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Pressemeddelelse
Luxembourg, den 28. juni 2016

Integration af romaerne: Der er gjort betydelige fremskridt, men
der er stadig hindringer og dilemmaer, siger EU-revisorerne
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret har EU's politiske initiativer og de EUfinansierede projekter til integration af romaerne sikret betydelige fremskridt, men der er
stadig hindringer og dilemmaer, der forhindrer, at midlerne får den størst mulige effekt.
Navnlig en mangel på passende data, herunder data om etnicitet, har ifølge revisorerne
hæmmet fremskridtene.
Revisorerne vurderede, om EU's politiske initiativer og finansielle støtte havde bidraget effektivt til
integration af romaerne i de sidste ti år. De besøgte fire medlemsstater: Bulgarien, Spanien, Ungarn og
Rumænien.
"På nuværende tidspunkt ved vi faktisk ikke, hvor godt romaerne bliver integreret, for vi har ingen solide
data. Vi ved ikke engang, hvor mange romaer der er. Etnicitet er selvfølgelig et følsomt emne, men hvis
dette problem ikke bliver løst, vil det besværliggøre politikudformningen helt frem til 2020," siger Henri
Grethen, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen.
Revisorerne konstaterede, at Kommissionen havde gjort betydelige fremskridt med hensyn til at udforme
EU's politiske initiativer vedrørende romaernes integration, og at alle de besøgte medlemsstater i 2012
havde udviklet en national strategi for romaernes integration. Men dette var sket for sent til at få effekt på
programmerne og projekterne for 2007-2013, og der var stadig en række mangler. For det første angav
strategierne ikke, hvor mange midler der var brug for, og hvor mange der var til rådighed. For det andet var
der ikke fokus nok på bekæmpelse af forskelsbehandling, navnlig sigøjnerhad. For det tredje var der ikke
altid taget hensyn til behovet for at sikre aktiv deltagelse fra repræsentanter for romaerne. Og endelig var
de nationale romakontaktpunkter, der har til opgave at koordinere udviklingen og gennemførelsen af de
nationale strategier, somme tider blevet undermineret af et mismatch mellem ressourcer og ansvar.
Revisorerne konstaterede en række forbedringer med hensyn til perioden 2014-2020, f.eks. er integration
af romaerne udtrykkeligt omtalt i lovgivningen om de europæiske struktur- og investeringsfonde, og der er
blevet indført en specifik finansieringsprioritet vedrørende romaintegration. Medlemsstater, der i
forbindelse med det europæiske semester har modtaget landespecifikke henstillinger vedrørende
integration af romaer, er forpligtede til at afsætte EU-midler til at fremme integrationen. Revisorerne
påpeger imidlertid, at både Kommissionen og medlemsstaterne bør gøre en yderligere indsats for at sikre,
at disse ændringer fører til gennemførelse af EU-finansierede projekter, der i højere grad bidrager til
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning.
Beretningen i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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praktisk integration af romaer.
De fleste af de undersøgte projekter havde opfyldt deres generelle integrationsmål, men ofte var målene
ikke specifikt romarelaterede. De projekter, der var blevet udvalgt og gennemført i overensstemmelse med
Rådets kriterier for bedste praksis, havde større sandsynlighed for at være effektive.
Revisorerne fremsætter en række anbefalinger til medlemsstaterne og Europa-Kommissionen.
Medlemsstaterne bør gøre følgende:
•

I forbindelse med revision af deres nationale strategier for romaernes integration bør de:
o
angive, hvor meget det vil koste at gennemføre de foranstaltninger til integration af
romaerne, der foreslås i deres respektive strategier
o
fastsætte indikatorer og målværdier vedrørende bekæmpelse af forskelsbehandling eller,
nærmere bestemt, sigøjnerhad
o
sikre, at romarepræsentanter bliver hørt og inddraget i planlægningen af
integrationsforanstaltninger
o

•

nærmere definere de nationale romakontaktpunkters rolle.

I forbindelse med gennemførelsen af deres operationelle programmer bør de:
o
i forslag og projektudvælgelser anvende kriterierne for bedste praksis vedrørende
romaernes integration
o
supplere de aktuelle output- og resultatindikatorer med romaspecifikke indikatorer, hvor
det er relevant.

•
De bør også overveje en fælles indsats for at skabe juridisk sikkerhed med hensyn til anvendelse af
ESF-midler til social inklusion, uanset om der er en forbindelse til beskæftigelse.
Kommissionen bør:
•
sikre, at de foranstaltninger, der gennemføres under ESI-fondene, er af inklusiv karakter og
indeholder bestemmelser, der tager sigte på at bekæmpe segregation
•

gøre fuld brug af oplysningerne i medlemsstaternes rapporter om foranstaltninger til effektiv
integration af romaerne

•

sikre, at de nationale strategiers mål for romaernes integration afspejles i ESI-fondenes ramme

•
overveje lovgivningstiltag for at sikre, at der fra 2020 ved fordelingen af midler mellem
medlemsstaterne tages hensyn til indikatorer vedrørende social inklusion
•

samarbejde med medlemsstaterne om en fælles metodologi vedrørende data om etnicitet med
henblik på overvågning af romaernes sociale inklusion

•
Kommissionen bør opfordre alle medlemsstaterne til på omfattende vis at indsamle statistiske
data om etnicitet inden for de næste to år.
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Bemærkninger til redaktører
Romafolket er efterkommere af grupper, der forlod det indiske subkontinent for ca. 1 000 år siden og i det
14. århundrede begyndte at ankomme til de områder, der i dag udgør Den Europæiske Union. Betegnelsen
"roma" bruges om forskellige grupper, som har bestemte kulturelle træk til fælles og alle har været udsat
for vedvarende marginalisering i europæiske samfund. I dag er romabefolkningen det største etniske
mindretal i Europa. Skønnene vedrørende dens størrelse varierer meget, men ligger mellem 10 og
12 millioner mennesker. Af disse bor ca. 6,2 millioner i EU, de fleste i de central- og østeuropæiske
medlemsstater. Langt de fleste romaer i Europa (80-85 %) har i dag en fastboende livsstil. I de
medlemsstater, der har den højeste koncentration af romaer, er mellem 15 og 20 % af skoleeleverne og de
nytilkomne på arbejdsmarkedet romaer.
Hovedparten af EU's finansielle støtte til social inklusion ydes gennem Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond. Det er ikke specifikt registreret, hvor meget der bruges på
romaernes inklusion, men det fremgår af medlemsstaternes planlægningsdokumenter, at der er blevet
øremærket ca. 1,5 milliarder euro til integration af marginaliserede samfund såsom romaerne i perioden
2014-2020.
Særberetning nr. 14/2016, som har titlen "EU’s politiske initiativer og finansielle støtte til integration af
romaerne: Der er gjort betydelige fremskridt i de sidste ti år, men der er brug for en yderligere praktisk
indsats", foreligger for øjeblikket på engelsk, fransk, tysk, bulgarsk, ungarsk, rumænsk og spansk. De øvrige
sprogudgaver vil snart følge efter.
Et videointerview på engelsk, fransk og tysk (i TV-kvalitet) med Henri Grethen om beretningens
hovedbudskaber kan ses på vores You Tube-kanal (EUauditorECA) via følgende link:

https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA/videos
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