europa, der oplever det højeste 
niveau af fattigdom, strukturel forskelsbehandling og social udstødelse, og at deres 
grundlæggende rettigheder, navnlig deres økonomiske og sociale rettigheder, ikke 
respekteres; noterer sig med beklagelse, at til trods for den økonomiske velstand i EU 

39 COM(2019)0406.
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og EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration og 
samhørighedsfonden og de tiltag, der er blevet indført i løbet af det seneste årti 
vedrørende den sociale inklusion af romaerne (NRIS), er romaernes generelle situation i 
EU stagneret, og fremskridtene med hensyn til boliger, beskæftigelse, uddannelse og 
sundhed har været begrænsede; opfordrer de lokale myndigheder og regeringerne til at 
gennemføre NRIS effektivt; opfordrer Kommissionen til at gå i spidsen og indføre en 
politik for integration af romaspørgsmålet på alle niveauer af dens politikker, 
programmer og projekter for at forebygge forskelsbehandling og bidrage til en aktiv 
inklusion af romaer i vores samfund; opfordrer Kommissionen til at fastholde en 
intersektionel tilgang med inddragelse af flere interessenter i NRIS og til at fremme 
romaernes aktive deltagelse fra udarbejdelsen til gennemførelsen;

2. opfordrer Kommissionen til at fremsætte bindende målsætninger, foranstaltninger og 
mål for medlemsstaterne, en klar tidsplan og klare, bindende krav til fremskridt samt 
succesindikatorer og tilstrækkelig finansiering til gennemførelse af den næste EU-
ramme for NRIS; opfordrer lokale myndigheder og regeringer til især at prioritere 
gennemførelsen af NRIS;

3. minder om sin beslutning af 12. februar 2019 om behovet for en styrket strategisk EU-
ramme for de nationale strategier for romaernes integration for perioden efter 2020 og 
for at intensivere bekæmpelsen af romafjendtlighed40; opfordrer indtrængende 
Kommissionen og Europa-Parlamentet til at fremsætte forslag til og forpligte sig til en 
ambitiøs, omfattende og bindende strategisk EU-ramme for romaers ligestilling, social 
og økonomisk retfærdighed og bekæmpelse af romafjendtlighed i perioden efter 2020 
med konkrete fælles initiativer på EU-plan og minimumsstandarder, som 
medlemsstaterne kan omsætte til nationale mål, og hvor særlige nationale 
omstændigheder er relevante, for så vidt som de opnår mere end 
minimumsstandarderne, og til at sikre, at multidiskrimination og intersektionalitet, 
integration af kønsaspektet og en børnetilpasset tilgang behandles på passende vis;

4. understreger behovet for at bryde den onde cirkel af fattigdom for de berørte romaer ved 
at iværksætte en effektiv, målrettet indsats i en så tidlig alder som mulig, idet målrettede 
foranstaltninger på alle uddannelsesniveauer kan være et effektivt redskab til 
bekæmpelse af fattigdom; understreger behovet for at styrke overgangen til højere 
uddannelsesniveauer og for at understøtte disse foranstaltninger ved hjælp af sociale 
investeringer;

5. opfordrer til, at man er mere opmærksom på de medlemsstater, der har en stor 
romabefolkning og en fortid med forholdsvis ineffektive foranstaltninger; understreger, 
at Kommissionen skal overvåge og yde bedre støtte til disse medlemsstater og deres 
politikker og foranstaltninger;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre inkluderende ligestilling for 
romaer – med særlig opmærksomhed på kvinder og piger samt personer med handicap, 
som udsættes for intersektionel forskelsbehandling – på alle livets områder;

7. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage Rådets direktiv af 2. juli 2008 om 
gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, 

40 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0075.
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handicap, alder eller seksuel orientering (COM(2008)0426);

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at medtage fattigdom, med særligt 
fokus på børnefattigdom, social udstødelse og romafjendtlighed, samt 
ikkeforskelsbehandling som tværsektorielle dimensioner i de fire centrale områder i 
EU's strategi for romaer og NRIS, og derved sikre, at ligestilling, bæredygtige 
beskæftigelsesmuligheder, herunder uddannelse, gode boligforhold og tilstrækkelige 
sundhedsydelser, bidrager til en overordnet forbedring af romaers velfærd, samt at 
mangesidede og intersektionelle former for forskelsbehandling, integration af 
kønsaspektet og en børneorienteret tilgang bliver behørigt tilgodeset både i den 
strategiske EU-ramme for NRIS for perioden efter 2020 og i NRIS; opfordrer lokale og 
regionale myndigheder og regeringer til at prioritere vedtagelse, revision og 
gennemførelse af NRIS i tråd med den strategiske EU-ramme for perioden efter 2020 og 
at sikre, at disse strategier knyttes tæt sammen med generelle politikker;

9. opfordrer Kommissionen til at sikre ligelig inddragelse af 
romacivilsamfundsorganisationer, eksperter og medlemmer af lokalsamfundet, især 
dem, der er aktive på lokalt og regionalt niveau i de politiske debatter og i 
beslutningsprocessen;

10. anerkender, at der med henblik på at sikre romaernes sociale og økonomiske rettigheder 
bør overvejes en mere omfattende tilgang, hvor bl.a. den institutionelle anerkendelse af 
romamindretallet som social aktør og romacivilsamfundsorganisationers effektive og 
organiserede deltagelse styrkes, således at deres meningsfulde deltagelse i 
gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af de økonomiske og sociale politikker 
gøres mulig; opfordrer Kommissionen til at se romaers deltagelse som en bindende 
fælles kvalitetsnorm for den fremtidige strategiske EU-ramme og de nationale 
strategier, og at finansielle og strukturelle mekanismer sikrer ligelig og kvalitativ 
deltagelse;

11. fremhæver, at beskæftigelse baner vejen for social inklusion, og at etniske minoriteter 
derfor bør have mulighed for at deltage fuldt ud på arbejdsmarkedet, og at princippet 
om "ligestilling og lige løn for lige arbejde" skal gælde for alle arbejdstagere;

12. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en meddelelse om vejledninger og standarder 
for ikkediskriminerende ansættelsespolitikker til medlemsstater og arbejdsgivere, 
inklusive anbefalinger om vedtagelse af ligestillingsplaner på virksomhedsniveau og i 
kollektive overenskomster samt implementering af taskforcer, der sætter fokus på 
mangfoldighed på arbejdspladserne, herunder bekæmpelse af stereotyper, fordomme og 
negative holdninger, forebyggelse af forskelsbehandling i forbindelse med ansættelse, 
forfremmelse, løn og adgang til uddannelse; understreger, at disse ligestillingsplaner 
også skal bruges til at fremme etnisk og kulturel mangfoldighed på arbejdspladsen, til at 
udvikle interne regler mod racisme, racismerelateret forskelsbehandling og chikane på 
arbejdspladsen, til at overvåge og gennemgå ansættelse, forfremmelse og fastholdelse af 
arbejdskraft ud fra ligestillingsområder, med henblik på at påvise direkte eller indirekte 
diskriminerende praksisser, og til at vedtage korrigerende foranstaltninger for at 
mindske ulighederne inden for hvert af disse områder og, med henblik herpå, at 
indsamle data om ligestilling under hensyntagen til standarderne for 
privatlivsrettigheder og grundlæggende rettigheder;
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13. opfordrer Kommissionen til at vedtage en fælles EU-ramme for indsamling og analyse 
af pålidelige og sammenlignelige disaggregerede data om ligestilling med henblik på 
bekæmpelse af forskelsbehandling, herunder i forbindelse med beskæftigelse; tilføjer, at 
den bør omfatte arbejdsmarkedsindikatorer til måling af ligestilling, herunder 
migranters og minoritetsgruppers beskæftigelsessituation, under fuld overholdelse af 
standarderne for privatlivsrettigheder og grundlæggende rettigheder;

14. understreger, at de vigtigste punkter, man skal beskæftige sig med vedrørende romaers 
beskæftigelse, er en effektiv overgang fra uddannelse til det åbne arbejdsmarked som 
følge af den høje andel af manglende fremmøde, fravær og skolefrafald for romabørn og 
-unge; understreger betydningen af at tackle negative stereotyper, som oftest er de 
største hindringer for at komme i beskæftigelse; fremhæver betydningen af at tackle 
forskellige former for sort arbejde, forskelsbehandling fra arbejdsgivernes side, at skabe 
overensstemmelse mellem efterspørgsel og udbud af arbejdskraft og afhjælpe det 
stigende antal unge romaer, der ikke er under uddannelse;

15. opfordrer Kommissionen til at gøre alvor af sin hensigt om at vedtage en handlingsplan 
for gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder, og til at indføje 
integration af romaer som en indikator på den sociale resultattavle; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at være særligt opmærksomme på 
romabefolkningen med hensyn til deres særlige situation, for at sikre 
kvalitetsbeskæftigelse, adgang til anstændigt arbejde, rimelige lønninger og 
arbejdsforhold, og for at sikre, at de sociale sikringsordninger og sociale tjenesteydelser 
er tilstrækkelige og tilgængelige, og at de bruges af potentielle støttemodtagere, 
herunder universel sygesikring uden forskelsbehandling, mindsteindkomstordninger og 
pensionsrettigheder;

16. minder om, at medlemsstaterne har truffet en række foranstaltninger til at øge 
romabørns fremmøde i skolerne såsom at sørge for gratis bespisning og gratis lærebøger 
i skolen, og udvidet undervisningspligten til at omfatte børnehave/førskoletilbud fra en 
tidligere alder for alle børn; understreger, at disse gode praksisser bør videreføres;

17. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at når personer med romabaggrund udøver deres 
ret til fri bevægelighed, får de adgang til alle nødvendige sundhedsydelser i den 
medlemsstat, hvor de opholder sig; understreger, at hverken fattigdom eller en persons 
bopælsstatus bør udgøre en hindring for adgangen til sundhedstjenester og sociale 
tjenester;

18. opfordrer medlemsstaterne til at investere i arbejdstilsyn og klagemekanismer, som 
råder over tilstrækkelige midler, er tilgængelige og effektive for alle arbejdstagere, 
uanset nationalitet eller opholdsstatus, til at beskytte arbejdstagere mod repressalier fra 
arbejdsgivere samt skadelige konsekvenser, og til at støtte civilsamfundsorganisationers 
arbejde med formidling af oplysninger til arbejdstagerne om rettigheder, og hvordan de 
udøver disse rettigheder;

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at genopretningsplanen og den 
flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-27 knyttes tæt sammen med EU's strategiske 
ramme for romaernes lighed, inklusion og deltagelse, med de bindende mål heri og med 
realiseringen af disse i de nationale strategier for romaernes integration; understreger i 
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denne forbindelse behovet for systematisk indsamling af fyldestgørende data opdelt 
efter køn og alder for at belyse behov og kontekstanalyse og for at komme med 
vejledning vedrørende fastsættelse af mål og effektindikatorer med henblik på at sikre 
det bedste resultat med hensyn til at matche behov med planlægning og budgettering, 
både på nationalt plan og EU-plan;

20. opfordrer Kommissionen og Rådet til at tage hånd om den uensartede situation, som 
romaer står over for i EU i Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+); minder om sin 
beslutning af 4. april 2019 om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)41, hvis artikel 4, stk. 1, nr. viiia), omfatter 
det specifikke mål om "at bekæmpe forskelsbehandling af og fremme den 
socioøkonomiske integration af marginaliserede samfundsgrupper som for eksempel 
romaer";

21. opfordrer Kommissionen til nøje at evaluere effektindikatorerne for integration af 
romaer for perioden 2014-2020, og udpege såvel bedste praksis som mangler; minder 
om, at overvågningen af integrationen af romaerne skulle forbedres på grundlag af ESF-
investeringsprioritet 9.2, de relevante specifikke målsætninger i ESF og Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), operationelle programmer og ESF's 
fælles outputindikatorer for deltagere samt programspecifikke indikatorer og mål;

22. anbefaler, at Kommissionen letter udvekslingen af bedste praksis mellem 
medlemsstaterne og overvåger situationen med henblik på at sikre, at der kan foretages 
regelmæssige vurderinger;

23. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at medtage repræsentanter fra 
romasamfundene, herunder unge romaer, i hørings- og beslutningsprocesserne, både på 
nationalt plan og på EU-plan;

24. minder om, at lokale og nationale myndigheder, stærke partnerskaber og lokale aktørers 
engagement, som f.eks. kommuner og skoleinspektorater, er afgørende for at opnå en 
bæredygtig integration af romaer;

25. understreger behovet for et umiddelbart og grundigt engagement fra de relevante 
statslige myndigheder for at sikre desegregation af romaelever i skoler, øge deres 
deltagelse i hele undervisningscyklussen og sikre inklusiv generel læring af samme 
kvalitet for alle; bemærker med beklagelse, at det stadig er en almindelig 
diskriminerende praksis, at romabørn fejldiagnosticeres som havende særlige 
undervisningsbehov, hvilket medfører, at et uforholdsmæssigt stort antal romabørn 
sendes på "specialskoler", hvorved de udskilles fra det almene skoleuddannelsessystem 
og ofte får en dårligere uddannelse; minder om afgørelserne fra Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol og traktatbrudsprocedurerne imod tre medlemsstater 
vedrørende forskelsbehandling af romaer i skoler: Tjekkiet (2014), Slovakiet (2015) og 
Ungarn (2016); er af den opfattelse, at der de seneste år ikke har været tegn på 
forbedring eller kun ringe forbedring på trods af Kommissionens bestræbelser; 
opfordrer Kommissionen til at evaluere de pågældende korrigerende foranstaltninger og 
deres indvirkning på romabørn og til, hvis disse anses for utilstrækkelige og ikke 

41 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0350.
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tilstrækkeligt effektive, at indbringe disse sager for Den Europæiske Unions Domstol;

26. minder om betydningen af den rolle, som romaundervisere og deres tilstedeværelse i 
uddannelsesorganer spiller med hensyn til at fremme desegregationsprocessen og 
tilskynde romaer til at deltage i programmer for livslang uddannelse og 
voksenundervisning; anbefaler videreuddannelse og beskæftigelse af romabefolkningen 
i form af mentorer og mæglere til de unge for at støtte overgangen fra uddannelse til 
arbejdsmarkedet; understreger behovet for at målrette indsatsen mod romaer med aktive 
arbejdsmarkedspolitikker, herunder ungdomsgarantien, og en systematisk overvågning 
og bekæmpelse af forskelsbehandling i forbindelse med adgang til arbejdsmarkedet og 
på arbejdspladsen; opfordrer til, at man underviser offentlige arbejdsformidlinger i, 
hvordan man når ud til og håndterer marginaliserede grupper;

27. ønsker en omlægning af den fælles landbrugspolitik, hvilket vil muliggøre og fremme 
innovative former for landsbrugsarbejde, herunder sociale kooperativer for 
romasamfund, hvilket også vil spille en vigtig rolle i udarbejdelsen af et retfærdigt, 
sundt og miljøvenligt fødevaresystem; understreger, at sådanne foranstaltninger vil 
bidrage til gennemførelsen af målsætningerne i den europæiske grønne pagt; opfordrer 
til formidling og udveksling af bedste praksis på området blandt medlemsstaterne;

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle koordinerede tilgange til 
integrationen af romabørn i samfundet; opfordrer derfor til en hastevedtagelse af den 
europæiske børnegaranti i ESF+ med øremærkede midler med henblik på at løfte en 
generation ud af fattigdom;

29. understreger, at begrænsningerne i sundhedstjenesterne og manglen på grundlæggende 
sundhedsoplysning bidrager til den udbredte segregering af romaelever i skolerne; 
understreger, at ud over udbredt romafjendtlighed i de samfund, romaerne bor i, udgør 
de strukturelle ulemper, de står over for, hvad angår indskrivning i førskoletilbud og 
social udstødelse, de underliggende årsager til segregerede skoler og forskelsbehandling 
af romabørn, som derved fører til en ond cirkel af arbejdsløshed og fattigdom; 
understreger, at det er af yderste vigtighed at tage fat på disse underliggende årsager, 
samtidig med at man øger opmærksomheden på dem;

30. glæder sig over den indsats, som visse medlemsstater har gjort, idet de har vedtaget 
lovgivningsværktøjer, der har til formål at sikre overensstemmelse mellem 
uddannelseskvalitet og uddannelseslighed, samtidig med at de har indført inklusiv 
uddannelse; bemærker, at formålet med disse foranstaltninger er at integrere romabørn 
såvel som alle andre ugunstigt stillede grupper så meget som muligt i 
uddannelsessystemet lige fra førskoleundervisningsstadiet og frem til 
ungdomsuddannelsesstadiet, hvilket er en forudsætning for et barns personlige 
udvikling og karriere;

31. minder om, at der generelt er en positiv holdning til romamæglere og 
sundhedsstøtteprogrammer, eksempelvis med hensyn til fremme af romasamfundets 
adgang til sundhedsvæsnet, forbedring af deres adgang til hygiejne- og sanitetsfaciliteter 
samt håndtering af specifikke sundhedsbehov hos romakvinder; understreger, at 
romasundhedsmæglerprogrammet i Bulgarien, Rumænien og Slovakiet blev opskaleret 
af de respektive regeringer, og at evalueringen af programmerne viser positive 
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ændringer (dvs. mindre diskriminerende adfærd, som udvises af sundhedsudbydere og 
andre barrierer, der forhindrer adgang til sundhed ud over uddannelsesaktiviteter rettet 
mod samfund); understreger dog, at evalueringen af disse programmer viser, at der er 
behov for at gå over til nye og mere effektive tilgange, hvor man bevæger sig væk fra 
romamæglere og over til en reform af institutionerne for at bekæmpe institutionel 
forskelsbehandling i hele systemet42;

32. understreger betydningen af at støtte forældrenes inddragelse i skole- og 
uddannelsesaktiviteter og af at øge deres forståelse for betydningen af 
førskoleundervisning, indskrivning af børn i skolen og skolegang; bemærker med 
beklagelse, at romabørn i nogle medlemsstater stadig støder på begrænsning af deres 
adgang til førskoleundervisning og pasning; bemærker med beklagelse, at EU og 
medlemsstaterne er langt fra at nå de mål, der er opstillet i EU's ramme for inklusion af 
romaer; 

33. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de kompetente regionale og lokale 
myndigheder sammen med civilsamfundet og økonomiske interessenter gennemfører 
beskæftigelses- og socialpolitikker, der henvender sig til romaer, og overvåger 
resultaterne heraf, samtidig med at de ikke udelukker andre samfundsgrupper i lignende 
situationer; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at indføre forebyggende og 
korrigerende foranstaltninger for at bekæmpe stereotyper og romafjendtlighed på 
arbejdsmarkedet og til at sikre, at offentlige arbejdsformidlinger og arbejdsgivere 
prioriterer at styrke jobsøgende romaer og sideløbende hermed understøtter 
jobplaceringer gennem fagundervisning eller praktikophold med IT- og 
sprogundervisning samt fremme af iværksætterfærdigheder; fremhæver den centrale 
rolle, som offentlige arbejdsformidlinger spiller med hensyn til at fremme ansættelsen 
af romaer inden for den offentlige administration samt med hensyn til at nå ud til dårligt 
stillede jobsøgende romaer;

34. understreger vigtigheden af at fremme romaernes adgang til uddannelse, videregående 
uddannelse, lærlingeuddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på at fremme deres 
økonomiske og sociale inklusion; mener, at erhvervsuddannelse stadig ikke i 
tilstrækkelig grad anerkendes som en prioritet og en løsning til at mobilisere romaer og 
give dem muligheder; tilskynder medlemsstaterne til at sikre, at 
erhvervsuddannelsesordninger rettet mod romaer afspejler deres specifikke situation og 
de øgede krav på arbejdsmarkedet; minder om, at Europa med sin aldrende befolkning 
står over for mangel på uddannet arbejdskraft, og at unge romaer derfor ikke bør 
opfattes som en byrde, men derimod som en mulighed og potentiel fremtidig 
arbejdskraft; opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde erhvervslivet til at engagere sig, 
især på lokalt niveau, og til at overveje at støtte udviklingen af sociale virksomheder 
med henblik på at skabe bæredygtige arbejdspladser til romaer med fokus på 
romakvinder;

35. fremhæver, at romaer ofte arbejder under usikre beskæftigelsesforhold eller i atypiske 
beskæftigelsessituationer; er af den faste overbevisning, at det nye instrument for 
midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) 

42 J.M. Fresno, J. Lajčáková, J. Szira, S. Mačáková, M. Karoly, M. Rossi, "A meta-evaluation of interventions 
for Roma inclusion", Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg, 2019.
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skal være målrettet de mest sårbare i medlemsstaterne;

36. opfordrer Kommissionen til at bringe EU-lovgivningen i overensstemmelse med FN's 
lovgivning vedrørende menneskers ret til vand samt til at udvide anvendelsesområdet 
for vandrelaterede direktiver til at omfatte problemer med tilgængeligheden og den 
økonomiske overkommelighed af vandforsyning og -tjenester, opfordrer Kommissionen 
til at udvikle indikatorer og overvågningsmekanismer for social lighed med hensyn til 
adgangen til vand og sanitet i medlemsstaterne, at pålægge Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder at udføre årlig dataindsamling samt at 
øremærke midler til at bekæmpe den begrænsede adgang til vand- og sanitetsforsyning 
for socialt ekskludere og etniske diskriminerede grupper;

37. opfordrer medlemsstaterne til at gøre en koordineret indsats for at øge bevidstheden og 
informere offentligheden om inklusion af romaer;

38. opfordrer medlemsstaterne til at minimere virkningerne af covid-19-pandemien i 
romaernes overbefolkede og umenneskelige boligforhold ved at legalisere deres 
uformelle bosættelser, ved at investere i infrastruktur og forbedring af boligforholdene 
for nyligt legaliserede uformelle bosættelser samt ved at tilbyde tilstrækkelige og 
passende opholdssteder til ikke-fastboende romaer; opfordrer medlemsstaterne til som 
et alternativ at stille permanente, ordentlige, miljøsikre, desegregerede boliger til en 
overkommelig pris til rådighed for romaer, der i øjeblikket bor i uformelle bosættelser;

39. opfordrer medlemsstaterne til under covid-19-krisen akut at vedtage foranstaltninger til 
at afhjælpe manglen på vand, ordentlige sanitære forhold, elektricitet og nødvendig 
infrastruktur i fattige romasamfund; opfordrer medlemsstaterne til at inkludere 
romabosættelser fuldt ud i desinfektionsforanstaltninger, til at forbyde annullering af 
grundlæggende offentlige tjenesteydelser under pandemien, til at overveje at yde støtte 
til forbrugsomkostningerne for de mest sårbare og folk med mistet indtægt eller standse 
betalingerne, indtil perioden for genopretningsplanen ophører, til at yde økonomisk 
støtte til enlige forældre/enlige mødre til børnepasning samt til betaling af husleje og 
andre husholdningsudgifter for at afhjælpe de økonomiske problemer, navnlig på 
baggrund af tabet af arbejdspladser;

40. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at ingen romaer glemmes som følge af covid-19-
krisen, ved at støtte sårbare romaarbejdstagere, navnlig kvinder og enlige forældre, samt 
ved at inkludere specifikke bestemmelser og indikatorer om romaer under 
gennemførelsen af europæiske instrumenter til midlertidig støtte (f.eks. SURE og Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede);

41. minder om, at direktivet om racelighed43 beskytter og sikrer ligebehandling med hensyn 
til adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, herunder bolig, der primært hører 
under de regionale og nationale regeringers ansvarsområde; understreger, at krænkelse 
af romaernes ret til en bolig og at give dem vanskelig adgang til boliger og offentlig 
forsyning har en negativ indvirkning på uddannelse, beskæftigelse og sundhed, og det 
påvirker generelt den sociale inklusion negativt; understreger behovet for at sikre en 

43 Artikel 3, stk. 1, litra h), i Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse, EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
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korrekt og effektiv omsætning og passende gennemførelse af direktivet;

42. understreger, at det på området for målrettede boligforanstaltninger er vigtigt at indføre 
en engagerende proces, der involverer romaerne fra starten; foreslår, at 
boligpolitikkerne skal være baseret på princippet om deling af omkostninger eller 
støttebidrag til bolig og forsyninger, hvor romamodtagere selv kan tilrettelægge 
gennemførelsen af deres egne initiativer og deltage i planlægningen af deres egne 
bosættelser44;

43. opfordrer medlemsstaterne til at fremme geografisk desegregation og til at inddrage 
romamodtagere i udformningen og gennemførelsen af boligprojekter med henblik på at 
reducere og forhindre tvangsudsættelser, at løse problemet med hjemløshed og for at 
stille tilstrækkelige og passende bopladser til rådighed for ikkefastboende romaer; 
påpeger, at geografisk isolation og boligsegregation holder medlemmer af etniske 
minoritetsgrupper væk fra anstændige job, uanset deres kvalifikationsniveau; bemærker, 
at det er afgørende at finde løsninger på udsættelsesproblemet ved at involvere 
forskellige institutioner, mens handlinger, der er rettet mod romaboliger, skal integreres 
i de bredere nationale aktiviteter og lovforslag, der fokuserer på sociale boliger eller 
støtteprogrammer; påpeger, at ingen udsættelser bør finde sted uden en erstatning i form 
af standardboliger til en overkommelig pris, og som ligger i et desegregeret område med 
adgang til offentlige ydelser; understreger det akutte behov for offentlige investeringer 
for at afhjælpe segregering;

44. opfordrer medlemsstaterne til at henvise til geografiske uligheder, boligmæssig 
adskillelse og de omfattende og forskelligartede former for ulemper i planlægningen, 
målretningen, gennemførelsen og overvågningen af foranstaltninger til inklusion af 
romaer, da en territorial tilgang kan være relevant for planlægningen og gennemførelsen 
af foranstaltninger vedrørende social inklusion; anbefaler, at medlemsstaterne styrker 
deres indsats for at sikre adgang til rent drikkevand, sanitet og kloakering og 
gennemfører retten til en ordentlig levestandard samt retten til et sundt og sikkert miljø; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre integrationen af politikker til 
bekæmpelse af romafjendtlighed i alle dens former og til at anerkende miljømæssig 
forskelsbehandling som et specifikt udtryk for romafjendtlighed; anbefaler, at miljøet 
medtages i rammen for perioden efter 2020, og opfordrer Kommissionen til at afhjælpe 
de forskellige former for miljømæssig forskelsbehandling;

45. opfordrer Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at gøre en yderligere indsats 
med hensyn til tilpasningen af det europæiske semester, ESF+ og alle EU-fonde i 
perioden 2021-2027 med de nationale strategier for romaernes integration og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til 
offentligt at erklære, hvor stor en andel af deres nationale budgetter der er afsat til dette 
formål, og til at offentliggøre en liste over finansierede projekter;

46. fordømmer forskelsbehandling i forbindelse med leje af bolig eller jobansøgning; 
minder derfor om medlemsstaternes forpligtelse i henhold til direktivet om racelighed til 
at udpege et specialiseret organ til fremme af ligebehandling af alle uden 
forskelsbehandling på grundlag af race og etnisk oprindelse; opfordrer medlemsstaterne 

44 A Meta-Evalution of Interventions for Roma Inclusion, Det Fælles Forskningscenter, 2019, Den Europæiske 
Unions Publikationskontor.
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til at styrke deres nationale ligestillingsorganers uafhængighed, ressourcer, mandat og 
beføjelser for at intensivere bekæmpelsen af forskelsbehandling, herunder institutionel 
forskelsbehandling, af romaer ved at gennemføre Kommissionens henstilling om 
standarder for ligestillingsorganer45;

47. opfordrer medlemsstaterne til at løse problemer med boliger og hjemløshed gennem 
foranstaltninger såsom udvikling af den sociale boligmasse, fremme af ikke-
diskriminerende adgang til sociale boliger og ved at støtte vellykkede projekter såsom 
mikrolån til romafamilier; fremhæver den lovende tilgang med "boliger først"-initiativer 
for at forebygge og bekæmpe hjemløshed; anbefaler, at medlemsstaterne overvejer at 
skifte fra trappemodellen i leveringen af tjenesteydelser til boligbaserede 
tjenesteydelser, som supplerer udbud af boliger med ledsagende støtte, der kombinerer 
elementer af beskæftigelse, uddannelse, sundhedsydelser og samfundsudvikling; 
opfordrer medlemsstaterne til at målrette politikker, der støtter mennesker, som er ramt 
af fattigdom, herunder romaer, så de kan få adgang til almindelige, ordentlige job; 
opfordrer medlemsstaterne til især at fokusere på de unge, så de kan færdiggøre deres 
skolegang på sekundærtrinnet;

48. anerkender, at der i forordningen om fælles bestemmelser46 blev indført en særlig 
finansieringsprioritet for romaer, og at landespecifikke henstillinger vedrørende 
inklusion af romaer blev et krav for tildelingen af midler til fremme heraf; opfordrer 
medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at disse ændringer vil resultere i 
specifikke projekter, der tilgodeser romaernes situation på det praktiske plan47, uanset 
regionskategori; opfordrer Kommissionen til at overvåge gennemførelsen af strategierne 
i form af regelmæssige møder med medlemsstaterne og til at offentliggøre rapporter om 
fordelingen af midler i denne retning; opfordrer Kommissionen til at undersøge 
årsagerne til de lave absorptionshastigheder i nogle medlemsstater i overensstemmelse 
med Revisionsrettens henstillinger til medlemsstaterne og til Kommissionen i dens 
særberetning48;

49. noterer sig med beklagelse den svage forbindelse mellem tilgængelige 
finansieringsværktøjer og strategiske planer og målsætninger i forbindelse med den 
socioøkonomiske udvikling og inklusion af romaer; opfordrer medlemsstaterne til at 
etablere mere effektive overvågnings- og tilsynsmekanismer for at sikre, at de tildelte 
midler under generelle programmer, herunder programmer, der er omfattet af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde), anvendes korrekt og ikke 
misbruges; understreger, at overvågningen især er vigtig for at forudse og afbøde 
potentielle risici i forbindelse med den vellykkede gennemførelse af interventionen, og 
støtter endvidere evidensbaserede politiske initiativer og en mere effektiv målsætning 

45 EUT L 167, 4.7.2018, s. 28.
46Bilag XI om forhåndsbetingelser, del 1: tematiske forhåndsbetingelser, investeringsprioriteter, punkt 9.2 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser 
for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om 
generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).
47 Anna Mirga-Kruszelnicka, Revisiting the EU Roma Framework: Assessing the European Dimension for the 
Post-2020 Future, Open Society Institute, Anna Mirga-Kruszelnicka, juni 2017, s. 17.
48 Den Europæiske Revisionsret, EU's politiske initiativer og finansielle støtte til integration af romaerne: Der er 
gjort betydelige fremskridt i de sidste ti år, men der er brug for en yderligere praktisk indsats, 2016.
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og ressourcetildeling; minder om, at Revisionsretten i 2016 konkluderede, at midler fra 
ESI-fondene blev fordelt mellem medlemsstaterne i henhold til indikatorer, der ikke har 
specifik relevans for romabefolkningen, og udtalte, at disse indikatorer ikke er det mest 
hensigtsmæssige grundlag for at afgøre, hvor stor en del af EU's midler til integration af 
romaer der skal tildeles hver medlemsstat; understreger betydningen af kontrafaktiske 
effektevalueringsmetoder til reducering af afstanden mellem politiske rammer og deres 
gennemførelse i praksis;

50. mener, at mainstreaming stadig er relevant, da målrettede foranstaltninger i sig selv ikke 
vil være tilstrækkeligt effektive; understreger derfor behovet for yderligere 
mainstreaming af aspekterne af romaintegrationen i EU's og de nationale 
politikforanstaltninger;

51. anerkender, at overførslen af interventioner fra et land til et andet ikke er en mekanisk 
proces; målsætningerne, arbejdsmetoderne og redskaberne kan muligvis overføres, men 
strategierne og processerne skal tilpasses det lokale miljø, og disse vilkår kan have 
forbindelse til institutionel kapacitet, støtten fra forskellige aktører eller de lokale 
forhold; opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at anvende de korrekte 
kontrafaktuelle effektevalueringsmetoder og til at sammenligne og forklare de 
forskellige resultater i medlemsstaterne;

52. opfordrer EU og medlemsstaterne til at styrke data og forskning for bedre at fastlægge 
og forstå intersektionel forskelsbehandling; tilskynder Kommissionen til at følge de 
mangesidede aspekter af fattigdom og social udstødelse i romasamfund ved at lade 
Eurostat anvende den kombinerede indikator for personer i risiko for fattigdom eller 
social udstødelse;

53. tilskynder Kommissionen til at finde innovative, resultatorienterede og databaserede 
fremgangsmåder, som skal anvendes som direkte input til næste generation af 
programmer (2021-27 InvestEU-programmet og ESF+-programmering) og strategier 
(især EU-strategien efter 2020 for ligebehandling og inklusion af romaer);

54. understreger, at konsekvenserne af covid-19-pandemien rammer de dårligst stillede 
hårdest, herunder romasamfundene i hele Europa; understreger, at EU skal fokusere på 
borgernes umiddelbare behov, og at det er afgørende at give hurtige og relevante svar på 
de eksisterende problemer for at styrke samhørigheden, øge tilliden til EU's institutioner 
og leve op til EU's værdier, navnlig solidaritet; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at evaluere konsekvenserne af covid-19-pandemien for 
romasamfundenes situation og til at overveje effektive foranstaltninger; glæder sig over 
den foreslåede styrkelse af Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede; bemærker med beklagelse, at covid-19-pandemien kan føre til nedskæringer i 
den kommende FFR 2021-2027, hvilket vil få negative følger for de 
civilsamfundsorganisationer, der arbejder for romasamfundene, og dermed vil få følger 
for deres opsøgende arbejde.
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23.6.2020

UDTALELSE FRA KULTUR- OG UDDANNELSESUDVALGET

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om betænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: 
bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa
(2020/2011(INI))

Ordfører for udtalelse: Peter Pollák

FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. noterer sig, at der i visse medlemsstater i løbet af de seneste år kun er gjort begrænsede 
fremskridt for så vidt angår uddannelsen af socialt dårligt stillede romabørn, hvilket især 
skyldes manglen på politisk vilje og romafjendtlighed, der har forårsaget, at forskellen 
mellem elever og studerende med romabaggrund for så vidt angår uddannelsesresultater 
forbliver høj sammenlignet med andre elever og studerende uden romabaggrund; 
minder om, at det er af afgørende betydning at sikre, at romabørn får en ligeværdig start 
i livet for at forhindre, at fattigdom går i arv fra generation til generation; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at anvende en holistisk tilgang på tværs af alle 
politikområder og til at sætte uddannelsen af romabørn højt på regeringernes 
dagsordener for så effektivt som muligt at bekæmpe den fattigdom, sociale udstødelse 
og romafjendtlighed, som de oplever;

2. minder om, at romaelever er EU-borgere, og at de som sådanne har de samme 
rettigheder og forpligtelser og derfor bør have lige muligheder, samt at de bør uddannes 
i et almindeligt og inkluderende undervisningsmiljø af høj kvalitet på alle trin; minder 
om, at praksis med at holde romaelever adskilt for sig selv i specielle skoler eller 
klasser, selv inden for de almindelige undervisningsmiljøer, fortsat er udbredt i nogle 
medlemsstater på trods af eksisterende lovgivning og politikker om bekæmpelse af 
forskelsbehandling; insisterer på, at der bør indføres en effektiv strategi for bekæmpelse 
af segregation, der er baseret på benchmarks for bekæmpelse af segregation og bedste 
praksis for inkluderende og interkulturel uddannelse, især i EU-medlemsstater med en 
betydelig romabefolkning; minder om, at romaundervisernes rolle i forhold til 
bekæmpelsen af segregation på uddannelsesområdet er af afgørende betydning, og 
understreger behovet for at gøre undervisningspersonalet bevidste om og undervise dem 
i ikkeforskelsbehandling med henblik på at afskaffe romafjendtlighed inden for 
uddannelsessektoren;
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3. henstiller, at uddannelsen af sårbare romaelever, i betragtning af hvor vigtig 
førskoleundervisning af høj kvalitet er, idet en sådan er forbundet med bedre 
læringsresultater og danner grundlaget for senere social inklusion, bør påbegyndes så 
tidligt som muligt og helst som treårige, under hensyntagen til de særlige forhold, der 
gør sig gældende i de enkelte medlemsstater, ved at inddrage dem i økonomisk 
overkommelige, tilgængelige og inklusive førskole- og børnepasningsordninger; 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udvikle og implementere strategier og 
programmer, der har til formål at fremme romaers adgang til børnepasningsmuligheder, 
skoler og universiteter, hvilket er en betingelse for personlig og karrieremæssig 
udvikling, og minder om at eksterne skoleaktiviteter, såsom sportslige eller kunstneriske 
aktiviteter, er fremragende midler til at fremme inklusion;

4. insisterer på, at romabørn bør forblive under uddannelse, indtil de som minimum har 
fuldført en ungdomsuddannelse; opfordrer med henblik herpå indtrængende 
medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelig finansiering, således at de almindelige 
uddannelsespolitikker styrker skolernes og lærernes kapacitet til at opfylde 
romaelevernes læringsbehov; opfordrer Kommissionen til at styrke sin strategi i et 
forsøg på yderligere at reducere frafaldet blandt romabørn i uddannelsessystemet og at 
undgå, at skoleår gentages, navnlig ved at analysere de tiltag, der har den højeste 
succesrate, og derved fremme udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne, 
og ved at fremme succeshistorier, der involverer mennesker med romabaggrund, i 
Erasmus+; understreger nødvendigheden af at yde støtte til familier og at have en 
passende uddannelse for lærere samt at yde tidlig, regelmæssig og rettidig støtte til 
romaelever og -studerende, herunder også læringsaktiviteter uden for skoletiden;

5. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gøre det lettere at skifte mellem 
forskellige uddannelsesforløb, herunder op til de videregående uddannelser, ved at 
levere tilstrækkelig uddannelses- og karrierevejledning samt støtteprogrammer og ved at 
tilbyde coaching i selvstændiggørelse i forbindelse med overgangen fra skole til 
arbejdsliv samt at yde økonomisk bistand i form af stipendier, tilskud og lån med 
henblik på at give unge romaer mulighed for at tilegne sig de kvalifikationer, herunder 
digitale færdigheder og iværksætterkompetencer, som de har brug med henblik på at 
blive integreret i samfundet og på jobmarkedet på en effektiv måde;

6. minder om det presserende behov for at inddrage romaforældre i hvert enkelt trin af 
deres børns skolegang; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udvikle 
programmer, der har til formål at inddrage romaforældre i processen med deres børns 
skolegang og uddannelsesmæssige og personlige udvikling; understreger, at 
medlemsstaternes evne til at sikre, at romaforældre inddrages, i høj grad afhænger af 
mange faktorer, både samfundsmæssige og økonomiske, og anmoder om, at der ydes 
særlig støtte - med hensyn til integreret sundhed, skolemad og beklædning - til 
romafamilier, der står over for økonomiske, sociale, medicinske og boligmæssige 
problemer;

7. understreger, at romaelever er uforholdsmæssigt hårdt ramt af de tiltag, der er taget i 
forbindelse med den nuværende covid-19-pandemi, da langt størstedelen af romabørn 
bor i fattige og marginaliserede kvarterer og ikke har mulighed for at få adgang til fjern- 
eller hjemmeundervisning; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at undgå en 
situation, der kan føre til et fuldstændigt sammenbrud i disse romabørns uddannelse, og 
til at sikre, at de drager fordel af den samme kvalitetsuddannelse som andre elever;
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8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme romaernes sprog, kultur og 
historie i skolernes pensum som led i en strategi for at bekæmpe diskrimination, 
mindske negative holdninger til mennesker med romabaggrund og fremme deres 
sociokulturelle inklusion.
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM KVINDERS RETTIGHEDER OG 
LIGESTILLING

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om rapport om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: 
bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa
(2020/2011(INI))

Ordfører for udtalelse: Lívia Járóka

FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at romaerne er Europas største etniske mindretal, idet omkring 6 
millioner mennesker med romabaggrund lever i EU, hvoraf de fleste er statsborgere i en 
medlemsstat; der henviser til, at betegnelsen "roma" omfatter forskellige grupper, 
herunder romaer, sintier, gens du voyage, manouches, ashkalier, sinti og boyash; der 
henviser til, at enhver person i EU har lige ret og pligt til at blive et fuldt ud, aktivt og 
integreret medlem af samfundet, men at statistikker viser, at romaerne stadig fratages 
deres menneskerettigheder i Europa, og at omkring 80 % af de mennesker, der har 
romabaggrund, lever under deres lands fattigdomsrisikotærskel; der henviser til, at 
romaerne udgør en del af Europas kultur og værdier, og at de har bidraget til EU's 
kulturelle rigdom, mangfoldighed, økonomi og fælles historie; der henviser til, at 
beskyttelse og styrkelse af kulturarven i forhold til nationale mindretal i 
medlemsstaterne spiller en afgørende rolle for den sociale samhørighed; der henviser til, 
at mennesker med romabaggrund skal kunne deltage fuldt ud i og have reel indflydelse 
på planlægningen, gennemførelsen, evalueringen og overvågningen af foranstaltninger 
til forbedring af deres situation;

B. der henviser til, at kvinder og piger med romabaggrund ofte udsættes for 
intersektionalitet relateret til sinti-fjendtlighed og sexisme og til skadelige stereotyper, 
både i samfundet som helhed og inden for deres egne befolkningsgrupper; der henviser 
til, at de udgør en af de dårligst stillede grupper i medlemsstaterne, bor i 
uhensigtsmæssige bosættelser med ulige adgang til og særlige barrierer for uddannelse, 
arbejde, sundhedsydelser, rindende vand og sanitet og er blandt de grupper, der er 
hårdest ramt af covid-19-pandemien;

C. der henviser til, at romasamfundet er et mindretal i risiko for social udstødelse på grund 
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af ulige adgang til eller et lavt niveau af uddannelse, som resulterer i mangel på de 
kvalifikationer, der kræves på arbejdsmarkedet, og følgelig en dårligere livssituation og 
sundhedstilstand; der henviser til, at andelen af fravær, skolefrafald, og andelen af unge, 
der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er), blandt romaer er meget 
højere end gennemsnittet, idet 68 % af romaerne forlader uddannelsessystemet tidligt i 
modsætning til Europa 2020-målet på 10 % for unge, der forlader skolen tidligt; der 
henviser til, at kun 18 % af alle børn med romabaggrund fortsætter med en 
videregående uddannelse; der henviser til, at der er behov for bedre støtte til 
uddannelse, karriereplanlægning og en holdningsændring blandt fagfolk inden for 
uddannelse til romastuderende for at støtte deres jobfærdigheder og adgang til 
beskæftigelse;

D. der henviser til, at 72 % af alle unge kvinder med romabaggrund i alderen 16-24 år er 
NEET'er sammenlignet med 55 % af unge mænd med romabaggrund; der henviser til, at 
28 % af alle kvinder med romabaggrund, der er udspurgt i forbindelse med EU-MIDIS 
II-undersøgelsen, angiver "husarbejde" som deres hovedaktivitet, mod 6 % af alle 
mænd; der henviser til, at denne procentdel er høj for kvinder med romabaggrund i 
forhold til kvinderne i befolkningen som helhed49; der henviser til, at kønsstereotyper, 
traditioner og patriarkalske strukturer skader kvinder og mænd, er til hinder for kvinders 
rettigheder og opnåelse af ligestilling mellem kønnene og aldrig kan bruges som 
undskyldning for vold eller undertrykkelse: der henviser til, at uddannelsesværktøjer til 
undervisning i kønsaspektet med henblik på at bekæmpe stereotyper er meget vigtige fra 
en tidlig alder;

E. der henviser til, at en stor del af romabefolkningen bliver uafhængig og starter familie i 
en meget ung alder; der henviser til, at unge romakvinder med familie, der lever i 
uhensigtsmæssige bosættelser, er i høj risiko for udstødelse og marginalisering; der 
henviser til, at det er nødvendigt at forstå og tackle dette fænomen ved hjælp af 
kønssensitive foranstaltninger sammen med romaer; der henviser til, at der er behov for 
målrettede og kønssensitive investeringer, som specifikt er rettet mod unge kvinder og 
mænd med romabaggrund, der gifter sig, forlader skolen og begynder at arbejde i en 
tidlig alder, hvilket fører til, at de får lavt kvalificerede job med ringe muligheder for 
personlig udvikling; der henviser til, at rådgivning, familiens rolle og viden om 
seksuelle og reproduktive rettigheder derfor er af afgørende betydning, når det gælder 
om at støtte unge familier med romabaggrund, og kræver kultursensitivt arbejde baseret 
på grundlæggende viden om kulturelle forskelle og traditioner mellem romakulturen og 
mainstreamkulturen;

F. der henviser til, at kvinder med romabaggrund er særligt udsatte for fattigdom, social 
udstødelse og alvorlige afsavn; der henviser til, at de ikke har adgang til bolig og 
uddannelse, og at de har en betydeligt lavere beskæftigelse både i forhold til romamænd 
og den almindelige befolkning og fortsat får krænket deres sundhedsmæssige 
rettigheder; der henviser til, at de specifikke behov for LGBTI+-romaer, romakvinder 
med handicap og ældre romaer stadig imødekommes i meget ringe grad;

G. der henviser til, at kvinder med romabaggrund har en meget lavere 
beskæftigelsesfrekvens (16 %) end mænd med romabaggrund (34 %); der henviser til, 
at den kønsbestemte forskel i den almindelige befolkning til sammenligning stadig er 

49 Second European Union Minorities and Discrimination Survey, oktober 2016.
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betydelig, men at den ikke er så stor, som den er blandt personer med romabaggrund – 
71 % af mændene er beskæftiget, sammenlignet med 57 % af kvinderne50;

H. der henviser til, at adgang til sundhedsydelser er af særlig betydning for kvinder, 
navnlig for så vidt angår sikker, rettidig og fuld adgang til seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder (SRSR), da dette er et grundlag for at opnå ligestilling mellem 
kønnene;

I. der henviser til, at der bor et betydeligt antal mennesker med romabaggrund på 
Vestbalkan, som har en dårligere forventet levetid og sundheds-, uddannelses- og 
beskæftigelsesmæssig situation i forhold til mennesker, der bor i Den Europæiske 
Union;

J. der henviser til, at kvinder med romabaggrund konsekvent oplever udelukkelse fra 
meningsfuld deltagelse i samfundet og demokratiet og mangler repræsentation i både 
Europa-Parlamentet og nationale parlamenter samt på regionalt og lokalt plan; der 
henviser til, at det er afgørende at støtte fremme af ligestilling mellem kønnene og 
ligestilling for mindretal i romabefolkningen; der henviser til, at princippet om 
kønsmainstreaming skal anvendes i forbindelse med planlægning, gennemførelse, 
evaluering og overvågning af forbedring af romaernes situation;

K. der henviser til, at princippet om ikkeforskelsbehandling og lighed er grundlæggende 
værdier, der er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Union og i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder; der henviser til, at mennesker med 
romabaggrund står over for særlige hindringer med hensyn til at få adgang til offentlige 
tjenester på områderne beskæftigelse, bolig og uddannelse fra den tidlige barndom; der 
henviser til, at denne forskelsbehandling har en endnu større indvirkning på kvinder, da 
de ofte er nødt til at påtage sig en stor del af opgaverne i hjemmet; der henviser til, at de 
særlige behov hos ofre for forskelsbehandling på grund af seksuel orientering stadig 
imødekommes i meget ringe grad;

L. der henviser til, at romasamfundet i betydelig grad er blevet ramt af de økonomiske og 
sociale konsekvenser af covid-19-krisen; der henviser til, at mange har mistet deres 
daglige indtægtskilder og har oplevet reduceret adgang til sociale ydelser, som ofte er 
blevet yderligere vanskeliggjort af karantæneforanstaltninger; der henviser til, at antallet 
af hadforbrydelser mod og tilfælde af forskelsbehandling af romaer er steget i visse 
områder under pandemien og udgør en uforholdsmæssigt stor risiko for kvinder og 
piger;

1. bemærker med beklagelse den alvorlige mangel på fremskridt med hensyn til styrkelse 
og inklusion af romakvinder siden vedtagelsen af EU-rammen for de nationale strategier 
for romaernes integration frem til 2020;

2. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at kvinder og piger med 
romabaggrund inddrages i gennemførelsen af strategien for ligestilling mellem kønnene 
og i alle faser af politikudformningen inden for alle EU's politikområder, herunder EU's 
genopretningsplan og den styrkede flerårige finansielle ramme for 2021-2027 (FFR) i 
overensstemmelse med strategiens tværgående princip om intersektionalitet; opfordrer 
Kommissionen til at sikre kønsperspektivet i en ambitiøs EU-ramme for de nationale 

50 Second European Union Minorities and Discrimination Survey, oktober 2016.
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strategier for romaernes integration efter 2020; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at inddrage og integrere en køns- og børnesensitiv tilgang baseret på 
en analyse af behovene hos kvinder og børn med romabaggrund og målrettede tiltag, der 
fokuserer på rettigheder for kvinder med romabaggrund, styrkelse af deres position og 
integration af kønsaspektet i de kommende nationale strategier for romaernes 
integration;

3. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at opnå effektive resultater med 
gennemførelsen af lokale foranstaltninger til støtte for de nationale strategier for 
romaernes integration på fire nøgleområder: adgang til uddannelse, beskæftigelse, 
sundhedspleje og boliger; opfordrer derfor medlemsstaternes regeringer, lokale 
myndigheder og, hvor det er relevant, EU-institutionerne til at inddrage romakvinder 
gennem kvindeorganisationer, roma-NGO'er samt relevante interessenter i 
udarbejdelsen, gennemførelsen, evalueringen og overvågningen af de nationale 
strategier for romaernes integration og til at skabe forbindelser mellem 
ligestillingsorganer, kvinderettighedsorganisationer og strategier for social inklusion 
med henblik på at opbygge tillid i lokalsamfundene og sikre opmærksomhed på lokale 
forhold; opfordrer endvidere Kommissionen til at adressere ligestilling mellem kønnene 
konsekvent i forbindelse med gennemførelsen af EU 2020-strategien og de nationale 
reformprogrammer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bekæmpe sinti-
fjendtlighed som en form for racisme, der kan føre til strukturel diskrimination;

4. opfordrer Kommissionen til at fremlægge et "flowdiagram" for EU's 
romaintegrationsproces, som omfatter resultater, målsætninger, de specifikke 
foranstaltninger, der er truffet for at opfylde disse målsætninger, den aktuelle status med 
hensyn til gennemførelsesforanstaltningerne og de næste skridt;

5. understreger, at det er nødvendigt at respektere seksuel og reproduktiv sundhed og 
rettigheder for kvinder og piger med romabaggrund, hvilket omfatter arbejde for at 
forbedre deres adgang til omfattende seksualundervisning, lægeundersøgelser, præ- og 
postnatal pleje og familieplanlægning, herunder sikker og lovlig abort; fordømmer på 
det kraftigste den etniske segregation af kvinder med romabaggrund i 
sundhedsfaciliteter vedrørende svangerskab; opfordrer medlemsstaterne til straks at 
forbyde enhver form for etnisk segregation i sundhedsfaciliteter, herunder i 
sundhedsfaciliteter vedrørende svangerskab; opfordrer medlemsstaterne til at sikre 
effektive retsmidler i rette tid for alle, der overlever tvangssterilisation, herunder 
gennem indførelse af effektive erstatningsordninger;

6. opfordrer medlemsstaterne til at medtage adgang til ikkeopdelte 
uddannelsesprogrammer, navnlig i den tidlige barndom, voksenuddannelse og livslang 
læring, i deres nationale programmer for romaernes integration og målrettede 
foranstaltninger til at imødegå fravær og skolefrafald med henblik på at inddrage 
romakvinder i uddannelse og dermed arbejdsmarkedet; opfordrer medlemsstaterne til at 
medtage styrkelse af romakvinders og -pigers indflydelse og status som et horisontalt 
mål i alle de prioriterede områder i de nationale strategier for romaernes integration og 
til aktivt at fremme deres deltagelse i samfundet og det offentlige liv; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at bekæmpe kønsbaseret vold mod kvinder og piger 
med romabaggrund, herunder tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber, manglende 
adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, tvangssterilisation, politivold 
eller forskellige andre former for udnyttelse;
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7. opfordrer derfor indtrængende alle medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret 
Istanbulkonventionen, til at gøre det hurtigst muligt;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til mere eksplicit at inddrage piger og 
kvinder med romabaggrund i arbejdsmarkedspolitikker, herunder hvad angår 
ungdomsgarantien;

9. understreger, at det er nødvendigt at sikre arbejdspladserne og levevilkårene for 
mennesker med romabaggrund for at undgå, at de bliver ramt af endnu mere fattigdom 
og bliver endnu mere sårbare efter denne periode; opfordrer derfor til gennemførelse af 
Den Internationale Arbejdsorganisations konvention nr. 190 og nr. 189 med henblik på 
at styrke arbejdstagernes, navnlig kvinders, rettigheder med det sigte at bringe den 
uformelle økonomi til ophør;

10. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre bestemmelserne i Rådets henstilling af 
9. december 201351, som fremmer beskæftigelsesmulighederne i den offentlige sektor 
for personer fra etniske mindretal som f.eks. romaer og navnlig romakvinder;

11. understreger, at den kønsbestemte forskel i arbejdsmarkedsdeltagelsen blandt personer 
med romabaggrund kan forklares med, at kvinder i højere grad engagerer sig i det 
huslige arbejde som deres hovedaktivitet; opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe 
etniske og kønsbaserede stereotyper, der påvirker kvinder med romabaggrund;

12. opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde erhvervslivet til at engagere sig yderligere, 
især på lokalt niveau, og til at overveje at støtte udviklingen af sociale virksomheder 
med henblik på at skabe bæredygtige arbejdspladser til personer med romabaggrund, 
især med fokus på romakvinder;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde en egentlig 
finansieringsplan for at få kvinder, navnlig de mest sårbare, ud af macho-volden og den 
seksuelle vold og sætte dem i stand til at modtage akut materiel og moralsk bistand med 
adgang til bolig, psykologisk og økonomisk overvågning og støtte hen imod økonomisk 
uafhængighed;

14. understreger behovet for, at der indføres særlig bistand til de mest sårbare kvinder og til 
ofre for menneskehandel og prostitution, således at de bliver i stand til at opnå den pleje 
og beskyttelse, der er nødvendig med henblik på at få dem ud af situationer, hvor de 
udnyttes seksuelt;

15. imødeser EU's kommende strategi for bekæmpelse af menneskehandel, eftersom 
kvinder og piger med romabaggrund er særligt sårbare; understreger nødvendigheden 
af, at der rettes et klart fokus på kønsaspektet, og behovet for et perspektiv, hvor der 
fokuseres på ofres rettigheder, herunder foranstaltninger og strategier til at mindske 
efterspørgslen; opfordrer endvidere Rådet til at genoptage forhandlingerne om det 
horisontale direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling, eftersom dette er en 
forudsætning for at opnå lighed i EU;

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle offentlige politikker med 
henblik på at skabe et miljø, hvor mennesker med romabaggrund kan indberette tilfælde 
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af forskelsbehandling, herunder diskriminerende etnisk profilering, i visheden om, at 
deres klager vil blive taget alvorligt, og at de kompetente myndigheder vil følge op på 
dem;

17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte romaernes adgang til 
domstolsprøvelse med fokus på ofre for flere former for forskelsbehandling, som f.eks. 
mod kvinder, LGBTI+-personer og romaer, der ikke er borgere, og til at styrke 
ligestillingsorganernes kapacitet til at bekæmpe forskelsbehandling af personer med 
romabaggrund;

18. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe geografisk segregation, tvangsudsættelser og 
hjemløshed, som mænd og kvinder med romabaggrund oplever; bemærker med 
bekymring, at boligpolitikken ifølge Kommissionens gennemførelsesrapport for 201952 
er den politik, som for adskillige landes vedkommende rummer de færreste eksempler 
på lovende strategier; opfordrer derfor medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til 
en drastisk forbedring af boligforholdene med gennemsigtige politikker og til at gå i 
retning af desegregation som en langsigtet prioritet i stedet for at forbedre kvaliteten i 
segregerede miljøer; understreger behovet for at inddrage støttemodtagere med 
romabaggrund i udformningen og gennemførelsen af sociale og individuelle 
boligmuligheder;

19. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at spareforanstaltninger ikke uforholdsmæssigt 
berører romakvinder og ikke-bofaste kvinder, og at budgetafgørelser understøttes af 
menneskerettighedsprincipperne; opfordrer medlemsstaterne til at oprette målrettede 
programmer, der er skræddersyet til at støtte kvinder med romabaggrund, og som vil 
øge deres deltagelse gennem uddannelse (herunder kulturel, historisk og medborgerlig 
uddannelse), erhvervsaktiviteter, sundhedsbeskyttelse og bedre boligforhold og tage 
hånd om alle former for potentiel forskelsbehandling; opfordrer Kommissionen til at 
overveje at indføre et nyt finansieringsredskab eller delprogram, som knyttes til et 
eksisterende EU-program for uddannelse og social finansiering, og som skal anvendes 
til at yde målrettet og skræddersyet støtte til uddannelse af høj kvalitet til elever 
romabaggrund og særligt til piger;

20. fremhæver vigtigheden af at tilskynde unge med romabaggrund til at fuldføre en 
videregående uddannelse med henblik på at forbedre deres jobmuligheder og øge deres 
deltagelse i samfundet;

21. opfordrer medlemsstaterne til i forbindelse med social integration at lægge større vægt 
på de territoriale aspekter i deres nationale strategier for romaernes integration, og til at 
fokusere på de dårligst stillede mikroregioner gennem anvendelse af komplekse og 
integrerede udviklingsprogrammer;

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udføre kønsspecifikke 
konsekvensanalyser, når de udarbejder konkrete foranstaltninger inden for rammerne af 
deres nationale strategier for romaernes integration;

23. opfordrer medlemsstaterne til at sikre lige adgang til god og økonomisk overkommelig 
børnepasning, god grundskoleundervisning, børneudviklingsydelser og 
forældrepartnerskabsbaseret undervisning for børn med romabaggrund, til at genindføre 
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Barcelonamålene for børnepasning og til at udvikle tilgængelige, økonomisk 
overkommelige og velfungerende plejeydelser gennem hele livsforløbet;

24. opfordrer medlemsstaterne til at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at 
forhindre afskedigelse af ansatte under graviditet eller barsel, og til at overveje at 
anerkende opdragelsen af børn som en periode, der tæller med ved beregningen af 
pensionsrettigheder;

25. opfordrer medlemsstaterne til at fremme netværk af studerende med romabaggrund for 
at tilskynde til solidaritet mellem dem med henblik på at øge synligheden af 
succeshistorier og få bugt med isoleringen af studerendes med romabaggrund;

26. opfordrer medlemsstaterne til at tilskynde familier med romabaggrund til at deltage i 
skolerelaterede aktiviteter, til at vurdere de uddannelsesinstitutioner, hvor børn og unge 
med romabaggrund modtager undervisning, og til at foretage alle de nødvendige 
ændringer for at sikre alles integration i uddannelsessystemet og gennemførelse af 
skoleforløbet; påpeger, at specifikke foranstaltninger bør målrettes piger med 
romabaggrund og baseres på succeshistorier, der er blevet valideret af akademiske 
kredse;

27. påpeger, at medlemsstaternes bedste praksis med hensyn til bl.a. boligstruktur, 
mobilitetsstøtte, adgang til sundhedsydelser, herunder seksuel og reproduktiv sundhed 
og rettigheder samt til sundhedsforsikring, skattepolitikker og fremme af faciliteter for 
børn i førskolealderen bør udveksles og fremmes i hele Europa, herunder i Balkan-
regionen; bemærker, at skattepolitikker bør optimeres med henblik på at anspore 
kvinder med romabaggrund til at deltage på arbejdsmarkedet;

28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til ved hjælp af forskellige midler, såsom 
oplysningskampagner, der tilsikrer, at kvinder og piger med romabaggrund er bekendt 
med deres rettigheder i henhold til den eksisterende nationale lovgivning om ligestilling 
og forbud mod forskelsbehandling, at sikre, at de grundlæggende rettigheder for kvinder 
og børn med romabaggrund respekteres samt til endvidere at bekæmpe patriarkalske og 
sexistiske traditioner;

29. opfordrer medlemsstaterne til at følge de nuværende og kommende landespecifikke 
henstillinger inden for rammerne af det europæiske semester, herunder foranstaltninger 
til fordel for kvinder med romabaggrund i partnerskabsaftaler; understreger endvidere 
behovet for systematisk indsamling af solide, opdelte data og effektindikatorer som 
informationsgrundlag for den politiske udvikling, samt behovet for at sikre, at 
fremskridtene måles og overvåges; minder om betydningen af kapacitetsopbygning i 
begge henseender;

30. understreger, at der i de nationale strategier for romaernes integration skal rettes fokus 
mod at give kvinder med romabaggrund mulighed for at styre deres eget liv ved at blive 
synlige aktører for forandring inden for deres lokalsamfund og gennem deltagelse i 
debatten om de politikker og programmer, som berører dem; fremhæver, at nationale 
strategier for romaernes integration skal styrke den socioøkonomiske modstandskraft 
hos kvinder med romabaggrund (f.eks. deres evne til at tilpasse sig de hastigt 
forandrende økonomiske forhold) ved at foretage opsparinger og forebygge nedslidning 
af aktiver.
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