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Abstract

This study examines Romania’s way from being a candidate country, to full 
membership in the European Union in January 2007. The main focus is how the EU 
has handled the Human Rights accusations directed towards Romania, particularly in 
the area of Child Protection. The case is analyzed by using a maximalistic definition 
of democracy, examining the importance of social rights in a country’s ongoing 
process of democratization. The results of the study reveal that the European Union, 
throughout the years of accession negotiations, has imposed much pressure on 
Romania to fulfill the EU-criteria. It is also apparent that while the European Union 
accepted Romania as a new member state, and considered these serious child abuses 
to be solved, many other international organizations are still critical. The concluding 
chapter analyses the findings of the study, actualizing the questions of whether the 
children’s situation have vitally been improved and if the Romanian process of 
democratization has reached its consolidating phase. 
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1. Introduktion

1.1 Bakgrund 

Efter kommunismens fall i slutet av 1980-talet, har många länder i Östeuropa gått igenom en 
period av politisk, ekonomisk och social förvandling. Den största förändringen, och även en 
av de mest utmanande, har varit övergången från kommunism till demokrati. Så har även varit 
fallet för ex-kommunistiska Rumänien. Landet, som befann sig under president Ceausescus 
auktoritära styre från 1974 fram till kommunismens fall, var 1989 ett land försatt i en enorm 
skuldkris och djup politisk- och social misär efter lång tid av politiskt vanstyre. Under det 
efterföljande 1990-talet upplevde Rumänien en kaotisk tid präglad av ständig social oro, där 
politiska kriser, nya val och politiska partier, ekonomiska reformer, våld och protester avlöste 
varandra på hemmaplan. Det enorma projektet med att återuppbygga en sönderfallen nation, 
och dessutom jobba aktivt på en demokratisk image gentemot det västliga Europa visade sig 
inte vara helt enkelt. Strävan i denna riktning utmanades av både interna stridigheter, samt av 
misslyckandet med att leva upp till de ekonomiska förbättringar som krävdes av Rumänien, 
för att Internationella Valutafonden (IMF) skulle godkänna lån till landet. Ett annat viktigt 
mål för Rumänien, under denna tid av förändring i en demokratisk riktning, var även målet att 
bli medlemmar i Europeiska Unionen (EU) (UI 2005:25). År 2000 öppnade EU dörren för 
medlemsförhandlingar med Rumänien, vilket höjde förhoppningarna om den efterlängtade 
entrébiljett till unionen och även den politiska och ekonomiska integration som ett framtida 
medlemskap förväntades innebära för landet.  

Inte desto mindre har Rumänien haft, och har fortfarande, många problem att ta itu med. Inte 
minst för att betraktas som en konsoliderad demokrati, något som EU påpekat i sin stundom 
hårda kritik mot landet och som synliggjorts i pressen på Rumänien att uppfylla 
medlemskraven. Trots detta, beslutade EU-kommissionen redan 2004 att Rumänien skulle 
godkännas som medlemmar år 2007. EU har dock fortfarande vissa hållhakar på Rumäniens 
framtida utveckling och vad som behövde åtgärdas innan medlemskap 2007, även om man i 
tidigare rapporter redogjort för de stora framsteg som gjorts av landet med hänvisning till 
kraven för medlemskap. En rad angelägna områden behöver åtgärdas av den rumänska 
regeringen för att drömmen om ett fullfjädrat EU-medlemskap ska bli verklighet. Under 
senare år har emellertid Rumänien visat prov på en positiv utveckling, speciellt i hänseende 
till en högre grad av politisk stabilitet och ekonomisk tillväxt. Likväl är korruptionen i det 
rumänska samhället fortfarande hög, något som anses vara ett stort nationellt problem. Utöver 
detta har Rumänien en mörk historia präglad av brott mot de mänskliga rättigheterna, ett 
problemområde som är minst sagt besvärande utifrån många aspekter och även i landets 
relation till EU. EU har, i sällskap av internationella organisationer som arbetar för mänskliga 
rättigheter, upprepade gånger riktat kritik och krävt förbättringar av statusen och respekten för 
mänskliga rättigheter i Rumänien. Exempelvis är de roma- och ungerska minoriteterna 
exemplen på grupper som fortfarande missbehandlas och diskrimineras i det rumänska 
samhället, och då även av offentliga institutioner.  

Utifrån ett socialt perspektiv har svårigheterna fortsatt vara stora för den rumänska 
befolkningen in på 2000-talets början och är så än idag. Sociala indikatorer som hög 
arbetslöshet, ett icke-fungerande nationellt hälsosystem, socialförsäkringar som saknar 
resurser och fortsatt låg levnadsstandard och medellivslängd, utgör endast några av de sociala 
problem som Rumänien kämpar med, och vittnar om ett samhälle i fortsatt kris (UI 2005:30-
31). I denna kontext ingår även situationen för barnen på de rumänska institutionerna, som 
sedan 1980-talets uppdagande fått västvärlden att öppna ögonen för den rumänska 
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verkligheten och förfasas i ren förskräckelse. Under tiden för EU:s medlemskapsförhandlingar 
har villkoren för dessa barn varit i fokus utifrån ett mänskliga rättigheters-perspektiv, och som 
i ett led att uppfylla EU:s politiska krav på medlemskap. 
 
1.2 Syfte 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera demokratiseringsprocessen i 
Rumänien mellan år 1998 fram till 2006, utifrån ett socialt perspektiv med fokus på den 
rumänska barnhemssituationen.  
 
1.3 Frågeställningar 
 

1. Hur har EU:s granskning av Rumänien som tilltänkt medlemsland sett ut? 
2. Vilken kritik har framförts från EU-håll mot Rumänien utifrån de så kallade 

Köpenhamnskriterierna? 
3. Vilka problem kvarstår inom området mänskliga rättigheter, enligt EU? 
4. Vilket stöd har EU:s bild av situationen för de institutionaliserade barnen i Rumänien 

fått av andra internationella organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter? 
 
1.4 Metodologiska överväganden  
 
Material 
 
Underlaget för denna studie består av EU:s officiella dokument i medlemsförhandlingarna 
med Rumänien, som finns tillgängliga för allmänheten på Europakommissionens webbportal. 
Metoden i denna studie är därför dokumentanalys, där EU-kommissionens rapportering står i 
fokus. Rapporteringsperioden sträcker sig från kommissionens första utgivna rapport gällande 
Rumänien, år 1998, fram till 2006, det vill säga året innan Rumänien godkändes som medlem 
i Europeiska Unionen. De årliga rapporterna, på engelska kallade för ”Regular Report” är en 
samlad rapport över Rumäniens utveckling. I denna studie har uppmärksamhet koncentrerats 
på den del av rapporten som gäller barnens situation i Rumänien, som vanligen behandlats 
under rubriken ”Child Protection”. Barns rättigheter ingår i sin tur i delen av rapporten som 
utvärderar mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter, samt medborgerliga- och politiska 
rättigheter i Rumänien.  
 
Jag har genomfört en så kallad dokumentanalys, som i detta fall är en undersökning av 
innehållet i EU:s årliga rapportering om Rumäniens framsteg. Denna uppsats slår an en både 
aktörs- och idékritisk ton, där fokus är på EU som den viktigaste aktören, och även som en 
bärare av vissa idéer. Det innebär med andra ord att EU:s roll som inflytelserik aktör i 
Rumäniens demokratisering analyseras, och även de idéer som i många fall lett till konkreta 
åtgärder i Rumänien. Att genomföra en dokumentanalys är något av en utmaning, då 
byråkratiska texter ofta innehåller många vaga ord och svepande formuleringar. En 
förutsättning för att denna uppsats ska bli både relevant och intressant, är även tydliga 
avgränsningar. Det gäller både det teoretiska koncept jag valt att använda mig av i studien, 
likväl valet av själva ämnet för uppsatsen.  
Teoretisk utgångspunkt 
 
Jag har valt att skriva en uppsats om demokratisering, av den enkla anledning att det är ett av 
de begrepp som förklarar de förändringar vi ser i vår moderna omvärld. Världen har fram till 
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idag upplevt flera vågor av demokratisering, och det har aldrig funnits så många demokratiska 
stater i världen som idag. Detta är givetvis en sanning med viss modifikation, eftersom 
klassifikationen ”demokratisk” i praktiken kan ta sig många uttryck, där vissa länder snarare 
befinner sig i demokratisk transition mer än något annat. Demokratisering som begrepp är 
fortfarande relevant i analysen av den förändringsprocess som ett land kan gå igenom. Den 
definition av demokratisering som jag använder mig av i studien bygger på en definition som 
inkluderar även sociala villkor i demokratibegreppet. Jag har valt att huvudsakligen fokusera 
på endast en social faktors betydelse för demokratisering, och denna är barnhemsbarnens 
villkor i Rumänien som en del av barnens universiella rättigheter. Tidigare forskning pekar på 
just sociala faktorers relevans för demokratiseringsprocessen, och dess betydelse för ett lands 
demokratiska konsolidering. Ändå har de sociala faktorernas betydelse för demokratisering 
inte utgjort något större fokus i demokratiseringsforskningen, vilket gör det än mer relevant 
att undersöka detta område begränsat till ett specifikt land. Valet att studera sociala faktorers 
betydelse för demokratiseringsprocessens status, medför att andra faktorer av betydelse för 
Rumäniens väg till en konsoliderad demokrati faller bort. Eftersom den sociala situationen i 
ett land kan anses vara en fråga om demokrati, eller möjligtvis själva avsaknaden av den, gör 
det detta relevant att undersöka.

Empiriskt fokus 

Anledningen till att just EU:s rapporter om Rumäniens framsteg är i fokus i denna uppsats, är 
helt enkelt för att unionen är den aktör som verkar ha haft störst påverkan på de inhemska 
förhållandena under de senaste åren. Detta innefattar även den sociala misären bland 
institutionaliserade rumänska barn. Sammanfattningsvis utgör den sociala situationen en 
viktig faktor för demokratins utveckling i ett land. Valet av just Rumänien för denna studie 
gjordes för att det är ett land som brottas med stora sociala problem och utmaningar på 
hemmaplan. Att Rumänien dessutom har blivit medlemmar i EU, under unionens granskande 
och övervakande blick, gör det hela än mer relevant. Både före och efter beslutet att 
Rumänien godkänns som medlemmar, har landet varit under press från EU att uppfylla 
kriterier som indikerar att landet är fullt demokratiskt. Med andra ord har det varit angeläget 
för både Rumänien och EU att landet visar upp en demokratisk image gentemot västvärlden, 
och resten av medlemsstaterna i EU. Detta är ännu ett skäl att intressera sig för Rumänien, 
som är ett av länderna som ingick i den senaste utvidgningen mot öster.  

Tidsaspekt

Denna uppsats täcker en avgränsad period i Rumäniens historia, som sträcker sig från slutet 
av 90-talet fram tills januari 2007. Med andra ord den tidsperiod då Rumänien mer märkbart 
började närma sig resten av Europa genom sin ansökan om medlemskap i EU, och då 
medlemskapsförhandlingarna på allvar drog igång år 2000. 
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1.5 Uppsatsens disposition 

Den här studien består av 4 kapitel. 

Kapitel 1 i denna uppsats utgörs av en introduktion till uppsatsen. Här presenteras 
bakgrunden till forskningsproblemet, samt en genomgång av uppsatsens syfte och 
frågeställningar, metod, avgränsningar, disposition och organisation.
Kapitel 2 utgörs av ett teorikapitel, där de begrepp som utgör den teoretiska grunden för 
uppsatsen presenteras. Relevanta begrepp som demokrati, demokratisering och mänskliga 
rättigheter definieras och förklaras. I teorikapitlet introduceras även för läsaren de sociala 
faktorernas betydelse för demokratisering.  
Kapitel 3 utgör uppsatsens mest omfattande del, och besvarar de frågeställningar som 
fastställdes i introduktionskapitlet. Här redogörs för EU:s granskning av Rumänien, kritiken 
som framförts mot landet, hur situationen för mänskliga rättigheter ser ut, samt vad andra 
internationella organisationer anser om EU:s bild av situationen för de institutionaliserade 
barnen i landet.
Kapitel 4 består av slutsats, analys samt av personliga reflektioner kring det som framkommit 
av studien.
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2. Teori

I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkt att belysas, då kapitlet är 
organiserat kring studiens mest centrala begrepp. Den första diskussionen kommer att 
behandla demokratisering som en politisk förändringsprocess. Den andra delen kommer att 
diskutera demokrati som politiskt styrelseskick, och relationen mellan demokratisering och 
demokrati. Den tredje och sista delen består av en diskussion om sociala rättigheter som en 
del av de övergripande demokratiska fri- och rättigheterna, som i sin tur påverkas av en 
demokratiseringsprocess.  

2.1 Demokratisering som politisk förändringsprocess 

Demokratisering kan generellt definieras som: “Political changes moving in a democratic 
direction” (Potter et al. 1997:3). Även om detta är en allmängiltig och korrekt definition, är 
den något problematisk eftersom den förutsätter att det finns en gemensam förståelse av vad 
”moving in a democratic direction” verkligen betyder. Demokratisering har i tidigare 
forskning studerats utifrån många aspekter. Det är möjligt att undersöka demokratisering 
utifrån dess effekt (lyckad i motsats till misslyckad), eller själva riktningen på processen. Det 
är även möjligt att studera resultatet (fullständig i motsats till ofullständig), eller att fokusera 
på de förändringar som äger rum –uppdelat i olika faser. Detta låter oss förstå att 
demokratisering kan betraktas som en process, som i sin tur kan delas in i fyra huvudsakliga 
faser: skapandet av enhetsstaten (unification), liberaliserings-, transition- och 
konsolideringsfasen. Detta sätt att dela in demokratiseringen i olika faser introducerades av 
Rostow och är användbart i förklaringen och analysen av demokratiseringsprocessen. Värt att 
notera är dock att ett samhälles övergång från en fas till en annan inte nödvändigtvis följer ett 
specifikt mönster.  

Genom att studera demokratisering som en process, kan den första fasen identifieras som en 
tid av enighetsskapande i ett land. Det betyder i praktiken att det bland befolkningen inom ett 
specifikt territorium växer fram en tilltagande känsla av gemensam identitet och 
medborgarskap (Denk & Silander 2007:21). Detta betraktas som en förutsättning för att 
demokratisering ska kunna påbörjas och äga rum. Givet att enighet existerar, kan 
liberalisering sedan utgöra startpunkten för en begynnande politisk förändringsprocess i 
demokratisk riktning. I liberaliseringsfasen börjar saker och ting förändras, något som i 
princip handlar om att demokratiska krafter börjar göra det svårt för odemokratiska sätt att 
styra att behålla kontrollen över samhällen. Orsakerna till att dessa förändringar äger rum kan 
variera, och kan i praktiken ta sig en mängd uttryck. Ett exempel på tecken på den 
efterkommande transitionsfasen kan vara att befolkningen i ett land börjar protestera mot den 
existerande icke-demokratiska regimen. I transitionsfasen etableras alltmer demokratiska sätt 
att styra samhället på, inklusive uppbyggandet av demokratiska institutioner. Ett av de första 
stegen i en demokratisk riktning är därför hållandet av fria- och rättvisa val, likväl som att 
öppna upp för en högre grad av politisk konkurrens och inklusion (Denk & Silander 2007:22). 
Som ordet transition antyder är denna fas karaktäriserad av politiska reformer, där den 
huvudsakliga förändringen är att odemokratiska styrelseskick förbyts mot demokratiska. Detta 
kan självfallet ske i olika takt och omfattning. Det är därför rimligt att tala om en så kallad 
instabil eller begränsad demokrati, i denna fas. Benämningen indikerar att demokratin i fråga 
fortfarande har sina tydliga svagheter, exempelvis att vissa av aktörerna i samhället fortsätter 
att agera på ett väldigt odemokratiskt vis och vägrar acceptera demokratin som den nya 
styrelseformen.
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Den slutliga fasen i demokratiseringsprocessen är konsolideringsfasen, som är den fas då 
demokratin kan räknas som stabiliserad. Det betyder att institutioner, likväl som beteenden 
och attityder karaktäriseras som ”demokratiska” i sin natur (Potter et al. 1997:23). Mer 
konkret innebär detta att de etablerade institutionerna är demokratiska i sin funktion, och att 
de anses som legitima av andra aktörer. Med andra ord råder en förståelse och acceptans 
bland medborgarna att demokrati är det ända legitima forumet för att fatta politiska beslut, 
likväl som hanteringen av konflikter (Denk & Silander 2007:24). Demokrati anses vara ”the 
only game in town”, det vill säga det enda alternativet bland styrelseskick för ett samhälle. 
Konsolideringsfasen handlar således inte bara om att demokratiska institutioner formellt 
existerar, utan att det äger rum en generell stabilisering av de demokratiska idealen och att 
demokratin befästs.     

2.2 Demokratisering som införandet av mer demokrati 

Demokratisering innebär införandet av mer demokrati. Eftersom demokrati är ett relativt 
komplext begrepp, är det möjligt att definiera på många sätt. Den vanligaste definitionen är 
dock att demokrati betyder ”folkstyre”, där grekiskans demos relaterar till ”folket” och kratos
till ”styre”. Detta innebär att det är folket som styr ett samhälle, något som i de flesta av 
dagens demokratiska stater sker genom demokratiskt valda representanter. Denna typ av 
demokrati kan således kallas för representativ demokrati, och är den vanligaste bland 
västvärldens så kallade liberala demokratier. Men det finns även andra typer av demokratier, 
där deltagardemokrati och direktdemokrati är två andra alternativ. Värt att notera är skillnaden 
mellan det som å ena sidan kallas liberal demokrati (som vanligtvis brukar ses som något av 
en standardversion av demokrati i väst) och valdemokrati å andra sidan. Hållandet av val i ett 
land är ett av de första nödvändiga stegen i en demokratisk riktning, men självfallet är detta 
inte lika med att ett samhälle är demokratiskt i andra hänseenden. Valprocessen betyder 
snarare att en av de många politiska rättigheter praktiseras, som är inbyggda i idén om 
demokrati. En demokrati som innehåller fria- och rättvisa val kallas därför ofta för en 
valdemokrati. Det innebär att val hålls mellan jämna mellanrum, och att valresultatet 
accepteras av den förlorande politiska oppositionen. I en valdemokrati får den enskilda 
medborgaren således möjlighet till politiskt deltagande, där valprocessen även bidrar till 
skapandet av ett transparent politiskt system. Valet innebär också att politiska aktörer blir 
ansvariga inför väljarna. En förutsättning för att kunna hålla fria- och rättvisa val är dock att 
en rad politiska rättigheter respekteras och uppfylls. I praktiken innebär det att medborgarna 
måste vara fria att inhämta information om politiska alternativ, att få uttrycka sina politiska 
åsikter, att delta i politiska aktiviteter osv. Med andra ord måste det politiska systemet inte 
bara vara öppet för olika politiska åsikter, utan även att de beslut som fattas upprätthålls av ett 
fungerande rättsystem och en förvaltning som i sin tur implementerar fattade beslut.   

I en så kallad liberal demokrati, å andra sidan, gäller samtliga demokratiska ideal för samtliga 
delar av samhället. Detta betyder att det finns en ansvarig regering, att fria- och rättvisa val 
hålls, att medborgerliga- och politiska rättigheter respekteras och att föreningsfrihet råder. 
Skillnaden mellan de olika definitionerna av demokrati varierar alltså, dels beroende på vem 
som anses utgöra folket, och vad man anser att begreppet demokrati verkligen bör inbegripa. 

Demokratisering kan i detta sammanhang sägas representera skiftet från ett odemokratiskt 
system mot ett system som utmärks av karaktärsdragen kännetecknande för den liberala 
demokratin. Med detta sagt, är det värt att notera att den liberala demokratin inte 
nödvändigtvis utgör den fullt perfekta demokratimodellen. Snarare utgörs tanken om den 
”ideala” demokratin av en utopi -en idé om demokrati som i mångt och mycket står för ett 
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ideal snarare än en absolut verklighet. I denna studie tillämpas vad man kan kalla en 
maximalistisk definition av demokrati. Det åsyftar en bred definition av demokrati som 
innefattar de sociala förhållanden i Rumänien, som kan tänkas stå något ”utanför” det 
formella politiska systemet. De frågor eller problem som därmed traditionellt inte inkluderas i 
bedömningen av ett lands demokratiska status är inkluderat. Detta har gjorts för att möjliggöra 
studiet av hur ”demokratiskt” Rumänien verkligen är, eller ”hur långt” 
demokratiseringsprocessen har utvecklats, i ett socialt perspektiv. Detta förhållningssätt 
inbegriper tanken om den konsoliderade demokratin där de demokratiska idealen nått ut till 
alla delar av samhället och påverkat människors sätt att tänka, agera, inklusive de generella 
levnadsförhållandena som råder. En konsoliderad demokrati kan därför inte endast inbegripa 
fria- och rättvisa val, en rad politiska friheter samt demokratiska institutioner; alltså det som 
räknas som ”demokratisk” i en strikt politisk mening. Demokratin måste påverka de 
grundläggande villkoren i ett samhälle, som även innefattar de sociala- villkoren och 
situationen för dess befolkning. Detta betyder att alla former av social ojämlikhet på de olika 
nivåerna i samhället kan anses vara en fråga om demokrati. Sociala förhållanden såsom 
tillgången till utbildning och hälsokliniker likväl som rådande fattigdomsnivå och respekten 
för mänskliga rättigheter, kan således fungera som indikatorer för graden av konsolidering 
eller ”stabilisering” av demokratin i ett land. Om mätningen (bedömningen) av dessa sociala 
indikatorer är låg, eller ojämlikt fördelad, kan den demokratiska konsolideringen ifrågasättas. 
Det huvudsakliga forskningsproblemet är därför hur man bäst kan undersöka om en liberal 
demokrati i ett land är konsoliderad eller inte. Att undersöka sociala förhållanden är ett av 
flera sätt att bringa större klarhet i saken. Demokratibegreppet vidgas alltså till att även 
inkludera de sociala villkoren och rättigheterna för en given befolkning.

2.3 Sociala rättigheter i en utvecklad demokrati  

Moderniserings-modellen inom demokratiseringsforskningen understryker den
socioekonomiska utvecklingens betydelse för ett land, där ”…the more well-to-do the people 
of a country, on average, the more likely they will favor, achieve, and maintain a democratic 
system for their country” (Potter et al. 1997:23). I enlighet med vad som tidigare diskuterats, 
återfinns det även inom de moderniserings- och strukturalistiska teorierna flera förklarande 
faktorer, som argumenteras ha en påverkan på demokratiseringsprocessen. Dessa modeller 
fokuserar huvudsakligen på klass- eller gruppskillnader som en typ av social ojämlikhet, med 
betydelse för den demokratiska processen (Potter et al. 1997:25). Dahl argumenterar i sin tur 
att demokratier visserligen kan klara av ett visst mått av social ojämlikhet, men att det 
generellt sett är skadligt för konsolideringen av demokratin i ett land. Likväl har många av de 
faktorer som skulle kunnas innefattas i kategorin ”sociala faktorer” inte inkluderats särskilt 
mycket i forskningen hittills. Ett exempel är könsrelaterad ojämlikhet, som inte har fått 
mycket uppmärksamhet inom demokratiseringsforskningen. Än fler förhållanden i ett 
samhälle kan betraktas som social ojämlikhet, såsom tillgången och rätten till hälsovård och 
utbildning. Många är de sociala förutsättningar och rättigheter som förknippas med de 
förhållanden som råder i de flesta liberala demokratier. I de flesta liberala demokratier har 
befolkningen en rimlig levnadsstandard och tillgång till ett (mer eller mindre utvecklat) 
system av social välfärd. Med detta i åtanke kan det argumenteras att studiet av just sociala 
faktorers betydelse för en lyckad demokratisering, har försummats i 
demokratiseringsforskningen. Eftersom ”De sociala faktorerna riktar uppmärksamheten mot 
betydelsen av levnadsförhållanden (…) för demokratisering” (Denk & Silander 2007:35), kan 
sociala faktorer fungera som förklarande analysenheter i en demokratistudie. Att undersöka 
sociala faktorer blir med andra ord ett sätt att analysera förutsättningarna för, och statusen av, 
den demokratiska konsolideringen i ett land. Detta kan göras med utgångspunkten att sociala 
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rättigheter utgör en del av de politiska rättigheterna, framför allt i relation mellan staten och 
dess medborgare och möjligheten till ansvarsutkrävande. Sociala rättigheter, i sin tur, 
innefattar enligt FN bland annat rätten till hälsa, och en rimlig kvalité på boende, mat och 
vatten samt rätten till grundläggande utbildning. Dessa rättigheter kan därför inkluderas i en 
maximalistisk uppfattning av demokrati. I praktiken innebär detta att dessa ”utvidgade” 
rättigheter måste respekteras och efterlevas i de länder som står i kö för medlemskap. 
Minoriteter i respektive länder har bland annat rätt till sitt språk, och sina traditioner, för att 
nämna något. Barns rättigheter i sin tur omfattar, utöver de grundläggande mänskliga 
rättigheterna, det som berör barnets bästa såsom rätten till ett fullvärdigt och anständigt liv, att 
inte utsättas för tortyr eller grym behandling, att barn ska få uttrycka sin åsikt i de frågor som 
berör dem, icke-diskriminering, rätten till grundläggande utbildning; det vill säga krav som 
kan sammanfattas med att barnets bästa ska komma i första rummet. 
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3. EU och Rumänien

3.1 Bakgrund: Rumäniens vilja att bli medlem i EU 

Den första januari 2007 blev Rumänien tillsammans med Bulgarien välkomnade som 
medlemmar i den Europeiska Unionen efter många år av förhandlingar och förberedelser, och 
även om de båda länderna har genomgått stora förändringar tiden efter EU-ansökan återstår en 
hel del att göra även nu när frågan om medlemskap har rotts i land. Båda länderna måste 
kämpa vidare mot bland annat organiserad brottslighet, hög grad av korruption och att 
åstadkomma ett fungerande rättsväsende, påpekar EU-kommissionen i sin kritik av länderna. 
(Internet 3a:1) 

Rumänien, som lämnade in sin medlemsansökan till EU redan i juni 1997, kunde påbörja sina 
medlemsförhandlingar i februari år 2000. Tanken var först att Rumänien skulle ansluta sig 
redan 2004, men förhandlingarna drog ut på tiden och 2003 var EU:s sikte istället inställt på 
att förhandlingarna skulle avslutas 2004, och Rumänien bli medlem först i januari 2007. En av 
anledningarna till förseningarna var att EU ville försäkra sig om att Rumänien verkligen hade 
etablerat ett fungerande rättssamhälle. Ur kommissionens så kallade strategy-paper från 2004 
går det att läsa att: ”…the Commission will make every effort to meet the European Council´s 
objective to bring the negotiations with Romania to a successful conclusion in 2004, on the 
basis of own merits, with a view to signing the Accession treaty as early as possible in 2005” 
(Strategy Paper 2004:1). Sagt och gjort, när förhandlingarna formellt avslutades i december 
2004 ansåg EU att Rumänien gjort stora framsteg och att de på det stora hela var redo för 
medlemskap i januari 2007. Tanken var att Rumänien skulle klara av att uppfylla återstoden 
av kraven fram tills inträdet ägde rum, förbehållet att Rumänien ”…continues its efforts to 
that end and completes in a successful and timely way all necessary reforms and 
commitments undertaken in all areas of the acquis…” (Internet 3a:1). När
anslutningsfördraget skrevs under den 25 april 2005 bytte Rumänien således status till att bli 
”anslutande stat”, och tog sedan september 2005 plats i så gott som alla av EU:s kommittéer 
och organ. I den sista rapporten före tidpunkten för anslutning, Monitoring Report från 
september 2006, redovisas det hur det har gått för Rumänien att uppfylla kraven samt 
huruvida de har implementerat ”acqius communautaire”, som är EU:s lagstadga som måste 
respekteras av varje medlemsstat.  Rapporten som utkom några månader innan Rumäniens 
inträde pekade ut de områden där förbättringar behövde äga rum, men i januari 2007 ägde 
likväl den sjätte utvidgningen av EU rum där Rumänien numera tillhör en av de färskaste 
medlemsstaterna (Internet 3a:1). 

3.2 EU:s granskning av Rumänien 

För att bli fullvärdiga medlemmar i EU måste ansökarländerna uppfylla vad som anges i 
Maastrichtavtalet från 1993, det vill säga respektera de grundläggande principerna om frihet, 
demokrati, de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och rättstatsprincipen 
(Internet 3e:2). Anslutande länder måste även uppfylla vad som kallas Köpenhamnskriterierna 
från samma år, som i praktiken innebär att det måste finnas stabila institutioner i landet 
”…som garanterar demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och 
skydd av minoriteter”. Landet måste dessutom ha ”…en fungerande marknadsekonomi och 
förmåga att hantera konkurrenstrycket och marknadskrafterna inom EU”, samt ha en 
”Förmåga att uppfylla de skyldigheter som följer av medlemskapet och att ansluta sig till 
EU:s mål”. Länderna måste även ha en fungerande offentlig förvaltning som både kan 
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tillämpa och genomföra EU-lagstiftningen (Internet 3e:2) Några av de större problemen i 
Rumäniens fall är bristerna i den offentliga administrationen (förvaltningen), inklusive den 
höga graden av korruption som genomsyrar hela det rumänska samhället. Problemen märks 
inte minst i rättsväsendet, som enligt rapporterna har svårt att tillämpa gällande lagstiftning. 
Enligt de årliga EU-rapporterna går utvecklingen åt rätt håll inom flera områden, men 
tveksamheten om Rumänien verkligen ska kunna ansluta sig till EU så tidigt som 2007 
kvarstår länge. Så sent som år 2005 gjorde kommissionen den något tvetydiga bedömningen 
att: ”There are a limited number of specific gaps in both countries preparations which give 
cause for serious concern. Without immediate action Bulgaria and Romania will most likely 
not be able to fulfil their obligations in those specific areas by 1 January 2007” (Summary 
Paper 2005:8). Ett uttalande som rimligtvis innebär att Rumänien, med sällskap av Bulgarien, 
har en del att uppfylla för att vinna EU:s förtroende. 

3.3 Barnens rättigheter ur ett EU-perspektiv 

Rumänien brottas även med utmaningar och problem inom det sociala området, däribland att 
uppfylla kraven på full respekt för mänskliga rättigheter och minoritetsrätt. Situationen för de 
barn som är placerade på statliga rumänska institutioner, och behandlingen av Rumäniens 
stora Roma-minoritet är två av de stora problemen inom denna kategori som återkommande 
omnämns i de årliga utvärderingarna. Redan vid tidpunkten för EU:s första Regular Report 
gällande Rumänien, år 1998, var problem som korruption, individuella rättigheter och 
romernas rättigheter i fokus och det slogs fast att Rumänien har en lång väg att gå för att 
uppfylla kriterierna för medlemskap (Regular Report 1998:51). 1999, uppmärksammades i 
rapporteringen situationen för de rumänska barnen placerade i institutioner, där förhållandena 
visat sig vara under all kritik. Kommissionen kommenterade att Rumänien även detta år 
uppfyllde de politiska kriterierna men att regeringen, för att behålla denna status i 
förhandlingarna om EU-medlemskap, behövde sätta in ekonomiska resurser och genomföra 
en strukturell reform för att komma tillrätta med krisen i barnomsorgen. De rumänska barnens 
levnadsförhållanden i institutionerna bedömdes av EU vara ett stort problem, främst eftersom 
Rumänien förväntas uppfylla kraven på mänskliga rättigheter. Som gensvar på kritiken 
utformade den rumänska regeringen nya strategier inom barnomsorgen, däribland lanseringen 
av en reform av barnomsorgen.  

Den rådande situationen lyftes således av EU fram som ett problem under etiketten ”Human 
rights and the Protection of Minorities”, med underrubriken ”Civil and Political Rights” men i 
rapporten från 1998 slogs det (dessa uppgifter till trots) fast att de så kallade “basic standards 
of human rights” var respekterade i Rumänien. EU noterade även vissa positiva förändringar 
som ägt rum i den rumänska regeringens policy, och hävdade att ”new determination to care 
for this vulnerable section of society…” numera existerade hos den rumänska regeringen 
(Regular Report 1998:10). Även lagstiftningen som skyddar barnen hade förbättrats, menade 
EU, som uppmärksammade att ansvaret för ”child protection” numera vilar hos de lokala 
myndigheterna. Den decentraliseringsprocess som ägt rum inom den rumänska barnomsorgen 
bedöms av EU stå för en positiv utveckling, där det huvudsakliga syftet med den nya 
strategin, initierad av EU, är att de institutionaliserade barnen ska ”återintegreras” med sina 
ursprungliga familjer, istället för att tillbringa livet på institution. Denna reformstrategi börjar 
redan ge resultat, menar EU som hävdar att antalet barn som blivit omhändertagna av sina 
ursprungliga familjer eller blivit adopterade av fosterfamiljer har ökat. EU är dock tydliga 
med att säga att denna typ av ”återintegration” måste ske i mycket större utsträckning i 
framtiden. EU betonar även att de över 12 000 NGO:s som är verksamma i Rumänien spelar 
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en allt viktigare roll i det rumänska samhället, och att samverkan med dessa är något som 
även den rumänska regeringen fått upp ögonen för.  

I 1999 års rapport konstaterar EU-kommisionen med större tydlighet att ”the issue of child 
protection is a matter of human rights under the political criteria of Copenhagen”. (Regular
Report 1999:15) Uttalandet skärpte allvarlighetsgraden i rapportens budskap, som låter 
meddela att situationen måste tas på allvar av de rumänska myndigheterna om Rumänien vill 
bli medlem i EU. Rapporten understryker även att barnens rättigheter länge har varit ”a matter 
of concern” i Rumänien, och därmed knappast är att betrakta som ett nytt fenomen. Enligt 
rapporten bidrog 70-talets system i Rumänien starkt till att barn blev övergivna på statliga 
barnhem. EU pekar ut att de dåvarande försöken att öka befolkningstillväxten i landet, som 
inte var åtföljt av hjälp till nyblivna föräldrar eller möjligheten att placera barn i fosterhem, 
resulterade i att många barn blev övergivna på anskrämliga statliga barnhem. EU påpekar 
dock att regeringen numera tagit tag i situationen, med hänvisning till att institutioner nu drivs 
av lokala myndigheter och att fler alternativ till att placera barn på institution har tagits fram. 
De positiva tongångarna är dock knappast övertygande i sin natur då EU, senare i samma 
dokument, påpekar att den nya strategin hittills bara delvis tagit tag i det omfattande 
problemet. Orsaken till detta anges vara att den decentraliseringsprocessen, som är tänkt att 
möjliggöra ansvarsutkrävande av de lokala myndigheterna, inte gäller för samtliga 
institutioner. Reformen gällde endast de institutioner som var placerade under endast en (the 
Department for Child Protection) av flera statliga myndigheter, och dessvärre blev inte heller 
detta en fungerande lösning, noterar EU, då räkningen hamnade hos de lokala myndigheterna, 
som i sin tur inte hade råd att betala under krisåret 1999.  

Rumäniens läge förvärrades ytterligare då EU fortsätter att rapportera om oacceptabla 
förhållanden på de rumänska barnhems-institutionerna under sommaren 1999, där ”…the 
general situation in summer 1999 could only be described as unacceptable in terms of basic 
infrastructure as well as hygiene, medical care, nutrition and general assistance” (Regular
Report 1999:15). EU påpekar att situationen för barnen är speciellt oroande på de institutioner 
som drivs direkt av staten, på central nivå. EU påvisar dessutom att den rumänska regeringen 
1999 har bristande uppgifter på antalet barn som faktiskt är placerade på institutioner. De 
uppgifter från -99 som fanns tillgängliga visade dock att ca 190 000 barn “…was reported as 
recieving care”, och av dessa befann sig ca 112 000 på institutioner (Regular Report 1999:15) 
Enligt EU-rapporten, är den stora bristen inom den rumänska barnomsorgen den oklara
fördelning av ansvar mellan de fyra centrala myndigheterna som arbetar med barn-
skyddsfrågor. En myndighet måste göras ansvarig för samtliga ärenden relaterade till barn, 
kräver EU, som på grund av den uppenbara krisen i barnhems-situationen 1999 beslutade att 
det behövdes nödassistans från EU och NGO´s.  EU:s bryska uppmaning till den rumänska 
regeringen var samma år att göra ”child protection” till högsta prioritet, eftersom regeringen 
fortfarande har det största ansvaret för barnen. EU konstaterar vidare i rapporten att: ”Child 
protection, including implementation of policy reform, can no longer made structurally 
dependent on international assistance” (Regular Report 1999:16) och att de rumänska 
myndigheterna måste avsätta pengar för att en rimlig standard på vården för barnen placerade 
i institutionerna ska uppnås.

Följande år hårdnar EU-kritiken ytterligare, på grund av Rumäniens dåliga hantering av barn-
krisen på hemmaplan. Rapporten deklarerar att Rumänien riskerar att inte uppfylla 
köpenhamns-kriterierna under de nuvarande förhållandena, eftersom ”the institutionalized 
children´s access to decent living conditions and basic health care is a human rights issue” 
(Regular Report 2000:19). Som gensvar på 1999 års rapports krav på att finansiella medel 
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satsas för att säkerhetsställa en rimlig nivå på barnomsorgen, samt att endast en enhet ska 
styra verksamheten, tillsätter regeringen nu the National Agency for the Protection of 
Children´s Rights (NAPCR). Denna myndighet tar över allt policyansvar gällande de 
institutionaliserade barnen i Rumänien, och i maj år 2000 infördes ”National Strategy on the 
Reform of the Child-care system” som erbjuder riktlinjer för reformen av det nuvarande 
systemet. Det huvudsakliga målet för denna reform är, likt tidigare, att minska antalet barn på 
institutionerna och att minska riskerna för att fler barn hamnar på institutioner i framtiden. Ett 
annat, mer övergripande mål är att förbättra levnadsförhållandena på institutionerna. Enligt 
EU:s rapport för detta år pekar utvecklingen på att regeringen har blivit bättre på att bistå med 
finansiella medel, bland annat att barnen får mer mat. Men rapporten belyser även att 
missbruk av finansiella medel har ägt rum på vissa håll i Rumänien, vilket gör att EU återigen 
drar slutsatsen att ”Childcare are still heavily dependent on humanitarian assistance provided 
by foreign donors” (Regular Report 2000:20).

Detta år uppmärksammas även för första gången adoptionsfrågan i Rumänien som ett hett 
spörsmål i EU-rapporteringen. Huvudargumentet i denna debatt är att Rumänien låter annat än 
barnets bästa påverka besluten om adoption, vilket inte är acceptabelt enligt internationella 
konventioner gällande barns rättigheter. De tvivel som omger de rumänska adoptionerna är 
något som kan ha en negativ effekt på reformåtgärderna, fruktar EU, som även kritiserar 
Rumänien för att ha otillräcklig personaltillgång på myndigheten National Agency for the 
Protection of Children´s Rights, som i konsekvens inte kan sköta sina uppgifter 
tillfredsställande. EU argumenterar således för att förbättringar är nödvändiga, däribland en 
förbättring av de lokala myndigheternas administrativa kapacitet, eftersom reformens utfall i 
stor uträckning är beroende av kvalitén på just dessa organ. Ett generellt behov av ett mer 
integrerat system i Rumänien kan även identifieras, argumenterar EU, som anser att policys 
som berör barnomsorgen och övrig social välfärd bör gå hand i hand, med målet att erbjuda 
hjälp till familjer och på så sätt förebygga övergivandet av barn. 

I EU:s Regular Report för 2001 förbyttes dystra tongångar mot betydligt positivare, då EU 
rapporterar att: ”Reform of childcare system is well under way”.  Rapporten ger visserligen 
även uttryck för mer dämpad entusiasm då krav höjs på att fler lagstiftande, administrativa 
och finansiella åtgärder införs i Rumänien, men en fortsatt förbättring noterades i den 
budgetökning som ägde rum detta år, samt att alternativen till att hålla barn på institutioner 
har ökat. Rapporten redovisar även resultatet av den process som gick ut på att flytta barn från
specialskolor till så kallade ”mainstream”-skolor. EU noterar vidare i rapporten hur behovet 
av statligt stöd och insatser är fortsatt stort, huvudsakligen på grund av den fattigdom som EU 
anser är huvudorsaken till den aktuella situationen. Rapporten poängterar vidare att ”…a 
better targeted social allowance scheme for families with children is therefore necessary in 
order to prevent child abandonment and institutionalisation” (Regular Report 2001:24). 
Statistik från slutet av 2000 påvisar den nuvarande trenden där 129 296 barn är i behov av 
omfattande omvårdnad, varav 77 844 är institutionaliserade och 51 452 befinner sig i sina 
ursprungliga familjer eller placerade i fosterfamiljer. EU har även åsikter om resultatet av den 
nationella strategin Strategy on the Protection of Children in Need (2001-2004) som antogs 
samma år, och som även omarbetades efter konsultation med NGO:s och flera internationella 
organisationer, under EU:s samtycke. Kritiken EU levererar är att landet satsat för mycket på 
att ”rehabilitera” institutioner, såsom att bygga om dem, istället för att stänga dem. EU menar 
dessutom att policy-områden som borde omfattas av den nationella strategin inte är ”fully 
adressed”, och att strategin exempelvis inte erbjuder tillräckligt stöd och hjälp till familjer och 
mödrar i behov av hjälp. En annan tydlig brist är det obefintliga stödet till de unga vuxna som 
lämnar livet på institutionerna för att klara sig på egen hand. Rumänien kritiseras även för att 
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det inte finns tillräckliga policys för att motverka själva fenomenet att överge barn. 
Rumäniens nationella struktur för myndighetsutövning inom detta område får även den kritik 
av EU, där speciellt myndigheten National Authority for Child Protection and Adoption 
(NACPA) kritiseras för bristande funktion i sitt arbete med dess ”regulatory and monitoring 
functions”. EU noterar ytterligare att: ”The role of the National Authority in co-ordinating 
government policies related to children´s rights is still not fully adressed” (Regular Report 
2001:24)), och efterlyser generellt ”…the integration of childcare policy with other sectoral 
policies, such as social and family policies, health and education…”.  För att se till att 
reformen inom den rumänska barnomsorgen verkligen äger rum beslutar EU att tillsätta en så 
kallad “high level group” för att stödja och övervaka reformåtgärderna (Regular Report 
2001:24). Denna grupp består förutom representanter från EU självt, av representanter från 
den rumänska regeringen samt av internationella organisationer som Världsbanken, UNICEF 
och WHO.   

Adoptionsfrågan dyker återigen upp som en het potatis i 2001 års EU-rapport. Problemen 
gäller då främst lagstiftning och handläggning av internationella adoptioner, vilket leder till 
att EU slutligen inför ett adoptionsstopp i Rumänien. Landets adoptionskommitté avslutar 
därmed processen att tillföra barn till adoptionsbyråer och registreringar av utländska 
adoptionsfamiljer ställs även de in, åtminstone för ett år framöver, konstaterar EU. I rapporten 
uppmuntrar EU-kommissionen beslutet om ett adoptionsstopp: ”The Commission welcomes 
this moratorium as a mechanism to end practices that were incompatible with Romania´s 
international obligations under the United Nations Convention of the Child and which risked 
opening opportunities for trafficking in children and other forms of abuse” (Regular Report 
2001:24). EU anser därmed att Rumänien med nödvändighet behöver reformera lagstiftningen 
gällande internationella adoptioner. Rumänien uppmanas således att utveckla de 
administrativa strukturer och kapacitet som krävs för att försäkra att framtida adoptioner 
verkligen genomförs med barnets bästa i fokus.  

Då 2002 års EU-rapportering visar en minskning av antalet barn placerade i institutioner, 
tolkar EU detta som ytterligare framsteg för reformen inom barnomsorgen. Kritiken från EU 
detta år lyser emellertid att det råder stora regionala skillnader som noterats i hur väl den nya 
reformen implementerats i landet. Statistiken som EU redovisas visar att av de barn som 
vårdades på institutioner 2001, har det skett en minskning till 43 000 barn följande år, där fler 
barn även anges ha blivit placerade i hem av familje-typsmodell. EU pekar även ut en 
förbättring gällande finansieringen av de verksamheter som berör barnomsorgen, där 
merparten av resurserna överförts från nationell till lokal nivå som ett led i 
decentraliseringsprocessen. Målet är nu inställt på att stänga fler så kallade ”old style-
institutions” samt öka antalet fosterföräldrar för dessa barn. Enligt EU stängdes 31 sådana 
institutioner under år 2001 och ytterligare 34 var även på väg att stängas. EU rapporterar 
följdaktligen att: ”The move away from large institutions has been paralleled by a substantial 
increase in the number of professional foster parents and the range of alternative child 
protection services”. EU rekommenderar till följd Rumänien att upprätta mödravårdscentraler 
för att minska antalet fall av övergivna barn. Positivt, menar EU, är det utökade samarbetet 
mellan olika policyområden och ”ministries” i Rumänien, och anser att den nya lagen om 
bekämpning av social exklusion bör gynna integrationen av de unga som tidigare bott på 
institutioner. Eftersom fattigdom kan antas vara huvudorsaken till övergivandet av barn, 
behövs ny lagstiftning inom det sociala området, menar EU. Sociallagstiftning, såsom den 
nyligen antagna lagen om minimilön bör rimligtvis leda till att färre barn överges på 
institutioner, argumenterar EU vidare.  
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Inte desto mindre visar 2002 års rapport att stoppet av internationella adoptioner fortfarande 
är gällande i Rumänien. Ett resultat av moratoriet är en märkbar ökning av de nationella 
adoptionerna inom Rumäniens gränser, men som rapporten antyder finns det dock rum för 
förbättringar inom detta område: ”Romanian authorities have prepared new legislation on 
childcare and international adoptions and are also developing administrative structure and 
capacity in order to ensure that adoptions decisions are made exclusively in the best interest of 
the child” (Regular Report 2002:30). Rapporten understryker även att Rumänien har skrivit på 
flera barn-konventioner som förbjuder bland annat prostitution och handel med barn.       

Ytterligare framsteg i reformen rapporterades av EU i 2003 års rapport. Mer än hälften av de 
86 000 barnen i ”officiell omvårdnad” uppgavs numera vara placerade i familjer, medan 37 
000 barn angavs vara kvar på institutioner, allt enligt rapporten. Utvecklingen som omnämns i 
den förra rapporten har fortsatt, menar EU. Många stora institutioner har stängts ner under 
2003 (54 st) och i juni 2003 har det, enligt rapporten, etablerats 776 enheter som erbjuder 
alternativa ”children protection services” såsom mamma-barn center och familjehem. 120 
stora institutioner uppges dock vara kvar i Rumänien, varav de flesta har blivit ”...restructed 
to family-type modules…” där en rimlig materiell levnadsstandard uppges existera (Regular 
Report 2003:23) För att underlätta implementeringen av den nationella reformen har strategier 
utvecklats på lokal nivå i Rumänien, rapporterar EU. Vidare existerar inte längre så stora 
regionala skillnader inom Rumänien som tidigare rapporterats om, och enligt EU är
kunskapen om ”best practices on child protection” i förbättrings-stadiet. Arbetet med att 
integrera policys som erbjuder skydd för barn med övriga policys inom den sociala sektorn 
fortgår dock, och att adoptionsstoppet för internationella adoptioner kvarstår tycker EU är 
rimligt ”…until new legislation on children´s rights is enacted and the necessary 
administrative capacity in place” (Regular Report 2003:23), där kravet på de nya lagarna är 
framförallt att de går i linje med de existerande internationella barnkonventionerna.  

Ytterligare framsteg med den nationella reformen noterades i 2004 års rapport, då trenden att 
stänga institutioner och skapa andra alternativ fortsatt sedan året innan. Antalet barn placerade 
på institutioner uppges detta år vara 37 000, och antalet kvarvarande institutioner vara 85st. 
Den utökade integration mellan olika departement som arbetar med skyddet av barn och 
servicen inom sociala ärenden, bör dessutom leda till bättre koordination och samarbete som 
gynnar familjer och barn menar EU. Gällande adoptioner från landet, äger det enligt rapporten 
under 2003 rum 503 undantag från det existerande internationella adoptionsstoppet. Ny 
lagstiftning om barns rättigheter och adoptioner som antogs i juni 2004 begränsar dock, enligt 
rapporten, de internationella adoptioner till vad som benämns som ”extrema undantag”. 
Samma år konkluderar EU-kommisionen i 2004 års strategy paper att: ”...national standards 
of child protection...and…strict rules on inter-country adoption, which appear to be in line 
with the UN Convention on the rights of the child, should further improve the protection of 
children’s rights” (Strategy Paper 2004:9).

I Monitoring Report 2005 framhålls än en gång vad som sades i 2004 års Regular Report, då 
Rumänien ansågs ha gjort stora framsteg genom åren, och att landet med största sannolikhet 
skulle klara av att hinna uppfylla kraven för medlemskap innan de välkomnas som 
medlemmar i januari 2007. Rapporten menar vidare att efter 2004 års rapports kritik på vissa 
punkter har nu ytterligare förbättringar ägt rum, gällande exempelvis skyddet av barn. 2005 
års rapport noterar vidare att: ”Failure to implement parts of the acquis after accession would 
affect not only the citizens and companies of the country concerned, but also of other Member 
States” (Monitoring Report 2005:7). Det är emellertid tydligt att rapporten inte pekar ut “child 
protection” som ett allvarligt problem-område år 2005. Den Monitoring Report som 
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utkommer i maj 2006 konstaterar att enligt det anslutningsfördrag som skrevs under i april 
2005 av anslutarländerna Bulgarien och Rumänien samt de 25 medlemsländerna, kommer 
båda länderna med stor sannolikhet tillåtas gå med i EU första januari 2007. I rapporten står 
det även att de båda länderna kan berömma sig om ”…their achievements in successfully 
turning their political and economic system into functioning democracies and market 
economies” (Summary Paper, Maj 2006). Rapporten drar även slutsatsen att: ”Romania has 
made significant progress in the area of child protection, where the overall situation has 
substantially improved” (Monitoring Report 2006:10). Områden som förbättrats är enligt 
rapporten ”den smidiga” implementeringen av lagliga åtgärder för skyddet av barn. Antalet 
barn i institutioner har även minskat stadigt, och efterfrågan på nationella adoptioner är år 
2005 högre än antalet barn tillgängliga för adoption, enligt rapporten. Det slås även fast att 
adoptionslagstiftningen numera är i enlighet med EU:s normer. Ett stort behov i dagsläget, 
menar EU, är dock den otilllräckliga service för mödrar i behov av assistans: ”there is not yet 
sufficient provision of social work assistance for mothers in difficulty during pregnancy and 
they do not have adequate access to maternity hospitals”. I en Monitoring Report från samma 
år, fast då några månader senare (Monitoring Report, Sep 2006) står det klart att ”…Romania 
are sufficiently prepared to meet the political, economic and acquis criteria by 1 January 
2007” (Monitoring Report 2006:12). Enligt rapporten har Rumänien även tagit itu med flera 
av de “utmaningar” som pekades ut i maj-rapporten år 2006, men att just problemen inom den 
rumänska barnomsorgen skulle vara en av dessa större utmaningar, visar inte rapporten.  

3.4 EU:s granskning ur ett jämförande perspektiv

Att EU styrt, övervakat, följt upp samt utvärderat Rumäniens framsteg under åren av 
medlemskapsförhandlingar är tydligt. Intressant att titta närmare på är andra internationella 
organisationers reaktioner på EU:s arbete för mänskliga rättigheter, och deras syn på den 
nuvarande situationen, med fokus på barnens situation i landet. 

Mental Disabilities Rights International 

Den internationella organisationen Mental Disability Rights International, redogör i sin 
rapport, ”Hidden suffering: Romania´s Segregation and Abuse of infants and Children with 
Disabilities”, för grova missförhållanden i den rumänska barnomsorgen så sent som år 2006. 
Organisationen hävdar att Rumänien inte alls lever upp till kraven på mänskliga rättigheter, 
och då allra minst barnens: ”The conditions documented in this report constitute violations of 
the European Convention on Human Rights (ECHR) and the Convention on the rights of the 
child (CRC)”. Organisationen stöder även sina argument med färska uppgifter från UNICEF, 
och menar att Rumänien i själva verket har lyckats lura EU att tro att situationen för 
föräldralösa och handikappade barn i landet väsentligen har förbättrats, medan verkligheten är 
det motsatta. Idag lider tusentals barn bakom välputsade fasader, under samma skrämmande 
förhållanden som rådde under de värsta Ceusescu-åren argumenterar MDRI , som uppmanar 
EU att ta tag i situationen: ”As the European Union (EU) readies to announce a date for 
Romania to join the EU, we urge the EU to insist on immediate action by the government of 
Romania to end these abuses” (MDRI 2006:ii). Studien, som gjordes under 18 månader i 
Rumänien, undersökte förhållandena på ett flertal rumänska institutioner, och fann både 
föräldralösa-, fysiskt- och mentalt handikappade barn i värsta tänkbara förhållanden. 

Organisationen hävdar vidare att om inte problemen tas itu med innan medlemskap, blir de i 
förlängningen EU:s problem och måste lösas då, vilket måste undvikas. Vidare anser 
organisationen att barnens situation bryter mot EU:s egen lagstiftning på en rad punkter, och 
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då även Rumäniens nya lag 272 som införts under tiden för EU:s ökade påtryckningar, som 
förbjuder institutionalisering av barn under 2 års ålder. Barn som dessutom anses lida av så 
kallade ”allvarliga funktionshinder” placeras fortfarande på institutioner, vilket både bryter 
mot lagen och fungerar diskriminerande, argumenterar organisationen. Enligt rapporten 
struntar myndigheterna i sitt ansvar gentemot sina mest sårbara medborgare, och att de även 
”…use the law to write off a broad class of children with disabilities…”. Även avsaknaden av 
identitetspapper är ett vanligt problem bland barnhemsbarnen i Rumänien, vilket i praktiken 
betyder att de officiellt inte existerar. Barnen riskerar alltså att bli kvar på institutioner hela 
livet, menar MDRI, och kan på grund av avsaknaden av identitetshandlingar inte heller bli 
adopterade. (MDRI 2006:iv) 

Organisationen är således inte imponerade av den EU-initierade reformen eftersom de anser 
att den inte bidragit till en särskilt positiv utveckling inom området. Många barn med 
funktionshinder har exempelvis flyttats från större till mindre institutioner. Dessa 
institutionerna må vara nyare och renare men fortfarande olämpliga för barn, menar MDRI, 
som hävdar att själva institutionaliseringen i sig förvärrar eller till och med skapar, barnens 
handikapp. Problemet med hög grad av institutionalisering kvarstår alltså, men byter snarare 
förpackning, enligt organisationen. 

FN

Generellt går FN, å sin sida, till stor del på samma linje som EU i sin rapport från 2003. I 
likhet med EU noterar organisationen att den största problematiken i fallet Rumänien är 
fattigdom, och den allmänna bristen på effektivitet. Barnens situation tas upp en hel del i 
rapporten, där FN bland annat observerar det adoptionstopp som införts. FN angriper den 
bristande respekten för bans rättigheter som ett demokratiproblem, och menar att barns åsikter 
varken inte blir hörda på eller att de görs delaktiga i de frågor och beslut som berör dem 
själva. Ett exempel på detta är att barnen och ungdomarna inte själva, vid förflyttning till 
annan institution, har något att säga till om. Utöver problem som dessa är FN oroade över den 
dåliga standarden på rumänska barnhem, som till exempel innebär vanvård. Speciellt 
alarmerande är situationen för barnen tillhörande landets roma-minotitet som löper större risk 
att behandlas illa, menar FN (UN 2003), som generellt understryker behovet av mer resurser, 
mer effektivitet och implementering av lagar som tar barns rättigheter på allvar. FN noterar 
vidare att de nationella strategier som skapats för att komma tillrätta med problemen inte 
fungerar, och att det råder en allmän brist på engagemang bland rumänska myndigheter. Vad 
som behövs för att effektivt kunna implementera barnkonventionen är mer utbildning inom 
området, fungerande övervakningsmekanismer och tillräckliga resurser, anser FN, som även 
rekommenderar ett utökat samarbete med NGO:s i Rumänien, eftersom de anses vara bättre 
på att arbeta med barns rättigheter. FN påpekar ytterligare problemet att många barn är 
identitetslösa, och menar att rumänska myndigheter måste "...ensure birth registration of all 
children..." (UN 2003:7). För övrigt välkomnar FN likt EU nedstängningen av ett stort antal 
institutioner, samtidigt som rapporten påpekar att det fortfarande råder dåliga förhållanden på 
vissa av de existerande institutionerna. FN efterlyser även fler alternativa vårdlösningar, samt 
att fler fosterhemsplaceringar bör ordnas. Organisationen påpekar även att barn och ungdomar 
inte får den utbildning de behöver för att klara sig i livet efter en längre period av 
institutionalisering, och att en institutionsplacering med nödvändighet ska vara den sista 
tänkbara lösningen inom barnomsorgen. 
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Amnesty International 

Så sent som 2004 rapporterar Amnesty International om illabehandlingen av barn i Rumänien 
som de anser vara ett brott mot internationella konventioner, men där de även går till hårt 
angrepp mot den rumänska regeringen som de anklagar för att inte lyckas få till stånd 
opartiska utredningar som ställer de ansvariga för brotten inför rätta (Internet 3A:1). Amnesty 
betonar således vikten av utredning av samtliga inrapporterade brott, och att rättvisa skipas. 
De uppmanar även myndigheter att publicera återkommande statistik över antalet anmälda 
brott, och hur många av dessa som leder till fällande dom.  

I en rapport från 2005, ”Bulgaria and Romania –Amnesty International´s Human Rights 
Concerns in the EU Accession Countries”, går organisationen igenom de tilltänkta 
anslutarländernas status utifrån ett mänskliga rättigheters-perspektiv. Organisationen tar inte 
direkt ställning till huruvida de två länderna ska tillåtas gå med i EU, men erkänner EU:s 
insatser i länderna genom att säga att ”…the accession process has contributed to 
improvement of the human rights framework in these countries…”, och att Amnesty därför 
“…ask the European Union to continue to monitor the countries adherence to universal 
human rights standards” (Internet 4:1 (2005)). I ytterligare en rapport, denna gång från 2007, 
tar Amnesty dock upp det faktum att Rumänien blev medlem i EU i januari 2007 -trots 
fortsatta problem med att uppfylla kraven på transparens och bristen på effektivitet i den 
juridiska processen samt partiskhet, ineffektivitet och hög korruption. Vidare understryker 
Amnesty International den skarpa kritik som tidigare framförts av MDRI (Internet 4b:3). 

Human Rights Watch 

I en så kallad World Report från 2002, skriver organisationen Human Rights Watch att 
situationen gällande mänskliga rättigheter i Rumänien för år 2001 visar på ett fortsatt ojämnt 
resultat (Internet 5a:1) De understryker även den kritik som framförts från EU-håll att barns 
rättigheter fortfarande inte uppfylls tillfredsställande i landet. I HRW-rapporterna ”Romania: 
Discrimination Closes doors for children with HIV” och ”Life doesn´t Wait –Romania´s 
failure to Protect and Support children and Youth living with HIV” från 2006, sätter 
organisationen fokus på situationen för de tusentals rumänska barn och ungdomar som lever 
med HIV. Enligt rapporterna äger det rum en omfattande diskriminering av dessa barn i 
Rumänien, då de flesta av de drabbade barnen hindras från att gå i skolan, få vård, arbeta och 
få sina andra grundläggande rättigheter uppfyllda (Internet 5:b & c)
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4. Slutsats och Analys

4.1 Förhandlingsprocessen 

Att det övergripande målet för EU har varit att göra Rumänien redo för medlemskap i den 
Europeiska Unionen kan det knappast råda några tvivel om. Vad som framkommit av 
medlemskapsförhandlingarna är att Rumäniens väg till medlemskap i EU i januari 2007 har 
kantats av problem och utmaningar, som in i det sista innebar en osäkerhet om landet skulle 
accepteras som EU-medlemmar så tidigt som januari 2007. Resultatet blev dock att Rumänien 
godkändes som medlem, och landet kunde andas ut efter sin mångåriga strävan att uppfylla 
EU:s krav. Medlemskriterierna har varit många och tidvis har kritiken från EU-kommissionen 
varit hård gentemot landet. Att EU har varit den agent som stått för störst påtryckningar 
gällande förändringar i Rumänien, i enlighet med EU:s regelverk inom tidsramen för EU-
anslutning, är tydligt. Det nationella reformarbetet inom den offentliga barnomsorgen, som 
påbörjades efter påtryckningar från EU, innebar nya mål, ny ansvarsfördelning och ökning av 
ekonomiska resurser för att förmå den rumänska regeringen att komma tillrätta med 
problemen. EU har således både initierat och övervakat denna strategi genom åren, och i sina 
rapporter följt upp utvecklingen.

4.2 Kritiken 

Vad EU fastslår i samtliga rapporter är att situationen för barnen i offentlig omvårdnad i 
Rumänien är en fråga om mänskliga rättigheter. EU framför återkommande kritik inom 
området, där de kräver att hanteringen av barn-situationen görs till högsta prioritet av de 
rumänska myndigheterna. EU har bland annat anklagat Rumänien för oklar fördelning av 
ansvar gällande barn-relaterade frågor, och pekat på nödvändigheten av en enda nationell 
myndighet som hanterar området. Att många problem existerat just inom den rumänska 
barnomsorgen, är något som de årliga rapporterna visar. EU-kritiken har även gällt bristen på 
ekonomiska resurser för en förbättring av levnadsstandarden på vissa av institutionerna, som 
några år beskrivs som rent akut.   

Förutom de redan nämnda problemen, anmärker EU att dåligt utbildad personal på de barn-
relaterade institutionerna utgör ännu ett problem. Återkommande gånger kritiserar EU även 
det nationella organet National Authority for Child Protection (NAPCR) för bristande 
personaltillgång och ineffektivitet. EU påpekar också att en rimlig standard på de befintliga 
institutionerna är en ekonomisk fråga, där myndigheter måste avsätta mer pengar. I flera 
rapporter poängterar EU att Rumänien själva måste ta ansvar för sin barn-situation, och att 
landet i allt för hög grad är beroende av internationell assistans- och ekonomiskt bistånd. EU 
har handgripligt engagerat sig flera gånger, som då EU satte ner foten och satte stopp för alla 
rumänska adoptioner till utlandet år 2001. Argumentet var att den bristande kontrollen av 
adoptioner, och framför allt motiven bakom dem, inte kunde garantera att barnets bästa 
säkerhetsställdes i adoptionsprocessen. Dessutom kunde den osäkerhet som omgav 
situationen undergräva den pågående reformen av barnomsorgen, menade EU som höll fast 
vid att moratoriet skulle kvarstå tills dess att nya lagar antagits. Återkommande rapportering 
om adoptionsfrågan vittnar om att EU anser att mycket strikta regler för internationella 
adoptioner ska gälla i framtiden. Betydligt mer positivt inställda är EU till den trend som visar 
att fler nationella adoptioner av barn ägt rum i Rumänien de senaste åren, något som är i linje 
med den EU-initierade reformen av den rumänska barnomsorgen. Det internationella 
adoptionsstoppet har alltså aldrig upphävts, även om det enligt uppgift ägt rum ett antal 
internationella adoptioner av rumänska barn. Huruvida EU har utrett de påstådda orsaker som 
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låg till grund för att stoppet infördes från första början har inte framkommit. En annan EU-
insats värd att uppmärksamma är den som ägde rum under tiden för 2001 års rapportering, då 
EU satte in en så kallad ”high level group”, bestående av en rad internationella aktörer såsom 
Världsbanken, UNICEF och WHO, vars främsta uppgift var att stödja och övervaka 
Rumäniens reformprocess inom den offentliga barnomsorgen. Detta gjordes då EU reagerade 
starkt mot Rumäniens dåliga hantering av den akuta kris som uppstod på landets institutioner 
under 1999. EU:s allmänna omdöme som gjorde några år senare, 2003, lyder dock att 
Rumänien gjort ”significant progress in the reform of child protection”. Detta visar att EU 
generellt anser att landet uppfyllt medlemskraven även inom detta område, och där den 
ihållande positiva utvecklingstrenden gjorde att EU i maj 2006 slutgiltigt konkluderade att 
Rumänien gjort stora framsteg och att därmed inga större problem kvarstår inför 
medlemskapet år 2007.  

4.3 Resultatet av åtgärderna ur ett EU-perspektiv

Till följd av EU:s påtryckningar har en decentraliseringsprocess av ansvaret för barnomsorgen 
ägt rum i Rumänien, där de lokala myndigheterna tagit över allt ansvar för barnomsorgen i 
landet. Detta ägde rum till följd av en direkt begäran av EU, som i efterhand slagit fast att 
reformen bidragit till den ökade integration och samverkan mellan olika policyområden, 
exempelvis mellan ”child protection” och övriga ”social services”, som varit målet för 
reformen. Det är även tydligt att EU har satt hård press på en så kallad återintegrering av barn, 
som i praktiken inneburit att barn flyttas från institutioner till sina ursprungliga, biologiska 
familjer. Denna strategi har varit kombinerad med en uppmaning till rumänska myndigheter 
att institutioner helst av allt bör stängas, och om detta inte var möjligt skulle de omförvandlas 
till en annan typ av boende eller verksamhet. En annan trend har även varit att ordna med 
fosterhemsplaceringar, där EU:s egen uppföljning av dessa policykrav visar att en 
återintegration och stängning av större statliga institutioner har ägt rum i viss utsträckning i 
Rumänien. Relaterat till detta har varit EU-kravet att med flera medel minska antalet barn i 
institutioner, som i praktiken lett till flera konkreta åtgärder på lokal nivå i Rumänien. I EU:s 
rapportering från de kritiska åren då barnsituationen var som mest på agendan, visar siffror på 
ett minskande antal barn placerade på rumänska institutioner, samt att fler alternativ till 
institutionalisering numera finns tillgängliga. EU konstaterar även att både antalet barn 
placerade i fosterhem och antalet nationella adoptioner har ökat. EU har även satt press på 
Rumänien att samarbeta och ta hjälp av de NGO:s som verkar i Rumänien och det civila 
samhället i övrigt. Vidare konstaterar EU att även då flera äldre varianter av institutioner må 
ha stängts ned, fortsätter många institutioner att existera då institutioner i stor utsträckning 
byggts om eller omförvandlats till institutioner av familjetyps-modell. EU:s material ger 
vidare inte svar på om detta har lett till varaktiga lösningar för de berörda individerna. Att 
rumänska myndigheter, istället för att stänga institutioner (vilket är ett av de mål som EU har 
satt upp) har byggt om och omförvandlat institutioner i stor utsträckning, har däremot lett till 
kritik från EU-håll eftersom unionen helst hade sett att bli av med mesta av 
institutionaliseringen. Det är därför troligt att Rumänien inte har imponerat på EU inom detta 
område, men att EU snarare har accepterat läget. 

4.4 Resultatet ur ett Demokratiseringsperspektiv 

Utifrån den maximalistiska definition av demokrati som jag använder mig av, som även 
innefattar sociala förhållanden och barnens rättigheter i fallet Rumänien, finns det anledning 
att ifrågasätta den demokratiska utvecklingen (demokratiseringsprocessen) i landet. Generellt 
sett är det svårt att uppfatta att EU:s rapportering på ett övertygande sätt visar att den 
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rumänska demokratin är konsoliderad. Detta trots att EU till slut godkände Rumänien som 
medlemmar, och ansåg dem uppfylla kraven på mänskliga rättigheter. Rapporteringen har 
visat på brister i den statliga förvaltningens sätt att agera, och ta ansvar, och på de stora brister 
som genom åren varit fallet i landets offentliga barnomsorg. Enligt de demokratiska idealen 
ska politiska aktörer kunna göras ansvariga inför medborgarna. Detta har visat sig vara 
problematiskt i Rumänien, inte minst utifrån de institutionaliserade barnens perspektiv, som i 
Rumänien missbehandlats avsevärt. Bristande insyn i dessa institutioner, i kombination med 
myndigheters brist på engagemang är alarmerande. Det tog även lång tid innan nationella 
ekonomiska resurser tillsattes för att höja levnadsstandarden på institutionerna, och EU har 
återkommande framfört kritik gentemot den rumänska regeringen att de inte tagit tillräckligt 
ansvar för situationen. Den rumänska demokratin kan därför anses vara en regim där 
regeringens ansvarighet inför dess medborgare är mer eller mindre kvalificerad. 

Förutsatt att sociala rättigheter påverkas av en demokratiseringsprocess innebär Rumäniens 
tveksamma respekt för barnens rättigheter (inte minst ur ett socialt perspektiv) ett 
demokratiproblem, och att konsolideringen av den rumänska demokratin kan ifrågasättas. 
Huruvida situationen för barnen ifråga i realiteten förbättrats genom åren, och om reformerna 
inom barnomsorgen verkligen lett till något genombrott sedan EU engagerade sig, tvistar de 
olika parterna. EU menar å sin sida att en väsentlig förändring har ägt rum inom den 
rumänska barnomsorgen, medan flera internationella organisationer som arbetar med 
mänskliga rättigheter är kritiska. Gemensamt är emellertid för samtliga organisationer som 
arbetar med mänskliga rättigheter, och bland dem även EU, att de i Rumäniens fall i stort 
angripit samma problem, det vill säga starka misstankar att Rumänien inte uppfyllt kraven på 
mänskliga rättigheter genom åren. Skillnaden är att EU, som en regional organisation, har haft 
makt och position i Rumäniens fall att driva utvecklingen på ett sätt som de andra 
organisationerna av naturliga skäl inte har kunnat göra.

4.5 Personliga rekommendationer till EU 

Många är de frågor som dröjer sig kvar efter bearbetningen av materialet för denna uppsats. 
Hur ser det egentligen ut idag på de rumänska barnhemmen? Lever verkligen Rumänien upp 
till de mänskliga rättigheterna och konventionen om barns rättigheter? Och har det verkligen 
ägt rum så stora förändringar som Rumänien, med ett EU-inträde i sikte, har intresse att visa 
upp för omvärlden? Personligen håller jag fast vid att varken Rumänien eller EU, på ett 
övertygande sätt, kunnat bevisa att de institutionaliserade barnens situation i Rumänien har 
förbättrats avsevärt. Min kritik är, föga förvånande, att inte tillräckligt gjorts. Detta inte minst 
eftersom jag själv har bevittnat situationen på ett lokalt sjukhus och på barnhem i nordvästra 
Rumänien, under tiden som volontär våren 2003.  

Som kan noteras har EU dock kommit fram till att Rumänien verkligen uppfyller kraven på 
mänskliga rättigheter, och pekar ut en fortsatt positiv utveckling även inom barn-sektorn som 
grunden för detta beslut. Detta trots att situationen och de rumänska myndigheternas ansvar 
och agerande, som den även bedömts från EU-håll bara några år tidigare, har bedömts som 
mycket bristfällig. En ytterligare aspekt är att EU, i beslutet om medlemskap, tagit hänsyn till 
en rad faktorer gällande Rumäniens utveckling -faktorer där barnens rättigheter i landet 
troligtvis inte är de av största prioritet. Såsom det noterades inledningsvis i denna uppsats, har 
även EU naturligtvis ett intresse att godkänna Rumänien som medlemmar, och har lagt ner 
stora resurser på att detta ska bli verklighet.
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Självfallet är det, vid genomgång av EU:s dokumentering gällande Rumänien, uppenbart att 
pressen varit stor på landet att uppfylla de uppsatta politiska krav som infaller under de så 
kallade Köpenhamnskriterierna och däribland kravet att leva upp till de mänskliga 
rättigheterna inklusive barns rättigheter. I ett gensvar på de massiva mänskliga rättigheters-
beskyllningar som kom bland annat från EU-håll påbörjade den rumänska regeringen en 
reform, inklusive implementering av nya lagar, som var tänkt att avsevärt förbättra villkoren 
för barnen i landet. Detta gällde främst det stora antalet barn som är placerade på institutioner. 
Som vi tidigare var inne på kunde dock bedömningen av barnens situation- och rättigheter 
vara betydligt mer smickrande än det som framstått i stora delar av EU:s rapportering. Bland 
annat var frustrationen påtaglig då EU-kommissionen flera år i rad påtalade att Rumänien 
måste ta itu med sin barnsituation på egen hand, och inte vänta på support (därav även 
ekonomiskt) från internationellt håll.  

EU kan ändå framstå som relativt överseende, om inte undfallande, i sin årliga rapportering 
om sakers tillstånd och eventuella framsteg gjorda i Rumänien. Då tydliga framsteg inte gjorts 
inom något område har EU-kommissionens omdöme flera år lytt som följande: att ”extensive 
consultations is enacted” och ”preparations are underway” och ”knowledge is extended”, 
något som inte behöver indikera att några större framsteg ägt rum inom området. EU-kravet 
att Rumänien ska göra ”The area of child protection” till högsta prioritet verkar ha varit svårt 
för den rumänska regeringen att ta till sig, som under många år visade prov på en allvarlig 
brist på både engagemang och handlingskraft. Detta kan slås fast, även om EU godkände 
Rumänien som medlemsland och noterade att landet slutligen på ett tillfredställande sätt 
uppfyllde kraven på mänskliga rättigheter. Att andra internationella organisationer däremot 
inte var lika övertygade om detta, står naturligtvis i kontrast till EU:s argumentering. 

Ifall den nuvarande trenden med ett minskande antal barn på institutioner kommer att fortsätta 
återstår att se, men huruvida EU anser att den nuvarande situationen är tillfredsställande ur ett 
barn-perspektiv eller inte, går de inte vidare in på. Snarare får man uppfattningen att EU anser 
att frågan är så gott som löst ur ett politiskt perspektiv. En mer EU-kritisk hållning leder bland 
annat fram till frågan är om de åtgärder som införts fungerat, eller om de överhuvudtaget är de 
bästa åtgärderna att införa i Rumäniens fall. Endast en nedstängning av institutioner är svårt 
att se som en lösning i sig, då barnen i fråga faktiskt måste ha någonstans att ta vägen. Att å 
andra sidan se en allmän ”make over” av institutionerna som en lösning känns också 
vanskligt, då institutionerna riskerar att förbli endast en ansiktslyfts-liknande förbättring av 
vad de alltid varit, det vill säga en bitter verklighet som Rumänien (och inte minst EU) skulle 
vilja förpassa till just historien. Att barnen i realiteten plötsligt skulle befinna sig i en 
tillfredställande miljö, inte minst sett ur en känslomässig aspekt, för att man bygger om 
institutioner och ger dem nya namn känns inte övertygande. Återintegreringen av barn må 
vara en bra tanke i teorin, men i de fall där familjen som en gång övergivit ett barn ska det 
tillbaka, riskerar barnets bästa att inte komma i första hand -då dessa familjer ofta saknar 
förutsättningar att kunna ta hand om barnen ifråga. Att de flesta barnhemsbarn dessutom 
tillhör landets roma-minoriteten och därmed har sämre förutsättningar, både sett till generell 
levnadsstandard och att dessa barn är impopulära för nationell adoption, gör inte situationen 
enklare. Med andra ord riskerar återgärderna att bli missriktade. Speciellt om målet, att 
minska barnen på institutionerna, blir det enda som betyder något. Då riskeras att ”barnets 
bästa” kommer i kläm, och dessutom riskerar åtgärderna att bli direkt kontra-produktiva. 

En annan fråga att lyfta fram är hur trycket från EU påverkar den demokratiska processen i 
Rumänien. När trycket från EU blir som störst på Rumänien att reformera, kan resultatet anta 
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många former och en mängd scenarion kan målas upp. Ökat tryck på förändring kan leda till 
att Rumänien vidtar vettiga åtgärder som leder till synliga, positiva förändringar. Eller så kan 
trycket leda till att man i Rumäniens fall ”mörkar” alltmer för att i EU:s ögon framstå som att 
man lever upp till medlemskraven. Samtidigt menar EU att reformer har ägt rum, vilket till 
viss del verkar vara fallet. Ett exempel är det adoptionsstopp som infördes efter tydlig 
rekommendation av EU. EU själva tyckte detta vara en nödvändighet i väntan på att ny 
lagstiftning skulle införas, för att säkerhetsställa att barnets bästa ställdes i fokus. En annan 
sida av historien kan vara att adoptionsstoppet ledde till en svår situation på barnhem i 
Rumänien, där barn i behov av utländska adoptionsfamiljer nekades just detta. Denna typ av 
problematik omnämns inte i EU:s rapportering, och visst kan man ifrågasätta att EU:s 
åtgärder började i rätt ände, i åtagande av uppgiften att transformera det rumänska samhället, 
och då i synnerhet den offentliga barnomsorgen. En annan problematisering av EU:s starka 
inflytande i Rumänien de senaste åren, och i synnerhet en framtida ödesfråga är huruvida 
Rumäniens problem blir EU:s problem genom anslutningen av Rumänien som medlemsland. 
Rumäniens kvarstående ”issues” riskerar onekligen att bli EU:s problem och bli inbyggda i 
systemet.  

Om det nu skulle vara fallet att EU fortfarande anser att problem fortfarande existerar och 
följer upp utvecklingen inom området mänskliga rättigheter, är frågan att ställa (snarare än att 
fundera på om EU har blivit lurade eller inte), om dessa problem kan lösas bättre med hjälp 
utav EU än utav Rumänien självt. Denna ödesfråga är naturligtvis svår att svara på. Det enda 
sättet att komma framåt är dock att först och främst inse problematiken som existerar, det vill 
säga lägga alla korten på bordet och bedöma och lägga upp strategier utifrån de faktiska 
förhållanden och förutsättningar som existerar i Rumänien. Vilken press som EU kommer att 
utöva inom barnomsorgs-området i fortsättningen är en fråga som av mycket att döma kan 
vara av avgörande betydelse för barnen placerade på rumäniska institutioner. Att Rumänien 
haft en politisk vilja att bli medlemmar i EU kan knappast betvivlas. Att däremot ta itu, och 
hitta lösningar, på ”gamla” och utdragna problem som oönskade barn på institutioner, 
framstår däremot som mycket mer tveksamt. Det hela är inte minst problematiskt med tanke 
på Rumäniens förflutna, och den politiska kultur som länge funnits i landet. Enligt min 
förförståelse var det i kommunistiska Rumänien, under Ceausescus tid, vanligt att ”sopa 
problemen under mattan” och visa upp en välputsad fasad utåt. Detta stämmer exempelvis 
mycket väl överens med de fruktansvärda förhållandena på de rumänska 
barnhemsinstitutionerna som uppdagades efter kommunismens fall 1989. Frågan är hur 
mycket av denna ”kultur” av att undanhålla fakta och täcka över sprickor i fasaden som 
fortfarande existerar i Rumänien. Ett samhälle där myndigheter inte görs ansvariga för 
förhållandena på institutionerna, där det fortfarande råder en hög grad av korruption och där 
romerna som folkgrupp fortfarande diskrimineras, erbjuder ingen vacker grogrund för en 
positiv förändring att äga rum. Med missanpassade strategier för att komma tillrätta med 
situationen för den romerska befolkningen, eller rent av brist på politisk vilja och ekonomiska 
resurser att ta tag i problemen, kan inte heller barnsituationen på institutioner förbättras 
avsevärt. Majoriteten av de barn som överges och hamnar på institutioner är troligtvis av 
romer-ursprung, och med liten framgång i arbetet att förbättra denna grupps levnadsvillkor- 
och standard kommer övergivandet av spädbarn med stor sannolikhet att fortsätta.  

Min egen reflektion gällande EU:s hantering av Rumäniens brist på respekt för mänskliga 
rättigheter, är vi i en större europeisk gemenskap inte har råd att vara naiva och undfallande. 
Jag är väldigt oroad över situationen för framför allt de institutionaliserade barnens rättigheter 
i Rumänien. Den information jag har tagit del av i skrivandet av denna uppsats har dock stärkt 
min uppfattning att EU har en väldigt viktig roll att spela i detta sammanhang. Det är därför 
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viktigt att EU axlar ansvaret, även då det är orimligt att tänka att organisationen ska stå för en 
massiv förändring på egen hand. Här har därför nationella och internationella NGO:s och den 
rumänska regeringen också har ett stort ansvar. Tyvärr har den rumänska regeringens 
ignorans, brist på engagemang, brist på kunskap och i vissa fall rasistiska förhållningssätt 
visat sig vara påfallande, för att inte tala om den omfattande korruptionen i det rumänska 
samhället. Min kritik gentemot EU handlar om huruvida de egentligen har koll på situationen 
som de hanterar, inte minst effekten på lokal nivå i Rumänien. Som volontär i Rumänien får 
man ibland känslan av att EU faktiskt inte har koll på de verkliga förhållandena på lokal nivå 
(därmed inte sagt att EU inte har goda avsikter), där nya policy-beslut riskeras att tas över 
huvudet på folk och verksamma organisationer, och med lite tanke på eventuella negativa 
konsekvenser. En annan problematik, som är viktig att belysa, är den fattigdom och allmänna 
utvecklingsproblematik som existerar i Rumänien. Det rumänska folket har i årtionden varit 
hårt ansatta, inte minst ekonomsikt och socialt. Jag tror att detta är av en mycket stor 
betydelse för den situation vi bevittnar idag, och denna problematik borde därför 
medvetandegöras betydligt mycket mer av både den rumänska regeringen och EU i framtiden. 
Min rekommendation till EU lyder därför att unionen ska inta en icke-naiv inställning till 
Rumänien och fortsätta utöva press på förbättring av villkoren för de institutionaliserade 
barnen, i kombination med krav på ökad insyn. 
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