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ROMER

• Stor minoritet. Inte en homogen grupp spridda i hela landet. Många är
helt integrerade. Negativt stigma innebär att många inte uppger sin
etnicitet.
• Historia – slaveri, förintelsen
• Större andel romer lever i fattigdom än majoritetsbefolkningen.
• Omfattande fördomar om romer inom samhällets alla skikt. Många
romer upplever sig vara diskriminerade, få anmäler övergrepp.

POLITIK

•

Nato 2004 och EU 2007 (CVM-mekanism)

•

EU-ordförande våren 2019

•

Liberal president sedan hösten 2014,
socialdemokratiskt ledd regering efter val i
december 2016.

•

Turbulent politik, täta ministerbyten

•

Inget populistiskt parti i parlamentet

Ekonomi
• Hög tillväxt, utbredd fattigdom som minskar
• EU-fonder 31 miljarder Euro 2014-2020 varav 4,7 miljarder i
socialfonder. Absorption närmare 90 procent förra sjuårsperioden.
• Korruptionsbekämpningen positiv men ännu inte uthållig, ständigt
under attack av politikerna.
• Lågt löneläge. Minimilönen uppgår till ca 3000 SEK/mån.
Medellönen 4300 SEK. Lågt kostnadsläge.
• Hög arbetsmigration av både låg- och högutbildade till EU-länder,
3-4 miljoner sedan 1990-talet. Rumänska romer i migrerar i samma
utsträckning som övrig befolkning. Låg intern migration särkilt
bland romer.
• Rumänska arbetsgivare har svårt att rekrytera personal.
• Rumänien är bland de största ursprungsländerna inom EU för
människohandel för prostitution, tvångsarbete och tiggeri.

Levnadsförhållanden för utsatta
romer
• Utbildning många
fullgör inte skolgången
• Sämre hälsa, ofta
kopplat till dåligt
boende.
• Högt barnbidrag men
låga socialbidrag

Integrering av romer
strategier finns - utmaning i genomförande
• Policy: nationella strategier: fattigdomsbekämpning, barns
rättigheter, inkludering av romer.
• Central nivå: Ministeriet för Regional utveckling och EU-fonder
inkluderar Nationell kontaktpunkt för Roma strategin. Nationell
Roma-myndighet
• Lokal nivå: Roma mediators hälsa/utbildning
• Utmaningar: Täta regeringsbyten, låg politisk romsk
representation, relativt svagt civilsamhälle (särskilt på lokal nivå)
politisk viljan förändra varierar och mycket utbredda fördomar
mot romer

SSvenskt/rumänskt samarbete
•
•
•

Den svensk – rumänska deklarationen mellan socialdepartementen från juni
2015 - bra grund för samarbete på olika nivåer.
Många svenska NGOs verksamma i Rumänien sedan 1990-talet de flesta har
rumänska partnerorganisationer.
Utökat samarbete på kommunal nivå möjlig. Flera svenska kommuner har
besökt ursprungskommuner i Rumänien, bl.a. för diskussioner om stöd på
plats eller besöksutbyte.
Church of Sweden
Swedish Red Cross
Fundatia Humanitaria Pacea Red Cross Romania
Agentia Impreuna Läkarmissionen
Erikshjälpen
Life & Light Foundation
FCE, Marghita
SOS Barnbyar
Fundatia Teknia, Alesd
SOS-satelecopiilor Prison Fellowship, Cluj
NetWorks,
Siria/Arad
Star of Hope
Valoare Plus ISPMN, Cluj
Kenosis
Hjärta till Hjärta
FDES
Sambody Care
Östhjälpen, Partille Save the Children
Inema catre Inema
Hoppets Stjärna
Salvati Copiii

SAM Hjälp

Bräcke Diakoni

Ökad samverkan
• God rumänsk kompetens och erfarenhet – många
bra romska NGOs och aktivister kan bistå vid
stödåtgärder både i Sverige och Rumänien.
• ROMACT, Roma Sounding Board
• Kombinera samarbete kommunerna och civila
samhället för större genomslag
• Stöd utifrån viktigt för trycka på för positiv
utveckling – större fokus på landet vid kommande
EU ordförandeskap

INFORMATION
För mer information om Rumänien och romer finns viss fakta och hänvisningar till
studier på ambassadens hemsida www.swedenabroad.com/bukarest
UD:s MR-rapport för Rumänien (2016) finns på regeringens hemsida
www.regeringen.se
Besök gärna ambassaden! Kontakta oss på ambassaden.bukarest@gov.se

