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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.



PE650.654v02-00 8/13 PR\1205234DA.docx

DA

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 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 
medlemsstaterne1 til effektiv integration af romaerne 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 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 Verdenskrig2,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2017 om aspekter vedrørende 
grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af 
romafjendtlighed3,

– der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om situationen for de grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union i 20174,

– der henviser til 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 romafjendtlighed5,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. september 2019 om rapporten om 
gennemførelsen af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration 
(COM(2019)0406)6,

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

1 EUT C 378 af 24.12.2013, s. 1.
2 EUT C 328 af 6.9.2016, s. 4.
3 EUT C 346 af 27.9.2018, s. 171.
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0032.
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0075.
6 Europa-Kommissionen, Rapport om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration – 
2019.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0406
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A52019DC0406
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frem til 2020" (COM(2018)0785)7,

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

– der henviser til de relevante rapporter og henstillinger fra civilsamfundsorganisationer, 
der repræsenterer personer med romabaggrund, ikke-statslige organisationer (NGO'er) 
og forskningsinstitutioner,

– 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 og 
Kultur- og Uddannelsesudvalget,

– der henviser til holdning i form af ændringsforslag fra Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at en betydelig del af befolkningen med romabaggrund i Europa lever 
under marginale betingelser i både landdistrikter og byområder og under meget dårlige 
socioøkonomiske vilkår8;

B. der henviser til, at der fortsat findes vedvarende og strukturel romafjendtlighed sted på 
alle niveauer i det europæiske samfund, og til, at det kommer til udtryk dagligt;

C. der henviser til, at der er behov for et direktiv om ligestilling og inklusion af personer 
med romabaggrund, som er udarbejdet på grundlag af mere realistiske kvantitative og 
kvalitative data, som skal være en lovgivningsmæssig retsakt af bindende karakter for 
Den Europæiske Union og dens medlemsstater, og som Kommissionen skal foreslå;

D. der henviser til, at der på medlemsstaternes lokale, regionale og nationale budgetter skal 
afsættes tilstrækkelige midler til gennemførelse af de nationale strategier for social 
integration af personer med romabaggrund efter 2020; der henviser til, at EU og dets 
medlemsstater skal sikre, at de tildelte midler anvendes korrekt og ikke misbruges;

E.  der henviser til, at den korrekte betegnelse for alle roma-grupper, herunder dem, der 
stigmatiseres som sigøjnere, men som ikke har den tilsvarende etniske baggrund, såsom 
égyptiens, ashkalier eller gens du voyage, bør være "personer med romabaggrund";

F. der henviser til, at lokale og regionale aktører (NGO'er, aktivister, eksperter, 
medlemmer af romasamfundet osv.) i høj grad skal inddrages i udviklingen, 
gennemførelsen og overvågningen af de offentlige politikker over for personer med 

7Europa-Kommissionen: midtvejsevaluering af EU-rammen for NRIS.
8 EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Second European Union Minorities and Discrimination Survey 
Roma – Selected findings, 2016.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/roma-and-eu/mid-term-evaluation-eu-framework-nris_en
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
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romabaggrund efter 2020;

G. der henviser til, at situationen for marginaliserede samfund af personer af 
romabaggrund i overfyldte bosættelser er meget vanskelig under covid-19-
nedlukningen; der henviser til, at personer med romabaggrund ikke har adgang til 
passende sundhedsydelser, sanitære installationer og fødevarer og er særligt udsatte; der 
henviser til, at medlemsstaterne skal yde nødhjælp og lægehjælp for at begrænse 
spredningen af virusset; der henviser til, at Unionen og dens medlemsstater hurtigst 
muligt bør adressere problemet med racisme, udstødelse og forskelsbehandling af 
personer med romabaggrund;

Vigtigste konklusioner

1. mener, at Kommissionen skal udarbejde et forslag til direktiv om ligestilling og 
inklusion af personer med romabaggrund efter 2020 i Europa, hvor bekæmpelse af 
fattigdom og romafjendtlighed er i fokus; understreger, at det nye forslag skal indeholde 
klare og bindende målsætninger, foranstaltninger og mål for medlemsstaterne, en klar 
tidsplan og klare og bindende krav til fremskridt samt succesindikatorer og tilstrækkelig 
finansiering til dens gennemførelse; understreger behovet for en solid overvågnings- og 
tilsynsmekanisme for at sikre en effektiv gennemførelse og hensigtsmæssig anvendelse 
af midler; bemærker, at lige deltagelse på alle områder af det offentlige liv, politisk 
deltagelse og personer med romabaggrunds sprog, kunst, kultur, historie og miljø bør 
nævnes udtrykkeligt i forslaget til EU's politik for personer med romabaggrund efter 
2020, som supplerende foranstaltninger til de fire vigtigste prioriterede områder, nemlig 
uddannelse, beskæftigelse, bolig og sundhedspleje;

Henstillinger til Kommissionen

2. opfordrer Kommissionen til at udarbejde et forslag til EU-direktiv om lighed og 
integration af personer med romabaggrund efter 2020, idet der lægges vægt på (i) at 
opnå en positiv virkning; (ii) en rettighedsbaseret tilgang, herunder en plan til at fjerne 
sociale og økonomiske uligheder; (iii) at udvikle en vision for det fremtidige forslag, 
herunder specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbundne mål med henblik på at 
beskytte og forbedre inddragelsen af personer med romabaggrund; og (iv) at fjerne 
uligheder, især for børn fra deres tidligste år;

3. opfordrer Kommissionen til at sikre ligelig inddragelse af 
romacivilsamfundsorganisationer og romavenlige civilsamfundsorganisationer, 
eksperter og medlemmer af lokalsamfundet, herunder dem, der er aktive på lokalt og 
regionalt niveau, under hensyntagen til kønsaspektet både i den politiske debat og i 
beslutningsprocessen;

4. opfordrer Kommissionen til at adressere romafjendtlighed på tværs af de centrale 
områder i forslaget til direktiv efter 2020;

5. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til den interne mangfoldighed i 
romasamfundet inden for de prioriterede områder i forslaget til et EU-direktiv efter 
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2020, der sikrer, at ingen lades i stikken, og til at anvende betegnelsen "personer med 
romabaggrund", når der henvises til grupper af romaer i EU's politikker og drøftelser 
efter 2020;

6. opfordrer Kommissionen til at styrke forbindelsen mellem EU's gængse finansielle og 
politiske instrumenter, navnlig de europæiske struktur- og investeringsfonde, og 
inklusionsprioriteter for personer med romabaggrund som led i den næste flerårige 
finansielle ramme;

7. opfordrer Kommissionen til at overveje at oprette et nyt finansieringsredskab eller 
delprogram, der knyttes til et eksisterende EU-program for uddannelse og social 
finansiering, såsom Erasmus+ eller Den Europæiske Socialfond, der skal anvendes til 
målrettet og skræddersyet støtte til uddannelse af høj kvalitet til elever mellem 3 og 19 
år med romabaggrund, som kæmper med ekstrem fattigdom og ikke har adgang til 
eksisterende EU-finansieringsinstrumenter for uddannelse og social inklusion;

Henstillinger til medlemsstaterne

8. opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde nationale strategier for integration af 
personer med romabaggrund efter 2020 baseret på realistiske kvantitative og kvalitative 
data med et passende foruddefineret budget, der er integreret i de nationale, regionale og 
lokale budgetter, og som afspejler omfanget af sociale inklusionsbehov for personer 
med romabaggrund;

9. opfordrer Medlemsstaterne til officielt at anerkende romafjendtlighed som en særlig 
form for racisme mod personer med romabaggrund, og til at træffe særlige og effektive 
forebyggende og korrigerende foranstaltninger mod dette fænomen på ethvert niveau, 
hvor det finder sted; 

10. opfordrer medlemsstaterne til at styrke deltagelsen af personer med romabaggrund i den 
politiske beslutningsproces ved at bevæge sig fra en paternalistisk tilgang til en ikke-
patermalistisk tilgang; 

11. opfordrer medlemsstaterne til at angive, hvilket finansieringsniveau der vil være 
nødvendigt for at gennemføre de foreslåede foranstaltninger til inddragelse/inklusion? 
af personer med romabaggrund, og til at angive det beløb, der er til rådighed for 
sådanne foranstaltninger fra det nationale budget og fra EU-budgettet;

12. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle mere effektive og styrkede 
overvågningsmekanismer for at sikre, at de tildelte midler anvendes korrekt og ikke 
misbruges;

°

° °

13. 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 
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Grundlæggende Rettigheder, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, 
Det Europæiske Regionsudvalg, Europarådet og De Forenede Nationer.


