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Abstract 
The essay studies Romania and the Roma in the country as a minority from an 

Europeanization perspective.  

The aim of the essay is to study EU´s impact on Romania in general through Europeanization 

and to illustrate this Europeanization by studying the situation of the Roma in particular.  

The paper focuses on Romania´s Europeanization process and the Roma as a minority. It 

looks at how these mechanisms have affected Romania´s efforts to prohibit discrimination 

and to promote Roma´s rights.  

Heather Grabbes´s Europeanization mechanism; models, money, gate –keeping, 

benchmarking and monitoring, advice and twinning is the framework for the essay. Besides 

this Claudio Radaelli´s definition is used because it is broad enough to cover different areas 

The conclusion is that Europeanization has affected Romania in its adaption to EU 

membership. Romania has been affected by a top-down Europeanization process.  

Regarding the Roma the conclusion is that the mechanisms have pushed Romania to focus 

more on the Roma. Romania has also by new anti discrimination laws tried to prohibit 

discrimination.  
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1.Inledning 
 

“The European Union´s one boundary is democracy and human rights. The Union is only 

open to countries which uphold basic values such as free elections, respect for minorities and 

respect for the rule of law” 
1
 

Med enandet av Europa har idén om minoriteters rättigheter och skydd av individuella 

rättigheter blivit alltmer utformade i EU:s dokument.
2
 EU:s utvidgning har inte enbart 

inneburit att EU har utvidgats geografiskt utan att även EU:s värderingar har utvidgats. Detta 

innebär att EU har gått från att vara en gemenskap byggd på ekonomiskt samarbete till 

politiskt samarbete. Detta politiska samarbete är baserat på gemensamma värderingar. Den 

viktigaste frågan gällande de politiska kriterierna i den femte utvidgningen var behandling av 

minoriteter. I detta inkluderas behandling av romer.
3
 Med Köpenhamnskriterierna 1993 

öppnades ett nytt kapitel för skydd av minoriteters rättigheter i Europa eftersom EU 

klargjorde att unionen inte enbart ska representera välstånd och stabilitet utan även 

demokratiska värderingar. Det politiska kriteriet som uttrycker ‖skydd och respekt för 

minoriteter‖ är ett bevis på EU:s ambition. Effekten av detta kriterium blev att 

kandidatländerna var tvungna att visa att de kunde ge skydd för minoriteters rättigheter innan 

medlemskap. EU:s krav ledde till att EU genomförde noggranna undersökningar om hur 

minoriteter behandlades i kandidatländerna. Det ledde till att kandidatländernas regeringar 

antog program för att förbättra minoriteternas situation.
4
 Kriterierna innebar även att EU 

anslöt sig till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE) och Europarådet, i 

att uttrycka minoriteters rättigheter och pressa stater till att respektera dessa rättigheter i 

praktiken.
5
  

Post-kommunistiska stater som hade målet att bli medlemmar i Europarådet, EU och OSCE 

hade ett tryck på sig efter 1989 att anta europeiska normer gällande minoriteters rättigheter.
6
 

Kandidatländerna var tvungna att implementera lagar och direktiv som EU hade stiftat i den 

nationella lagstiftningen.  

                                                           
1
 EU accession monitoring program 2002 s.16  

2
 Deets 2006 s.445  

3
 Grabbe 2002 s.265  

4
 EU accession monitoring program 2002 s.16-17 

5
 Ibid s.11 

6
 Tesser 2003 s.483  
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En av dessa post-kommunistiska stater var Rumänien. År 1999 blev Rumänien ett 

kandidatland men det var inte förrän 1 januari 2007 som landet blev medlem i EU. I samband 

med landets inträde följde en betydelsefull minoritet. Detta på grund av att i Rumänien lever 

den högsta andelen romer i EU; ca 535 000 vilket utgör 2,5 % av befolkningen men enligt en 

annan inofficiell siffra ligger det mellan 1,800000 och 2,500000 personer vilket innebär 

mellan 8,3 % och 11,5 % av befolkningen. Fattigdomen bland romer är tre gånger högre än 

medelfattigdomen i Rumänien. Dålig hälsa och dålig utbildning, diskriminering och 

begränsade möjligheter till arbetsmarknaden bidrar till den ökade fattigdomen. Rumänien har 

ratificerat de flesta dokument om mänskliga rättigheter av Europarådet och FN. Landet har 

även stiftat egna nationella lagar som förbjuder diskriminering. Möjligheten för Rumänien att 

bli EU medlemmar har varit den viktigaste drivkraften för att fokusera på romers rättigheter. 

Eftersom Rumänien var pressad till att möta de politiska kriterierna i Köpenhamnskriterierna 

har denna fråga varit en prioritet för landet.
7
  

Den stora fattigdomen och det sociala utanförskapet som romer upplever strider mot EU:s 

krav på minoriteters integrering och respekt för mänskliga rättigheter.
8
 Före detta ordföranden 

för Europeiska kommissionen, Romano Prodis uttalande uttrycker detta tydligt;  

” Equal treatment of minorities is a cornerstone of the new united Europe”
9
 

Det är känt sedan tidigare att EU påverkar kandidatländer genom så kallad  ‖käpp och morot‖ 

principen. Utan EU:s inflytande skulle många reformer inte ske i kandidatländerna eller 

medlemsstaterna. Ur denna synvinkel är det intressant att studera hur denna påverkan skett 

vad gäller romers rättigheter i Rumänien.  

Påverkan ska studeras utfrån europeisering. Till skillnad från demokratisering (som innebär 

att ett land förvandlas från ett auktoritärt eller totalitärt styre till en liberal demokrati), innebär 

europeisering att den nationella nivån påverkas av europeisk policy (i detta fall EU) och dess 

institutionella procedurer.
10

 

 

                                                           
7
 Advancing education of  Roma in Romania 2007 s.8,18 

http://www.romaeducationfund.hu/documents/Romania_report.pdf  
8
 Utrikespolitiska institutet: http://www.ui.se/text2003/art3303.htm 

9
 Goldstone 2002 s.151  

10
 Pridham 2007 s.234  

http://www.romaeducationfund.hu/documents/Romania_report.pdf
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Uppsatsen studerar därmed Rumäniens anpassning till EU och mer konkret romers rättigheter 

i Rumänien och europeiseringen av dessa.  

1.1 Motivering av studieobjekt  

Det finns tre skäl till varför EU anser att minoriteters rättigheter är viktigt i Europa och som 

utgör grunden till detta studieobjekt;  

1. Den första är Europas historia. Minoriteter i Europa har blivit utsatta för mycket 

grymhet. Detta har lett till flera konventioner och lagstiftningar för att skydda 

mänskliga rättigheter: Europakonventionen för mänskliga rättigheter, FN:s deklaration 

om mänskliga rättigheter och FN stadgan.  

2. Europas nutid är det andra skälet. Konflikter mellan minoriteter kan leda till 

instabilitet i EU. Därför är det viktigt att ta minoriteters rättigheter i beaktande.  

3. Det tredje skälet är framtiden. Motstånd mot invandring och mindre tolerans mot 

minoriteter är något som har ökat de senaste åren i Europa. Det har utvecklats en 

främlingsfientlig trend i Europa.
11

 

EU ställer höga krav på de länder som vill bli EU- medlemmar att respektera mänskliga 

rättigheter och minoriteters rättigheter. Kraven som EU ställer syftar till att europeisera 

kandidatländerna och forma de efter EU:s önskemål.  

1.2 Syfte 

Syftet är att studera EU:s inflytande i Rumäniens EU-anpassning utifrån 

europeiseringsmekanismer och illustrera europeiseringen genom romernas situation i landet.  

1.3 Frågeställning 

1. Vilka europeiseringsmekanismer har påverkat Rumänien i sin anpassing inför EU- 

inträde?   

2. Vilka mekanismer har haft inverkan på romernas situtation i Rumänien?  

3. Vilket europeiseringsutfall kan konstateras angående romernas situation i Rumänien?   

                                                           
11

 Goldstone 2002 s.149-150 
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1.4. Avgränsning 

Genom att enbart fokusera på ett land, det vill säga Rumänien och genom att fokusera på 

romers rättigheter som en minoritet avgränsas uppsatsen. Uppsatsen sträcker sig över en 

längre tidsperiod. Vad gäller Rumänien sträcker sig tidsperioden från kommunismens fall 

1989 fram till EU- inträde 2007. Detta var en period då Rumänien började närma sig EU. I 

romernas fall sträcker sig tidsperioden även efter  2007. Anledningen till detta är att upptäcka 

förändring i romernas situation efter EU- inträde. Teorin är också en del av avgränsningen 

eftersom fokuset ligger på fem europeiseringsmekanismer.  

1.5 Tidigare forskning 

Litteraturen om Europeisering är omfattande. Det teoretiska ramverket för europeisering är  

utarbetat av bla. Börzel & Risse (2003) Conceptualizing the Domestic Impact of Europe, 

Radaelli (2004) Europeanisation: Solution or problem?, Mair (2004) The Europeanization 

Dimension, Saurugger (2005) Europeanization as a Methodological Challenge: The Case of 

Interest Groups. 

Forskning som handlar om stater som blev EU medlemmar under den femte utvidgningen är 

bla: Manfeldová, Z., Sparschuh, V. and Wenniger, A. (2005) Patterns of Europeanisation in 

Central and Eastern Europé, Lippert (2001) Europeanization of CEE executives: EU 

membership negotiations as a shaping power, Goetz K.H(2001) Making sense of post-

communist central administration: Modernization, Europeanization or Latinization? 

 

En stor grupp av studier fokuserar på EU:s politiska och demokratiska konditionalitet och 

analyserar i vilken utsträckning EU har kunnat åstadkomma förändring mot demokrati.  

Till dessa hör; Kelly J(2004) Ethnic politics in Europe, Schimmelfing F och Sedelmeier U 

(2004) Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central 

and Eastern Europe, Pridham G(2005) Designing democracy, EU enlargement and regime 

change in post-communist Europe. Kubicek P(red.)(2003) The EU and democratization, 

Zielonka J & Pravda(red.)(2001) Democratic consolidation in Eastern Europe.  

 

Vad gäller minoritesfrågan kan nämnas Gwendolyn Sasse (2005) EU conditionality and 

minority rights; Translating the Copenhagen criterion into policy.  
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1.6 Begreppsdefinitoner  

1.6.1 Romer        

Romerna är ursprungligen från Indien. Romer är ofta kallade för ‖gypsy‖. Namnet har givits 

av andra som av misstag trodde att romerna kom från Egypten. Ordet ‖ rom‖ betyder ‖man‖ i 

Romani språket. Termen Roma används generellt för den grupp som talar Romani språket 

eller delar en gemensam etnisk identitet, historia och kultur.
12

 

1.6.2 Minoriteter 

Det är inte enbart stater själva som avgör vilka som tillhör en minoritet. Det finns vissa 

grunder för definitionen av minoriteter.  

1. Objektiva kriterier som språk, nationell eller etniskt ursprung, religion 

2. Antal 

3. Subjektiva kriterier som gruppens vilja att bevara sin identitet och individers vilja att 

identifiera sig med gruppen 

4. Tidsfrågan dvs. hur länge gruppen har befunnit sig på platsen.
13

 

1.7 Disposition 

I kapitel 1 redogörs problemet och frågeställningar, definitioner, avgränsningar och tidigare 

forskning presenteras. Därefter presenteras metoden i kapitel 2 följt av kapitel 3 som inehåller 

det teoretiska ramverket för uppsatsen. I kapitel 4 ges en bakrundsbeskrivning av EU:s skydd 

av minoriteter och vad minoriters rättigheter innebär. I kapitel 5 presenteras resulatet och 

uppsatsen avslutas med analysen i kapitel 6 och diskussion i kapitel 7. Läsaren kan ta del av 

referensförteckningen i kapitel 8. 

 

 

                                                           
12

 Goldstone 2002 s.148   
13

 Syposz 2006 s.16, Framework Convention http://www.minorityrights.org/876/guides/framework-convention-

for-the-protection-of-national-minorities-opportunities-for-ngos-and-minorities.html  

http://www.minorityrights.org/876/guides/framework-convention-for-the-protection-of-national-minorities-opportunities-for-ngos-and-minorities.html
http://www.minorityrights.org/876/guides/framework-convention-for-the-protection-of-national-minorities-opportunities-for-ngos-and-minorities.html
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2. Metod 

2.1 Kvalitativ textanalys  

Det centrala i innebörden av vetenskap är de metoder som forskaren använder för insamling 

av data och analys.
14

 Vilken metod som används styrs av frågeställningen. Om forskaren 

önskar få en helhetsförståelse av ett studieobjekt är den kvalitativa metoden mest användbar.
15

 

Eftersom jag inte använder mig av statistisk analys eller datainsamling passar inte en 

kvantitativ metod min uppsats. Jag vill göra en djupare beskrivning av ett fenomen. Därför är 

den kvalitativa metoden mer lämplig än den kvantitativa. 

Jag har användt kvalitativ textanalys som metod. Metoden är mycket vanlig inom 

samhällsvetenskapen av forskare som har tidigare forskningsinsatser som grund för sin 

forskning.
16

 Mer konkret innebär detta att jag som författare analyserar dokument och texter.
17

 

Uppsatsen är en textstudie och jag har haft texter som hjälpmedel för att besvara mina 

frågeställningar.  

Kvalitativ textanalys börjar (som all annan forskning) med ett övergripande problem. I detta 

fall är problemet att romerna är diskriminerade i Rumänien. Utifrån detta har jag formulerat 

tre problemställningar. För att besvara mina frågeställningar har jag studerat olika texter: det 

vill säga sekundärlitteratur, dokument, artiklar och rapporter. Jag samlade in en stor mängd 

material som jag sammanställde efter kategorier som europeisering, romer, Rumänien och 

EU. Metoden har gått ut på att läsa texterna noggrant och välja ut det relevanta för att belysa 

uppsatsens frågeställningar. Det har handlat om att ställa frågor till texten som till exempel: 

vad är argumentet, poängen i texten? Ibland har jag behövt läsa en text flera gånger för att få 

fram det väsentliga i innehållet. Samtidigt som jag läste texterna hade jag källkritiska 

glasögon. Detta har inneburit att jag har tittat på vem som har skrivit och publicerat texten,  

när den har publicerats och dess innehåll. Teorin har sedan applicerats på resultatet från 

texterna och en analys har genomförts.  

Vad gäller uppsatsens validitet kan en kritik riktas mot att europeisering är ett väldigt brett 

koncept. Detta kan innebära svårigheter att avgränsa det från annan påverkan som till exempel 

                                                           
14

 Denscombe 2004 s.21  
15

 Laarsen 2009 s.22-23 
16

 Esaiasson et al 2003 s.231  
17

 Bryman 2002 s.190 
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globalisering. I uppsatsen anser jag däremot att konceptet har avgränsats tillräckligt för att 

fånga verkligheten.   

Uppsatsens reliabilitet däremot (vilket innebär att två undersökningar med samma syfte och 

med samma metod ska ge samma resultat) kan vara lägre. Anledningen till detta är att 

människors förförståelse skiljer sig åt och tolkar därför texter på olika sätt.  

2.2 Material 

Jag har användt mig av sekundärmaterial vilket innebär att det inte är jag själv som har skapat 

materialet utan jag har användt mig av andras forskning för att belysa mina frågeställningar.  

Under en tid befann jag mig i Ungern när jag samlade in material. Jag sökte material i 

parlamentets bibliotek i Budapest där jag fick hjälp med att hitta relevant material till mitt 

studieämne. Mer konkret sökte jag material i parlamentets databas där jag kunde söka 

material från bland annat; deras juridiska databas, världspolitiska databas, databas för 

tidskrifter och böcker. Utifrån syftet formulerade jag nyckelord för sökning; Sökord som jag 

använde var till exempel; ‖romer och EU‖, ‖romer och Rumänien‖, ‖EU och minoriteters 

rättigheter‖, ‖europeisering‖. Genom nyckelorden har jag kunnat få ut det mesta möjliga ur de 

stora resurserna som databaserna innehöll.  

Mycket av materialet kommer från databasen Sage publications. Det är en databas som kräver 

prenumeration och som innehåller flera olika inriktningar blan annat: ‖East european politics 

and society‖, ‖European union politics‖, ‖journal of theoretical politics‖, ‖journal of 

European studies‖, ‖international political science review‖. Jag skrev in sökord som tex 

‖minority och EU‖. Utifrån träffarna valde jag ut publikationer som jag ansåg relevanta för 

ämnet.  

Jag har även sökt material på internet. Enligt Martyn Descombe kan det vara mycket 

produktivt men det är viktigt att vara försiktig med källor från internet eftersom det kan finnas 

källor där resonemangen inte är korrekta.
18

 Jag har sökt material på google genom att jag 

skrev in sökord eller författarnas namn. Genom detta fick jag fram många artiklar som finns 

publicerade på internet. Genom att titta på referensförteckningen i andra studier som jag har 

läst har även jag fått idéer om användbara källor. 

                                                           
18

 Denscombe 2004 s.73  
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EU:s dokument har även varit viktiga för uppsatsen. EU har en hemsida där alla dokument 

som handlar om Rumänien finns samlade. Jag har även letat efter artiklar om ämnet i 

databasen ‖Elin‖ i Linnéuniversitetets och Lunds universitets elektroniska bibliotek.  

Vad gäller antalet källor finns det ingen grundregel för hur många källor som ska finnas med i 

en undersökning. Det är syftet och undersökningens beskaffenhet som avgör antalet källor.
19

 

3.Teori 

3.1 Europeiseringens mångtydighet   

Studier om europeisering har ökat i popularitet inom samhällsvetenskapen. Detta märks 

genom en ökad publicering av böcker och artiklar inom ämnet. Trots detta eller möjligtvis på 

grund av detta är termen svårdefinierad.
20

  

Det finns väldigt många olika definitioner av europeisering. På grund av detta menar Radaelli 

att dess förklarande effekt har minskat och lämnat kvar så kallad ‖conceptual stretching‖.
21

 

För att komma ifrån ‖conceptual stretching‖ vill jag bryta ner konceptet och skapa ett 

ramverk som är användbar för analys i uppsatsen. Enligt Kevin Featherstone är det forskarens 

uppgift att ge europeisering en konkret mening.
22

 James Caparaso menar att begreppet 

europeisering var myntat för att svara på följande fråga: Hur påverkar europeisk integration 

och europeisk policystiftande de stater som integreras?
23

  

Liksom termen globalisering kan europeisering vara en intressant synvinkel för att förstå 

förändringarna inom politiken och samhället. Som en samhällsvetenskaplig term sträcker den 

sig över kultur, historia, politik och ekonomi. En mer användbar term enligt Ulrika Mörth är 

EU-ization eftersom de flesta empiriska studier om europeisering är kopplade till EU.
24

 

Sedelmeier och Schimmelfing definieriar europeisering som en process varigenom stater 

anammar EU:s regler.
25

  

 

                                                           
19

 Denscombe 2004 s.73-74  
20

 Sittermann 2006 s.2  
21

Kerrey 2004 s.4 
22

Featherstone & Radaelli 2003 s.3 
23

 Graziano & Vink 2007 s.27 
24

 Featherstone & Radaelli 2003 s. 3-5,159  
25

 Schimmelfing & Sedelmeier 2005 s.7 



 

 

 

14 

Vink menar följande gällande termen:  

“The bulk of the literature speaks of Europeanisation when something in national political 

systems is affected by something European."
26

 

Det är dock viktigt att avgränsa och tydligt förklara vad europeisering innebär. Cludio 

Radaelli skriver följande;  

“Unless there is a greater clarity about the concept, the plethora of studies of 

Europeanization will create a mountain of confusion“
27

 

Radaelli menar att vi kan avgränsa konceptet genom att låta europeisering vara EU:s 

inflytande i medlemsländer men även i kandidatländerna.
28

 

3.1.1 Definition av Europeisering 

Som visades ovan finns det många definitioner av europeisering.   

I uppsatsen kommer jag att använda mig av Claudio M Radaellis definition: 

”Europeisering består av processer som a) konstruktion b) spridning och c) 

institutionalisering av formella och informella regler, procedurer, stil, sätt att göra saker på 

och gemensamma normer som är först definierade och konsoliderade i EU:s policy process 

och sedan inarbetade i den nationella politiska logikens diskurs, identitet, politiska struktur 

och offentliga politik”.
29

 

Europeisering är därmed ett koncept för att analysera EU:s makt att förändra genom spridning 

av unionens värderingar, regler och normer till både kandidatländer och medlemsstater. Det är 

EU:s påverkan till förändring på den nationella nivån som är i fokus. Europeisering är en 

process för nationell anpassning till EU:s regler.
30

 

Definitionen betonar vikten av förändring i det politiska beteendet och kan vara ett sätt att 

skilja begreppet från andra förändringsprocesser inom de post-kommunistiska staterna.
31

 

                                                           
26

 Sittermann 2006 s.5 
27

 Featherstone & Radaelli 2003 s.282  
28

 Ibid s.282  
29

 Ibid.s.17  
30

 Bulmer 2007 s.48-49 
31

 Featherstone & Radaelli 2003s.309 
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Definitionen är bred och täcker många områden inom statsvetenskap. EU nivån är 

utgångspunkten för definitionen. Den nationella nivån och de förändringar som sker på denna 

nivå utgör studieobjektet vilket innebär ett Top-Down perspektiv.  

Definitionen betonar även överföring av formella regler, men pekar även på en mjukare 

överföring av informella regler, stil och sätt att göra saker på. På grund av definitionens bredd 

anser jag att den är användbar i uppsatsen.  

3.1.2 Europeiseringens skillnader 

Enligt Tanja Börzel skiljer sig europeiseringseffekten mellan de gamla och de nya 

medlemsstaterna det vill säga de som blev medlemmar i den femte utvidgningen vilket skedde 

år 2004*
32

 och 2007.*
33

  

Den första skillnaden är att Central och Östeuropa har genomgått en annan historisk 

utveckling än demokratierna i Västeuropa. Detta på grund av deras förflutna i kommunismen. 

Europeisering är sammankopplad med en större process, vilket även innebär demokratisering 

och liberalisering.  

Den andra skillnaden är att de gamla medlemsstaterna påverkades av europeisering i samband 

med sitt medlemskap medan de nya medlemsstaterna fick anpassa sig långt före medlemskap 

när de var kandidatländer. Under den femte utvidgningen hade dessa länder små möjligheter 

att påverka EU:s normer och regler. Detta innebar en maktassymetri, vilket gav EU mer 

inflytande i dessa länder. Kandidatländernas uppgift var att ‖ladda ned‖ acquis 

communautaire(acquis härefter)*
34

 och detta innebar ett stort tryck på dem att anpassa sig. 

Detta skulle även ske under kortare tid, samtidigt som acquis var mer omfattande.  

Förväntningar på djup påverkan bygger på att EU utövar ett omfattande tryck på 

kandidatländernas policy, institutioner och politiska processer.
35

 

 

                                                           
32

 * Följande länder blev EU-medlemmar 2004; Cypern, Tjeckien, Estland, Ungern, Litauen, Lettland, Malta, 

Polen, Slovakien och Slovenien;  Nugent 2004 s. xvi-1 
33

 *Rumänien och Bulgarien blev EU-medlemmar 1 januari 2007: Bulgarien och Rumäniens anslutning till 

Europeiska unionen : Ds 2005:37 http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/18/48/fba677f7.pdf s.22 

34
 *Acquis communautaire är EU:s regelverk, politiska principer och juridiska bestämmelser som ett 

kandidatland ska anamma innan medlemskap. Den består av 80 000 sidor lagtext. Undantag från regelverket görs 

enbart i specifika fall och under en begränsad period: Grabbe 1999 

http://www.cer.org.uk/pdf/grabbe_conditionality_99.pdf  s.6 
35

 Ágh & Ferencz 2006 s.161-164  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/18/48/fba677f7.pdf
http://www.cer.org.uk/pdf/grabbe_conditionality_99.pdf
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3.2 Teoretiskt ramverk 

Radaelli menar att det är viktigt med systematik för att olika koncept ska kunna bli 

användbara för analys. Han menar:  

“A taxanomy is a simple device that organizes research and makes complex concepts 

amenable to empirical analysis”
36

 

För att skapa denna systematik kommer Heather Grabbes mekanismer för europeisering att 

beskrivas nedan.  

3.2.1 Europeiseringens mekanismer 

Anslutning till EU innebär olika processer som påverkar förvandlingen av olika policy och 

institutioner inom Central och Östeuropa. Grabbe pekar på fem Europeiseringsmekanismer 

som EU använder för att uppnå förändring i kandidatländerna inom Central och Östeuropa.
37

 

 Modeller: tillhandahållande av juridiska och institutionella mallar 

 Gate keeping: möjligheten att påbörja förhandlingar och gå vidare i olika steg inom 

anslutningsprocessen 

 Råd och Twinning  

 Benchmarking och övervakning 

 Ekonomiska medel: bistånd och yrkesmässig hjälp   

3.2.1.1 Modeller 

Det som är mest centralt under anslutningsförhandlingarna är att acquis implementeras i den 

nationella lagstiftningen, men även EU:s lagar. Kandidatländerna måste ‖ladda ned‖ EU:s 

modeller.
38

 Länderna är konsumenter av EU:s policyutveckling. Detta innebär att de inte kan 

protestera om EU:s policy inte passar med den nationella strukturen och policyn. 

Kandidatländerna är också utsatta för ‖framing‖ vilket innebär att de måste anta icke bindande 

direktiv för att övertyga medlemsstater om att de kommer att passa in.
39

 

                                                           
36

 Featherstone & Radaelli 2003 s.34 
37

 Grabbe 2001 s.6 
38

 Ibid s.8 
39

 Featherstone & Radaelli 2003 s.312-313 
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3.2.1.2 Gate keeping 

Detta är EU:s kraftfullaste europeiseringsmekanism. Det innebär att EU avgör om och när ett 

ansökarland får status som kandidatland och bedöms redo för att påbörja förhandlingar. 

Mekanismen används också för att avgöra om ett kandidatland får gå vidare i nästa steg eller 

inte under förhandlingarna och slutligen bli EU -medlem. Mekanismen syftar inte till att 

åstadkomma institutionella förändringar utan används för att ‖chocka‖ regeringar och få dem 

att skämmas. Genom detta vill EU få dem att möta kriterierna som ställs.
40

 EU kan ställa olika 

villkor under förhandlingarnas steg och har möjlighet att stänga ute ett land från 

förhandlingarna.
41

 

3.2.1.3 Råd och Twinning 

Förutom stöd från Phare har EU gett stöd till Central och Östeuropa genom Twinning. Syftet 

med Twinning är att hjälpa de Central och Östeuropeiska länderna att anpassa sina 

administrativa och demokratiska institutioner till kraven för medlemskap. Detta ska ske 

genom att kandidatländerna lär sig från medlemsstaterna genom att tjänstemän från 

medlemsstaterna arbetar inom kandidatländernas regeringar och offentliga administrationer. 

Twinning används inom områden där kandidatländerna anser att de behöver hjälp och målet 

är att bygga upp den organisatoriska kapaciteten för att implementera acquis.
42

 

3.2.1.4 Benchmarking och övervakning 

Mekanismen innebär att EU påverkar institutionell och policy utveckling genom att övervaka 

kandidatländernas framsteg och ge exempel på bra tillvägagångssätt som kandidatländerna 

ska ta efter. Kommissionens regelbundna rapporter och Partnerskap för anslutning är viktiga 

instrument för att visa hur väl ett kandidatland är förberett på olika områden. Rapporterna 

avänds av Europeiska Rådet för att avgöra om ett kandidatland får gå vidare till nästa steg 

eller inte i förhandlingarna. Dokumenten innebär direkt påverkan på kandidatländernas 

policyutformning.
43

 

3.2.1.5 Ekonomiska medel: bistånd och saklig hjälp 

EU är den största bidragsgivaren för Central och Östeuropa. töver bidrag erbjuds även 

kandidatländerna bilaterala program från medlemsstaterna. Phare är ett 

föranslutningsinstrument som bidrar med ekonomisk hjälp till de central och östeuropeiska 

                                                           
40

 Grabbe 2001 s.6 
41

 Featherstone & Radaelli 2003 s.316 
42

 Grabbe 2001 s.9 
43

 Ibid 2001 s.8 
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staterna som har ansökt om EU- medlemskap.
44

 Inom institutionsutveckling syftar Phare till 

att utveckla kandidatländernas förmåga att implementera EU:s lagar och förbereda dem för 

medverkan i EU:s policy. Förflyttning av tjänstemän från medlemsstater är huvudmetoden, 

men offentliga myndigheter och icke-statliga organisationer får även stöd för att kunna uppnå 

de politiska kraven i Köpenhamnskriterierna.
45

 Ekonomiska medel har en viktig roll eftersom 

de hjälper till att betala för implementeringen och den yrkesmässiga hjälpen genom att bygga 

upp institutionell kapacitet som behövs för att implementera EU:s regler.
46

 

3.3 Fyra möjliga utfall av europeisering 

Europeisering kan skapa fyra möjliga utfall. De fyra möjliga utfallen beskriver inte enbart 

förändringens riktning utan även dess betydelse. Nedskärning(-) innebär negativ form av 

europeisering medan omvandlig(++) är positiv form av europeisering.  

Det första möjliga utfallet är nedskärning(-). Detta innebär att policy blir mindre ‖europeisk‖ 

än förut, vilket är paradoxalt. Detta förekommer när påtryckningar från EU stärker den 

nationella policyn och förändringens inriktning blir inskridande istället för liberalisering. 

Inaktivitet(0) innebär att det inte sker någon förändring. Detta förekommer när EU:s modeller, 

politiska arkitektur, policy skiljer sig för mycket enligt ett land från den inhemska strukturen. 

Mottagaren anser att modellerna är för opassande. Vid inaktivitet försenas omvandlingen 

genom att landet inte implementerar direktiv eller att implementeringen sker senare. I längden 

kan inaktivitet vara omöjlig att upprätthålla ekonomiskt och politiskt och kan senare leda till 

kris och plötslig förändring.  

Absorbering(+) innebär förändring genom anpassning. Absorbering är anpassning till 

policykrav, men utan att de väsentliga strukturerna förändras i det politiska beteendet. Kärnan 

finns kvar medan icke-grundläggande förändringar absorberas. Institutionerna och policy 

förändras inte i stor utsträckning. Graden av nationell förändring är låg.  

 

Omvandling(++) är högre grad av assimilering och sker när den väsentliga logiken inom det 

politiska beteendet förändras. Nuvarande politik, processer och institutioner ersätts av nya, 

                                                           
44

 Phare programme  

http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50004_en.htm  
45

 Grabbe 2001 s.8 
46

 Featherstone & Radaelli 2003 s.314  

http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50004_en.htm
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men även deras egenskaper eller underliggande betydelse kan ändras så mycket att de 

förändras helt. Graden av förändring är i detta fall hög.
47

 

 

Följande figur visar förändringens riktning. 

      Nedskärning               Inaktivitet              Absorbering                 Omvandling 

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

-                                 0                                 +                                                        ++ 

 

3.4 Goodness of fit 

Adaptional pressure det vill säga trycket att anpassa sig är något som följer genom 

europeisering. The goodness of fit är ett europeiseringskoncept. Tanja Börzel och Thomas 

Risse redogör för detta.  

Börzel och Risses poäng är att det finns två villkor som ska vara uppfyllda för att det skall ske 

någon förändring på den nationella nivån; goodness of fit och att olika aktörer som svarar mot 

anpassningstryck och framkallar förändring. 

Tanken bakom ‖goodness of fit‖ är att europeisering endast har betydelse om det råder 

oförenlighet, avvikelse eller sk ‖misfit‖ mellan institutionella processer, politik och policy på 

EU-nivå å ena sidan och den nationella nivån å andra sidan. Den missanpassade situationen 

utgör en nödvändig faktor för landet att anpassa sig.
48

 Denna typ av misfit medför 

anpassningstryck på underliggande institutioner speciellt på politiska och administrativa 

strukturer.
49

 

“The lower the compatibility between European and domestic processes, policies, and 

institutions the higher the adaptional pressure”
50

 

‖Good fit‖ råder när trycket att anpassa sig är lågt på grund av EU:s policy existerar i en stat 

och de nationella institutionerna inte behöver förändras. I det här fallet är det lätt att absorbera 

                                                           
47

 Featherstone & Radaelli 2003 s.37-38, 69-70  
48

 Ibid s.58  
49

 Cowles et al.2001 s.7  
50

 Featherstone & Radaelli 2003s.61  
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‖Europa‖. När skillnaden däremot är för stor mellan EU:s policy och den nationella policyn är 

det svårt för stater att omsätta europeisk policy och det råder inaktivitet på den nationella 

nivån. Graden av förändring är störst när trycket att anpassa sig hamnar mellan de två 

extremfallen.
51

 Ett land vars nationella institutioner passar perfekt med europeisering känner 

inte av anpassningstryck. Detta innebär att det inte sker någon institutionell förändring.
52

 

“Poor fit implies strong adaptional pressure, good fit implies weak pressure”
53

 

Det andra villkoret handlar om olika faktorer som främjar förändring. Dessa kan tex vara 

institutioner som svarar mot anpassningstrycket.
54

 

4.Bakgrund 

4.1 Skillnaden mellan mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter och icke- 

diskriminering  

Eftersom de tre koncepten hör ihop kan det vara svårt hålla dem isär i uppsatsen. En 

förklaring krävs härmed.  

4.1.1 Minoriteters rättigheter är mänskliga rättigheter  

Mänskliga rättigheter är allomfattande och odelbara. Dessa rättigheter består av sociala, 

politiska, kulturella, ekonomiska och medborgerliga rättigheter. Det finns flera olika 

konventioner som innefattar dessa rättigheter. Dessa är bland annat; Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, internationella 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, internationella konventionen om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FN:s allmänna deklaration om de mänskliga 

rättigheterna. Dessa är lika för alla minoriteter och majoriteter.
55

 

Minoriteters rättigheter kan bäst förstås som mänskliga rättigheter plus särskilda rättigheter 

som gäller för just minoriteter. Skydd av minoriteters rättigheter består för det första av; att 

alla behandlas lika inför lagen och att alla människor åtnjuter de mänskliga rättigheterna på 

                                                           
51

 Featherstone & Radaelli 2003 s.44-45 
52

Cowles et al.2001 s.2  
53

Ibid s.2 
54

 Featherstone & Radaelli 2003 s 58 
55

 Framework Convention http://www.minorityrights.org/876/guides/framework-convention-for-the-protection-

of-national-minorities-opportunities-for-ngos-and-minorities.html Syposz 2006 s. 6  

http://www.minorityrights.org/876/guides/framework-convention-for-the-protection-of-national-minorities-opportunities-for-ngos-and-minorities.html
http://www.minorityrights.org/876/guides/framework-convention-for-the-protection-of-national-minorities-opportunities-for-ngos-and-minorities.html
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lika villkor och för det andra; icke-diskriminering. De flesta fördrag förbjuder diskriminering 

vilket är särskilt viktigt för minoriteter.
56

  

4.1.2 Skillnaden mellan icke-diskriminering och minoriteters rättigheter  

Respekt och skydd av minoriteter består av två olika principer: den ena är åtgärder för att 

skydda och gynna minoriteters rättigheter och den andra är icke-diskriminering.  

Den första skillnaden är att icke- diskriminering är en generell princip som är inbäddad i 

mänskliga rättigheter. Minoriteters rättigheter gäller däremot för specifika grupper eller 

personer.  

Den andra skillnaden är att icke-diskriminering syftar till att bryta ner hinder för att individer  

ska ha jämlika rättigheter och att minoriteter ska integreras fullt ut i samhället. Minoriteters 

rättigheter kräver att staten vidtar positiva och permanenta åtgärder för att stödja minoriteter 

genom att bevara deras identiet och förebygga assimilering. Icke-diskriminering är en negativ 

rättighet medan minoritetsskyd är en positiv rättighet. 

Den tredje skillnaden är att icke-diskriminering betraktas som en individuell mänsklig 

rättighet medan det är diskutabelt om minoriteters rättigheter betraktas som rättigheter för en 

viss grupp som tex rätt till självstyre, eller för individer som tillhör en minoritet tex rätt till 

användning av modersmål.
57

 Trots skillnader utgör icke-diskriminering och minoriteters 

rättigheter en sammanvävd aspekt gällande romer i uppsatsen.  

4.2 Skydd av minoriteter i EU och Europa  

4.2.1 Europarådets ramkonvetion  

Europarådet är en mellanstatlig organisation som inte enbart består av EU medlemmar utan av 

stater i hela Europa, totalt 47 stycken.
58

 Europarådets ramkonvention om nationella 

minoriteter är det första juridiskt bindande och mest omfattande multilaterala instrumentet för 

Europarådet att skydda nationella minoriteter. Konventionen trädde i kraft 1998 och är 

bindande för alla stater som har ratificerat den. Detta innebär att stater måste implementera 

konventionen i den nationella lagstiftningen efter ratificiering. Stater ska ta effektiva steg i att 

implementera lagar, program, strategier på ett sätt att minoriteter skyddas. Att det är en 

                                                           
56

 Framework Convention http://www.minorityrights.org/876/guides/framework-convention-for-the-protection-

of-national-minorities-opportunities-for-ngos-and-minorities.html Syposz 2006 s.11  
57

 Schwellnus & Wiener 2004 s.8-9 
58

Council of Europe http://www.coe.int/aboutcoe/index.asp?page=quisommesnous&l=en   

http://www.minorityrights.org/876/guides/framework-convention-for-the-protection-of-national-minorities-opportunities-for-ngos-and-minorities.html
http://www.minorityrights.org/876/guides/framework-convention-for-the-protection-of-national-minorities-opportunities-for-ngos-and-minorities.html
http://www.coe.int/aboutcoe/index.asp?page=quisommesnous&l=en
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‖ramkonvention‖ innebär att den innehåller program som ska förbättra skydd av minoriteter 

istället för att konkret uttrycka rättigheter. Ramkonventionens tyngdpunkt ligger på att skydda 

nationella minoriteter.
59

 Problemet är dock att den inte definierar vad som menas med 

nationella minoriteter.  

4.2.2 Protocol No.12 

Protokollet utvidgar artikel 14 i Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. 

Konventionen innehåller inte någon artikel som handlar om minoriteters rättigheter. Istället är 

det Artikel 14 som handlar om icke-diskriminering som har störst betydelse.
60

 Utvidgningen 

innebär bland annat att protokollet garanterar rättigheter till individer under nationell 

lagstiftning. Protokollet menar att alla ska kunna utöva sina rättigheter utan diskriminering.
61

  

4.2.3 EU:s rasdirektiv 2000/43/EG 

I juni 2000 antog EU ett direktiv som implementerar principen om jämlik behandling mellan 

individer oavsett ras eller etniskt ursprung; Race Equality Directive. Direktivet har blivit en 

del i EU:s acquis och måste därför implementeras av alla medlemsstater.
62

 Enligt artikel 2.1 i 

direktivet innebär principen jämlik behandling att det inte får förekomma varken direkt eller 

indirekt diskriminering grundat på ras eller etniskt ursprung. Direkt diskriminering innebär att 

en individ behandlas, har behandlats eller kommer att behandlas mindre välvilligt än någon 

annan på grund av ras eller etniskt ursprung. Indirekt diskriminering innebär däremot enligt 

direktivet att en till synes neutral åtgärd, kriterium eller utövande bidrar till individers nackdel 

på grund av ras eller etnicitet i jämförelse med andra personer. Direktivet sätter stor press på 

stater att förbjuda både direkt och indirekt diskriminering och stater som inte ändrar på sina 

diskrimineringslagar bryter mot direktivet.
63

  

4.2.4 Stadgan för landsdels eller minoritetsspråk 

Stadgan trädde i kraft 1998 och är utformad av Europarådet. Den syftar till att gynna 

användningen av minoritetsspråk som är hotade att försvinna. Stater väljer själva vilka språk 

                                                           
59

 Framework Convention Szyposz 2006 s.15,59 http://www.minorityrights.org/876/guides/framework-

convention-for-the-protection-of-national-minorities-opportunities-for-ngos-and-minorities.html   
60

 Council of Europe http://www.hri.org/docs/ECHR50.html#C.Art14     

61
 Meijknecht 2004 s.37-38  Diskriminering får inte förekomma på grund av: kön, ras, hudfärg, språk, religion, 

politisk eller annan övertygelse, nationalitet, social urpsrung, ägodelar, tillhörighet till en annan nationell 

minoritet, eller på grund av status.  
62

 Weber 2001 s.2  
63

 Meijknecht 2004 s.36-37  

http://www.minorityrights.org/876/guides/framework-convention-for-the-protection-of-national-minorities-opportunities-for-ngos-and-minorities.html
http://www.minorityrights.org/876/guides/framework-convention-for-the-protection-of-national-minorities-opportunities-for-ngos-and-minorities.html
http://www.hri.org/docs/ECHR50.html#C.Art14
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som ska skyddas och vissa kriterier ska vara uppfyllda för att språket ska skyddas och 

främjas.
64

 

4.2.5 Maastrichfödraget och Amsterdamfördraget    

 

“Varje europeisk stat som respekterar principerna om frihet, demokrati, de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen får ansöka om att bli 

medlem i EU” 
65

 

Ovanstående citat är nedskrivet i Artikel 49 i Maastrichfördraget 1992 och visar tydligt att det 

finns grundläggade krav som ett kandidatland ska uppfylla för att överhuvudtaget få ansöka 

om medlemskap i Europeiska unionen (EU). Fördraget uttrycker dock inget om minoriteter. 

Det var i samband med Amsterdamfördraget 1999 som grunden för icke-diskriminering lades 

i EU. Artikel 13 i fördraget uttrycker att gemenskapen ska bekämpa diskriminering på grund 

av kön, ras, etniskt urpsrung, övertygelse eller religion, funktionshinder, ålder eller sexuell 

läggning.
66

 Med Amsterdamfördraget utvecklades EU:s skydd av minoriteter.  
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Regeringens webplats för mänskliga rättigheter 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=85&module_instance=6&action=pod_show&navid=1&su

bnavid=85&subnavinstance=6    
65

 EU:s webportal http://europa.eu/pol/enlarg/index_sv.htm   
66

Europeiska unionens officiella tidning 2005 s.1http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:124E:0405:0415:SV:PDF 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=85&module_instance=6&action=pod_show&navid=1&subnavid=85&subnavinstance=6
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=85&module_instance=6&action=pod_show&navid=1&subnavid=85&subnavinstance=6
http://europa.eu/pol/enlarg/index_sv.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:124E:0405:0415:SV:PDF
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5.Empiri 

5.1 Rumänien innan mekanismerna  

Ända sedan kommunismens fall 1989 har EU- medlemskap varit ett mål för Rumänien. 

‖Återvändning till Europa‖ var en slogan i programmet som Nationella räddningsfronten 

(National salvation front FSN) antog 1989 efter Nicolae Ceausecus fall.
67

 Efter 

kommunismens fall var Rumänien ett av de fattigaste länderna i Europa. Landet hade stora 

miljöproblem och produktionsapparaten var sliten. Rumänien har genomgått en stor 

demokratiseringsprocess. Övergången mot en demokrati har dock inte varit smidig. 

Avsaknaden av oberoende sammanslutningar, låg ekonomisk utveckling och en förtryckande 

kommunistisk regim talade emot landets demokratiska utveckling.
68

 Vid den tiden var landets 

ekonomiska system centraliserat och Ceausecus fall medförde början för en övergång till 

marknadsekonomi. Med valet av en president och ett parlament, men även med nya 

konstitutionen 1990 började Rumänien att omdefiniera landets politiska och juridiska 

struktur.
69

  

Relationen mellan EU och Rumänien har utvecklats långsammare än med de andra central 

och östeuropeiska länderna.
70

 Rumäniens relation med EU utvecklades genom EU:s politik 

gentemot före detta kommunistiska stater efter Berlinmurens fall. Rumänien visade vilja att 

bli EU medlem vid 1989-1990.  Sedan 1990 har Rumänien inkluderats i EU:s alla program för 

att hjälpa landet med övergången till en demokrati och marknadsekonomi.
71

  

5.2 Europeiseringsmekanismerna och Rumänien 

Genom mekanismerna utövar EU konditionalitet över Rumänien. Detta innebär förmåner som 

politiskt stöd, medlemskap i en organisation och ekonomiskt stöd. Förmånerna blir 

tillgängliga om ett program uppfylls, eller i detta fall demokratiska principer och institutioner 

förbättras i landet i fråga. Konditionalitet är mest tydlig i Köpenhamnskriterierna. 

Konditionalitet används som ett redskap för påverkan. ‖Morötter‖ och ‖käpp‖ används för 
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övertalning och framkallning och i vissa fall tvingar stater att anta den önskvärda policyn.
72

 

Konditionalitet utgör kärnan i EU:s policy gentemot kandidatländerna.
73

 

Enligt Bernd Rechel kan EU:s inflytande delas in i en ‖passiv‖ och en ‖aktiv‖ del. Den 

passiva delen består utav viljan att bli EU- medlem och är inte knutet till någon avsiktlig EU 

policy. Aktivt inflytande innebär däremot användning av EU:s regler och konditionalitet. Det 

aktiva inflytandet är baserat på det politiska kriteriet och acquis.
74

 När förhandlingar påbörjas 

skiftar EU:s politiska konditionalitet till acquis konditionalitet.
75

 Konditionaliteten varierar 

mellan kandidatländerna, eftersom de kandidatländer vars minoriteters situation är 

problematiskt utsätts för noggrann övervakning.
76

 

Rumänien har varit mål för EU:s aktiva inflytande genom antagandet av EU:s regelverk och 

kriterier, men även påverkats genom passivt inflytande, eftersom landet har haft önskan att bli 

EU medlem sedan 1989.  

5.2.1 Modeller 

EU:s krav för medlemskap kan i stort delas upp i två delar; Köpenhamnskriterierna och acquis 

communautaire. Köpenhamnskriterierna antogs vid toppmötet i Köpenhamn 1993 och är det 

viktigaste konditionalitetskravet. Köpenhamnskriterierna definierar de kriterier som 

kandidatländerna skall möta innan medlemskap.
77

  

Köpenhamnskriterierna innebär att unionens dåvarande 15 medlemsstater gav klartecken för 

KL att bli medlemmar under förutsättning att de uppfyllde följande kriterier;   

1. Stabila institutioner som kan garantera demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter 

respektera och skydda minoriteter.  

2. Landet skall ha en fungerande marknadsekonomi och även förmåga att hantera 

konkurrens inom EU.  

3. Medlemskap kräver kandidatländernas förmåga att implementera medlemskapskraven 

vilket innebär en anslutning till den politiska, ekonomiska och monetära unionen.
78
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EU: s acquis måste implementeras fullt ut inför medlemskap. Detta har gällt under EU:s hela 

östutvidgning vilket inkluderar även Rumänien. Det räcker inte med att implementera acquis i 

den nationella lagstiftningen utan det måste ske enligt samma standarder som gäller för EU.  

Fördelarna med att bli EU-medlem och kostnaderna för att stå utanför skapar incitament för 

post-kommunistiska staters regeringar att möta anslutningskriterierna. Frank Schimmelfing 

menar att det är i ‖instabila demokratier‖ (som Rumänien) som EU har kunnat påverka den 

demokratiska utvecklingen genom sin politiska konditionalitet.
79

 Rumäniens väg mot EU 

medlemskap berodde på i vilken utsträckning landet lyckades uppnå Köpenhamnskriterierna 

och acquis communautaire. Köpenhamnskriterina som ska uppfyllas är dock väldigt generella.  

EU har inte en modell för demokrati och har inte heller försökt att skapa någon. Detta innebär 

att det är svårt att analysera om kriterierna är uppnådda eller inte. EU har inte konkretiserat 

vad en demokrati innebär. Acquis består av 31 kapitel som ska förhandlas. Detta är mer 

mätbart eftersom det går att visa vilka kapitel som är avslutade. EU:s krav på Central och 

Östeuropa är i många fall svåra att mäta när de har blivit uppnådda. Kommissionen ansåg 

dock 1998 att Rumänien hade uppfyllt det politiska kriteriet.
80

  

5.2.2 Gate-keeping 

Trots att Rumänien inte hade lyckats att implementera ekonomiska och politiska reformer 

påbörjades förhandlingar om Europaavtalet 1992. Rumänien var då villiga att acceptera allt 

som Europeiska kommissionen krävde och landet skrev under Europaavtalet 1 februari 1993. 

Respekt för mänskliga rättigheter (vilket även inkluderade minoriteters rättigheter) och 

demokratiska principer var särskilt utpekade. Undertecknandet av avtalet innebar ett stort steg 

för Rumänien.
81

 Europavtalet för Rumänien innehöll en speciell paragraf (Artikel 6) som 

handlade om respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Målet att bli 

medlem i EU uttrycktes i Europaavtalet, men även EU:s stöd för landet att uppnå de 

demokratiska och ekonomiska standarder som krävdes.
82

 

Avtalet ratificerades 1995. Under tiden hölls toppmötet i Köpenhamn 1993 vilket innebar 

ännu ett framsteg för Rumänien. Detta innebar två saker för landet; det första var att enligt 

Europeiska rådet skulle alla kandidatländer inklusive Rumänien ingå i en strukturerad relation 
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med EU:s institutioner. Detta innebar multilateral dialog och regelbundna möten med EU:s 

institutioner. Det andra innebar följande enligt EU: s ledare;
83

 

” Those associated countries of Central and Eastern Europe that so desire shall become members of 

the European Union. Accession will take place as soon as an associated country is able to assume the 

obligations of membership by satisfying the economic and political conditions required”
84

 

Vid toppmötet i Essen 1994 lanserades en föranslutningsstrategi (pre- accession strategy).  

Föranslutningsstrategin var ett EU- initiativ varigenom kandidatländerna fördes närmare EU i 

politiska, ekonomiska och rättsliga termer. År 1995 antog den rumänska regeringen en egen 

nationell strategi för att förbereda landet inför medlemskap. Samma år ansökte landet om EU- 

medlemskap. Det var dock inte förrän 1999 som Rumänien fick status som kandidatland och 

därefter inleddes förhandlingarna 2000.
85

 Kommissionen var motvillig till att öppna 

förhandlingar med Rumänien vid toppmötet i Helsingfors 1999, men stora länder som 

Storbritanninen röstade för att uppfyllandet av de politiska kriterierna var en förutsättning för 

att förhandlingar skulle påbörjas. 2001 Beslutade dock kommissionen att Rumänien inte 

skulle bli EU- medlem 2004, eftersom landet inte uppfyllde det ekonomiska kriteriet. Det var 

inte förrän 2004 som Rumänien ansågs ha en fungerade marknadsekonomi. Framsteg i 

förhandlingarna var kopplade till hur landet lyckas implementera acquis.
86

  

Medlemskapsförhandlingarna med Rumänien avlutades framgångsrikt i december 2004 då 

Europeiska Rådet fastslog att framsteg hade gjorts med att implementera acquis.  

Anslutningsfördraget skrevs under 2005 vilket sedan skulle ratificeras det vill säga godkännas 

av Europaparlamentet (EP), de 25 medlemsländerna, Rumänien och Bulgarien. Enbart efter 

ratificeringen kunde Rumänien bli EU-medlem, vilket skedde den 1 januari 2007.
87 Det fanns 

dock risk att medlemskapet skulle förskjutas till 2008 eftersom det fanns flera brister inom 

landet som korruption och brister att uppfylla det ekonomiska kriteriet.
88

 Trots detta ansåg 

kommissionen att Rumänien skulle bli medlem år 2007. EU beslutade att noga övervaka 

Rumäniens förberedelser och prestationer och ge ut rapporter om läget tillsammans med 

rekommendationer innan medlemskap. 
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5.2.3 Råd och Twinning 

En av kriterierna för Central och Östeuropa är att de ska ha administrativ kapacitet för att 

kunna implementera acquis. På grund av centralisering och ingen kommunikation till 

medborgarna befann sig det rumänska administrativa systemet i dödläge efter 1989.
89

  Inom 

Twinningprojektet blev rumänska tjänstemän assisterade av så kallade Pre-accession advisors 

(PAA) från medlemsstaternas statsanställda under minst ett år. PAA:s uppgift var att visa hur 

acquis skulle implementeras i den nationella och lokala administrationen.
90

 

Twinningprogrammet syftade till att stärka förvaltningarna i (bland annat) Rumänien i linje 

med EU:s regleringar. Twinning startades 1998 av kommissionen. De flesta Twinningprojekt 

från 1998-2001 har varit på området regional utveckling och rättsväsendet i Rumänien. Dessa 

två områden ansågs viktiga att stärka enligt kommissionen. I slutet på 2001 hade 66 olika 

Twinningprojekt startats i Rumänien. Problemet var att de tjänstemän som var från andra 

medlemsstater och arbetade inom Twinning fick inte tillräcklig med utbildning innan de 

påbörjade sitt arbete i Rumänien. Detta innebar att det tog tid innan de kunde anpassa sig till 

sin nya arbetsmiljö. De mötte en rumänsk administration med otillräckliga resurser och ett 

bristande samarbete mellan departementen.
91

  

5.2.4 Benchmarking och övervakning 

 

 “From the end of 1998, the Commission will make regular reports to the Council, 

together with any necessary recommendations for opening bilateral intergovernmental 

conferences, reviewing the progress of each Central and Eastern European applicant state 

towards accession in the light of the Copenhagen criteria, in particular the rate at which it 

is adopting the Union acquis”
92

 

Uppfyllandet av Köpenhamnskriteriena har övervakats av Europeiska kommissionen som har 

haft huvudansvaret för utvidgningen. 1997 publicerade kommissionen Agenda 2000 vilket 

innehöll kommissionens ‖opinions‖ över Rumäniens ansökan om EU- medlemskap. Agenda 

2000 var det första omfattande inflytandet som EU utövade över kandidatländerna. Syftet med 
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”opinions” var att redogöra för hur kandidatländerna uppfyllde Köpenhamnskriterierna 

inklusive skydd av minoritereter och speciellt romer i de länder där det var relevant.
93

   

Från 1998 började kommissionen även att ge ut sina årliga rapporter om kandidatländernas 

framsteg.
94

 Genom de regelbundna rapporterna har EU belyst framstegen och återstående 

arbete som behövde göras innan medlemskap.
95

 Den demokratiska utvecklingen har kunnat 

följas med rapporterna.  

Rumänien uppfyllde det politiska kriteriet 1998 men kommissionen pekade på fler områden 

som behövde förbättras. Mer arbete krävdes inom domstolväsendet, skydd för medborgerliga 

rättigheter och med att bekämpa korruption.
96

 Fram till 2006 gav kommissionen ut regelbunda 

rapporter om Rumäniens framsteg. Kommissionens sista rapport 2006 var positiv för 

Rumänien. Rappporten menade att landet var redo för medlemskap den 1 januari 2007 

eftersom Rumäniens ansträngningar har lett till att landet har anpassat sina lagar och 

administration till EU:s standard. Återstående problem som korruption skulle övervakas efter 

EU-inträde.
97

  

5.2.5 Ekonomiska medel 

Phare programmet skapades 1989 och är ett ekonomiskt föranslutningsinstrument. Phare har 

var ett stöd för Central och Östeuropa under övergången från kommunismen. Phare syftar till 

institutionsutveckling och investeringsstöd. Investeringsstöd syftar till att stärka landets 

juridiska infrastuktur som är viktig för att implementera acquis, medan den förra syftar till att 

stärka den administrativa och institutionella kapaciteten inom den offentliga förvaltningen för 

att kunna implementera acquis fullt ut. Från 1990 började EU ge stöd till Rumänien genom 

Phare. Genom Phare har EU hjälpt Rumänien att uppnå de krav som finns Europavtalet, 

Köpenhamnskriterierna och i partnerskap för anslutning.
98

  

Från 1992-1999 har Rumänien fått 1,2 miljarder euro i Phare bidrag. Mellan 2000-2002 fick 

Rumänien i snitt 260 miljoner euro i Phare bidrag.
99
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5.3 Romer i Rumänien 

5.3.1 Romernas situation innan EU medlemskap  

Marginaliseringen av minoriteter i Central och Östeuropa förvärrades under kommunismen. 

Minoriteters integrering var inte aktuell på regeringars agenda eftersom målet var att 

minoriteter skulle assimileras med majoriteten och leva enligt kommunismens principer. Av 

denna anledning fanns det inte något utrymme för mångfald och minoriteter erkändes inte. 

Romerna hade dock jobb, bostad och tillgång till sjukvård under kommunismen.
100

 Efter 

kommunismens fall ökade arbetslösheten bland romerna.
101

 Under kommunismen förekom 

diskriminering i olika former men detta dokumenterades aldrig, erkändes eller sanktionerades. 

Lagstiftningen straffade inte diskriminering. Efter kommunismens fall fick romerna 

möjligheten att ta sig utomlands. Detta innebar att många romer säkte asyl i andra EU länder. 

Eftersom romerna har setts som ekonomiska flyktingar beviljades de inte asyl och skickades 

tillbaka till Rumänien.
102

  

Mellan ca 1,4 och 2,5 miljoner romer lever uppskattningsvis i Rumänien.
103

 Romerna har 

beskrivits som en väldigt marginaliserad grupp med hög arbetslöshet. Orsaken till romernas 

dåliga levnadssituation är komplex och består av många olika faktorer. Kärnan har dock legat 

i diskrimineringen av romer inom samhällets alla områden. Diskriminering, otillräcklig 

utbildning har lett till hög arbetslöshet, vilket i sin tur har lett till fattigdom. Fattigdomen har 

visat sig i dåliga bostadsförhållanden, hälsoproblem, kriminalitet och ett beroende av lån.
104

 

Diskriminering har mest varit skadlig inom utbildning då segregationen har funnits i skolor 

och mellan skolor. Romer grupperades i särskilda klasser och i vissa situtationer placerades de 

i skolor för begåvningshandikappade barn. I alla central och östeuropeiska stater var romer 

överrepresenterade i dessa skolor utan att hälsoanledningen krävde det. Det fanns även barn 

som överhuvudtaget inte gick i skolan.
105

 Både rumäner och ungrare har haft en negativ 

uppfattning om romer. Förutom detta har romer utsatts för våld och behandlats illa av 

polisen.
106

 Romer har varit den mest utsatta minoriteten i Rumänien för diskriminering.
107 
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5.4 Mekanismerna och minoriteters rättigheter  

5.4.1 Modeller 

Med införandet av Köpenhamnskriterierna bedöms minoriteters det vill säga bland annat  

romers förhållanden innan ett land blir EU medlem.
108

 Innebörden av kriteriet är dock 

omtvistat. EU har vissa kriterier som inte nödvändigtivs är mötta av de gamla 

medlemsstaterna. Minoriteters rättigheter hör till dessa. Kraven som ska uppfyllas för 

minoriteters rättigheter skiljer sig mellan kandidatländerna.
109

 

Det politiska kriteriet från 1993 som handlar om respekt och skydd av minoriteters rättigheter 

ledde till att många lagar stiftades kandidatländerna. EU hade inget krav gällande skydd av 

minoriteter innan Köpenhamnskriterierna.
110

 

EU har däremot inte själv utvecklat en standard som gäller minoriteters rättigheter och som 

ska gälla för medlemsstaterna.
111

 På grund av detta råder det en sk ‖dubbel standard‖. 

Moravsick och Vachudova menar att de förändringar som Öststaterna har behövt åstadkomma 

reflekterar inte lagarna i väst. De anser att anslutningsprocessen har inneburit en dubbel 

standard på flera områden, framförallt vid skydd av minoriteter. Med dubbel standard menas 

att EU:s krav skiljer sig från de kraven som ställdes på EU 15. EU ställer högre krav på de 

kandidatländer som ansökte om medlemskap under Östutvidgningen, medan EU 15 inte själva 

har uppfyllt dessa krav vad gäller minoriteters rättigheter.
112

  

De politiska kraven gällande mänskliga och minoriteters rättigheter har haft rötterna i OSCE 

och Europarådet.
113

 EU har inte utvecklat någon gemensam och väldefinierad standard för 

minoriteters rättigheter i acquis som kandidatländerna kan följa och det finns inte heller någon 

gemensam europeisk standard för medlemsstaterna. Trots försök från FN, OSCE och 

Europarådet att utveckla en minoritetsstandard efter kalla kriget är det en omtvistad norm med 

många olika tolkningar. På grund av avsaknaden av en gemensam uppfattning har EU använt 

sig av standarder som tillhör andra europeiska organisationer för bedömning av minoriteters 

rättigheter.
114
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Schwellnus Guido skriver också att innebörden av kriteriet som handlar om minoriteter är 

omtvistat. I kontrast till detta är icke-diskriminering väl etablerat i acquis. Icke-diskriminering 

är relevant för minoriteter och särskilt för romer i kandidatländerna.
115

 Europaparlamentet 

konstaterar själva att trots att skydd av minoriteter är en del av Köpenhamnskriterina finns det 

ingen standard för minoriteters rättigheter inom gemenskapens politik. Det råder även 

oklarhet över vilka som ska betraktas som minoriteter.
116

 

 

5.4.2 Benchmarking och övervakning 

Ända sedan EU började ge ut sina årliga rapporter om Rumäniens framsteg inför medlemskap 

har den rumänska regeringen blivit pressad till att anta reformer som skulle förhindra 

diskriminering av romer. Genom rapporterna har EU visat på situationen för romer vilket har 

varit en vägledning för Rumänien. Rumänien har varit under ständig tryck för att 

implementera minoritetsrättigheter och specifika åtgärder för att motarbeta diskriminering 

mot romer.
117

 Tre villkor var viktiga gällande skydd av minoriteter enligt kommissionen: Det 

första var att anta Direktiv 2000/43(Rasdirektivet), anta Europarådets ramkonvention och 

utveckla en strategi för inkludering av romer i samhället i de länder där det fanns en 

betydande minoritet romer.
118

 

Kommissionen publicerade sin första regelbundna rapport 1998 om Rumänien. Då 

konstaterades att Rumänien uppfyllde det politiska kriteriet men poängterade att det även 

återstod mycket kvar att göra vad gällde romers rättigheter.
119

 Rapporten från 1999 påpekade 

än en gång att uppfyllandet av det politiska kriteriet var tillfredsställande men att det fanns 

allvarliga problem. Till dessa hörde regeringens låga engagemang i frågan om att behandla de 

problem som romer möter.
120

 Rapporten pekade på att romer diskriminerades inom 

arbetsmarknaden och utbildningsväsendet.
121
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När kommissionen rapporterade återigen 2000 var slutsatsen att romer fortfarande 

diskriminerades i Rumänien och att regeringens engagemang var låg i frågan. Kritiken mot 

behandling av romer var fortfarande påtaglig och att arbetet med att utveckla en nationell 

stategi var försenat. Det som utpekades som positivt var att ett antal platser hade reserverats 

för romer inom gymnasium och högre utbildning.
122

 I rapporten 2001 pekade rapporten på 

positiv utveckling som innebar att Rumänien hade antagit en nationell strategi för att förbättra 

romers levnadsförhållanden, att en ny lag hade stiftas för använding av minoritetsspråk och att 

en stadga hade antagits för att förhindra all form av diskriminering. Fokus lades på 

implementeringen av strategin. Trots detta påpekades att romer diskriminerades. 

Organisationer för mänskliga rättigheter pekade på att poliser trakasserade romer. Romer hade 

även problem med tillgång till utbildning och att det fanns rekryterings annonser som uteslöt 

romer som sökande.
123

  

I kommissionens rapport 2005 var integrationen av romer fortfarande en prioritet. Rumänien 

uppfyllde det politiska kriteriet men det föll länge bort än idealet som EU ville se.
124

 

Implementering av demokratiska normer pågick fortfarande vid denna tidpunkt men 

misslyckandet att ta itu med vissa nyckelfrågor som korruption och mänskliga rättigheter 

underminerade trovärdigheten i politikernas vilja och förmåga att implementera reformer. 

Dessa misslyckanden visade även tecken på EU:s begränsade förmåga att åstadkomma 

förändring och att europeisera.  

Rapporten pekade även på strukturella problem. Kommittén för implementering och 

övervakning av strategin var svag och behövde mer personal. Den rumänska regeringen borde 

visa en nolltolerans mot rasism inom alla områden mot romer och se till att den nya policyn 

implementeras. Efftektiv integrering av romer behövs inom bostäder och abetsmarknaden.
125

 

Kommissionens sista rapport i september 2006 pekade på flera återstående problem; romers 

dåliga hälsotillstånd, bättre integrering av romer på arbetsmarknaden, vikten av att använda 

lagstiftningen för att bekämpa all form av intolerans, främlingsfientlighet, diskriminering och 
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rasism, polisers använding av våld. Det instutionella ramverket för att implementera strategin 

ansågs inte heller vara tillräckligt effektiv.
126

 

‖Opinions‖ för Rumänien pekade på att romer var diskriminerade.
127

 Förutom diskriminering 

utgjorde sociala och kulturella faktorer orsak till deras dåliga situation.
128

 

5.4.3 Ekonomiska medel 

Partnerskapsfonden för romer har varit EU:s fasta stöd för romer i Rumänien. Ur fonden har 

många olika projekt finansierats. Genom Phare-Lien och Phare demokrati programmet har 

200 000 euro avsatts för projekt för romer mellan 1995-1999. Under 2002 blev 

utbildningsdepartementet tilldelat 7 miljoner euro för ett utbildningsprogram för 

missgynnande grupper med stor fokus på romer.
129

 2004 tilldelades Rumänien 5,5 miljoner 

dollar för ett projekt för romer som handlade om vård, utbildning, integration och 

infrastruktur.
130

 

Genom Phare har den rumänska regeringens strategi för att förbättra romernas situation 

finansierats. Phare och stöd från EU har varit avgörande för strategins implementering men 

även andra integreringsprogram.
131

 EU:s ekonomiska stöd för strategins projekt utgör ett 

direkt samband med de rekommendationer som EU har givit i sina regelbundna rapporter och 

där kommissionen har berömt den rumänska regeringen för att ha antagit strategin. Rumänien 

har fått 1,2 miljarder euro för perioden 1992-1999 av Phare. Av detta avsattes 19 miljoner 

euro för bland annat implementera strategin för romer.
132
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5.4 Rumäniens ansträngningar 

5.4.1 Tid för utveckling 

För Rumänien utgjorde möjligheten att bli EU- medlem en mycket viktig drivkraft för att 

ändra politiken gentemot romerna.
133

 Ett stort hinder mot förändring har dock varit djupt 

rotade fördomar.
134

  

Artikel 4 (2)Rumäniens konstitution uttrycker följande:  

―Romania is the common and indivisible homeland for all its` citizens, without any 

discrimination on account of race, nationality, ethnic origin, language religion, gender 

opinion, political affiliation, property or social origin” 
135

 

Efter 1989 började Rumänien sin väg mot en demokrati. Många av de lagar som existerade 

under kommunismen har upphört och Rumänien fick en ny konstitution 1991 som medförde 

ny lagstiftning. Ett land med många minoriteter som Rumänien är tvungen att försäkra att 

befolkningen lever i ett land där det råder tolerans. Detta är dock svårt att uppnå i ett land där 

fattigdomen är utbredd vilket kan öka främlingsfientlighet och intolerans.
136 

Den nya konstitutionen innehåller principerna om rättsäkerhet och skydd av mänskliga 

rättigheter. Den innehåller även konkreta villkor gällande diskriminering och intolerans. 

Artikel 30, paragraf 7 förbjuder incitament till hat baserat på nationalitet, ras eller religion och 

incitament till diskriminering.  

Rumäniens ansökan till EU och närmare relationer med Europa har medfört ett ökat fokus på 

minoriteters integrering. Perioden 2000-2007 var en period med ökad integration och 

anpassning till nya krav för minoriteter i landet. När det gäller minoriteters rättigheter som till 

exempel rätt till undervisning på sitt modersmål, är detta krav som ska uppfyllas innan 

medlemskap medan romers rättigheter handlar istället om integration.
137

 

Rumänien var tvungen att implementera acquis i sin lagstiftning före EU- medlemskap. Detta 

innebar att landet hade en skyldighet att utveckla lagar om icke-diskriminering. Till detta 

tillhörde implementeringen av EU:s rasdirektiv. Som nämndes tidigare har kommissionen  
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genom sina regelbunda rapporter utvärderat Rumänien och pekat på diskriminering av romer 

som ett problem. Avsaknaden av anti-diskrimineringslagar påpekades också.
138

  

För att möta kommissionens kritik antog Rumänien Stadga 137 (Statutory Order No 137) år 

2000 som handlar om att bestraffa och förhindra all typ av diskriminering. Stadga 137 

refererar till diskriminering på grund av ras, etnicitiet, religion, nationalitet, social tillhörighet, 

språk, kön, social tillhörighet, övertygelse.
139

 Stadga 137/2000 kan ses som ett juridiskt 

ramverk som liknar EU:s ras direktiv.
140

 Genom att referera till alla former av diskriminering 

och alla grupper utgör Stadga 137 ett viktigt instrument för att bekämpa diskriminering.
141

 

Överföringen av EU:s rasdirektiv skedde genom antagandet av stadgan. Nationella rådet för 

diskriminering har till uppgift att implementera stadgan.
142

 

Rumänien har ratificerat viktiga konventioner gällande mänskliga rättigheter. I november 

2000 skrevs protokoll No 12 under.
143

 Rumänien ratificerade Europakonventionen om 

mänskliga rättigheter 1994. De som anser ha fått sina rättigheter kränkta kunde nu anmäla 

detta till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.
144

 Rumänien ratificerade Europarådets 

ramkonvention för mänskliga rättigheter maj 1995 vilket trädde i kraft februari 1998. 

Rumänien har även skrivit under stadgan om minoritesspråk 1995.
145

 

Romer är en erkänd nationell minoritet och erbjuds skydd under konstitutionen och de olika 

lagar som är stiftade för minoriteter. Minoriteters rättigheter garanteras även utav de olika 

internationella avtal som Rumänien har skrivit under.
146

 Antaganget av olika program i 

Rumänien innebar respons till EU:s krav och visar på regeringens vilja att uppfylla det 

politiska kriteriet.
147

   

Det är protokoll No 12 och Ras direktivet som har bidragit till att Rumänien har antagit 

nationella anti-diskrimineringslagar.  
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Problemet är att diskriminering inte kan lösas enbart med att stifta nya lagar. Problemet ligger 

inte heller i implementeringen av europeisk standard i nationella lagstiftningen utan i den 

nationella lagstiftningens resultat gällande effektiva och konrekta åtgärder. Det finns en stor 

skillnad mellan den nationella lagstiftningen och praktiken.
148

 

EU:s länder inklusive Rumänien har antagit många olika lagar och internationella instrument 

för att bekämpa diskriminering och rasism, men trots detta existerar det fortfarande 

diskriminering på grund av ras eller etnisk tillhörighet.  

Trots dessa ansträngningar från den rumänska regeringen har det visat sig att det finns 

problem med implementering, enligt kommissionens rapport om rasism och intolerans i 

Rumänien 1999.
149

  

5.4.2 Decade for Roma inclusion 

‖Decade for Roma inclusion‖ sträcker sig från perioden 2005-2015. Det är ett politiskt 

samarbete mellan flera regeringar för att bekämpa utestängning, fattigdom och diskriminering 

av romer i Central och Östeuropa. Förutom regeringar ingår icke-statliga och mellanstatliga 

organisationer och det romerska civila samhället i samarbetet. Jobb, utbildning, bostäder och 

hälsa är frågor som  prioriteras, men förutom dessa ska varje regering beakta andra kärnfrågor 

som fattigdom och diskriminering. Rumänien är också delaktig i samarbete vilket innebär att 

regeringen ska utarbeta en nationell plan för bearbetandet av dessa frågor.
150

 

5.4.3 Den rumänska regeringens strategi för att förbättra romers förhållanden 

Romernas dåliga situtation har inte varit obermärkt av NGO`s (Non governmental 

organizations), EU eller Rumäniens regering. Detta har lett till att NGO för romer utarbetade 

en strategi för att implementera internationella och nationella standarder gällande mänskliga 

och minoriteters rättigheter som regeringen har antagit.
151

 

Romers svåra situation har lett till att Rumäniens regering antog 2002 en nationell strategi för 

att förbättra romernas situation. Det var redan under ‖Partnerskap för anslutning‖ som 

strategin utgjorde en prioritet.
152

 Genom upprättandet av ett Nationellt råd för att bekämpa 
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diskriminering (National council for combating discrimination) 2002 var Rumänien det första 

kandidatlandet att utveckla anti-diskrimineringslagar.
153

 

Strategin är det första initiativet av den rumänska regeringen för att ta ett omfattande grepp 

om romers problem.
154

 Strategin sträcker sig över en 10 års period (2001-2010)  och 

innehåller både regeringens perspektiv (fattigdom är orsaken till romers dåliga 

levnadsförhållanden) och romers perspektiv (som ser diskriminering som en orsak).
155

 Det är 

ett detaljerat program som ska vara till hjälp för att ta itu med problemet på olika nivåer; dvs. 

central, regional och lokal nivå. Den är viktig för romers inkludering i samhällets alla delar. 

Strategin omfattar de problemområden som nationella och internationella observatörer har 

uppmärksammat gällande romer.
156

 Enligt strategin är upphörandet av diskriminering en av de 

viktigaste faktorerna för att romers situation ska förbättras.
157

 Strategin innehåller direktiv, 

123 detaljerade verksamhetsfält och projekt som handlar om att förebygga diskriminering och 

främja minoriteters rättigheter. Programmet består av 10 områden*
158

 där alla områden har 

sina mål och handlingsplan. En av strategins stora brister är dock att den inte behandlar 

rasbaserad våld.
159

  

Strategin syftar till att förbättra romers levnadsförhållanden genom implementering av 

sociala, juridiska och politiska standarder för minoriteter så nära romerna som möjligt. 

Decentralisering och inblanding av lokala institutioner är viktiga egenskaper för strategin. 

Dokumentet menar att diskriminering mot romer är ett allvarligt problem i landet och sätter 

upp kortsiktiga och långsiktiga mål för förbättring av romernas situation.
160

 Dessa är bland 

annat att förbättra levnadsstandarden för romer och uppmuntra deltagandet i samhället. 

Kommittén för övervakning och implementering har det överordnade ansvaret för strategins 

organisering, koordinering och övervakning, medan National office for Roma är dess 

exekutiva organ och  ansvarig för koordination av strategins implementering med den lokala 

nivån. På det lokala planet är det County Bueraux for Roma som har ansvaret.
161

 Att 
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Rumänien har antagit strategin innebär att regeringen har vilja att vidta positiva handlingar 

och som visar deras samtycke med det politiska kriteriet. 

Strategin välkomnas av romerska organisationer och politiker. Uppfattningen är att strategins 

implementering kommer att bero på de offentliga myndigheternas engagemang.
162

 Strategin 

kompletteras av rumänsk lagstiftning, bland annat Rumäniens konstitution och Lag 48/2002 

(förr stadga 137/2000) som har målet att eliminera all form av diskriminering
163

 Lagens 

definition om diskriminering är bred. Diskriminering förbjuds på grund av kön, ras, etnicitet 

och kräver lika behandling inom områden som utbildning, arbetsmarknad och hälsovård. 

Lagen möter dock inte standarden i rasdirektivet eftersom den inte pekar på indirekt 

diskriminering och inte heller på trakasserier.
164

 

Vad gäller minoriteters rättigheter är det inom utbildning som regeringens ansträngningar 

märks mest då möjligheten att studera romani har ökat. Utbildning utgör en mycket viktig del 

av strategin. Uppmuntra närvaro i skolan, minska antalet avhopp och reservera platser för 

romer inom den högre utbildningen är prioriteringar.
165

 

Korrelationen mellan den nationella och internationella lagstiftningen minskar inte den 

nationella lagens roll vad gäller garanti av mänskliga rättigheter. Anledningen till detta är att 

staten är och förblir ramverket varigenom mänskliga rättigheter förverkligas.
166

 

Romani Prodi uttryckte i ett tal 2002 följande; 

“The most important result of enlargement is how the parliaments of the new member states 

have worked day and night to change their legislations, to protect minorities, to provide local 

democracy. This is the most important job for Europe”
167

 

Enligt Guenter Verheugen före detta kommissionär för utvidgningen är det en illusion att tro 

att diskriminering mot romer kan elimineras före EU- medlemskap. Det kommer att ta flera 

årtioenden för att nå detta. Det viktiga är dock att EU förväntar sig att kandidatländerna 

utformar sina strategier innan medlemskap, för att integrera romer.
168
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5.5 Romernas situation efter EU -inträdet 

Enligt en rapport från Amnesty International 2010 ‖Treated like waste‖ är romer fortfarande 

diskriminerade. Romer diskrimineras i hela samhället och av tjänstemän. 75 % av romerna 

lever i fattigdom till skillnad från 24 % av rumänerna och 20 % av ungrarna. Romernas 

levnadsföhållanden är de sämsta i hela landet enligt rapporten. Rapporten fokuserar på att de 

rumänska myndigheterna måste stoppa vräkningen av romer från sina hem.
169

 

 

En annan rapport utgiven av European network against racism 2008 är romer den mest 

diskriminerade gruppen i Rumänien. Den pekar även på att statens intresse är låg i frågan. 

Polisen använde fortfarande våld mot romer och rasistiska brott förekom även under 2008. 

Brotten utreddes inte korrekt eller sanktionerades. Nationella rådet för bekämpning av 

diskriminering som är den viktigaste institutionella aktören i Rumänien i frågan har dock hela 

tiden förbättrats i sitt arbete med att rapportera om diskriminering.
170

  

Rapporten pekar på flera återstående problem; Vad gäller arbetsmarknaden har romer  svårast 

att hitta och behålla ett jobb. 22.3 % mellan ålder 18-59 har ett arbete till skillnad från 51 % 

för icke romer.  

Romer bor fortfarande under otrygga bostadsförhållanden. Fattigdomen begränsar deras 

möjligheter att hitta bra bostäder men även den indirekta diskrimineringen på 

bostadsmarknaden. Romer saknar även ofta nödvändiga dokument för att försäkra sina 

hushåll. Detta leder ofta till att de vräks från sina hem.  

Inom utbildning har Ministry of Education jobbat mycket för att fler romer ska gå i skolan 

men exkludering av romer från skolan är fortfarande en verklighet. Ca 2.5 % av barnen går i 

skolor där barn har behov av extra stöd till skillnad från icke romer 1,7 %.  

Strategin har haft positiv effekt på högre utbildning. Under 2008/2009 var 493 platser 

reserverade för romerska studenter. Rapporten rekommenderar att den antagna strategin ska 

backas upp av politiker och att National Agency for Roma ska få mer makt för att bli mer 

effektiv. Budgeten för anti-diskriminering måste också öka.
171
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Amerikanska regeringens rapport om mänskliga rättigheter 2008 bekräftar även att 

diskriminering mot romer är omfattande i Rumänien. Det är inte mycket som är positivt i 

rapporten. Ett problem som nämndes var att polisers använding av våld utgjorde ett stort 

problem. Ett annat problem var att enligt statistik från 2007 saknade mellan 1,9 och 6 % av 

romerna identitetshandlingar. Detta innebär bland annat att det inte kan rösta, arbeta eller få 

försäkringar.
172
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6.Analys 
Rumänien 

Genom Heather Grabbes europeiseringmekanismer har jag undersökt Rumäniens 

europeisering generellt men även romernas situation i Rumänien mer konkret.  

Rumäniens önskan att ‖återvända till Europa‖ har möjliggjort för EU att ha inflytande över 

Rumänien. Det har format Rumäniens reformeringsprocess. En misfit mellan  landets 

kommunistiska förflutna, landets instabila demokrati och EU:s krav på demokrati har 

inneburit anpassningstryck för Rumänien.  

De stater som blev medlemmar före 2004 har inte varit under samma anpassingstryck som 

kandidatländerna under den femte utvidgningen eftersom Köpenhamnskriterierna antogs 

1993. Denna ‖double standard” innebar att anpassningstrycket var högre i den femte 

utvidgningen. 

Vad gäller mekanismen modeller har köpenhamnskriterina varit viktiga i utvidgningen. Dessa 

har fungerat som en styrning uppifrån för Rumänien eftersom de skulle uppfyllas innan EU-

medlemskap. Detta innebar en makt assymetri. Implementeringen av acquis har också haft 

betydelse för Rumäniens europeisering eftersom landet har drivits av att bli EU medlem  så 

snabbt som möjligt och avsluta förhandlingarna. EU har dock inte haft någon modell för 

demokrati att exportera och kunde inte konkretisera vad demokrati innebar. Detta innebär 

problem eftersom det låg  ‖in the eyes of the beholder‖ att avgöra när detta kriterium var 

uppfyllt.  

Genom gate-keeping- mekanismen har EU haft makten att bestämma när Rumänien fick 

påbörja förhandlingar och avsluta dem. EU dikterade reglerna uppifrån och Rumäniens 

uppgift var att ‖ladda ner‖ och implementera dem i den nationella lagstiftningen. Icke-

uppfyllande av krav kunde leda till stopp i förhandlingarna vilket kunde leda till förseningar i 

EU- inträde. Om Rumänien gjorde framsteg fick de en ‖morot‖ vilket var att ta nästa steg i 

förhandlingarna. Den största ”moroten‖ var däremot EU- inträde.  

Twinning har varit ett program där EU har försökt att visa ‖sättet att göra saker på‖ för 

Rumänien för att utveckla sina institutioner. Det är ett konkret exempel på hur europeisering 

fungerar. Twinning programmet är ett europeiseringmekanism där EU har visat sin vilja att 

europeisera Rumäniens administration.  
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Phare som ett ekonomiskt medel har fungerat som en mekanism genom att Rumänien fått 

mycket bidrag för att kunna implementera EU:s acquis. Storleken på bidragen kan har utgjort 

ett motiv för Rumänien till att lyssna på rekommendationerna och rapporterna som skrivits 

om landets framsteg.  

De regelbundna rapporterna konstaterade att Rumänien uppfyllde det politiska kriteriet redan 

1998, vilket har störst bestydelse för uppsatsen och för minoritersskydd. Rapporterna har dock 

även visat att problem som korruption är svåra att bekämpa eftersom det finns kvar även efter 

Rumäniens inträde i EU.  

Rumänien och romerna 

Rumänien har varit under stor press från EU för att implementera rättigheter för minoriteter 

och åtgärder för att förhindra diskriminering av romer. Utvecklingen som har skett inom 

området kan bäst förklaras genom påtryckningar från internationella organisationer men även 

av EU:s konditionalitet. Detta har motiverat Rumänien att skapa fler anti- diskriminerings 

lagar och fokusera på romers rättigheter.  

I flera regelbundna rapporter påpekades det att romerna var diskriminerade i landet. Detta 

innebar att det fanns en misfit mellan EU:s krav och Rumäniens behandling av romer. Misift 

ledde till anpassningstryck eftersom det är ett av kraven i Köpenhamnskriterierna att 

minoriteter ska skyddas och respekteras. Kriteriet var dock vagt och det fanns ingen modell 

som EU kan erbjuda Rumänien för implementering av minoriteters rättigheter. Modellen som 

kandidatländer skulle följa för att respektera minoriters rättigheter härstammade från andra 

organisationer som Europarådet och organisationen för säkerhet och samarbete och inte EU. 

Dessa handlar främst om icke- diskriminering som har varit en tydlig norm på EU nivå.  

I avsaknaden av en modell för minoritetsskydd kan europeisering bäst uppfattas som 

spridning av normer och sätt att göra saker på utifrån Europarådet och Organisationen för 

säkerhet och samarbete.   

Inom minoritetsskyd har det också funnits en ‖double standard” eftersom de gamla EU 

länderna har inte behövt uppfylla samma krav i frågan som länderna i den femte 

utvidgningen.  

De regelbundna rapporterna har inte redogjort för hur implementeringen av det politiska 

kriteriet skulle se ut. Istället var de generalla utvärderingar om framstegen på området. Den 
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röda tråden i rapporterna har varit att Rumänien uppfyllde det politiska kriteriet. De positiva 

stegen som redogjorts i rapporten har visat vägen för vad som förväntades av Rumänien och 

vilken modell som var önskvärd av EU. Rumänien skulle följa vägen som EU visade och 

antagandet av olika lagar som Stadga 137, lag 48/2002 visade på ett samtycke att följa vägen. 

Rumäniens framsteg gällande minoriteters rättigheter mäts genom den nationella 

anpassningen till anpassningstrycket orsakat av europeisering. Återigen har återvändning till 

Europa betydelse eftersom det var orsaken till att Rumänien frivilligt tillät övervakningen.  

Phare har varit ett viktigt instrument för att hjälpa Rumänien med att implementera olika 

projekt för romer. EU:s stöd genom Phare har visat EU:s vilja att minska anpassningstrycket 

och få Rumäniens policy gentemot romerna närmare EU :s krav.  

Fyra möjliga utfall  

      Nedskärning               Inaktivitet              Absorbering                 Omvandling 

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------> 

-                                 0                                 +                                                        ++ 

Som det ser ut idag är diskrimineringen mot romer forfarande utbredd i Rumänien. 

Ansträngningar har dock gjorts genom att anta nya lagar, ratificera konventioner och anta en 

omfattande strategi och ingå i Deacde of roma inclsuion. Detta har dock inte förändrat 

situationen i stor utsträckning. 

Policyn mot romer har inte blivit mindre europeisk, utan tvärtom mer EU- inriktat. Rumänien 

vände blickarna mot EU efter 1989 och har arbetat hårt för att anpassa sig efter kraven. 

Anpassning efter EU:s rasdirektiv och stadga 137 är exempel på detta. Det har därför inte 

skett någon nedskärning av Rumäniens minoritetspolicy.  

Det har inte heller skett inaktivitet eftersom Rumänien har antagit flera olika lagar och 

direktiv för att förbättra situationen för romerna. EU:s påtryckningar har bidragit till att 

Rumänien har varit aktiv i frågan. Trots avsaknaden av en EU modell för minoritetsskydd har 

Rumänien på grund av påtryckningar varit aktiv gällande romers rättigheter.   

Det har skett mer än absorbering i Rumänien. Sedan kommunismens fall har de 

grundläggande strukturerna förändrats och Rumänien har blivit en demokrati. Med detta 

följde respekt för mänskliga rättigheter och icke-diskriminerings lagar.  



 

 

 

45 

Sedan Rumäniens ansökan om EU kan man påstå att det har skett en stegvis omvandling av 

Rumäniens institutioner till förmån för romers rättigheter. Nya lagar och nya institutioner har 

stegvis ersatt de från kommunismen. Drivkraften till omvandling är önskan om EU- 

medlemskap.   

Utifrån rapporter om romers situation generellt går det dock inte att påstå att det har skett 

någon omvandling vad gäller romers levnadssituation. Det finns ett gap mellan det som är 

skrivet på papper och det som sker i verkligheten eftersom det finns vissa problem med 

implementering och ovilja till förändring. Men samtidigt är det viktigt att poängtera att 

externa påtryckningar har förmåga att åstadkomma förändringar. Nya instrument har skapats i 

samband med utvidgningen. Dessa nya instrument är fler anti-diskriminerings lagar och lagar 

och skydd för minoriteter. Mot detta kan regeringar ställas inför ansvar. Politiken mot romer 

har förändrats mot romerna i teorin men i praktiken har den inte haft någon effekt. Poliser 

använder våld mot romer och romerna diskrimineras utav tjänstemän. 

Resultatet blir att Rumänien har tagit viktiga steg för att bekämpa diskriminering av romer 

och men diskriminering av romer fortsätter trots detta. Ansträngningarna märks men som 

tidigare nämnts är fördomar ett mycket stort problem som inte kan lösas genom att anta nya 

lagar.  

Europeiseringen och omvandlingen fortsätter i frågan även i framtiden. Kommissionens 

regelbundna rapporter och Phare programmet har haft störst betydelse för förbättring av 

romernas situation genom påtryckningar, rekommendationer och ekonomiskt stöd till 

konkreta projekt.  
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7.Diskussion 
Trots undertecknadet av olika avtal och deklarationer återstår det mycket kvar för den 

rumänska regeringen att göra innan den romerska minoriteten kan åtnjuta rättigheterna i 

praktiken och inte bli diskriminerade. Fördomar är något som inte kan ändras genom 

lagstiftning utan det tar tid att förändra. Frågan är vad som händer efter EU:s inflytande. 

Målet för Rumänien var att bli EU- medlem vilket har skett. Utan ‖adaptional pressure‖ finns 

risken att frågan inte prioriteras längre.  

För att EU ska kunna kräva att kandidatländerna uppfyller vissa kriterier innebär att EU själv 

måste uttrycka de gemensamma värderingarna som EU är byggd på. EU kan göra mycket men 

det främsta ansvaret att skydda minoriteters rättigheter ligger hos de nationella regeringarna.  

Det är effekten och resultatet av nya lagar och konventioner som är intressant. Romers 

integrering i samhället, attitydsförändring, icke- diskriminering är viktigt att uppnå för att 

romer ska känna att de har samma möjligheter som resten av Rumäniens befolkning. Detta är 

som vi har sett lättare sagt än gjort.  

Europeiseringen av Rumänien har visat att det krävs mycket arbete för att ‖komma med i  

klubben”. Önskan att slita sig loss från sitt kommunistiska förflutna har dock drivit på detta 

arbete. Landet är medlem i en union med 27 medlemsstater ock befinner sin inte längre i den 

maktassymetri som råder utanför ‖klubben‖ utan kan göra sin röst hörd. Förhoppningsvis 

leder medlemskapet till bättre integrering av romerna.   
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