
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En fallstudie av implementeringen av EU:s 

minoritetsskydd 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Carl Johansson       

C-Uppsats 

Handledare: Staffan Andersson               

Institutionen för statsvetenskap 

 



2 

 

Abstract 

The intention of this thesis in political science is to understand how the European Union fights 

and prevents discrimination against the Roma minorities in Sweden and Romania, and how the 

implementation works in reality.  

 

The study consists of defining what it means to be objectively discriminated, what ethnicity 

really means and how the implementation process consist of a comparison and statement has 

been made by the national governments and comparing how two socioeconomically different 

member states handle EU directives and implement them in Sweden and Romania.  

 

The main findings of this study was that EU policies lack the capital and explicitness that is 

needed for great results to be accomplished and that the governments in both countries have 

different issues with implementing the protection of the human rights and Roma culture, and that 

EU needs to be more practical and develop in a faster pace.  

 

Key Words: Minority protection, EU, Policy, Implementation, Discrimination, Roma, Romania, 

Sweden 
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Kap. 1 Introduktion 

1.1 Inledning  
 

Kränkningen av minoriteter i Europa, och världen, har ökat under de senaste 20 åren1. 

Det finns flera indikationer på att direkt och indirekt diskriminering gentemot minoriteter har 

ökat i Europa. EU anser att EU:s institutioner och medlemsländerna ska arbeta gemensamt för att 

förbättra situationen för de minoriteter som förtrycks i samhället2. Inte nog med det, enligt 

Thomas F. Pettigrew, forskare vid University of California, har det också blivit svårare för ”nya 

européer” att leva i Europa då många anser att de inte ”hör hemma” där och det är allt svårare 

för dessa människor att få ett medborgarskap i något av EU:s medlemsländer3. En stor klyfta av 

förtroende har uppstått mellan de marginaliserade minoriteterna och majoritetssamhället, och 

många anser att de nationella regeringarna i de europeiska länderna, i samklang med EU, inte har 

arbetat tillräckligt för att minska denna klyfta som bara växer sig större. EU:s policyprogram och 

åtgärder för att minska diskrimineringen har mycket kvar att arbeta med inom detta område. 

 Det är en grundläggande och universell mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad på 

grund av sin etnicitet eller nationalitet. EU har som mål att kämpa för de mänskliga rättigheterna 

och bekämpa diskriminering i alla dess former, och bör således vara den ultimata och kanske 

första instansen som har möjlighet och makt nog att göra en skillnad. EU betraktar sig självt som 

en främjare av mänskliga rättigheter och ser rättigheterna som allmänna och odelbara, och att 

unionen arbetar aktivt både inom och utom sina gränser för att skydda dem4. Tillsammans med 

demokratin och rättstatsprincipen ingår mänskliga rättigheter i EU:s grundläggande värderingar 

och finns inskrivna i EU:s fördrag, och de stärktes 2000 när stadgan om de grundläggande 

rättigheterna inom EU antogs, i och med Lissabonfördraget blev stadgan rättsligt bindande. EU 

har en budget på 1,1 miljard euro som ska ge stöd till organisationer som arbetar för mänskliga 

rättigheter under åren 2007-2013. Detta har mer eller mindre, i snart sex år, varit en stor del av 

EU:s minoritetsskydd, ett sätt att stödja de organisationer som arbetar för att motverka 

diskriminering av minoriteter5. EU har dock under senare tid starkt kritiserats för att inte inneha 

1 Amnesty Diskriminering 
2 Europeiska Kommissionen Romerna i EU 
3 Pettigrew (1998) 
4 Europeiska Kommissionen Networks of experts 
5 Europeiska Kommissionen Networks of experts 
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kompetens nog att kunna skapa standarder för minoritetsskydd och har på flera punkter även fått 

kritik för att inte hantera frågan om minoritetsskydd i praktiken på tillräckligt allvar6. Sedan 

Bulgarien och Rumänien gick med i EU 2007 tredubblades antalet romer i EU, i och med det har 

integrationen av romer i det europeiska samhället och näringslivet har blivit en fråga som blivit 

allt viktigare och ännu mer fokus har lagts på att försöka ge arbetsgivare och romer de instrument 

som behövs för att göra detta möjligt 

Onsdagen den 9:e oktober i år hölls en debatt om romernas situation i Europaparlamentet, 

detta på grund av uppdagandet av en registrering, eller kartläggning, som Skånepolisen gjort av 

romer i Sverige. Viviane Reding, EU:s ansvariga justitiekommissionär var väldigt tydlig innan 

debatten som hölls i EU-parlamentet tog sin början; ”Vi måste också veta att romerna, lika lite 

som några andra medborgare, står över lagen. Om en medborgare oavsett ursprung, agerar 

olagligt, så är det normalt att medlemsstaten ställer honom eller henne till svars.”  

Registreringen väckte många känslor, både hos allmänheten och hos de som ansåg sig 

berörda av registreringen. Romer i Sverige känner sig kränkta, polisen rättfärdigade registret 

genom att hävda att det fanns för att polisen skall kunna utföra sitt jobb på bästa möjliga vis och 

förhindra kriminella handlingar. Sigurd Heuman, ordförande i säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden fann senare att polisen i flera avseenden brutit mot flera lagar, 

däribland tjänstefelsbestämmelserna och är mycket kritisk till registreringsmetoder som denna. 

Enligt överåklagare Mats Åhlund rörde det sig inte om etnisk diskriminering utan snarare om 

ändamålet, omfattningen och gallringen som användes i datasystemet. Fokus lades således inte 

på romernas uppfattning av situationen, utan i princip enbart på administrativa brister i 

hanteringen av registret och i att efterleva de bestämmelser som omger denna hantering7. 

Länder som tillhör unionen, framför allt Rumänien, har väckt mycket uppmärksamhet i 

media då landet antingen inte anses ta ansvar för sin romska befolkning, eller så har EU 

kritiserats för att inte ställt Rumänien mot väggen och förstått vilken speciell situation landets 

romska befolkning befinner sig i, och på så sätt inte kunnat utforma sociala fonder som är 

anpassade till att underlätta för arbetet med att integrera de rumänska romerna i samhället8. 

Minoriteters situation runtom i Europa har fått mycket uppmärksamhet på grund av att den är så 

omfattande och berör så många olika minoriteter i många europeiska länder. Många 

6 Ahmed (2011) Förord 
7 SvD Nyheter (2013-11-15) Registret över romer bedöms olagligt 
8 Hökerberg, Josefine DN (2014) 
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organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter är oroliga och vill se en stor förändring och 

ett större engagemang i de länder som diskrimineringen yttrar sig. 

En organisation som gärna ser att EU tar mer ansvar och lever upp till sina fördrag om 

mänskliga rättigheter är European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), de hävdar att 

det är viktigt att minoriteter får kunskap om vilka rättigheter de faktiskt har som medborgare i 

den Europeiska Unionen, så att de själva kan vara med och kämpa mot de orättvisor de dagligen 

stöter på och som drabbar dem negativt på ett eller annat vis i deras vardag9. 

 Mot denna bakgrund är det ytterst intressant att undersöka i vilken mån EU verkligen 

arbetar för att detta inta ska kunna hända igen, och hur EU faktiskt i praktiken försöker förhindra 

och motarbeta diskriminering. Hur implementeringen av minoritetsskyddet som finns idag når 

och berör romerna i medlemsländerna. I dagsläget saknas det en studie om hur EU, som union 

faktiskt jobbar med att skydda sina minoriteter och hur minoritetsskyddet implementeras i 

praktiken. Det har aldrig förr varit så aktuellt som nu och eftersom EU innehar mer politisk makt 

nu än förr, och har mycket att säga till om när det kommer till hur medlemsländerna ska utforma 

sina politiska ramverk. EU har stort inflytande i sina medborgares liv, är det just därför 

intressant, inte bara ur ett medborgarperspektiv, utan också för den fortsatta debatten kring 

minoritetsskydd och mänskliga rättigheter i unionen att ta reda på hur arbetet med att minska 

diskriminering av etniska minoriteter ser ut idag. Den anti-diskrimineringslag som skapats av 

Europeiska Unionen är en lag med väldigt många olika dimensioner, som flertalet gånger blivit 

ifrågasatt då många undrar hur EU med hjälp av lagen kan hantera en situation där människor 

blir exkluderade i en allt större omfattning10. Romerna som är en av de största etniska 

minoriteterna i Europa faller inom den ram av diskriminering11. 

 

 

Den övergripande forskningsproblemet är således: Hur ser implementeringen av EU:s 

minoritetsskydd ut?  

 

 

 

9 Diskrimineringsombudsmannen Diskriminering av etniska minoriteter i Europa är omfattande 
10 Dagmar Schiek & Victoria Chege (2008) s. 17 
11 Europeiska Kommissionen Romerna i EU (2013) 
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1.2 Syfte & Frågeställningar 

 

Studien syftar till att undersöka och förklara hur EU:s minoritetsskydd implementeras i 

två EU-länder, Sverige respektive Rumänien när det gäller den romska minoriteten. Studien 

söker också svara på de frågor som har att göra med kränkning och diskriminering av etniska 

minoriteter och i just detta fall, den romska minoriteten. Studien har som mål att utöka den 

kunskap som finns kring ämnet och försöka bidra med ett nytt perspektiv till den redan 

existerande forskningen med något nytt och förhoppningsvis komplementerande12. Det finns ett 

antal tydliga exempel på institutioner av olika slag som diskriminerar minoriteter både i Sverige 

och Rumänien, där de människorna som tillhör minoriteterna lever under missförhållanden, men 

som mestadels har att göra med den socioekonomiska situation de lever i, som i sin tur påverkar 

deras livssituation avsevärt och tvingar vissa av dem till bland annat tiggeri. Baserat på detta 

kommer följande forskningsfrågor att stå i fokus.  
 

- Hur genomförs implementeringen av minoritetsskydd ut i Rumänien, respektive Sverige?   

- Finns det några problem med denna implementering?  

- Skiljer sig arbetssättet mellan Sverige och Rumänien i detta avseende? Om den skiljer sig, 

varför i så fall? 

 

1.3 Disposition 

I mitt andra kapitel, beskrivs romernas historia kortfattad och romerna i relation till 

Europas historia. I nästföljande kapitel tre tar jag upp vilken tidigare forskning som finns kring 

ämnet etnisk minoritetsskydd  i EU, och jag kommer att introducera de teoretiska begreppen 

samt beskriva hur minoritetsskyddet genom policyprocessen ser ut och hur den utformas. I 

kapitel fyra går jag igenom vilken metod jag kommer använda mig av i uppsatsen och även gå 

igenom vilket typ av material och vilka avgränsningar min uppsats främst kommer att utgå ifrån. 

I kapitel fem genomförs den empiriska analysen och i kapitel sex sammanfattar jag analysen och 

kopplar ihop frågeställningarna med resultaten från analysen.  
 

 

12Teorell, J. & Svensson, T.  (2007) s. 18 
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Kapitel 2. Bakgrund 

 

2.1 Bakgrundsbeskrivning 

Romerna i Europa utgör idag, och har utgjort under ungefär tusen år tillbaka i tiden13, den 

största etniska minoritet i Europa, med sina ungefär 12 miljoner människor, varav ungefär 6 

miljoner av dem lever inom den Europeiska Unionens gränser. De anses vara en folkgrupp utan 

territoriella gränser och ibland utan nationella tillhörigheter. Det kontroversiella i själva 

historieberättandet och forskningen om romernas historia är att den har bedrivits nästan enbart av 

icke-romer, som dessutom inte granskat sina källor utförligt, och som har målat upp en bild av 

romerna som tämligen statiskt och i många fall väldigt motsägelsefull. Idag finns det många 

romska akademiker och intellektuella som forskat kring romernas ursprung och den teori som de 

flesta forskare ställer sig bakom tror att romernas identitet uppstod som en del av den 

multietniska hinduiska armén som fanns på 1010-talet i Sind och Punjab, som ligger i dagens 

Indien och Pakistan, och som bildades när de mongoliska ghaznaviderna förklarade krig och 

tvingade den hinduiska armén att retirera. Många medeltida armésamhällen har visat sig bestå i 

vissa fall i flera hundra år, beroende på krigslycka i kombination med andra anledningar. I denna 

armé fanns det inte enbart soldater, utan också även vapensmeder, kockar, uppassare, 

sjukvårdare och väpnare. Det fanns också även de som hade som uppgift att underhålla, både 

musiker och skådespelare slog följe med armén i deras framtåg14. Att romerna har sitt ursprung i 

Indien är inte svårt att förstå, då språket de flesta romer talar är romani chib, som är nära 

besläktat med det indiska skriftspråket sanskrit. Man har länge spekulerat i varför romerna 

lämnade Indien, men naturkatastrofer, krig och svält tros vara tre förklaringar. Man har även 

spekulerat i om romerna redan kanske för många hundra år sedan var diskriminerade av det 

samhälle som de levde i15? 

EU:s egen definition av romer omfattar de folkgrupper som kallar sig för romer, zigenare, 

resande, ashkalier, manouche, sinter, m.f., men kan ibland vara missledande då vissa av dessa 

grupper ibland inte ser sig själva som just “romer” utan enbart som något av de andra 

13 Cederberg (2010), s. 4 
14 Europeiska Kommissionen Romerna i EU (2013) 
15 Ibid. s. 1 
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benämningarna16. EU tenderar att förenkla definitioner på minoriteter för att så smidigt som 

möjligt kunna tala om dem som några få, stora grupper istället för många små och stora grupper.  

I april 2010 utfärdade Kommissionen tillsammans med Europeiska Ekonomiska och 

Sociala Kommittén (EESK), samt Regionkommittén  ett meddelande till Europeiska Rådet där 

man hänvisar till EU:s stadga om grundläggande rättigheter om mänskliga rättigheter och trycker 

på att praktiska åtgärder bör tas för att förverkliga denna vision om integration. EU har även 

introducerat en 2020-strategi, där man prioriterar tillväxt inom EU framför allt, romerna anses 

spela en stor roll i förverkligandet av även detta, men också även eftersom det ledande motivet 

med initiativet är att skapa en europeisk plattform som ska jobba för att utrota fattigdom. EU 

hävdar att den fullständiga integreringen av romer kommer att föra med sig viktiga ekonomiska 

fördelar för våra samhällen, speciellt för de länder som har en minskande folkmängd och där 

man inte har råd att utesluta potentiell arbetskraft. Den diskriminering, sociala utslagningen och 

segregeringen som drabbar romer runtom i Europa påverkar hela EU och det är till stor del upp 

till EU att medlemsländerna för att motverka detta, för sin egen nytta. Romer i EU har begränsad 

tillgång till bra utbildning (eller utbildning överhuvudtaget), svårt att komma in på 

arbetsmarknaden, vilket gör att inkomsten blir låg för de flesta romer, vilket i sin tur leder till 

högre dödlighet och sämre hälsa i jämförelse med de flesta icke-romer. Det är inte bara romerna 

som förlorar på att befinna sig ute i marginalen, utanförskapet för även med sig kostnader i 

statens offentliga budgetar, samt indirekta kostnader på grund av förluster i produktivitet17. 
 

 

Kapitel 3. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

 

I kapitlet gör jag först en kort genomgång av tidigare forskning innan jag går igenom 

centrala begrepp. Därefter diskuterar jag mina utgångspunkter kring genomförande och 

policyprocessen som en grund för att sedan förstå genomförandet av EU:s åtgärder.  

 

 

3.1 Tidigare Forskning 

16 Europeiska Kommissionen Romerna i EU (2013) 
17 EUR-Lex Integreringen av romerna i samhället och i näringslivet 
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Den tidigare forskning som finns om EU:s minoritetsskydd och dess implementering är 

knapp, de studier som har gjorts i Sverige handlar till stor del om hur minoriteters förutsättningar 

ser ut i skolmiljön, hur möjligheten och tillgängligheten till att få jobb ser ut, eller vilka åtgärder 

som behövs för att minoriteter ska kunna integreras in i den svenska, eller europeiska 

gemenskapen eller samhället.  Den tidigare forskningen lägger mycket fokus på den strukturella 

diskriminering av etniska minoriteter i en rättstatligt kontext som finns i Sverige idag, där staten 

bidrar till en stor del av diskrimineringen och där de åtgärder som har tagits och tas, inte gör stor 

skillnad i romernas liv, enligt romerna själva18. De faktorer som majoriteten av den tidigare 

forskningen tagit hänsyn till är arbetsmarknaden, där minoriteter har blivit diskriminerade i den 

mån att de inte tillåtits att arbeta på alla arbetsplatser just på grund av att de är just romer, då 

oftast genom indirekt diskriminering.   

Anders Lange och Charles Westin fick en förfrågan av den svenska 

diskrimineringsnämnden att uppmärksamma och undersöka den etniska diskrimineringen i 

Sverige och kartlägga teoribildning och empirisk forskning rörande diskriminering av invandrare 

och etniska minoriteter i landet19. Många begrepp cirkulerar runtom etnisk diskriminering, 

begrepp som kan ses stå i relation till varandra och som påverkar varandra i hög grad. Dessa 

begrepp är till exempel fördomar, social distans, stereotyper, identitet, etnicitet, etnisk konflikt 

och självfallet även också diskriminering20.  

 

3.2 Teoretiskt ramverk  
 

3.2.1 Etnicitet & Etnisk diskriminering 

För att få bättre förståelse för vilken typ av diskriminering som romerna utsätts för vill 

jag börja med att definiera vad etnicitet är. Ordet etnicitet härstammar från order ethnos, ordet 

syftar mer eller mindre på en grupp där människor känner en gemenskap till varandra och som 

delar både ursprung och egenskaper, och dessutom kanske även hudfärg och/eller religion21. Den 

romska minoriteten tillhör i de flesta fall denna kategori, det vill säga den grupp av människor 

som själva benämner sig som romer och som känner tillhörighet till varandra. 

18 Sarnecki (2006) 
19 Lange & Westin s. 9 
20 Ibid. s. 22 
21 Diskrimineringsombudsmannen s. 22 
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Det finns ingen självklar och enkel beskrivning till varför diskriminering existerar, det 

man vet är att grunden till diskriminering ligger i sociala, psykologiska, kulturella och 

ekonomiska förhållanden22. Etnisk diskriminering beskrivs i en av Sveriges grundlagar, 

regeringsformen (RF), där det står skrivet att: “Lag eller annan föreskrift får inte innebära att 

någon missgynnas därför att han eller hon tillhör en minoritet med hänsyn till etniskt ursprung, 

hudfärg eller annat liknande förhållande eller med hänsyn till sexuell läggning.”23. En lite mer 

utförlig beskrivning finns senare i kapitlet, där står det tydligt och klart att “...med etnisk 

diskriminering avses att en person eller grupp av personer missgynnas i förhållande till andra 

eller på annat sätt utsätts för orättvis eller kränkande behandling på grund av ras, hudfärg, 

nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse”24. Diskrimineringsombudsmän har som 

uppgift att se till så att diskriminering av bland annat etniska minoriteter bekämpas eller 

förhindras i så stor grad som möjligt och att de som känner sig kränkta får en chans att kräva sin 

rätt i samhället och diskrimineringsombudsmannen får inte ha rollen som ombud, utan ska se till 

så att den enskilde eller drabbade får biträde25. Anders Lange och Charles Westin erbjuder en 

annan definition på vad etnisk diskriminering kan vara, de talar mindre om de förhållanden som 

råder utan istället mer på de rättigheter eller förmån som normalt tillkommer en individ i ett 

samhälle (eller i en stat) och som tillhör dess ordinarie medlemmar, men som på grund av någon 

anledning hindras från att konkurrera på samma villkor som majoritetssamhället och blir därför 

illegitimt diskriminerade. För att kunna göra en noggrann analys av en situation där 

diskriminering potentiellt må ha förekommit, måste man enligt Lange och Westin ta hänsyn till 

de, eller det sociala sammanhang som handlingen ägt rum i. Dock är det i de flesta fallen så att 

människor runtom kring kanske uppfattar fördomsfulla uttalanden eller diskrimineringen när det 

sker i deras närhet men det är inte alla som uppfattar det som diskriminering och det händer även 

att människor i vissa extrema fall inte uppfattar någon diskriminering överhuvudtaget26.  

 

 

 

 

22 Lange & Westin, s. 21 
23 Regeringsformen 2 kap 12§    
24 Ibid. 
25 DO s. 7 
26 Lange & Westin, s. 36 
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3.2.2 Objektiv Diskriminering 

Vi kan genom den tidigare förklaringen av etnisk diskriminering förstå att diskriminering 

uppfattas som en känsla av utanförskap, eller särbehandling, som i sin tur har uppfattats av en 

grupp, eller en individ i en situation. Den brittiska statistikern Bernie I. Silverman utförde 1974 

en studie som kretsade kring studiet av diskriminering i reella situationer, alltså situationer som 

har sitt ursprung i någon typ av verklighet. I sin studie undersökte och analyserade han reella 

konsekvenser av diskriminering. Han formade efter sin studie en hypotes som gick ut på att: 

“..människor har mycket större benägenhet att diskriminera oliktänkande än personer av 

annan ras, om de uppfattar att handlingen saknar betydelse.”.27 

Han menade att diskriminering på grund av olikt tänkande är mer troligt och relevant bakgrund 

till diskriminering än diskriminering på grunder av ras eller ursprung, om försökspersonen inte 

var medveten om de personliga konsekvenserna som detta gav i det verkliga livet28. Vissa 

kriterier skall vara uppfyllda för att någon ska anses vara diskriminerad, förutom individens egna 

uppfattning av diskrimineringen. Lange och Westin definierar också diskriminering koncist:  

“Discrimination is defined as a practice or a policy which affects members of minority groups 

differently because of colour or country of origin, in ways that are of significance either socially 

or to them personally, more shortly, as the inequitable treatment of equals.”29  

 

3.2.3 Studier av policyprocesser och implementeringen av policy 

 Studier som ägnar sig åt att analysera policyprocesser och de många aspekterna som 

policyer för med sig kan analyseras från flera olika håll. Först och främst bör det klargöras att det 

finns “analys av” och “analys för” en viss policy där den senare försöker att förbättra kvaliteten 

på policyn och den tidigare försöker förbättra förståelsen av policyn, utformningen och hur 

besluten formas genom handling30. Att studera policyprocesser, är i någon mening att studera 

resultaten som policyer frambringar, att få klarhet i vem som får vad, när den får det och hur 

detta sker. Eftersom uppsatsen söker att finna svar på hur EU:s arbete med att skydda minoriteter 

fungerar i två av EU:s medlemsländer så blir det både en analys av båda regeringarna, men 

framför allt av EU som policyimplementerande institution.  

27 Lange & Westin s. 113 
28 Lange & Westin s.113 
29 Ibid. s. 25 
30 Hill (2007) s. 20 
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Någon som forskat mycket kring implementering och den process som Michael Hill 

diskuterar i sin bok Policyprocessen uppkomsten av implementeringsstudier och hur viktigt det 

är för policyanalyser att studier om implementering finns. Hill diskuterar även den distinktion 

som ofta görs inom studiet, där man skiljer på policyutformningsprocessen och 

implementeringen. I forskning som rör implementering måste man ta hänsyn till denna 

distinktion och att människor anser att denna distinktion som ytterst relevant i själva studiet31. 

Dessa två måste i någon mån förenas och tillsammans analyseras och för att kunna nå 

kärnfrågorna inom implementeringsstudier brukar två perspektiv applicerats, “uppifrån-ner” och 

“nerifrån-upp”. Uppifrån-ner perspektivet har sitt ursprung i stadiemodellen och betyder att man 

gör en tydlig distinktion mellan utformningen av en policy och implementeringen av den. Enligt 

en modell skapad av Van Meter och Van Horn definieras implementeringsprocessen som; “de 

handlingar av offentliga eller privata personer (eller grupper) som är inriktade på att uppnå mål 

som fastställts i tidigare policybeslut”32. Implementeringsprocessen är alltså det som i praktiken 

görs för att nå de mål som finns i en policy. Att se om en policy har lyckats implementeras eller 

inte lyckats, beror helt och hållet på om åtgärder har påbörjats och om de har slutförts. Det måste 

således finnas ett mål till vilket man kan bedöma om det har mötts eller ej. Det finns råd till de 

topp-politiker som ska göra det lättare att implementera policyer. Den ska vara tydlig, så tydlig 

att det inte finns plats för misstolkningar, den ska vara enkelt uppbyggd, med så få länkar som 

möjligt i kedjan. De som ska implementera policyn ska kontrolleras noga och alla utomstående 

ska hindras från att blanda sig i processen33.  

Mårten Åhström, som arbetar med implementering på Stockholms Läns Landsting 

beskriver implementering som “..en sammansättning specifika aktiviteter som har till syfte att få 

en metod eller ett nytt program med kända effekter att bedrivas i ordnad verksamhet”34. Det är 

viktigt att veta vilka mål och vilka processer man bör gå igenom i en utforskning av ett program 

eller en policy är det viktigt att ta hänsyn till tre saker enligt Åhström, där det första är behov, det 

andra resurser och det tredje beslut om arbetet ska fortskrida när det väl tagit sin början35. I 

statsvetenskap syftar implementering på utförandet av offentliga policys. Lagstiftande 

31 Hill (2007) s. 181-2 
32 Ibid. s. 182 
33 Ibid. s. 185 
34 Åhström s. 2 
35 Ibid. s. 4 
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församlingar godkänner lagar som är utfärdade av anställda inom den offentliga sektorn och 

inom byråkratiska agenturer. Denna process består helt enkelt av att bestämma vilka regler som 

ska gälla, hur dessa regler ska administreras och hur domar ska utfärdas. Faktorer som kan 

inverka på implementeringen är de faktorer som har eller kan ha legislativa avsikter, den 

administrativa kapaciteten hos den implementerande byråkratin, intressegruppers aktiviteter och 

opposition, samt presidentiell eller den verkställande supporten36.  

Jag har såhär långt in i studien identifierat och definierat vad som menas med till exempel 

begreppen etnicitet, etnisk minoritet, och objektiv diskriminering, för att kunna använda mig av 

dessa och relatera dem till det jag vill undersöka i min forskning så kommer jag att utveckla och 

vidare definiera och diskutera begreppet policyprocess och implementeringen av policys. 

Problem som ofta uppstår i samband med implementering av policyer kan ligga i 

kapaciteten hos de medlen som finns tillhanda, eller i avsaknaden av medel. Lennart Lundquist  

forskar kring ämnet implementeringsproblem och har bidragit med frågor som kanske kan  

besvara den forskning som finns om implementering. Kapaciteten i genomförandet av en policy 

har enligt Lundquist flera dimensioner, som oftast har att göra med resurser, det vill säga, om det 

finns regler, pengar, personal och kompetens för att policyn ska vara genomförbar.  

 

 

Kapitel 4. Metod & Avgränsningar 

 

4.1 Metod 

Min studie kommer ta formen av en jämförande fallstudie, där jag ska försöka beskriva 

hur EU som politisk institution arbetar för att skydda sina minoriteter och ta avstamp i två 

specifika medlemsländer, nämligen Sverige och Rumänien. Genom att undersöka vilka processer 

som används och vilka praktiska åtgärder som tas för att skydda EU:s romska minoritet, vill jag 

se hur arbetet utformas, hur EU i praktiken implementerar sina policyer. Genom att analysera 

och gå igenom officiella EU-dokument, vetenskapliga artiklar, handlingsplaner och framför allt 

policys, författade av EU, samt även se över de artiklar som är författade av utomstående 

författare angående ämnet (dagstidningar, etc.), ska jag försöka se hur arbetet ser ut och vad som 

36 Ibid. s. 19 
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EU faktiskt gör för att bekämpa diskriminering av etniska minoriteter i verkligheten37.  

Genom att analysera EU:s och ländernas arbete med problemet kan jag i två olika 

kontexter, med två olika storlekar på den romska befolkningen i de båda EU-länderna, länder 

med olik ekonomisk utvecklingsnivå, ekonomiska resurser, kan jag förhoppningsvis beskriva och 

förstå implementeringen av EU:s minoritetsskydd och minoritetspolitik. Jag vill få en bredare 

bild av hur läget ser ut, jag vill se hur policyerna i praktiken representerar EU i båda ändar av 

skalan, det vill säga, hur EU:s minoritetsskydd ser ut i två ganska så olika länder som båda tillhör 

unionen, jag vill göra detta för att få en helhetsbild av hur EU som politisk institution och 

internationell anti-diskrimineringskämpare, faktiskt arbetar med att bekämpa diskriminering och 

utanförskap. Ännu en anledning till varför jag använder mig av två kontexter är för att jag kan då 

förhoppningsvis säga mer om EU, och eftersom Sverige är ett land med ett relativt välfungerande 

välfärdssamhälle och Rumänien är ett land som lider av stora socioekonomiska svårigheter är det 

intressant för då analyserar jag två poler som är en del av en och samma union. Eftersom 

romerna i Sverige är mindre till antalet än de i Rumänien är det därför också intressant att se om 

det har någon inverkan på omfattningen eller genomförandet av de åtgärderna som tas för att 

minska diskrimineringen i respektive land.  

Validiteten i studien bedömer jag som god, då jag undersöker de policyer som behandlar 

ämnet och ser till vilka åtgärder som tas i respektive land just för den romska minoriteten, men 

jag som subjektet har självfallet inte kunnat analysera materialet och det jag vill undersöka utan 

att vara färgad av förförståelse och andra faktorer som kan påverka arbetsprocessen. Det faktum 

att jag är den person jag är, med den bakgrund som jag har, gör förmodligen att jag har valt att 

belysa vissa delar i arbetet mer, medan någon med annan bakgrund med största sannolikhet 

skulle välja att belysa andra delar.  

 

 

4.2 Avgränsningar 

Genom att gå igenom material som berör ämnet och EU:s praktiska inverkan på arbetet 

med att skydda minoriteter i Sverige och Rumänien, ska jag försöka få grepp om hur EU:s 

implementeringsarbete fungerar och utvecklas. Genom detta kan jag förhoppningsvis bidra med 

något nytt till forskning angående minoritetsskydd och den rättighet som minoriteter har att inte 

37 Esaiasson mfl., s. 108-9 
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bli diskriminerade på grund av deras etniska tillhörighet. De avgränsningar jag har varit tvungen 

att göra i arbetet är kopplade till den information som går att finna angående området 

minoritetsskydd och de policyer som EU utformat och som i någon mån har koppling till ämnet i 

fråga. EU kommer vara den centrala analysenheten och EU:s direktiv och relaterade dokument är 

de centrala analysenheterna som jag kommer analysera och försöka se vad de verkligen strävar 

efter (vad de arbetar för) och vad som faktiskt följs efter i praktiken. Jag kommer med hjälp av 

Michael Hills bok Policyprocessen, att försöka mig på vad en policyprocess består av, hur den 

utformas och hur implementeringen av en policy kan se ut. Eftersom jag utgår från Hills bok så 

har jag en förståelse för att jag inte kanske får den allra bredaste och mest versatila bilden av hur 

en policyprocess går till, men eftersom tiden för forskning har varit knapp och studien inte enbart 

fokuserar på utformningen av policyer använder jag den främst som det centrala underlaget för 

att få en förståelse av hur processen ser ut och hur definitionen av hur implementeringsarbetet 

oftast ter sig. 

 

 

Kapitel 5. EU och arbetet med anti-diskriminering 

 

5.1 EU:s Anti-diskrimineringslag  
EU arbetar på många plan med att bekämpa diskriminering, men ett antal internationella 

forskare från Skandinavien, centrala Europa och Storbritannien har analyserat konsekvenserna av 

ökningen av diskrimineringsgrunder inom den EU-lagstiftning som finns idag, i hänsyn till dess 

multidimensionalitet och intersektionalitet, där det sistnämnda syftar på ett analytiskt 

förhållningssätt som uppmärksammar hur relationer av underordning och överordning bildas och 

upprätthålls i samspelet mellan till exempel klass, kön, sexualitet eller etnicitet38. 

 EU-lagstiftningen och EU:s riktlinjer för minoriteters rättigheter har över de senaste åren 

förändrats och blivit alltmer multidimensionell. Dagmar Schiek är professor i EU-rätt och 

Juridik, skriver i boken “European Union Non-Discrimination Law”, att multidimensionalitet är 

menat att fånga både det nuvarande tillståndet som EU befinner sig i gällande anti-

diskrimineringslagen och de perspektiv av utveckling som är till för att möta de utmaningar som 

lagar där jämlikhet berörs kommer att möta i framtiden. Den nuvarande anti-

38 Jämlikhetssamordnare vid Stockholms Universitet (2012) 
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diskrimineringslagen är multidimensionell i sitt konceptuella förhållningssätt, som pendlar 

mellan form och substans, individuell och grupp, mellan jämlikhet och mellan behandling och 

resultat. Den är även multidimensionell i sitt exkluderande kriterium som explicit rör sig om 

sexuell läggning, kön, etniskt ursprung, ras, ålder, handikapp, samt religion och trosuppfattning, 

vilket gör att många grupper som känner sig diskriminerade inte faller under några av dessa 

kategorier. Schiek menar att det från EU:s sida saknas en teoretisk reflektion som är syftad och 

riktad på ett sådant sätt så att den lätt kan anpassas och appliceras av lagen om jämlikhet, som 

redan finns inbakad i EU:s anti-diskrimineringslag, och på så många andra grunder av 

diskriminering39. (Det finns alltså både en multidimensionell syn på anti-diskrimineringslagen, 

samtidigt som det finns intersektioner av diskrimineringsgrunder som ökar med tiden). Lagen är 

baserad på artikel 13 i EG-fördraget och har alltsedan den introducerades i och med 

Amsterdamfördraget utökats alltmer, och i en snabb takt dessutom. Dock kom inte det första 

anti-diskrimineringsdirektivet förrän i början av 2000-talet, som en följd av det växande antalet 

nationalistiska och populistiska partier i slutet av 1990-talet som med socialt intoleranta åsikter 

runtom i Europa bara växte och blev större. Den berörde i stort sett enbart diskriminering på 

grund av ras och etnisk ursprung, och var det första exemplet på en policy som inte längre kunde 

vara en del av de sociala policyerna som tidigare funnits, utan en helt ny typ av policykategori40. 

Europeiska Rådet beviljade medlemsländerna explicit diskretion som gjorde det möjligt för dem 

att agera för att skapa medel för att kunna engagera sig i den sociala dialogen och dialogen med 

Non-Governmental Actors för att öka den jämlika behandlingen i praktiken. EU krävde även att 

varje medlemsland skulle skapa åtminstone en institution som skulle se till så att jämlikheten 

befrämjades41. En “ny generation” eller rättare sagt, “den rättvisa gruppmodellen” har tagit form 

efter det att direktiven 2002/73/EC och 2004/113/EC introducerades, modellen har som mål att 

skapa positiva och kreativa skyldigheter (främst på offentliga aktörer) att etablera institutionella 

förhandsvillkor för jämlikhet i en social verklighet. Än så länge finns det inte en sådan i EU:s 

gemenskapsrätt42.  
  

 

39 Schiek (2009) s. 3 
40 Ibid. s. 4 
41 Ibid. s. 5 
42 Ibid. s. 5 
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5.2 EU och Bekämpningen av rasism samt främjandet av etniska minoriteter  
Europeiska Kommissionen introducerade en aktionsplan där de själva aktivt ska arbeta 

för och utveckla något som de valt att kalla för ett “mainstreaming approach”, som har som syfte 

att bekämpa rasism och diskriminering och förespråka integration i alla samhällssektorer, 

speciellt i de sektorer som berör sysselsättning (the European Structural Funds), utbildning, 

ungdomsprogram, offentlig anskaffningspolicy, forskningsarbete, externa relationer, 

informationskampanjer och kultur- och sportaktiviteter. Idén innebär att alla EU-lagar och 

policys mobiliseras för att kunna bekämpa rasism och förespråka jämlikhet. I praktiska termer 

innebär det att policyskapare i alla arbetsområden bör säkerställa att alla arbetsmetoder inte 

diskriminerar någon på grund av deras ursprung, och att lag- och policyinstrument används aktivt 

för att förespråka jämlikhet för alla personer, oavsett ursprung. Mark Bell, professor i juridik på 

Univeristy of Leicester, anser att lagen har blivit en av många andra lagar och förlorat den 

genomslagkraft som den hade tidigare43.  En annan juridikprofessor, Jo Shaw, hävdar att;  

“[...]..trots retoriken och dessa papperspolicys, har det varit för lite solitt agerande i 

praktiken för att kunna ta kampen mot rasism till EU:s största policyangelägenhet”44.   

I EU:s direktiv 2000/43 står det tydligt och klart att: 

 “Den Europeiska Unionen förkastar teorier som försöker fastställa existensen av 

separata mänskliga raser. Användandet av termen “rasursprung” i det här direktivet 

implicerar inte acceptansen av sådana teorier”45. 

Sedan slutet av 2007 har EU, men kanske framför allt Kommissionen, haft tillgång till en 

mängd juridiska och finansiella verktyg inom EU:s ramverk samt instrument för att kunna 

samordna politiska åtgärder som kan hjälpa till i integreringen av romer, men erkänt att de 

behöver bli mer effektiva i sitt arbete46. EU ser på integreringen av romer som ett stort steg i rätt 

riktning mot att utrota diskriminering och utanförskap av romerna, samtidigt som man ser 

ekonomiska och arbetsrelaterade fördelar med detta. Framsteg som gjorts på EU-nivå sedan 2008 

har främst fokuserat på problemanalys, medan man nu vill försöka fokusera mer på att undersöka 

hur de befintliga instrumenten som redan finns till EU:s förfogande ska kunna bli mer 

43 Bell (2009) s. 2 
44 Shaw, Jo (2004) [citat] 
45 Bell (2009) s. 7 
46 KOM/2011/210/slutlig (2012) 
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användbara inom områden såsom utbildning, boende, sysselsättning, etc.47. EU:s lagstiftning 

gällande icke-diskriminering, skydd av personuppgifter och antirasism har enligt Kommissionen 

kommit långt på kort tid, och framtiden ses i ett positivt ljus. Man har bland annat satsat på att ha 

med ett romskt perspektiv i lagstiftning som rör aktuella och potentiella kandidatländer och deras 

inträde i unionen.  

Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor, anser att EU är på god väg när det 

kommer till integreringen av romer i medlemsländerna och hon upplever en positiv respons från 

högt uppsatta politiker i många medlemsländer och ser fram emot framtida diskussioner 

angående integreringen av romerna på lokal nivå och vill se konkreta förändringar ske. Även 

Redings arbetskollega László Andor, som är EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik 

och inkludering, arbetar för att inkludera romerna in i den Europeiska Unionen, på alla sätt 

möjliga. Han anser att det är av största betydelse att länderna verkligen jobbar med att uppnå de 

mål som är uppsatta och att de EU-medel som finns, utnyttjas i så stor grad som möjligt under de 

sju år som målen sträcker sig48.  

 

5.3 EU:s Diskrimineringsförbud 

I kapitel 14 i EG-rättens “Förbud mot diskriminering”, är ett förbud som inte kan 

åberopas självständigt. De gäller bara de rättigheter som konventionen tillförsäkrar, och enbart 

diskriminering som bryter mot dessa. Myndigheterna kan således inte skydda alla former av 

diskriminering utan bara de som omfattas i konventionen. Detta betyder inte att ytterligare en 

artikel bör ha kränkts för att artikel 14 ska kunna tillämpas, det som menas är att statens agerande 

bör kunna relateras till någon av artiklarna. I och med ett tolfte tilläggsprotokoll har skyddet 

utvidgats och omfattar nu diskriminering av alla slag, men främst av diskriminering av 

myndigheter på grund av ras, kön, språk, hudfärg, religion, politisk eller annan åskådning, 

nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, börd eller ställning i övrigt. 

Dock måste det tilläggas att det i vissa fall är rätt att behandla människor olika, men då enbart på 

objektiva grunder. Protokollet har nu trätt i kraft i 17 länder och undertecknats (dock inte 

ratificerats) av 20 länder. Sverige har valt att inte underteckna protokollet, den svenska 

regeringen anser att protokollet dels förbjuder kvotering och i mångt och mycket ser negativt på 

47 KOM/2010/0133/slutlig (2010) 
48 Europeiska Kommissionen (2014) Integrering av romer: EU:s toppmöte om romernas situation 
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positiv särbehandling, men dels också för att regeringen satsar mer och mer på en detaljerad 

regering, där man inriktar sig på områden där diskriminering kan hota demokratin och den 

demokratiska samhällsordningen. Regeringen anser att det är upp till svensk domstol att 

definiera begreppet “diskriminering” och inte en internationell domstol. Frågor dom dessa ska 

lösas politiskt i Sverige49. Diskrimineringsombudsmannen har således en stor del av uppdraget 

att behandla och tolka det minoritetsskydd som ska gälla i Sverige, eftersom hen arbetar inom det 

område vars största uppgift är att lysa upp de orättvisa förhållanden och kränkningar som till 

exempel etniska minoriteter utsätts för i Sverige.  

 

 

 5.4 Europakommissionens Expertgrupp för Icke-diskriminering (GEG) 
 Europakommissionens expertgrupp för icke-diskriminering är den myndighet inom EU 

som är ansvariga och behandlar frågor som relaterar till bekämpning av diskriminering på 

grunder av antingen ras- eller etniskt ursprung, religion eller tro, funktionsnedsättning, ålder eller 

sexuell läggning. Expertgruppen riktar sig också till att för med sig ett utbyte av erfarenheter, 

goda praktiska åtgärder, bekräftelse genom lärande för jämlikar och utvecklingen av 

utgångspunkter för att kunna bedöma effektiviteten hos icke-diskrimineringspolicyerna50.  

 Expertgruppen har sammanställt det praktiska arbete som fyra medlemsstater, däribland 

Sverige och Rumänien, arbetat med för att göra det enklare för människor som blir 

diskriminerade för sitt etniska ursprung, chansen till anställning. I Sverige har staten genom 

samarbete med Arbetsförmedlingen det övergripande ansvaret för detta arbete och generella 

policyer för anställning och utbildning som är tillhandahållen till hela befolkningen är 

kompletterad av speciella integrationsåtgärder och riktat stöd till nyanlända migranter vid behov. 

Denna fokus på nyanlända migranter är uppkommen i respons till den tidsförskjutning som finns 

mellan migration och inträde till arbetsmarknaden. Målinriktade åtgärder inkluderar 

vikarietjänster för de nyanlända, coachning och mentorprogram samt stöd till entreprenörer med 

utländsk bakgrund. Sammantaget handlar det inte så mycket om den romska minoritet som 

befinner sig i landet för tillfället, utan berör snarare uteslutande enbart de migranter som 

anländer till Sverige och som inte har någon form sysselsättning.  

49 M. Nilsson & J. Lundberg (4:e uppl. 2010) s. 155 
50 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/govexgr11_en.pdf 
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 I Rumänien har man ändrat på sina anställningsprocesser som en del av de aktionsplaner 

som the National Employment Agency (landets arbetsförmedling) utvecklat i samarbete med 

romska icke-statliga organisationsinstanser (NGOs). De nya anställningsprocesserna underlättar 

direktkontakt mellan arbetsgivare och potentiella romska anställda samtidigt som 

individualiserade tjänster erbjuds för de specifika behov som den romska befolkningen har. Den 

nationella anställningsagenturen arrangerar även jobbmässor för romer och romska kvinnor i 

synnerhet, för att stötta de och deras rätt till anställning51. I Rumänien har man således ett mer 

direkt och precist tillvägagångssätt och här talar man inte om nyanlända migranter utan faktiskt 

romerna själva. Förmodligen på grund av att romerna utgör en så stor del av integrationspolitiken 

i Rumänien och för att man sedan länge enligt regeringens sida haft romerna i fokus.  

 

5.5 Europeiskt utbyte av goda exempel 
Representanter från 14 europeiska och nationella regeringar deltog i Berlin, oktober 2010 

ett seminarium som Good Practice Exchange utformat och som handlade om offentliga EU-

policys som ska bekämpa diskriminering på grund av ras- eller etniskt ursprung i åtkomsten och 

framstegen man gjort inom arbetsanställning. Deltog i seminariet gjorde också ett antal experter 

från Kommissionens GEG och medlemmar av Network of Socio-economic Experts in the Non-

discrimination Field. Sverige och Rumänien var två av de sju länder som har gjort framsteg och 

det fastslås i rapporten “European Platform against Poverty” att romerna är förmodligen den 

etniska minoritet som är mest utsatt i Europa idag. Många av deltagarna i debatten kring 

romernas möjlighet till arbete belyste integrationsplaner som något väldigt givande, planer som 

är utformade i relation till etniskt ursprung. Andra pekade på planer av integration som direkt 

fokuserar på den romska minoriteten. Båda dessa nationella planer gav värdefulla möjligheter att 

genom arbete integrera olika typer av arbete i den offentliga sektorn och förbättringen av 

situationen som den ser ut idag, och för att säkerställa en fokus på politiskt engagemang av dessa 

frågor och för att kunna uppnå den mest effektiva användningen de resurser som finns tillgodo. 

De regeringsavtal som är gjorda inför Europe 2020 skulle kunna stödja en fortsatt utveckling av 

denna planering gjord av nationella myndigheter med stöd av poliyer och program för hur man 

ska öka chansen till arbete på baser av etniskt ursprung52. ‘ 

51 Crowley (2010) s. 9 
52 Crowley. s. 6 
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 Man diskuterade även en dubbel strategi av generella villkor och inriktade villkor, där 

man vill försöka se en förändring i inkluderingen av olika människor med olika bakgrunder i de 

generella villkoren. De institutioner som erbjuder generella tjänster och program behöver 

anpassa deras dagliga rutiner och programdesignen så att de har möjlighet att i praktiken se till så 

att människor med olika kulturella bakgrunder har en chans att vara en del av den arbetsmarknad 

som finns i det samhälle de lever i53.  

 

 

Kapitel 6. Analys av anti-diskrimineringsarbetet i Rumänien och 

Sverige 

 

A) Hur genomförs implementeringen i Rumänien, respektive Sverige? 

 

6.1 Rumänien 
 

“Strategy of the Government of Romania for the Inclusion of the Romanian Citizens 

Belonging to Roma Minority, 2012-2020” 

 

Till att börja med har Rumänien fått landsspecifika rekommendationer där 

Kommissionen är tydlig och klar med vad som behövs göra i länderna, detta på grund av 

storlekarna på den romska minoriteten i respektive land. I Rumäniens fall handlar romernas 

situation väldigt mycket om social exkludering och vilka åtgärder som krävs för att bekämpa 

denna exkludering54. Man har i samklang med EU valt att fokusera på förbättring framför allt 

inom områden såsom utbildning, arbete, hälsa, boende och kultur, där varje område har ett antal 

gemensamma nämnare med Rumäniens redan etablerade sociala inkluderingspolicy som är 

baserad på ett förebyggande förhållningssätt där man från regeringens sida mellan åren 2012 och 

2020 vill se en ökning av den allmänna levnadsstandarden för rumänska medborgare och 

stimulera de vinster som sysselsättning och sociala inkluderingspolicys kan föra med sig till 

utsatta grupper i samhället, däribland den romska minoriteten. Man har sett att det behövs en 

53 Ibid. s. 7 
54 Europeiska Kommissionen (2014) 
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applicering av policys som fokuserar på social inkludering i samhället, och detta kräver i 

Rumäniens fall ett holistiskt närmande, det vill säga, att man ser samhället är som en enhet. Den 

rumänska regeringen, tillsammans med EU, tänker att detta implementeras på bästa sätt i 

verkligheten genom en planerad process och ett noga uttänkt agerande, följt av ett införande av 

specifika strategier, program och projekt som gynnar de som är marginaliserade i det rumänska 

samhället. Det finns i dagsläget förutom de EU-författade policyerna, fyra olika policys som 

fokuserar på social inkludering som koncept och vision, där de två mest avgörande och 

förmodligen mest effektiva är; (1) “The National Anti-Poverty and Social Inclusion Promotion 

Plan” (NAPSIPP) och (2) “The National Development Plan of Romania 2007-2013” (NDPR)55.  

De romer som lever i Rumänien idag har fallit under de offentliga policys som fokuserat 

på sociala områden i samhället, som till exempel inom utbildning, anställning, hälsa och boende. 

Man säger sig även ha satsat väldigt mycket på att bekämpa diskriminering, fattigdom och på att 

förespråka jämlikhet. Den rumänska regeringen har inte bara åtaganden inom landets gränser, 

utan har också utlovat ett politiskt engagemang på internationell nivå56. Den rumänska 

regeringen anser också att alla centrala och lokala institutioner ska ha jobba för att ha ett romskt 

socialt inkluderingstänk i alla områden som berör någon typ av verksamhet. Institutionerna 

spelar genom sina policys och civilsamhället en avgörande roll i den sociala utvecklingen av 

rumänska medborgare som tillhör den romska minoriteten, och kan påverka genom planering av 

åtgärder, den sociala förändringen i allmänhet och kan speciellt bidra till att förbättra romernas 

situation. EU:s “An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020”57 

tillhör det romska utanförskapet ett utav de största sociala problemen i den Europeiska Unionen. 

Rapporter från Kommissionen menar på att det är upp till de offentliga myndigheterna att se till 

så att denna inkludering verkligen implementeras i verkligheten, men det finns ett dubbelt ansvar 

för denna process, som involverar en förändring i mentaliteten hos befolkningen i landet, och 

även så från romernas sida, ett samarbete krävs, från båda sidor. Denna förändring kräver stabila 

åtgärder, som är utvecklande i samarbete och under aktiv dialog med den romska befolkningen, 

både på nationell nivå och på EU-nivå.  

Romer i Rumänien utgör enligt en folkräkning året 2002, ungefär 540 000 medborgare, 

vilket motsvarar 2,46 % av landets totala befolkning. Andra studier, utfärdade av bland annat 

55 Rumänska Regeringen (2011) s. 4 
56 Ibid. s. 5 
57 Europeiska Kommissionen (2011)  
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EU, och då specifikt Kommissionen, uppskattar att det finns ungefär 1,850,000 romer i 

Rumänien, vilket representerar 8,32 % av den totala befolkningen i landet. Enligt “Roma 

Inclusion Barometer” som är utfärdad av Open Society Foundation 2007, har majoritetens 

intoleransnivå riktad mot romerna minskat väldigt mycket efter 199058. Dock sa 70 % av 

rumänerna 1993 att de inte skulle vilja ha en rom som granne, den siffran har nu halverats till 

ungefär 36 %. Anledningen till detta tros vara legislativa förändringar tillsammans med 

utvecklingen av program som var menade att stimulera den sociala inkluderingen av romerna. 

Romer i Rumänien möter fortfarande väldigt mycket diskriminering när de är i kontakt med 

offentliga sektorn, arbetsmarknaden och hur de presenteras i media, och dessa attityder finns 

kvar tack vare negativa stereotyper och fördomar som är grundade i offentlig medvetenhet59. 

 

6.1.1 Utbildning 
EU anser att romska barn och ungdomar som inte får ta del av någon typ av 

skolundervisning eller utbildning ska med hjälp av medlare, få stöd och hjälp med att ta del av 

den obligatoriska skolgången genom att uppmuntra föräldrarnas medverkande i barnens 

utbildning och se till så att det finns ett samarbete mellan familj, samhälle och skola. EU vill 

dessutom se en årlig statsbudget som gynnar romska studenter och ungefär 3000 platser för 

gymnasieutbildning, som bara är till för romska studenter och ytterligare 500 platser vid 

universitet. Många av de som lämnar skolan för tidigt är romer, detta märks tydligt av när bara 

ungefär 31 % av romska barn är på någon typ av dagverksamhet, detta är ett stort problem, 

speciellt i jämförelse med siffran för andra minoriteter i Rumänien ligger på omkring 75 %. 

Skolsegregation är en allvarlig form av diskriminering och som leder till ojämn åtkomst av 

kvalitetsutbildning. År 2007 förbjöd man skolsegregering i Rumänien som på något sätt gör det 

svårare för romska barn att ta del av den skolgång som de har rätt till. Enligt order från EU:s 

forsknings- och utbildningsminister ska fördelningen av romska elever utgöras i enlighet med 

den procentenhet av romerna i det samhället också utgöra den fysiska uppdelning av romska barn 

i grupper, klasser, skolor och andra anläggningar efter de procentenheterna60.  

I Rumänien har man enligt EU kommit en bit på vägen när det kommer till minskandet av 

diskriminering och social exkludering av romer då färre klagomål har skickats in till den 

58 Roma Inclusion Barometer 
59 Europeiska Kommissionen (2011) 
60 Rumänska Regeringen (2011) s. 6 
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Nationella Diskrimineringsnämnden och färre fall av skolsegregering har anmälts till MERYS, i 

jämförelse med tidigare år. Under denna period har många åtgärder haft en positiv inverkan på 

närvarandet av romska barn i skolan och kvaliteten på den utbildning som de får ta del av har 

också höjts och man har implementerat och fastställt de specifika platser på gymnasium och 

universitet som tidigare var lovat. Man har även skapat ett nätverk av skolinspektörer som har 

som uppgift att se till så att utbildningen verkligen hjälper romerna i skolan och att medlarna gör 

allt de kan för att hjälpa romerna i skolan. Det finns dessutom nu även språkträning och 

utbildning av de språk som romerna talar och en implementering i skolschemat av romska språk.  

 

6.1.2 Arbete 
 När det kommer till anställning inom arbetsmarknaden säger den Presidentiella 

Kommissionen att ungefär 53 % av romska män och ungefär 23 % av romska kvinnor har utfört 

arbete som de senare fått betalt för, men bara 36 % av romska män är anställda någonstans och 

bara 11 % av de romska kvinnorna i Rumänien har en status som kan liknas med “anställd” 

någonstans. Romerna i landet representerar den största delen av den fattiga befolkningen och 

enligt en undersökning av familjebudgetar utfärdat av MLFSP (Ministry of Labour, Family and 

Social Protection) så representerar romerna 20,6 % av de människor som befinner sig i extrem 

fattigdom. Information från MLFSP visar också att under perioden 2003-2009 har graden av 

absolut fattigdom sjunkit från 25,1 % till 4,4 %, dock har graden minskat ännu mer när man talar 

om människor som tillhör den romska minoriteten, där siffrorna har gått från 76,8 % till 25,4 

%61. I Rumänien vill man från regeringens sida fokusera på att öka anställningsgraden av 

människor som tillhör den romska minoriteten, ha program som utvecklar de 

entrepenörsfärdigheterna som många i den romska befolkningen besitter, öka nivån på de 

färdigheter som arbetsmarknaden söker och som romer kan bidra med till den rumänska men 

också europeiska gemensamma arbetsmarknaden.  

 

6.1.3 Hälsa 
 Mer än hälften av romerna i Rumänien har uppgett att deras hälsa inte är god och man 

vill från EU:s sida även här se medlare som kan medla så att romerna får tillgång till den vård 

som de behöver och har rätt till. Den rumänska regeringen försäkrar sig om att erbjuda dessa 

61Rumänska Regeringen (2011). s. 7 
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medlare, utan att den romska minoriteten behöver bekosta det själva. 450 hälsomedlare har sedan 

2011 varit aktivt involverade i att stötta romerna i deras tillgång till vård. På lokal nivå har 

initiativ och projekt startats för att kunna öka romernas tillgång till vård. Hälsomedlarna arbete i 

Rumänien har främst gått ut på att registrera denna process och den sociala samt medicinska 

assistansen som ges till medlemmar av den romska minoriteten, för att kunna förbättra deras 

välmående på bästa möjliga sätt. Under dessa år, har medlarna även hjälpt romerna med att få 

identifikationsdokument, sjukvårdsförsäkringar och upplyst mödrar om olika hälsorisker.  

 Den 20 oktober 2010 antogs Strasbourgdeklarationen62 av det Europeiska Rådet och 

Kommissionen, en deklaration som förklarar och sammanfattar romernas situation i EU på ett 

tydligt sätt, och som beskriver inom vilka områden som minoriteten behöver stöd och hur man 

ska främja mänskliga rättigheter genom att inkludera romerna med hjälp av demokratiska medel 

och en acceptans inför mångfaldhet. Genom denna deklaration har man utformat ett så kallat 

European Training Program for Roma Mediators, för att sammanslå med befintliga program och 

för att effektivisera användandet av resurser, kriterium och metodologi i de nätverk och den 

infrastruktur som finns på nationell nivå, i nära samarbete med lokala och nationella 

myndigheter63.  

 

6.1.4 Boende 
 Bristen på anständiga boenden med värme och vatten, dokument på ägande av fastighet 

och land leder till social exkludering, ett blockerande av social assistans, medicinsk assistans, 

utbildning och i princip alla medborgares rättigheter. Omkring 66 % av den romska minoriteten 

har någon typ av lagligt kontrakt som innefattar boende. 30 % har inget kontrakt alls på deras 

boende och ungefär 2,7 % lever i så kallade “provisoriska boenden”64.  

 Genom departementet för regional utveckling och turism och den rumänska regeringen 

har byggandet av hus till utsatta grupper och finansiellt stöd för lokala projekt och program som 

riktar sig till försäkra normala levnadsförhållanden i stads- och lantmiljöer, tagit sin början och 

det kapital som statsbudgeten avser gälla för detta arbete är godkänt enligt lagen och är i enlighet 

med den årliga statsbudgeten.  

 

62 Europarådet (2010) 
63 Rumänska Regeringen (2011) s. 8 
64 Ibid. s. 9 
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6.1.5 Kultur 
 Kulturpolicyer för minoriteter som inkluderar objektiv där användandet och bevarandet 

av minoriteters språk, utvecklandet av det etniska i skriven kultur och i media, bevarandet av 

materiellt arv (museum och etnografiska samlingar), samt bevarandet av romernas immateriella 

fädernearv (scenkonst, traditionellt hantverk, levande mänskliga skatter, högtider, festivaler). 

Både de kulturella policyerna för hela befolkningen och de specifika elementen för de etniska 

minoriteterna är baserade på ett antal principler såsom offentlig medverkan i kulturella 

aktiviteter, tanken om att alla ska ha lika tillgång till kultur och en förståelse för det faktum att 

kultursektorn har ekonomiska och sociala effekter som gynnar samhället, när programmen är 

framgångsrika. Med detta i åtanke bildades år 2003 The National Centre for Roma Culture, som 

lyder under kulturdepartementet, som har som främst uppgift att främja och bevara romsk 

kultur65.  

 

6.2 Sverige 

 

6.2.1 Sveriges Långsiktiga Strategi 
Sverige har till skillnad från Rumänien, en mer långsiktigt strategi, en strategi som 

skapades 2012 och som är tänkt att sträcka sig mellan åren 2012 och 2032, men där utvecklingen 

först och främst riktar sig till utvecklandet av inkluderingen av romerna i det svenska samhället 

åren 2012-2015, man vill rikta mycket fokus på utbildning och anställning. Denna 

tjugoårsstrategi är en del av den minoritetspolicystrategi (2008/09:158)66 och ska ses som ett 

stärkande av denna minoritetspolicy. Målgruppen för detta program riktar sig till de romer som 

lever i social och ekonomisk exkludering och som är utsatta för diskriminering. 

Implementeringen av strategin borde vara karakteriserad av en romsk deltagande och romska 

influenser, som fokuserar, förstärker och övervakar romers tillgång till mänskliga rättigheter på 

lokal, regional och nationell nivå. Det övergripande målet för tjugoårsstrategin är att en rom som 

fyllt 20 år 2032 ska ha samma möjligheter i livet som en icke-rom. Dessa rättigheter ska vara 

garanterade inom regelrätta strukturer och aktivitetsområden i samma utsträckning som det finns 

rättigheter för andra tjugoåringar som tillhör resten av befolkningen. Strategin är utformad med 

65 Chelcea, L. mfl. (2012) s. 6 
66 Från Erkännande Till Egenmakt (2008) 
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förslag från the Delegation for Roma Issues i sin rapport “Romska rättigheter - en strategi för 

romer i Sveriges” (SOU 2010:55)67, och är därför också baserade på ett antal rättigheter som är 

framsprungna ur internationella överenskommelser av mänskliga rättigheter, det vill säga rätten 

till utbildning, anställning, boende, bästa möjliga hälsa, social omvårdnad och säkerhet, språk, 

kultur och föreningsfrihet68.  
 

6.2.2 Minoritetspolicy 
I december 1999, beslutade Riksdagen, enligt lagförslaget angående “Nationella 

Minoriteter i Sverige”69, att landet bör ansluta sig till Europeiska Rådets Ramkonvention för 

Skyddandet av Nationella Minoriteter70. Genom detta anslutande blev det också klart att judar, 

samer, sverigefinnar och tornedalare bör bli erkända som nationella minoriteter i Sverige. Den 

svenska regeringen tror att det behövs många åtgärder för att förbättra romernas situation i landet 

och för att minska den inkomstklyftan som idag finns i jämförelse med majoritetsbefolkningen. 

Man ska enligt Delegationen för Romska Intressen bilda en försonings- och sanningskommission 

som ska analysera och dokumentera de övergrepp, försummelserna och diskriminering som 

romerna fått utstå i Sverige under 1900-talet. En av anledningar som gavs av delegationen är att 

gemene man bör bli informerad om romernas historia, speciellt i relation till Förintelsen och de 

övergrepp på romer i Sverige. För att kunna nå dessa mål, måste diskrimineringen analyserat och 

dokumenteras av dessa hundra år, och delegationen tror att en försoningsprocess genomförd av 

en kommission som arbetar för sanning och försoning är det enda sättet att fylla den 

förtroendeklyfta som finns i det svenska samhället från romernas sida och 

mainstreamsamhället71.  

 Majoriteten av anlitade statliga organen välkomnar departementets förslag. Många av 

dem tror att en granskning av det förflutna är väsentligt och nödvändigt för att kunna förstå den 

situation och de förhållanden som romerna lever under idag. Dock, har både Polisen och 

Justitiekanslern några organ tvivlat mycket på förslaget, eller förkastat det. Riksförbundet Romer 

67 Sandesjö & Pikkarainen (2011) Discrimination, paths of redress and how the law can improve the situation of 
Roma  
68 Reinfeldt (2011) Government Communication - A coordinated long-term strategy for Roma inclusion 2012-2032 
s. 1 
69 Govt. Bill (1998) 143, Report 1999/2000:KU6, Riksdag Communication 1999/2000:69 
70 SÖ 2000:2 
71 2011/12:56 
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i Europa anser att alla bör får reda på vad som faktiskt skett, hur man behandlat romerna i 

Sverige, historiskt sett, så att anledningen till exkluderingen inte faller på romerna själva72. 

Enligt många som deltog i mötena, torde en ursäkt från den svenska staten vara lämplig och ett 

betydelsefullt erkännande och gottgörande för romerna. Vissa medverkande hade dock 

invändningar mot användandet av termen “försoning” som används i sammanhanget, eftersom de 

kände att termen var orealistisk och det kan tolkas som att romerna är skyldiga för den 

behandling som de blivit lidit av. Många var skeptiska och kritiska till förslaget att bilda en 

kommission, och ett antal farhågor lyftes upp73.  

 Ökad kunskap var något som deltagarna på mötet ansåg vara nödvändigast på lång sikt, 

för att driva och synliggöra romska rättigheter ännu mer i framtiden. Delegationen pekade på 

arbetet med att dokumentera övergreppen ofta leder till att politiker ber om ursäkt. En 

kommission som arbetar för sanning och försoning har vanligtvis också ett uppdrag att föreslå 

hur offren ska bli kompenserade, som en hållpunkt för Regeringens position i frågan. 

Delegationen tror att någon form av kollektiv (men inte individuell) kompensering borde 

övervägas.  

En process som denna har i många andra länder delats in i tre delar, där den första delen 

handlar om att ta fram den historiska sanningen, den andra delen handlar om att skipa rättvisa 

och den tredje handlar om att kräva ut ansvar, genom rättsprocesser och statligt erkännande74. 

 

6.2.3 Sverige i EU 
Fonden för Mänskliga Rättigheter bjöd in Folkpartisten och integrationsministern Erik 

Ullenhag samt Hans Caldars, författare, artist och f.d. föreståndare för Romskt kulturcentrum till 

ett frukostseminarium på Sandvikens bibliotek för att diskutera EU:s ställning och ansvar inför 

den exkludering som romer lider av idag. Man diskuterade det faktum att Europarådet anser att 

det arbetet och den skillnaden som gjorts för romer i många EU-länder har gjort stor skillnad för 

de mänskliga rättigheterna, men Ullenhag hävdar att det finns mycket kvar att göra, och att 

många länder inte prioriterar frågor som involverar mänskliga rättigheter eller social exkludering 

överhuvudtaget. Ullenhag anser även att Sverige och framför allt EU bör se till 

72  Reinfeldt (2011) Government Communication - A coordinated long-term strategy for Roma inclusion 2012-2032 
s. 5 
73  Ibid. s. 6 
74  Ibid. s. 7 

 

                                                



31 

Köpenhamnskriterierna, tre kriterier, eller krav som möjliggör ett eventuellt medlemsskap i 

unionen, och då speciellt det politiska kriterium som kräver att medlemslandet som går med i den 

Europeiska Unionen värnar och respekterar de mänskliga rättigheterna. Han menar att kriteriet 

bör med tas i beaktande och fungera som en slags vägvisare. Ullenhag tycker även att ett 

sanktionssystem mellan alla medlemsländer skulle vara till hjälp när man ser till människor som 

behöver hjälp eller stöd, eller som står utanför samhället i någon mening. Ullenhag menar också 

att en fjärdedel av alla européer snart kommer att vara romer, och om man inte skapar ett system 

där en fjärdedel av befolkningen har problem med att komma in på arbetsmarknaden, kommer 

detta innebära stora ekonomiska problem för Sverige och inte minst för EU. Vi i Sverige och EU 

fokuserar för lite på romerna och deras röster blir lätt bortglömda och negligerade.  

Man tog även upp det faktum att Frankrike för några år sedan stämplade alla människor 

med romskt ursprung i landet som kriminella har satt sina spår. De ungefär 400 000 romerna som 

är bosatta i landet blir illa behandlade och diskrimineras i nästan alla delar av landet. Detta leder 

till att romska barn inte får chansen att gå i skolan och vuxna romer har i många delar av 

Frankrike förlorat den kommunala rösträtten. Under denna period krävde politiker i landet att 

rumänska poliser skulle komma till Paris och ta hand om sina romer, men detta var inte 

uppskattat hemma i Rumänien och någon som tog väldigt illa upp av detta franska förslag var 

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter 2006-2012, som 

arbetat med mänskliga rättigheter och inom andra områden där människor är utsatta under lång 

tid75.  

 

Kapitel 7. Implementeringsproblem 
 

B) Finns det några generella problem som kan uppstå i implementeringsprocessen? 

 

7.1 Problem i implementeringsprocess 
Tawhida Ahmed, lektor i Juridik vid University of Sheffield anser att det finns många 

brister i EU-lagstiftning som har en negativ inverkan på minoriteter. För det första hävdar han att 

EU inte har någon laglig definition på vad en minoritetsgrupp är för något i EU:s system, och för 

det andra finns det heller ingen lagligt bindande lista på erkända minoritetsgrupper. Enligt 

75 Axelsson, Isabella “Romernas Situation i Sverige och Europa”  
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Ahmed har EU inter heller någon laglig grund för att kontrollera så att medlemsstaterna ens kan 

erkänna grupper som just minoriteter i deras stat. Även om EU policyer kan uppmuntra sina 

medlemsstater att ge romska minoritetsgrupper en status i samhället, kan EU aldrig utöva någon 

laglig press på stater att göra detta. Vart romer får en status i en samhällsnivå, eller på en 

internationell nivå, beror tillgången till lagliga EU-rättigheter inte på det faktum att de just är en 

minoritet, utan på karaktären i deras status inom EU-lagstiftning. Inom EU-lagstiftning kan 

romerna falla under många olika statusar, och rätten att tillhöra dessa statusar varierar väldigt, 

och det är därför viktigt, enligt Ahmed, att diskutera inverkan av EU-lagstiftning på 

minoritetsrättigheter. En rom kan antingen vara bosatt i sin hemstat inom EU, eller så kan hen ha 

kommit från en EU-stat och bosatt sig i en annan, en så kallad “värdstat”, det vill säga, romer 

kan bli behandlade olika beroende på om de befinner sig i den staten som de är födda i eller har 

bott i under en lång period, eller om de flyttat till en annan EU-stat76.  

EU lagstiftningen ska skydda och respektera romernas rätt att leva i frihet från ras- eller 

etnisk diskriminering, och ska bli skyddade enligt artikel 13 och EU:s Rasdirektiv. Ahmed menar 

att det finns många länder som har formella lagar som ska skydda romerna, men att de inte 

hänvisas till i det verkliga livet77. De rättsliga system som arbetar med kriminalitet i 

medlemsstaterna försummar brott gentemot romer, genom att inte utreda fall av rasism och motiv 

till rasistiska motiveringar som är direkt riktad mot den romska befolkningen eller en individ.  

Morag Goodwin, fackultetsmedlem vid Tilburg University och forskare av internationell 

lag, kopplar ihop diskriminering och socio-ekonomisk orättvisa och hävdar att de har en 

systematisk relation, inom vilket de reflekterar och bevarar de förgångna och nutida mönstren av 

varandra. Hon menar att anti-diskrimineringslagarna spelar en viktig roll i struktureringen av  ett 

samhälle som inriktar sig på fördelningen av fördelar och bördorna av ett gemensamt liv 

tillsammans i samhället78.  

Guido Schwellnus säger i sitt kapitel i boken The Europeanization of Central and 

Eastern Europe, att intentionen hos Köpenhamnskriteriumet för medlemsskapet av östeuropeiska 

länder var som tidigare nämnt baserat på grunder av skydd och respekt av minoriteter. Dock 

anser han att syftet med minoritetsskyddet består tämligen bestritt på internationell nivå, inte 

enbart mellan anhängare och motvilliga stater, utan också gällande de koncept som måste 

76 Ahmed, Tahwida (2011) s. 180 
77 Ibid. s. 183 
78 Goodwin (2009) s. 146 
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appliceras för att kunna garantera detta skydd79.  

 Lars Lindgren och Heidi Pikkarainen, experter på frågor som rör Ombudsmannen för  

frågor Etnisk Diskriminering i Sverige diskuterar i sin rapport “Discrimination against Roma in 

the Swedish Social System”, att under tidigare år den svenska regeringen tagit emot klagomål 

gällande diskriminering från myndigheters sida gällande romska barn som blir omhändertagna av 

socialtjänsten och det faktum att många romska barn skickas till fosterhem där man saknar 

medvetenhet av det romska språket eller den romska kulturen. Diskrimineringsombudsmannen 

har inte fått många klagomål av diskriminering från just romer, detta tror Lindgren och 

Pikkarainen kan bero på en avsaknad av medvetenhet av de existerande skydd eller en avsaknad 

av förtroende för myndigheter. Många romer upplever också diskriminering som något 

vardagligt och stötande beteende kan passera utan någon rapport. Det årliga antalet klagomål 

som rör diskriminering av romer ligger på runt 30 till 40, och bara sju av dessa har tagits till 

domstol, ännu ett bevis på att romerna i Sverige inte blir behandlade på allvar eller placeras i 

marginalen per automatik80.  

 Det pågår livliga diskussioner inom EU om vems ansvar det är att ta hand om “sina” 

nationella romer som i och med den fria rörligheten inom unionen inte är så nationella, vilket har 

lett till att det inte längre handlar om vems ansvar är det att hjälpa de romer som är 

marginaliserade och diskriminerade i respektive land, utan istället handlar det om ett europeiskt 

problem som måste lösas genom att länderna samarbetar och underlättar för romerna att själva 

avgöra vilket land de vill kalla för hem81. 

 
 

Kapitel 8. Slutdiskussion 

  

Den här uppsatsen diskuterar hur EU genomför sin politik kring minoritetsskydd. Det 

uttryckliga syftet är att undersöka och förklara hur EU:s minoritetsskydd implementeras i 

Sverige och Rumänien när det gäller den romska minoriteten. Forskningsfrågorna behandlade 

hur implementeringen av minoritetsskydd implementeras i de båda kontexterna och vilka 

problem som finns i implementeringen. Dessutom undersöktes vilka skillnader som finns i 

79 Schimmelfennig (2005) s. 51 
80 Roma Rights Quarterly (2007) nummer 4, s. 23-4 
81 Sergio Carrera (2013) s. 18 
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implementeringen och varför. Jag har genom att analysera EU-policyer och strategier, samt de 

nationella regeringarnas målsättningar försökt skapa en bild av hur arbetet utformas, hur det i 

praktiken tar form och vilka problem som kan tänkas finnas.  

 EU-ramen med de nationella strategier för integrering av romerna i EU är ett projekt som 

precis tagit sin början och som nationerna i EU har fått ta till sig har tydligt och klart inte lyckats 

fullt ut. Diskrimineringen av romerna i Sverige och Rumänien är både tydlig och synlig, 

samtidigt som den är ineffektiv och svårtolkad. Sverige har som största utmaning att se till så att 

de romer som blivit diskriminerade för upprättelse, både socialt och juridiskt sett. Rumänien 

lider av ett annat problem, där är mer än hälften av romerna kriminella och behöver i stor grad 

hjälp med att skaffa boende, jobb, utbildning och vård.  

Implementeringen av minoritetsskyddet bör revideras för att bättre och mer effektivt 

bemöta de utmaningar som Rumänien har med den sociala exkludering som romer lever i och 

drabbas av. Det är något som saknas, så som läget ser ut idag så är det en väldig distans mellan 

de som skapar policys och de som faktiskt ska implementera policyerna i praktiken, samt de 

romer som drabbas eller gynnas av dem. Det finns en avsaknad av medel för att förverkliga 

målen med de nuvarande policyerna. Sverige, Rumänien och EU vill gärna se förändringar och 

framför allt förbättringar på området men de åtgärdsprogram som finns är inte tillräckligt 

effektiva och de resulterar inte i att romer i Sverige och Rumänien får mer plats i samhället, 

framstegen på lokal nivå är ytterst få, det formella pappersarbetet har tagit för stor plats.  

 EU har gått från att skapa institutionella arrangemang och sedan förbisett alldeles för 

mycket av hur diskrimineringen påverkar romerna och det har bland annat resulterat i att man 

inte från svenskt lyckats uppnå de mål man satt upp för att förbättra behandlingen av romska 

domar i Svensk domstol. EU har många policyer och många som arbetar med anti-diskriminering 

i båda länderna, och det verkar som om många av de faktiskt ger resultat i verkligheten. Bara det 

faktum att 90 % av de hemlösa romerna i Stockholms stad visar på vilken hopflätad och ofrivillig 

kontakt Sverige och Rumänien har, och att de romer som lever i båda länderna står inför ett 

ansvarstagande och för att visa att de nuvarande  

Detta beteende som rättsväsendet i Sverige har visat upp under 500 år, har enligt svenska 

politikers mått förbättrats genom åren. Men de flesta romer som lever i Sverige har inte upplevt 

samma lyckade framgång. Det som må ha ersatt den äldre formen av diskriminering, där man 

fysiskt och med järnhand föste bort romerna ur byar och städer, har idag ersatts med en subtil 
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diskriminering som i värsta fall försöker rättfärdigas och förklaras med lagen som stöttepelare. 

Silvermans teori om att diskriminering i de flesta fall handlar om olikt tänkande bland 

individider eller grupper än egenskaper och vetskap om härkomsten av en individ eller grupp 

härkomst. Det kan vara så att på grund av det faktum att romerna har befunnit sig i marginalen i 

de flesta samhällen i Europa, så har de också “verkat vara” så annorlunda och utmärkande, i 

jämförelse med majoritetssamhället det vill säga, och eftersom de levt i utanförskap, kan det vara 

en möjlig förklaring till varför det tar så lång tid för majoritetssamhället att erkänna dem som 

jämlikar. Måhända kan det vara så att romerna själva inte anser att de ska ta så stor plats i det 

svenska, eller rumänska samhället, men de rättigheter som varje mänsklig individ har rätt till, då 

handlar det istället om en okunskap från romernas sida, de vet inte vilka rättigheter de har som 

medborgare i ett samhälle. För EU är det en självklar och universell rättighet att inte bli 

särbehandlad på grund av sin sexuella läggning eller sin livsåskådning, då borde det inte vara 

mer än rätt att ursprung, kultur och traditioner inte heller har någon påverkan på varken ens 

chans till arbete, utbildning, vård eller bostad. Måhända kan det vara så att det även finns 

informella hinder, såsom påverkan av den lokala kulturen. De som ska tillämpa policyn har ingen 

kunskap om exakt hur de ska eller kan gå tillväga, i många fall vet de inte fullt hur policyn ska 

implementeras. Men i de flesta fall verkar det snarare vara så att de direktiv som kommer från 

EU:s institutioner är alldeles för komplexa och svåra att förstå fullt ut. Missförstånd på grund av 

bristande kommunikation är mer vanligt än många kan tro. Anledningen till detta beror 

förmodligen på att de stater som tar emot direktiven väljer att tolkar dem på ett sätt som gör det 

så enkelt för den att appliceras på de redan existerande rutinerna i den staten82. Det som gör det 

svårt för länder inom EU kan ligga i att det inte finns tillräckligt med resurser för att kunna 

genomföra de projekt eller mål som man satt upp på högre EU-nivå och således inte fyller upp 

kraven på nationell nivå.  

Många länder i EU beskyller Rumänien för att inte kunna ta hand om sina egna 

“problem”, däribland Frankrike, där den franska regeringen anser sig oförmögna att ta hand om 

de romer som befinner sig i landet och som främst kommit från Rumänien. Implementeringen av 

EU:s policyer har helt klart en lång väg kvar när det kommer till att verkligen se till så att varje 

land värnar om sin romska befolkning. EU vill se förändringar, men det saknas en stark kraft och 

ännu tydligare direktiv, eller åtgärder som verkligen fungerar och som är knuten till romerna på 

82 Löfgren s. 5 (2012) 
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en lokal nivå. Romer har befunnit sig i Europa sedan lång tid tillbaka och det är inte förrän man 

inom unionen har märkt att det finns allvarliga framtida arbetsmarknadsrelaterade problem som 

romerna har börjat ses som människor som kan bidra till mycket, vare sig det gäller arbetskraft 

eller bidra till det redan mångkulturella EU. Många av de åtgärder som har “lyckats” enligt EU 

själva är bekämpningen av kriminella romer, och eftersom det är just den formen av information 

vi får ta del av i media blir det också det vi kan förhålla oss till. Trots att antalet människor som 

arbetar för att underlätta kommunikationen mellan stat och rom i Sverige och Rumänien ökat de 

senaste åren och trots att det finns mycket som tyder på att det går framåt inom många områden, 

finns det synbarligen plats för förändring, och det är först när EU reviderar sina policys och 

kanaliserar sin energi och sitt fokus på vad som kan göras för romerna på lokal nivå som de stora 

förändringarna kommer. Båda länderna har problem med att bekämpa de fördomar som finns om 

romer och detta resulterar i en negativ spiral där EU med sina policys inte har möjlighet att 

påverka detta i nuläget. EU:s rykte i världen står på spel, och som en värnare av fred och 

mänskliga rättigheter är det viktigare att de seglivade förhandlingarna och krångliga processerna 

skärps, effektiviseras och påskyndas, för EU:s skull, men framför allt för romerna, som 

medborgare i unionen.  

Fortsatt forskning kring ämnet är enligt mig är väl behövt, då diskussionen om romernas 

integrering i EU:s medlemsländer kommer att vara på dagordningen ett tag framöver och hur EU 

lyckas med att skydda den stora romska minoriteten är något som fortsättningsvis bör vara under 

analys. Genom att ha belyst hur arbetet med att skydda den romska minoriteteten fortgår i två 

socioekonomiskt olika länder inom unionen är det tydligt att det behövs mer fokus på problem 

som detta. Sverige har som mål att en rom som fyller 20 år tidigast 2032 ska ha samma 

rättigheter och möjligheter i livet som en icke-rom. Det är en inkluderande och tolerant tanke 

men i den takt som implementeringen av de nuvarande policyerna går så finns det mycket som 

tyder på att EU inte kommer att uppfylla de löftena.   
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