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Abstract  

 

The purpose of this essay is to do a case specific examination of the EU level implementation of the 

integration of Romanian Roma. 

The essay is divided into two parts. The first part of the essay constitutes a description of relevant 

European Union policy instruments and the current ambition to integrate the Romanian Roma. The 

second part of the essay is a qualitative text analysis based on debate articles published in the 

Swedish daily newspaper Dagens Nyheter. The articles are systematically categorized by different 

themes in order to try to analyze the reasoning and argumentation in this area. The aim of the 

qualitative analysis is to find the core of the debate and then try to compare it with the EU’s 

ambitions to integrate Romanian Roma. 

 

The essay concludes that there are problematic aspects to the implementation of Romanian Roma 

integration. This essay shows one of these problematic aspects. It is a complicated problem without 

a single, given solution. Rather, there are a number of factors that contributes to the problem. The 

essay also offers some new facts that can constitute a basis for further research.  
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1. Inledning 

 

Under de senaste fem åren har media allt mer uppmärksammat problemet med tiggare på våra gator. 

De flesta av oss möts varje dag av människor som sitter utanför mataffärer, restauranger och 

butiker. Människor som tigger för att klara av dagen. Att det för dessa människor visat sig vara mer 

lönsamt att sitta utanför en mataffär med en pappersmugg och tigga talar för hur stort problemet är. 

Att tjugo kronor i en pappersmugg kan göra så pass stor skillnad att det är värt att lämna sin familj 

för att sitta utomhus en vinter och tigga, talar även det för problematiken. Att människor idag lever 

under sådana förhållanden i Europa är inte längre sällsynt. Fattigdomen har nu även nått oss i 

norden. De flesta av oss ser problemet varje dag. Problemet har kommit hit, till Sverige, och det är i 

största utsträckning rumänska romer vi ser. 

 

I Europa finns det idag omkring 10-12 miljoner romer vilket är Europas största etniska 

minoritetsgrupp. Romerna har genom århundraden präglats av diskriminering och utanförskap 

vilket även pågår idag. Från EU:s sida har det länge talats om att romerna måste integreras bättre 

och att detta problem är hela Europeiska Unionens ansvar. År 2011 uppmanades därför alla 

medlemsstater att ta fram nationella strategier, med konkreta förslag på åtgärder för att integrera 

romer, (EU-kommissionen, 2014). Men att försöka påverka medlemsländerna i riktning efter EU:s 

politik är något som inte alltid varit så lätt. Det talas ibland om att EU lider av en 

samtyckesproblematik. Att det finns ett generellt problem vad gäller implementering.  

 

Utöver EU:s uppmärksammande av tiggande romer har även svensk dagstidning varit aktiva att 

rapportera om problemet. Vi kan dagligen läsa nyhetsreportage, debattartiklar och insändare om 

problemet. Åsikterna är många och ofta skiljer de sig åt bland artikelförfattarna. Det talas ofta om 

vem som står ansvarig för problemet och Rumänien nämns ofta som den stora boven i dramat. Hur 

media väljer att uppmärksamma problemet bidar även till samhällsdebatten, genom detta vi kan se 

den viktiga roll media spelar i samhället.  

 

Denna undersökning visar endast ett fall av implementeringens problematik där jag kommer studera 

Rumänska romer, EU:s styrmedel och hur debatten sett ut på Dagens Nyheter. Jag vill genom detta 

lyfta frågan om integrering av rumänska romer för att därav lyfta den samhällsproblematik vi står 

inför. 
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1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur EU:s ambitioner ser ut gällande de styrmedel som 

används för att integrera rumänska romer men också att beskriva hur debatten sett ut i svensk 

dagstidning. Studiens syfte är alltså två, dels att ta reda på vilka styrmedel och instrument som 

används för att integrera romer, dels att undersöka hur debatten i Dagens Nyheter sett ut. 

 

Frågeställningar: 

- Vilka styrmedel finns inom EU? 

- Vilka styrmedel har använts gentemot Rumänien i frågan gällande integrering av romer? 

- Hur har debatten sett ut i Dagens Nyheter? 

 

1.2. Disposition 

Då uppsatsen har två delar som sedan kommer att sammanfogas i slutet av undersökningen kommer 

upplägget se ut på följande sätt; till att börja med kommer en presentation av problematiken med 

implementering att presenteras, en översikt över tidigare forskning och eventuella åtgärder för 

problemet. Därefter kommer EU och dess policyprocess samt dess styrformer att presenteras för att 

vi ska få en tydlig bild av vad EU gör och kan göra i frågan om romernas integrering. I anslutning 

till uppsatsens andra del, debatten i Dagens Nyheter, kommer en metoddel samt en materialdel att 

presenteras. Detta föra att underlätta för läsaren då mycket av informationen i metodavsnittet är 

direkt kopplat till den andra delen av uppsatsen. Avslutningsvis presenteras en slutsats och 

diskussion i ämnet.   
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2. Implementeringens problematik 

 

Till skillnad från en EU-förordning gäller inte EU-direktiv som nationell lag utan ska istället 

omvandlas till nationell lagstiftning. Varje medlemsland bestämmer själv hur direktiven ska 

införlivas i lagstiftningen, (EU-upplysningen, 2014). Detta ger då varje land handlingsutrymme att 

själv sätta upp mål för att nå direktiven som angivits. EU-kommissionen har i uppgift att se till att 

direktiven efterföljs av medlemsländerna, (EU-upplysningen, 2014).  

 

Det finns en rad forskare som diskuterat den problematik som kan uppkomma vid implementering 

av EU-direktiv. Forskarna tar upp olika fenomen som kan vara orsaken till problemet men även 

vilka lösningar som kan tänkas vara effektiva.  

 

2.1. Bristande efterlevnad 

En ofta återkommande diskussion gällande implementering brukar handla om hur pass bra 

medlemsländerna efterlever direktiv från EU. Lider EU av en samtyckesproblematik då många 

medlemsstater inte efterlever de direktiv som EU sätter upp?  

Sedan 1978 har EU-kommissionen öppnat upp mer än 15 700 stycken rättegångar mot 

medlemsstater som ej uppfyllt kraven om direktiv, (Börzel 2011, s.803). Vanligtvis brukar en 

medlemsstat få två år på sig att införliva ett direktiv, men tyvärr sker inte alltid implementering 

inom denna tidsperiod.  

 

I uppsatsens första del används ”non-compliance” som en övergripande kategori för 

implementeringens problematik varav det finns fyra underkategorier:  

- När viljan saknas 

- När kapaciteten saknas 

- En EU-kritisk inställning 

- Förutsättningar för implementering,  

 

Dessa fyra rubriker och ”non-compliance” tar alla upp faktorer som påverkar efterlevnaden av 

EU direktiv. 

 

 

 



 

 

4 

2.2. ”Non-compliance” 

För att komma ifrån problemet med implementeringsunderskott och bristande efterlevnad finns det 

två begrepp, ”enforcement” och ”management”, som i kombination kan vara effektiva att använda.  

Varför en kombination av ”enforcement” och ”management” skulle vara bra mot non-compliance 

beror på att de båda bidrar med mekanismer som visat sig, i samarbete med varandra, leda till goda 

resultat gällande beslutsfattning. Exempelvis där politiska system kompletterats med delar av 

”enforcement” mekanismer har resultatet lett till en ökad effektivitet, och tidigare redan använda 

metoder har stärkts. Detta skulle över tid ge EU ett bättre sätt att handskas med den bristande 

efterlevnaden. Enforcement kan förklaras som en tvingande övervakning vilket inkluderar 

sanktioner medan management står för en mer problemlösande inriktning där kapacitetsbygge står i 

centrum, (Tallberg 2002a, s.632). 

 

Då problematiken med implementering ofta tenderar att bygga på flera olika faktorer kommer de 

nästkommande fyra rubrikerna att lyfta fram olika typer av faktorer som kan påverka efterlevnaden 

av EU direktiv. 

 

2.3. När viljan saknas 

Viljan att genomföra något kan bygga på ett lands egna intressen. Medlemsstater som inte håller 

med om ett direktiv från EU är ofta mindre villiga att genomföra det. Olika mekanismer påverkar 

alltså huruvida ett land väljer att följa direktiv eller inte. Denna hypotes, viljans påverkan, bygger 

på att faktorer så som att handlingsutrymme kan vara en viktig variabel för att kunna mäta huruvida 

en stat väljer att följa direktiv. Medlemsländer som enligt denna hypotes löper större risk att avvika 

har visat sig vara mindre benägna att bryta direktiv om direktivet i sig leder till ökat 

handlingsutrymme, (Thomson et al., 2007, s.691). Andra faktorer som har med vilja att göra, till 

exempel ett lands värderingar, påverkar även det medlemsstatens efterlevnad, (Jonas Tallberg 

2002b, s.56).  

  

2.4. När kapaciteten saknas 

Kapacitet kan mätas på olika sätt, det kan till exempel handla om ekonomisk kapacitet eller politisk 

kapacitet. För att kunna införliva ett direktiv krävs det att medlemslandet har en viss kapacitet, både 

vad gäller ekonomi och politik. Ett ofta förekommande fenomen är att en medlemsstat är fullt villig 

att införliva ett direktiv men att kapaciteten för att genomföra det saknas. Kapaciteten kan därför 

vara en förklaring till varför EU direktiv inte införlivas korrekt eller i tid, (Jonas Tallberg 2002b, 

s.57).  
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EU:s direktiv är utformade på så sätt att det är upp till varje medlemsstat att själv bestämma hur 

direktivet ska införlivas i den nationella lagstiftning, (Jonas Tallberg 2002b, s.57). Varje land ställs 

då inför ett tolkningsdilemma. Hur ska landet gå tillväga och vilken kapacitet krävs för att göra 

detta, (Falkner et al. 2004, s.17). Tolkningen påverkas av hur landet ser ut men också av kapaciteten 

landet besitter, till exempel huruvida landets administration och förvaltning fungerar kan påverka 

implementering och efterlevnad, (Tallberg 2002b, s.57). Även den politiska kapaciteten kan 

påverkas av medlemsstatens relation till EU, hur landets redan existerande institutionella politik 

samspelar med EU:s politik, (Mastenbroek, 2006, s. 1108-1109). Kriterierna för ett EU-

medlemskap kan också räknas till kapacitets-begreppet. Att ha kapacitet att kunna uppfylla 

Köpenhamnskriterierna, de politiska-, ekonomiska- och administrativa kriterierna, (EU-

upplysningen, 2014). 

 

2.5. En EU-kritisk inställning 

Om en EU-kritisk inställning påverkar implementeringens effekt finns det delade meningar om 

enligt tidigare forskning. Det finns forskning som visar att en negativ inställning till EU kan 

påverka implementeringen negativt. Här spelar den allmänna opinionens åsikt en viktig roll. Skulle 

opinionen vara emot ett förslag är risken stor att medlemslandet inte genomför direktivet, (Mbayes 

2001, s.265). Dock visar annan forskning på att två länder, Danmark och Nederländerna, är tydliga 

exempel på länder där det finns en utbredd kritisk inställning till EU, men att det inom båda dessa 

länder sker en hög implementering. Snarare ett överskott än underskott, (Lampinens & Uusikyläs, 

1998, s.248-249). Alltså behöver inte en negativ inställning till EU påverka landets förmåga att 

implementera direktiv. Dock finns det en viss samstämmighet forskare emellan. Forskare är överens 

om att inställningen kan ha en viss påverkan då den ofta talar för hur landet väljer att gå tillväga i 

arbetet med att införa direktiv, (Falkner et al., 2004, s. 6). 

 

2.6. Förutsättningar för implementering 

Intresseorganisationer, (Lampinen & Uusikylä 1998, s. 248), "medlemsstats förmåner" (Perkins & 

Neumayer, 2007, s.199) och korporativism ((Zhelyazkova & Torenvlied 2011, s. 698) diskuteras i 

tidigare forskning som faktorer som ska främja arbetet med implementering. 

Intresseorganisationerna spelar en viktig roll då dess inkluderande i beslutsfattandet kan påverka 

inställningen till EU och direktiven som ska införlivas, (Lampinen och Uusikylä 1998, s. 249). 

"Medlemsstats förmåner" anses vara viktiga faktorer då länder som har ett större beroende av EU, 

till exempel via handel, begår färre överträdelser än länder som inte är beroende av EU på samma 

sätt. Detta kan bero på att länder som själv är mottagare av de regler och lagar som sätts upp har 

ytterst få faktorer som skulle påverka landet i negativ riktning till att avvika, eftersom landet då 
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själv kan komma att ”skadas” av överträdelsen, (Perkins & Neumayer, 2007, s.199). Även 

korporativism spelar en viktig roll för implementeringens förutsättningar då det ofta i korporativa 

system finns ett starkt samarbete mellan arbetsmarknad, organisationer och stat. Detta, likt 

intresseorganisationernas viktiga roll, är en viktig förutsättning för att dessa aktörer ska kunna 

främja ett gott och utvecklande samarbete mellan organisationer och stat, vilket i slutändan kan leda 

till bättre samtycke och efterlevnad, (Zhelyazkova & Torenvlied 2011, s. 698). 

 

3. EU:s instrument och styrformer 

 

Inom EU finns det olika typer av styrformer som kan användas vid implementering. Nedan kommer 

EU:s policyprocess att presenteras samt några typer de stödprogram som EU utformat. 

 

3.1. EU:s policyprocess 

Policymaking processen inom EU kan delas upp i fem steg: 

 

- Dagordningssättande, 

- Policyformulering 

- Beslutsfattande 

- Implementering 

- Utvärdering  

(Michalski, 2014, s. 99-103). 

 

Det första steget, dagordningssättande, handlar om ett avgörande om vilka frågor som ska 

behandlas på europeisk nivå. För att en fråga ska hamna på dagordningen krävs det att frågan är 

problemidentifierad. En identifiering från Kommissionen eller nationella regeringsföreträdare till 

exempel intresseorganisationer, påverkansgrupper och så vidare. Det andra steget i processen är 

policyformuleringen, frågan tilldelas då en policytillhörighet, vilka aktörer som är ansvariga samt 

vilka beslutsformer som ska användas. När detta är avgjort träder frågan in i det tredje steget, 

beslutsfattandet. Här sker ännu ett avgörande i en beslutsprocess som föreskrivs i fördragen, där 

formella regler och rättsliga principer anger beslutsreglerna. Beslut kan fattas på grundval av 

exekutiva, legislativa eller juridiska befogenheter. För att reglera den formella makten inom EU:s 

institutioner tilldelas därför EU:s fördrag beslutsbefogenheter. EU:s beslutsregler ger upphov till 

koalitionsbyggande i Ministerrådet och förhandlingar mellan Rådet och Europaparlamentet. Det 

näst sista steget i policyprocessen avser verkställande av policy genom implementeringslagstiftning, 
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administrativa beslut och föreskrifter eller rättsliga åtgärder. EU kommissionen har ingen 

självrådande förmåga att verkställa de beslut som fattas inom ramen för EU:s politikområden trots 

sin roll som exekutivt organ. Kommissionen måste därför förlita sig på att nationella 

förvaltningsmyndigheter, frivilligorganisationer, regionala myndigheter och kommunala 

samverkansorgan genomför EU:s policy i praktiken, (Michalski, 2014, s. 99-103).  

 

Kommissionen granskar med hjälp av EU-domstolen att medlemsstaterna implementerar EU:s 

lagstiftning på rätt sätt och i tid. Områden som samordnas efter så kallad mjuk normgivning har 

kommissionen få möjligheter att påverka och driva medlemsstaterna till att uppfylla sina åtgärder, 

(Michalski. 2014, s.103). Mjuk normgivning (soft law) åsyftar att skapa handlingsförmåga, 

konkreta politiska mål genom att använda andra styrmedel än reglering, (SOU 2007:11). Det sista 

steget i policyprocessen är utvärdering. Politikens utfall och reella effekt granskas och dess 

lämplighet granskas utifrån fastställda mål, (Michalski, 2014, s.102-103). 

 

Kommissionen har under en lång tid brottats med problemet att genomföra EU:s politik eftersom 

åtgärderna faller på nationella förvaltningar och intresse- eller frivilligorganisationer. Bristerna av 

de nationella förvaltningarnas implementering av EU-policy var länge ett problem tills 

Lissabonfördraget kom till. Fördraget ska förstärka lojalitetsprincipen, påbudet att medlemsstaterna 

ska vidta lämpliga åtgärder för att fullgöra de skyldigheter som följer fördragen och unionens akter, 

samt underlåta att vidta åtgärder som försvårar unionens verkställande av gemensamma mål, 

(Michalski. 2014, s.103).  

 

3.2. EU:s styrformer 

EU är grundat på rättsliga principer vilket innebär att EU:s institutioner inte kan gå utöver de 

befogenheter som fördragen tilldelar dem. Unionen tillämpar de maktbefogenheter, 

beslutsförfaranden och rättsliga instrument som fördragen föreskriver i sin verksamhet. Dessa utgör 

för EU:s styrformer, fördragsrättsliga principer, en struktur som föreskriver vilka handlingar som är 

möjliga gällande beslutsordningen och vilka instrument som kan tillämpas. Det är inom denna 

juridiska ram som EU:s politik utformas. Detta påverkar även frågor kring maktfördelning, (EU:s 

befogenhet att agera), beslutförfaranden (exekutiva eller legislativa), röstregler (enhällighet eller 

majoritetsomröstning), instrument (grad av tvång) och resurstillgångar (finansiella, personella och 

kunskapsbaserad). Dessa policypreferenser utgör strukturella villkor för EU:s policyprocess och 

återspeglas i fem styrformer:  
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- Exekutiv styrning 

- Regulativ styrning 

- Distributiv styrning  

- Samordning  

- Mellanstatlig styrning, 

(Michalski, 2014, s. 110-111). 

 

3.3. Exekutiv styrning 

Denna styrform innefattar frågor om delegering av maktbefogenheter till institutioner där syftet är 

att bistå och utveckla en policyregim. Inom EU har det utvecklats en mer avancerad form av 

delegering i avseende att maktbefogenheter delegerades till unionen på grundval av ett varaktigt, 

gemensamt övergripande mål till självständiga institutioner med autonoma befogenheter och 

handlingsberedskap. Då ett politiskt system som EU kräver ett ständigt samspel mellan den 

politiska makten och den verkställande institutionen, i syfte att övervaka den verkställande 

institutionens handlande, har gemenskapsmetoden skapas, en form av exekutiv styrning. Denna 

metod ansågs länge vara en mall för EU:s politik och var tongivande under de trettio första åren 

inom EU som också i hög grad byggde på centralisering, (Michalski, 2014, s. 111-114). 

 

3.4. Regulativ styrning 

Den regulativa styrningen handlar om normgivning och regelproduktion och drar därför till sig ett 

stort antal aktörer, till exempel intresseorganisationer, internationella organisationer som interagerar 

med kommissionen och parlamentet i syfte att påverka EU:s dagordning och beslutsprocess, och 

representanter från tredje lands regeringar. Till skillnad från den exekutiva styrformen är de centrala 

institutionernas verksamhet inriktad på regelproduktion och implementeringen är decentraliserad till 

nationella förvaltningsmyndigheter. En annan stor skillnad jämfört med den exekutiva styrformen är 

att den regulativa styrformen kännetecknas av stor öppenhet och konkurrens mellan olika intressen 

än den traditionella gemenskapsmetoden, (Michalski, 2014, s. 114-116). 

 

3.5. Distributiv styrning 

En typ av distributiv styrning kan vara att ge stöd i olika former, till exempel genom EU:s 

strukturfonder som arbetar för tillväxt och sysselsättningshöjande effekter. EU:s budget är inriktad 

på att tillgodose fördragens allmänna målsättningar, vilket är en typ av distributiv styrning, 

(Michalski, 2014, s. 116-118). 
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3.6. Samordning 

Denna styrform kan även benämnas som ”mjuk normgivning” och åsyftar en strukturerad och stark 

proceduriell samarbetsform som involverar nationella politiker och tjänstemän. Där samordning 

med mjuk normgivning tillämpas brukar vara de samarbetsformer som växt fram inom områden där 

medlemsstaterna inte varit villiga att delegera beslutskompetens till EU, men där samstämmighet 

mellan nationell och europeisk politik ansetts vara önskvärd. Samordning som styrform sågs från 

början som ett avstamp från de mer traditionella styrformerna och tolkades växelvis som en 

mellanstatlig avart, växelvis som en förberedande fas inför integrationen av politikområden 

präglade av stor känslighet för den nationella suveräniteten, (Michalski, 2014, s. 118-1120). 

 

3.7. Mellanstatlig styrning  

Inom områden där fördragen inte delegerat kompetens till EU men där ett aktivt mellanstatligt 

samarbete äger rum, brukar karakteriseras i termer av intensiv transgovernmentalism, (Michalski. 

2014, s. 120). Det betyder att tjänstemännen arbetar mellan de olika gränserna av den mellanstatliga 

och överstatliga sfären, att gränserna löses upp och ett gränsöverskridande samarbete sker, (Sieps 

2003:3).  

Inom det neofunktionalistiska perspektivet tolkas delegering av kompetens från ett mellanstatligt 

samarbete till överstatliga institutioner som en naturlig utveckling av EU. Än så länge har 

utvecklingen i EU pekat på att det går den naturliga utvecklingen då varje reformering av fördragen 

resulterat i ytterligare steg mot integration. Dock finns det fortfarande områden som inte följer 

denna naturliga utveckling. Utrikespolitiken, försvarspolitiken och den inre säkerheten har gått en 

annan utveckling. En strukturerad form av transgovernmentalism praktiseras enligt 

Lissabonfördraget inom dessa tre politik områden, utrikespolitiken, försvarspolitiken och den inre 

säkerheten. EU:s yttre förbindelser har kännetecknats av ett nära samarbete mellan nationella 

utrikesministrar, vilket tyder på mellanstatlig styrning, (Michalski, 2014, s. 120-122). 

 

3.8. EU:s strukturfonder 

Inom EU finns det två strukturfonder, regionalfonden och socialfonden, som tillsammans ska 

finansiera EU:s regionalprojekt där huvuduppgiften är att utveckla EU:s regioner och förbättra 

situationen för utsatta grupper i samhället. Det är medlemsstaternas myndigheter som till stor del 

beslutar om vilka projekt som ska få stöd och gör uppföljningar av projekt. De projekt som får stöd 

från regional- eller socialfonden ska ha en koppling till Europa 2020-strategin, som är en långsiktig 

plan för att skapa arbete och tillväxt i EU-länderna fram till år 2020, (EU-upplysningen, 2014).  
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3.9. 2020-strategin 

Europa 2020 är en tillväxtstrategi på tio år som ska råda bot på bristerna i EU:s tillväxtmodell och 

skapa nya förutsättningar för en smart och hållbar tillväxt för alla. EU har därför satt upp fem 

övergripande mål: 

 

- Sysselsättning 

- Forskning och utveckling 

- Klimat och energi 

- Utbildning  

- Social delaktighet och fattigdomsminskning 

(EU-kommissionen, 2014). 

 

2020-strategin inkluderar också sju huvudinitiativ där EU tillsammans med medlemsländerna ska 

förstärka varandras insatser på de områden som har störst betydelse för 2020-strategin. För att få 

detta att fungera när alla medlemsländer nu åtagit sig 2020-målen och omvandlat dem till nationella 

mål har EU infört en så kallad Europeisk planeringstermin. Varje år kommer kommissionen att 

analysera EU-ländernas planer för att sedan utfärda rekommendationer till länderna för det 

kommande året, (EU-kommissionen 2015). 

 

De sju huvudinitiativen i 2020-strategin kan delas upp i tre grupper, smart tillväxt, hållbar tillväxt 

och tillväxt för alla. I gruppen ”tillväxt för alla” finns plattformen ”den europeiska plattformen mot 

fattigdom och social utestängning” som ska hjälpa 20 miljoner människor att ta sig ur fattigdom. 

Även denna plattform utgår ifrån fem åtgärdsområden: 

 

- ”Insatser inom samtliga politikområden - arbetsmarknad, inkomststöd, hälso- och sjukvård, 

utbildning, bostäder och tillgång till vanliga bankkonton” 

 

- ”Bättre utnyttjande av EU-pengar för att stödja social inkludering. Kommissionens föreslår 

att 20 % av Europeiska socialfonden öronmärks för att bekämpa fattigdom och social 

utestängning” 

 

- ”Ökad användning av ett robust faktaunderlag för att se vilka socialpolitiska innovationer 

som verkligen fungerar innan de tillämpas i större utsträckning” 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=754&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1061&langId=en
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1059&langId=en
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en
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- ”Samarbete med det civila samhället för att underlätta socialpolitiska reformer. Att låta 

människor som lever i fattigdom bli delaktiga är numera allmänt erkänt som katalysator för 

integrationsstrategier” 

 

- ”Bättre policysamordning mellan EU-länderna har uppnåtts genom den öppna 

samordningsmetoden för socialt skydd och social integration och framför allt genom 

kommittén för socialt skydd” 

(EU-kommissionen 2014, Europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning). 

 

Dessa punkter ska vara till hjälp för att bekämpa till exempel fattigdom, utanförskap och 

marginalisering vilket är några av delmålen i 2020-strategin. Det finns olika strukturfonder inom 

EU som är kopplade till 2020-strategin, bland annat den Europeiska socialfonden vars syfte är att 

tillgodose projekt som arbetar för 2020-strategins mål, (EU-kommissionen 2014). 

 

3.10. Socialfonden 

Den Europeiska socialfonden kan ses som EU:s viktigaste instrument. Enligt 2020-strategin och 

dess mål har EU nu åtagit sig uppgiften att skapa fler och bättre arbetstillfällen och ett integrerat 

samhälle, vilket är kärnan i 2020-strategin, (EU-kommissionen, 2013). Under perioden år 2014 till 

år 2020 ska den Europeiska socialfonden fokusera på fyra mål:  

 

- Främja sysselsättning och stöda arbetskraftens rörlighet 

- Främja social integration och bekämpa fattigdom 

- Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande 

- Förbättra den institutionella kapaciteten och en effektiv offentlig förvaltning 

(EU-kommissionen, 2014). 

 

Syftet med Europeiska socialfonden (ESF) är att främja hög sysselsättning och skapa fler 

arbetstillfällen. Fonden stödjer därför projekt som syftar till kompetensutveckling i arbetslivet och 

projekt som ska hjälpa arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden genom utbildning. Även arbetet 

för jämställdhet mellan kvinnor och män stöds under denna fond, (EU-upplysningen, 2014). 

Socialfonden arbetar även med att bekämpa marginalisering, vilket ingår i 2020-strategin. Nomader 

och romer är två minoritetsgrupper som nämns under verksamhetsområdet ”bekämpa 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=85
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/em0011_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/em0011_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=en
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marginalisering”. Socialfonden arbetar inkluderande för att bekämpa det utanförskap och den 

sociala utestängning som romerna utsätts för och för att förbättra integrationen av romer. En del av 

ESF:s projekt handlar om utbildning, sjukvårdstjänster, yrkesutbildning och vägledning, (EU-

kommissionen, 2013). Mellan år 2007- 2013 fick Rumänien totalt 19,7 miljarder euro från tre EU-

fonder för arbetet med romerna, en av dem var socialfonden. Vilka projekt socialfonden väljer att 

finansiera och nivån på dessa bestäms utifrån en finansieringskategori som är baserat på ländernas 

regionala BNP per capita, (EU-kommissionen 2015). 

 

4. Integrering av romer 

 

Alla medlemsstater, förutom Malta, har upprättat nationella strategier eller åtgärder för  integrering 

av romer, (EU-kommissionen, 2015). Varje medlemsland kan få bidrag för finansiering av social 

integrering vilket följer under socialfonden. Mellan perioden 2007 - 2013 avsattes 26,5 miljarder 

euro för projekt vars syfte var integrering av romer. Under perioden 2014 - 2020 måste nu 

medlemsländerna öronmärka minst 20 % av medlen från socialfonden för att se till att tillräckliga 

medel avsätts för integrering av romer. Ansvaret för att förvalta medlen ligger helt på 

medlemsländerna vilket även inkluderar ett ansvar av val av projekt, (EU-kommissionen, 2014). 

 

4.1. Rumäniens nationella strategier 

En uppskattning som gjorts av Europeiska rådet visar att det bor ca 1,8 miljoner romer i Rumänien 

vilket motsvarar ungefär 8,3 % av befolkningen. Rumäniens nationella strategi för att integrera 

romer fokuseras på främst utbildning och att främja entreprenörskap bland unga samt att ta itu med 

skuldsättningar, (EU-kommissionen, 2015). Den sociala integreringen av romer i Rumänien kräver 

en strategi som genomsyrar alla politikområden och Rumäniens regering vill därför att frågan ska 

återspeglas i de flesta verksamhetsområden, både i offentliga och lokala institutioner. För att bidra 

till att förbättra romernas situation spelar de lokala och offentliga institutionerna samt det civila 

samhället en avgörande roll. En samordnad verksamhet mellan dessa aktörer anses vara avgörande 

för integreringen av romer, (Romanias National Strategy n°2, 2015). Rumäniens nationella strategi 

syftar till att gradvis avskaffa den fattigdom och sociala utestängning som råder i landet. För att 

kunna genomföra detta ska politiken utformas inom områdena som utbildning, sysselsättning, 

hälsovård och bostäder. Strategin avser även att öka medvetenheten och främja kampen mot 

diskriminering. 

Att låta romska barn få tillgång till skola är ett av de viktigaste målen med strategin, (EU-

kommissionen, 2015). 
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Kommissionen gjorde år 2014 en bedömning av Rumäniens nationella strategi och fann en del 

lovande metoder som använts. Det har bland annat genomförts ett handlingsprogram för romer 

inom den högre utbildningen vilket har lett till att det år 2012/2013 beviljades 564 platser för romer. 

En ökning på nio platser jämfört med ett år tidigare. Trots denna framgång lämnade EU-

kommissionen en del kommentarer till det återstående arbete Rumänien har kvar att göra. Rumänien 

ska bland annat fortsätta utveckla arbetet med att stärka de mest utsatta och missgynnade områdena 

i landet där ofta romer är bosatta, (EU-kommissionen 2015). 

 

5. Material 

 

Mitt källmaterial för undersökningen baseras på artiklar från Dagens Nyheters debatt- och ledarsida. 

För att hitta artiklarna har jag sökt via Mälardalens Högskola på databasen Retriver Research. Där 

valde jag att göra en utökad sökning med två sökord, ”romer” och ”Rumänien”. Detta under 

tidsperioden 2012-01-01 till och med 2015-04-21. 

 

Jag har valt ut 16 artiklar som är från debattsidan eller från ledarsidan på Dagens Nyheter. Valet av 

ledarartiklar och debattartiklar motiveras av att det är dem artiklarna i tidningen som lyfter fram 

ståndpunkter och argument vilket jag har varit ute efter snarare än fakta vilket vi kan finna i till 

exempel nyhetsartiklar. Dock avvek jag från detta vid valet av två artiklar. Dessa två artiklar är 

hämtade från ett nyhetsreportage och det gemensamma för dessa artiklar var att de innehöll 

intervjuer. Den ena artikel innehåller en intervju med den högste uppsatta EU-kommissionären 

Laszlo Andor. Den andra artikeln, skriven av DN:s korrespondent i Bryssel, innehåller delar av 

intervjuer med Soraya Post (FI), Cecilia Wikström (FP) och Damian Draghici, rom och ledamot i 

EU-parlamentet som tidigare varit tiggare. Innehållet i artiklarna är relevanta för studien i och med 

att dessa tar upp olika argument snarare än fakta, vilket är motiveringen till att ha med dessa i 

studien.    

 

Jag har gjort ytterligare en avvikelse i mitt val av texter. När jag sökte efter texter fann jag en 

illustration som tydligt lägger fram olika tänkbara faktorer till problematiken med integreringen av 

romer. Illustrationen redogör på ett pedagogiskt sätt varför inte pengarna i många fall nått fram på 

rätt sätt i Rumänien. Illustrationen är tagen från ett nyhetsreportage som gjordes i samband med en 

granskning av Rumänien och informationen som förmedlas kommer även att användas i analysen.  
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5.1. Dagens Nyheter 

Valet av tidningen DN motiveras av att tidningen allmänt anses vara den viktigare plattformen för 

opinionsbildning i Sverige samt att den ofta citeras i andra medier, (Petterson & Carlberg 1990 p. 

179). Tidningen är även Sveriges största morgontidning samt att det finns särskilda krav på 

inläggen som publiceras på DN debatt vilket leder till en viss exklusivitet. För att en debattartikel 

ska publiceras på DN debatt krävs det att den inte tidigare varit publicerad och inlägget ska 

innehålla något nytt. Även författarna har betydelse, personer med kunnande, inflytande och makt 

publicerar ofta artiklar på DN debatt, (Dagens Nyheter, 2014). 

 

5.2. Avgränsningar 

Vid uppsatsens start hade jag en ambition om att besvara frågan om varför integrering av rumänska 

romer inte verkar ha fungerat samt frågan om vem som egentligen bär ett ansvar för dessa 

människor. Att undersöka den moraliska frågan och ta reda på varför romer väljer att åka till 

Sverige och tigga. Dock insåg jag snabbt att den typen av undersökning var alltför omfattande samt 

att materialet jag ville komma åt till största del endast var skrivet på rumänska. Jag skulle även stöta 

på problem som att ej komma åt primärkällor eftersom dessa källor jag ville åt fanns i Bryssel och 

Bukarest, då jag hade velat göra en fältstudie. På grund av språkliga svårigheter, men även för att 

detta inte var genomförbart på c-nivå valde jag att omformulera mig och se på frågan från ett annat 

perspektiv. Jag önskar att min uppsats, trots de avgränsningar jag gjort, kan leda till kumulativitet, 

där jag i framtiden gärna ser att någon tar detta som utgångspunkt för vidare studier på området. 

Nästa steg skulle kunna vara att göra en fältstudie, på plats i Bryssel och/eller Rumänien och 

undersöka frågan jag inte kunde besvara. Något som till exempel skulle vara möjligt att genomföra 

på master-nivå. 

 

Vid sökningen av artiklar har jag gjort ett urval då jag endast sökt artiklar med två sökord, ”romer” 

och ”Rumänien”. Motiveringen av urvalet grundar sig i min frågeställning då jag skall undersöka 

vilka ståndpunkter och argument som florerar angående rumänska romer. Ett annat urval jag gjort 

är att fokusera på rumänska romer. Detta för att tidigare undersökningar visar på att majoriteten av 

tiggare som kommer till Sverige kommer från Rumänien. Men också för att just rumänska romer i 

media har fått stor uppmärksamhet.  

 

Ytterligare en avgränsning var att avgränsa mig i tid för sökningen efter artiklar. Vid insamlingen 

av material på området upptäckte jag att problemet inte tagits upp och diskuterats särskilt mycket i 

DN förrän år 2013. Detta gjorde att jag ändrade min sökning från år 2010 till perioden 2012-2015 
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för att få en lagom spridning av debatten  men också för att försöka ringa in det år då debatten varit 

som hetast.  

 

6. Metod 

 

För att besvara min frågeställning har jag valt dela upp uppsatsen i två delar. Den första delen har 

presenterats ovan och utgör en beskrivande del av EU:s styrformers, hur dessa fungerar och 

exempel på vad EU gjort. Den andra delen av uppsatsen har jag valt att komplettera med en 

kvalitativ textanalys för att försöka besvara frågan om debatten i Dagens Nyheter. Media nämns 

ibland som den tredje statsmakten och spelar sedan länge en viktig roll i samhällsdebatten. Mitt val 

av att ta in media, debatten genom Dagens Nyheter, och försöka reda ut vilka ståndpunkter och 

argument som finns på området motiveras just av medias viktiga roll men också av argumentet att 

media kan ses som en aktiv aktör inom politiken som bidrar till skapandet av debatten, (Petterson & 

Carlberg, 1990). 

 

6.1. Kvalitativ textanalys 

En kvalitativ textanalys kan bland annat handla om att systematisera och ta fram det väsentliga 

innehållet genom noggrann läsning. Jag har därför i de utvalda artiklarna valt att läsa igenom hela 

texten för att kunna fånga dess helhet och där igenom lyfta fram det väsentliga innehållet som utgör 

debatten, (Esaiasson et. al., 2007, s.237-238). Jag kommer därför inte att kritiskt granska texterna då 

jag anser att det finns ett särskilt värde i sig att systematisera, klassificera och logiskt ordna texterna 

utifrån de ståndpunkter och argument som presenteras för att sedan kunna koppla detta till min 

tidigare del i undersökningen. En annan variant av kvalitativ textanalys hade kunnat vara att kritiskt 

granska texterna och därefter göra en idé- och diskursanalys av materialet för att få fram 

konflikterna som speglas i texterna, (Esaiasson et. al., 2012, s.211-212). 

 

Kategorierna jag skapat är ej teoretiskt grundade. Utformningen av dessa har kommit till genom att 

jag arbetat från två håll där jag gått mellan textens innehåll, empirin, och den tidigare forskningen 

för att försöka fånga upp teman som speglas i texterna. Successivt har kategorierna växt fram 

genom inspiration från empirin och tidigare forskning.  

 

Vid undersökningar som denna finns det risk att en artikel, vid klassificering, kan hamna i flera 

kategorier. För att detta inte ska ske har jag valt att utgå ifrån artikelns huvudsakliga kontext vid 

placering. Detta val är inspirerat av huvudandelsprincipen som betyder att det huvudsakliga 

innehållet styr valet av placering, (Esaiasson et. al., 2012, s. 207). 
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7. Debatten i Dagens Nyheter 

 

För att på ett så bra sätt som möjligt lyckas utläsa den väsentliga debatten som florerar på området 

har debatt- och ledarartiklarna strukturerats upp systematiskt efter olika rubriker. Detta för att lätt 

och logiskt kunna ordna innehållet i texterna och därefter även fånga helheten av debatten, 

(Esaiasson et. al., 2007, s.238). I uppsatsen inkluderas totalt 18 stycken artiklar. Rubrikerna som 

används i uppsatsen för att systematisera upp innehållet har inspirerats av artiklarnas egna rubriker, 

innehåll samt den tidigare forskningen. I slutet av detta avsnitt används en illustration som på ett 

pedagogiskt sätt beskriver tänkbara faktorer till varför EU:s pengar inte kommer fram, samt vad 

som krävs för att få tillgång till EU:s pengar. 

 

Valda kategorier följer nedan:  

 

- En europeisk angelägenhet 

- Politisk ovilja 

- Rumäniens ansvar 

- Lösningen är inte förbud 

- En juridisk fråga 

- Förbjud tiggeri 

 

7.1. En europeisk angelägenhet  

De artiklar som placerades under denna kategori är totalt fyra stycken och sträcker sig från år 2013 

till år 2015. Det gemensamma temat för dessa fyra artiklar är att EU tillsammans med sina 

medlemsländer står ansvariga för problemet. Hemländerna har ett ansvar gentemot sina medborgare 

liksom EU har ett ansvar mot sina medborgare.  

 

Ett argument som lyfts i denna kategori är problemet att många romer står utan id-handlingar som 

visar statstillhörighet. Detta blir en svårighet för romerna då de ska ta emot hjälp eftersom vissa 

länder då väljer att avstå från att ge stöd och hjälp då personen ifråga inte har något medborgarskap 

knutet till landet.  

 

Ett annat argument som lyfts i två av artiklarna handlar om användningen av pengarna från EU. 

Under de senaste sex åren har det satsats 50 miljoner euro på romerna, men ändå står vi kvar inför 
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samma problem. Kan problemet vara att nationella myndigheter inte är villiga att arbeta med 

integrering av romer? Eller kanske råder det okunskap om hur och vad pengarna ska användas till?  

Det gemensamma för artiklarna i kategorin är att EU borde ta ett större ansvar och ställa upp när de 

nationella myndigheterna inte klarar av det själv. 

 

”Att så sker är inte en nationell angelägenhet, utan angår hela Europa. Och mycket mer 

kan göras”. 

Birgersson, S. (Dagens Nyheter, 2013-04-08). 

 

Kritik riktas också mot de kortsiktiga lösningar EU tagit fram. Den nationella strategin för 

inkludering av romer anses vara en kortsiktig lösning som i det långa loppet inte kommer att leda 

till bättre inkludering för romerna. Snarare blir effekten att skattepengar kastats bort och att de 

utsatta kommer längre och längre ifrån samhället. Frågan om inkludering är något som gäller hela 

Europa men EU måste se till att arbetet får en verklig innebörd.  

 

”Så länge som långsiktigheten saknas och fragmenteringen består för olika typer av projekt 

och finansieringen av dessa kommer strategierna för inkludering av den romska 

minoriteten att förbli vackra ord och målsättningar utan någon verklig innebörd för 

Europas fattiga romer. Skärpning EU!”  

Klerfors, R. (Dagens Nyheter, 2015-04-16). 

 

7.2. Politisk ovilja 

Inom denna kategori återfinns två artiklar, en från år 2013 och en år 2015. Här talar argumenten för 

att den politiska oviljan är det som sätter stopp för arbetet med integrering av romer.  

 

”Trots att EU-resurser avsatts saknar många länder politisk vilja att agera” 

Ullenhag, E. (Dagens Nyheter, 2013-04-10).   

 

Ullenhag menar att om problemet ska lösas hjälper det inte att bara Sverige inrättar nationella 

strategier, hela Europa måste agera, med vilja. Resurserna finns i form av stödprogram och fonder, 

det som däremot fattas är viljan. Romernas utanförskap och århundraden av diskriminering måste 

uppmärksammas för att fler EU länder ska inse det verkliga problemet, annars når vi aldrig målen. 

 

En annan utbred ståndpunkt i de båda artiklarna är problemet med korruption, vilket ofta sätter stop 

för arbetet med integrering. 
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”Det går inte att förverkliga idén om allmän välfärd så länge tjänster och gentjänster utgör 

bränslet i det offentliga” 

Åman, J. (Dagens Nyheter, 2015-01-24). 

 

Tidigare har Rumänien varit ett land som haft stora svårigheter i att tillgodogöra sig unionens 

fonder på grund av den utbredda korruptionen, men framsteg sker. Arbetet med att förhindra 

korruption går framåt och stora delar av pengarna som avsatts till Rumäniens romer har öronmärkts. 

Trots detta nämner författaren de Rumänska politikerna som ”inga ivriga tillskyndare”. Samtalen 

som förts mellan Sveriges politiker och Rumäniens politiker nämns också i artikeln. Författaren 

lyfter fram den svårighet våra svenska politiker haft inför samtalen och samarbetet med de 

rumänska politikerna och menar att Sverige trots detta inte får backa. Även Sveriges vilja är viktig i 

denna fråga. Alla medlemsländer räknas. 

 

”Sveriges regering måste samarbeta ändå, men korruptionen och romhatet kan inte lämnas 

utanför samtalen”. 

Åman, J. (Dagens Nyheter, 2015-01-24). 

 

7.3. Rumäniens ansvar 

Totalt placerades tre artiklar i denna kategori varav en består av en intervju med Laszlo Andor. Det 

gemensamma för dessa artiklar är argumenten om Rumäniens ansvar, vilket Laszlo Andor tydligt 

framhäver. I intervjun menar Laszlo Andor att den korruption och politisk ovilja som är utbredd i 

Rumänien försvårar hela arbetet eftersom det är landet själv som har ansvar över hur pengarna ska 

användas och hur det ska gå till. EU-kommissionen har egentligen mycket lite att säga till om. 

 

”Det är medlemsländernas ansvar att se till att pengarna kommer fram till romerna / … /  

Men jag vill poängtera att integration av romer inte bara handlar om att spendera pengar 

från den sociala fonden utan det handlar huvudsakligen om att åstadkomma en 

attitydförändring mellan minoritetsbefolkningen och majoritetsbefolkningen. Och det kan 

bara förändras om landet självt arbetar för att få till en förändring”. 

Andor, L. (Dagens Nyheter, 2014-03-30). 

 

Att EU-kommissionen tillskrivs makt de ej har nämner också Laszlo Andor. Kommissionen har 

begränsade befogenheter och kan inte agera utöver dessa, kommissionen kan bara inte gripa in i ett 

land hur som helst. 
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”EU-kommissionen är inte FBI. Vad vill du att vi ska göra? Ska vi skicka en armé till 

Rumänien eller vad?” 

Andor, L. (Dagens Nyheter, 2014-03-30). 

 

I intervjun beskriver Laszlo Andor hela situationen som bisarr. Från olika håll kommenterar och 

tycker människor till om vad som borde göras, och ofta är det just EU-kommissionen som nämns 

som en viktig och ledande aktör i diskussionen. Laszlo håller till viss del med om att kommissionen 

spelar en viktig roll i frågan men poängterar att EU-kommissionen inte kan agera utöver sin makt. 

Dock menar han att arbetet från EU kan förenklas så att det lättare ska kunna anammas men vi och 

medlemsländerna kan inte lägga ansvaret på någon annan än Rumänien själva. 

 

Likt Laszlo Andors svar i intervjun argumenterar författarna i de två andra artiklarna för Rumäniens 

ansvar. Dock kommer Birgitta Ohlsson (FP) med ett annat förslag, hon menar att om inte landet 

klarar av arbetet själv bör EU-kommissionen ta över. Problemet är utbrett och kan även handla om 

att Rumänien har administrativa svårigheter, men trots svårigheter, poängterar Ohlsson att landet 

måste ta ansvar, allt kan inte lämnas till EU.  

 

En annan viktig sak som lyfts i denna kategori är frågan om hur Rumänien egentligen lyckats 

behandla en grupp människor så bedrövligt att många tvingas åka utomlands för att tigga, och ändå 

får landet vara medlem i Europeiska Unionen. Dock har strategier för att förbättra situationen 

upprättats men problemet kommer inte att försvinna över en natt, det kommer att ta tid menar 

författaren för en av artiklarna. Det nämns också i kategorin att vi inte ska vänja oss vid problemet, 

att vi inte kan tillåta att det byggs kåkstäder där människor lever under bedrövliga förhållanden 

samtidigt som kanske barn i dessa kåkstäder inte får tillgång till skola. Det krävs ansvar från 

Rumäniens sida. 

 

7.4. Förbjud tiggeri 

I denna kategori lyder huvudargumenten att hemländernas ansvar inte räcker, ett samarbete mellan 

medlemsländerna måste upprättas och lösningen är att tiggeriet måste förbjudas. I kategorin 

återfinns tre artiklar från år 2013 och 2014.  

 

”Andra länder som liksom Sverige är medlemmar i EU och starka anhängare av fri 

rörlighet har dragit slutsatsen att gatutiggeri måste förbjudas. Det är uppenbart för alla att 

tiggeri, vare sig det äger rum i Sverige eller i något annat land, aldrig har varit och aldrig 

kommer att vara lösningen på problemet”. Matache, R. (Dagens Nyheter, 2014-02-08). 
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I en av artiklarna dras även en parallell till sexköpslagen. Författaren Bo Rothstein menar att liksom 

sexköpslagen borde det förbjudas att ge allmosor till tiggare då pengarna inte löser problemet, utan 

snarare låser fast tiggarna i fruktansvärd förnedring. Motiveringen till sexköpslagen var att en som 

köper sexuella tjänster gör det för sitt eget behov vilket leder till att en utnyttjar en annan människa. 

Liksom med tiggeri menar Rotstein att de som ger allmosor förnedrar tiggaren, verksamheten 

vidmakthåller ojämlika maktförhållanden och den djupt rotade strukturen lever vidare. Rothstein 

menar också att de som ger pengar till tiggare ofta gör det av medmänsklighet vilket inte leder till 

hjälp eller stöd för tiggaren. Att bedöva sitt samvete och få tillfredsställelse genom att skänka en 

slant pengar, menar Rothstein är bedrövligt eftersom det är en egoistisk handling då vi ofta vet att 

allmosorna inte leder till någon konkret hjälp och väg ut ur fattigdomen. Rothsteins artikel handlar 

alltså snarare om att det ska förbjudas att ge till tiggare eftersom de människor som ger allmosor 

endast gör detta för att sänka sig själv ro. 

 

Att ett förbud mot tiggeri skulle vara ett steg i rätt riktning menar även Cecilia Magnusson (M). Ett 

förbud skulle hjälpa romerna att inte hamna i ”fel” vanor och medlemsländerna skulle med ett 

förbud kunna satsa ännu mer på integrering, då förhoppningsvis färre romer väljer att tigga. 

 

Ytterligare argument så som att till exempel Danmark, Nederländerna och Norge förbjudit tiggeri 

förekommer i två av artiklarna. Rumänien ambassadör i Sverige, Raduta Matache, menar att det 

tillåtna gatutiggeriet i Sverige inte underlättar för Rumäniens ansträngningar att integrera och 

förbättra situationen för romerna, arbetet försvåras snarare. Matache menar att Rumäniens 

grundinställning är att integrera romerna i det rumänska samhället men arbetet försvåras genom att 

romer luras av att tjäna pengar på Sveriges gator. Ett förbud skulle helt enkelt underlätta för 

Rumäniens arbete att integrera de rumänska romerna.  

 

7.5. Lösningen är inte förbud 

Det var inom denna kategori som det placerades flest artiklar, totalt fem stycken, alla från år 2014. 

Som nämnts tidigare har frågan om tiggeri varit het och många menar att lösningen skulle vara att 

förbjuda tiggeriet. Här tar de fem artiklar en helt annan inriktning. Huvudargumentet lyder; förbudet 

löser inga problem.  

 

”Det är märkligt att tiggeriet fortfarande förekommer i Rumänien, trots att det är förbjudet 

där. Att tiggeriet är förbjudet i landet har i sig inte löst situationen” 

Klerfors, R. (Dagens Nyheter, 2014-02-22). 
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Argument som lyfts för att komma till stånd med problemet inriktar sig i dessa fem artiklar istället 

på utbildningens, mänskliga rättigheters och id-handlingarnas viktiga funktion snarare är lösningen 

att förbjuda tiggeri. Med dessa konkreta lösningar menar författarna till artiklarna att vägen till att 

integrera romerna skulle bli lättare. Funktionen av utbildning, rätten till mänskliga rättigheter och 

rätten att få en äkta id-handling skulle lyfta romerna ur den fattigdom och diskriminering de 

befinner sig i. Vad gäller ett annat återkommande argument i kategorin är att den omfattande 

diskrimineringen som sker av romer måste få ett slut. Men lösningen på detta ses som lång och i 

vissa fall väldigt svår.  

 

”Tiggeriet saknar enkla lösningar /… / Samtidigt - även om rumänska politiker lyssnar och 

vill ta sitt ansvar - lär en långsiktig lösning dröja. Generationer av diskriminering och 

utanförskap kan inte åtgärdas av ett streck med pennan” 

Boström, H. (Dagens Nyheter, 2014-07-29). 

 

Huvudargumentet i kategorin går inte att ta miste på, förbud löser inga problem, det skulle endast 

försvåra situationen. Fokus ska istället läggas på utbildning och skolor, 

 

”Nyckelordet är utbildning” 

Jonsson, G. (Dagens Nyheter, 2014-01-14). 

 

Romska barn hålls ofta från skolan och/ eller får inte samma möjlighet till skolgång som andra barn 

vilket gör att strukturen upprätthålls och de romska rumänerna blir svåra att anställa då de står utan 

utbildning. Ett brett samarbete måste utvecklas mellan de Europeiska länderna för att problemet ska 

lösas. Ett förbud mot tiggeri i Sverige löser inte det huvudsakliga problemet i Rumänien. Skulle ett 

förbud inrättas kränker vi romerna ytterligare, 

 

”Då kan man inte stifta lagar som särskilt syftar till att utestänga en viss grupp av 

människor /…/”. 

Boström, H. (Dagens Nyheter, 2014-07-29). 

 

7.6. En juridisk fråga 

Den andra artikeln som inte kom från någon debattsida eller ledarsida hamnade i denna kategori. 

Det är ett reportage skrivet av DN:s korrespondent i Bryssel där tre Europaparlamentariker har 

uttryckts sina åsikter i frågan om integrering av romer. Här talas det om straff i form av juridiska 

processer där EU till exempel skulle kunna dra in vissa stöd eller att dra länder inför rätta, vilket har 
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gjorts för första gången hösten 2014. Det är Tjeckien som ska stå till svars då EU-kommissionen 

anklagar landet för den systematiska placeringen av romska barn i särskolan.  

 

Mänskliga rättigheter nämns också som kärnan i EU samarbetet av Cecilia Wikström (FP) och får 

därför en central del i artikeln. Att så lite sker i Rumänien upprör många i EU-parlamentet, landet 

har inte använt mer än 12 % av de pengar som avsatts för regionalprojekt. Dock finns det tecken på 

att mer pengar nu ska ha använts med ingen officiell statistik finns ännu för detta. 

 

”Dra in jordbruksstödet. När länder bryter mot stabilitetspaktens krav på budgetbalans 

blir det ett väldigt liv. Varför inte när det handlar om brott mot det om är själva kärnan i 

samarbetet i EU; mänskliga rättigheter?” 

Ström Melin, A. (Dagens Nyheter, 2014-12-27). 

 

Även Soraya Post (FI) talar om mänskliga rättigheter och den skam EU idag får bära på när EU:s 

största minoritet lever under fruktansvärda förhållanden.  

 

”Det är en skam. Europa brukar peka på tredje världen, men nöden finns på vår egen 

bakgård” 

Ström Melin, A. (Dagens Nyheter, 2014-12-27). 

 

Damian Draghici som är EU-parlamentariker idag men tidigare tiggare säger att han idag vill stå 

som en förebild för de tiggande romerna. Det går att förverkliga sina drömmar trots alla motgångar 

och hinder. I artikeln framgår tyvärr inte Draghicis åsikter särskilt tydligt i frågan om 

integrationsarbetet men han berättar att han inte skäms för sitt tidigare liv.  
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7.7. Hypotes till varför pengarna inte kom fram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationen är hämtad från Dagens Nyheter och visar 

tänkbara faktorer till varför inte pengarna kommit fram 

till Rumäniens romer men också vad som krävs av 

Rumänien för att få tillgång till pengarna från EU. 

 

För att få tillgång till EU:s pengar från olika fonder tar 

illustrationen upp tre faktorer som måste uppfyllas:  

- Politisk vilja 

- Medfinansiering 

- Fungerande förvaltning 

 

Illustrationen tar även upp tre faktorer som kan ha 

påverkan till varför pengarna inte nådde Rumäniens 

romer: 

- Politisk ovilja 

- Pengar saknas 

- Ineffektiv förvaltning och korruption 

 

De faktorer som illustrationen presenterar kan kopplas 

ihop med två begrepp i den tidigare forskningen, vilja 

och kapacitet. Dessa begrepp återspeglas även i debatt- 

och ledarartiklarna på Dagens Nyheter. I Rumäniens 

fall, och utifrån illustrationen, kan vi tolka begreppet 

vilja som att det rymmer landets politiska ovilja och att 

begreppet kapacitet rymmer saknaden av den egna 

ekonomin samt problemen med korruption och den 

ineffektiva förvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

Källa: DN 2014-03-30,(sammanställning av Josefine Hökerberg). 

Grafik: DN. 
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8. Problematisering och slutsats 

 

Jag kommer i detta avsnitt att problematisera det empiriska materialet för att sedan koppla ihop det 

med den första delen av uppsatsen, EU:s styrformer. 

 

Frågan om EU lider av en samtyckesproblematik går att diskutera. Vad består i sådana fall 

problematiken utav och är problematiken ett verkligt problem? I tidigare forskning som presenterats 

finns det vissa tydliga faktorer som säger sig kunna påverka efterlevnaden. Vissa av dessa faktorer 

har även återkommit i artiklarna jag analyserat. Med hjälp av de utvalda artiklarna kan jag se att det 

finns tydliga kopplingar mellan dessa och EU:s styrformer. De ståndpunkter och argument som 

presenterades i artiklarna ger ofta liknande beskrivningar med EU:s styrformer. Men ibland skiljer 

de sig åt, andra typer av lösningar och tillvägagångssätt presenteras också. 

 

EU:s socialfond är ett typiskt exempel av ett ekonomiskt instrument som används från EU:s sida. 

Syftet med socialfonden är att främja hög sysselsättning och skapa fler arbetstillfällen vilket är 

starkt förankrat med integreringsarbetet av rumänska romer. Ser vi till de styrmedel som i största 

utsträckning används vid integreringsarbetet av Rumänska romer är det framförallt ekonomiska 

styrmedel som används, till exempel Europeiska socialfonden, en typ av distributiv styrning. 

 

I ett tidigt skede kunde jag utläsa att många av argumenten som presenteras i artiklarna kunde 

kopplas ihop med den tidigare forskningen. Faktorer som kan vara förklaring till varför 

efterlevnaden av EU direktiv inte alltid sker som planerat finns återkommande i artiklarna. Även 

ytterligare förslag till förbättring av efterlevnaden presenteras i artiklarna. I kategorin ”politisk 

ovilja” nämns just viljan som något som fattas i många europeiska länder. Resurserna finns men 

viljan saknas. Viljan är en faktor som även tas upp i tidigare forskning. Har ett land inte viljan att 

införliva ett direktiv är risken mycket stor att det inte sker. Det som blir intressant i analysen av 

kategorin ”politisk ovilja” är frågan om hur pass intresserade EU:s medlemsländer egentligen är av 

att integrera romer. I en av artiklarna nämns bland annat Bukarests politiker som ”inga ivriga 

tillskyndare” och betydelsen av den politiska viljan framhävs starkt. Likt Laszlo Andors fråga kan 

en undra vad EU egentligen ska använda för styrmedel om det största problemet för att integrera 

romer är att viljan saknas? Kanske är det hög tid för EU att lägga bort moroten och plocka fram 

piskan. Det finns andra typer av styrmedel EU kan använda sig av, former av hård styrning där 

böter, hårdare kontroller och EU-domstolen kan tillämpas. När de mjuka styrningsformerna inte 

fungerar kanske EU ska använda en hårdare metod. Alternativt en kombination av dessa. Vilket 

dock redan förekommer inom vissa politikområden i EU. Det jag vill komma åt är tankestrukturen 
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bakom hur styrmedlen används från EU. Om det visat sig att en metod inte fungerar eller fungerar 

väldigt dåligt kanske det är tid att testa en ny metod. I Rumäniens fall ser vi att det verkar finnas 

stora problem med implementeringen, särskilt i frågan om integrering av romer, men även inom 

andra områden. Ett perfekt exempel att testa nya, hårdare typer av styrning på. Dock kan nya 

problem uppstå om EU hela tiden ska testa sina styrmedel där de inte fungerat, fokus kan hamna på 

att testa snarare än att lösa problemet, men att försöka nå en balans mellan detta anser jag vara värt 

att utforska för EU. Det kan vara ett sätt för EU att komma till bukt med 

implementeringsproblematiken.  

 

Frågan om romernas integrering mynnar ofta ut i diskussion om vi ska tillåta tiggeri eller om vi ska 

förbjuda tiggeri. Vid analysen av artiklarna finns det två tydliga läger för denna fråga. De som är för 

ett förbud och de som är mot ett förbud. Frågan om förbud har i många av artiklarna hamnat på 

nationell nivå och jag får uppfattningen om att en del författare till artiklarna tappat kopplingen till 

EU. Mycket fokus läggs istället på vad varje medlemsland själv ska göra. Ser vi till EU:s styrmedel 

finns det inget som talar för om länderna ska lagstifta om tiggeri eller inte. Från EU:s sida har man 

istället lagt fokus på att upprätta strategier som varje medlemsland själva ska anamma, de nationella 

strategierna som EU-kommissionen varje år granskar. Ser vi till EU:s makt i denna fråga skulle en 

kunna säga att EU har väldigt lite att säga till om eftersom det är upp till varje medlemsland att själv 

välja hur de ska gå tillväga. Att landet själv får välja hur de ska gå tillväga ger handlingsutrymme 

vilket i den tidigare forskningen nämns som en viktig faktor för att en god efterlevnad ska ske. 

Dock kan jag se en problematik i detta. Å ena sidan är det positivt att medlemsländerna själva får 

upprätta strategier som fungerar för just dem. Men å andra sidan, kanske det istället blir en negativ 

effekt om landet väljer att prioritera nationella angelägenheter som landet ser som mer brådskande. 

Det blir en svår avvägning att göra, för kan egentligen någon avgöra vad som är mest brådskande att 

arbeta med, än landet själv? Vissa tycker nog det, även jag tycker att det ibland kan behövas andra, 

till exempel EU, som påminner medlemsländerna om vad de faktiskt bör arbeta med för att sitt eget 

land ska gå den bästa utvecklingen. 

 

I de artiklar där det presenteras förslag på lösningar diskuteras utbildning som ett medel för att på 

bästa sätt integrera romer. I kategorin ”Lösningen är inte förbud” talas det gott om betydelsen av 

utbildning när vi står inför ett problem som detta. I 2020-strategin är utbildning är ett av de fem 

övergripande mål som ingår i strategin. Men även inom 2020-strategin ingår en tolkning, likt en 

tolkning som måste göras av direktiven, för varje medlemsland att avgöra. Hur politiken ska 

utformas samt hur landet väljer att placera pengarna och därav utföra åtgärderna. I en utav de 

artiklar som är placerade i kategorin ”Lösningen är inte förbud” menar en författare att åtgärderna, 
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utbildning, för att lösa utanförskapet av romer är långsiktigt och att det kommer ta tid innan vi ser 

några konkreta effekter. Dock påpekar även författaren att den politiska viljan måste finnas om 

något ska hända, även om det finns långsiktiga lösningar. En förutsättning för att implementering av 

direktiv ska ske korrekt och i tid är att landet innehar kapacitet att genomföra detta. Kapacitet kan ta 

sig i uttryck av ekonomi och politik. I Rumäniens fall har landet genom socialfonden tilldelats en 

summa pengar för att införliva 2020-strategins mål. En tolkning av detta skulle kunna vara att 

Rumänien i detta fall inte har saknaden av ekonomisk kapacitet, utan kanske snarare en brist av 

politisk kapacitet. Med politisk kapacitet menas landets administration och förvaltning. Korruption 

kan vara ett exempel av brist på politisk kapacitet. I ett fall som detta, kärvs det att landet har en 

fungerande förvaltning för att implementeringen ska fungera. Om ett land tilldelas pengar men inte 

förmår att föra medlet dit de ska utan låter det istället försvinna på vägen faller konceptet med 

stödfonderna och därav hela implementeringens egentliga funktion. Kanske problematiken landar i 

styrningskedjans funktion? Direktiv utformas och skickas till medlemsländerna och uppföljningar 

och utvärderingar sker. Men det kanske snarare borde ske fler kontinuerliga uppföljningar under 

arbetets gång för att på så sätt lyckas fånga upp problemen, lösa dem och hjälpa medlemsländerna 

att nå fram rätt. Därav kanske problem som korruption, som Rumänien har, skulle minska och 

försvinna. 

 

En artikelförfattare i kategorin ”Lösningen är inte förbud” menar att det krävs ett brett samarbete 

om problemen i Rumänien ska lösas. I kategorin ”En juridisk fråga” antyds samma tanke om ett 

bredare samarbete men även att EU måste bli bättre på att agera där mänskliga rättigheter löper risk 

att kränkas.  

 

Kraven på att EU ska agera och hjälpa Rumäniens romer avfärdas dock av Laszlo Andor, han och 

två till artikelförfattare menar istället att ansvaret helt och hållet ligger på Rumänien. Ser vi till 

EU:s styrmedel och dess beslutsbefogenheter kan inte EU:s institutioner agera utöver de 

beslutsbefogenheter som tilldelats dem. Vilket även Laszlo Andor påpekar och menar att EU-

kommissionen med sina begränsade befogenheter snarare skulle göra intrång i Rumänien om de 

lade sig i landets privata angelägenheter, särskilt de som ligger utanför EU-kommissionens 

befogenheter. 

 

I kategorin ”Rumäniens ansvar” återkommer Laszlo Andor med ett argument om att den politiska 

viljan måste finnas i Rumänien för att landet ska kunna göra någonting åt situationen för romerna. 

Han problematiserar även själva huvudsyftet med EU:s stödfonder och menar att det inte bara 
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handlar om att spendera pengar, landet måste även arbeta för att faktiskt förändra situationen. 

Annars händer ingenting. 

 

Utifrån intervjun med Laszlo Andor får jag uppfattningen om att det även kan finnas en kritisk 

inställning till EU och dess policyprocess i Rumänien. Enligt tidigare forskning finns det delade 

meningar om en kritisk inställning till EU kan påverka huruvida ett land efterlever de direktiv som 

EU lägger fram. Dock är forskarna överens om att inställningen kan påverka hur landet väljer att gå 

tillväga när de ska införliva ett direktiv. Skulle vi analysera Rumänien utifrån en EU-kritisk 

inställning anser jag att landet för en politik som tenderar att tolkas som EU-kritisk. Exemplet med 

att integrera romer har inte fungerat enligt planen vilket skulle kunna tyda på en kritisk inställning 

till EU:s strategi. Något annat som också kan tolkas som EU-kritik är sättet Rumänien förvaltar de 

pengar de får från stödfonderna och liknande. Den största delen av pengarna försvinner på vägen 

och når aldrig sitt mål vilket kan tyda på den ignorans som finns inom landet gentemot EU:s projekt 

och strategier. Så Lissabonfördragets huvudsyfte med att stärka lojalitetsprincipen kanske trots allt 

inte har fungerat hos alla medlemsländer. 

 

Det talas ofta om vems ansvar det är att ta hand om romerna. Utöver de två kategorierna som talar 

för att ansvaret ligger på EU-kommissionen eller Rumänien själva menar författarna från kategorin 

”En Europeisk angelägenhet” att ansvaret vilar på hela den Europeiska Unionen. På samma sätt 

som att till exempel Sverige har ansvar för sina medborgare har EU ett ansvar för sina medborgare. 

Ett problem som lyfts i debatt- och ledarartiklarna är att många romer står utan id-handlingar. När 

hjälp väl kommer till plats utesluts många eftersom de ej har någon statstillhörighet. I kategorin lyft 

även en del kritik gentemot EU men framförallt mot medlemsländerna som inte verkar veta eller 

vilja vad eller hur de ska förvalta pengarna som kommer från EU och stödfonderna.  

 

Det finns tydliga likheter mellan artiklarna jag analyserat. Särskilt mellan de fem första kategorierna 

jag problematiserat. Diskussionen mynnar ofta ut i tankar om att den politiska viljan saknas samt att 

det kan finnas stora brister i kapaciteten hos medlemsländerna, särskilt i Rumänien. Även 

förhållningssättet till EU:s styrmedel och dess betydelse för integreringsarbetet finns nära förankrat 

i argumenten och presenteras ofta som lösningar till problemet. EU kan ses som ett hjälpmedel i 

dessa fem kategorier och är en närvarande aktör till skillnad från den sista kategorin ”Förbjuda 

tiggeri” där EU knappt nämns. 

 

I kategorin ”Förbjud tiggeri” formulerar författarna frågan om romernas integrering som något som 

ligger i varje medlemsland att själva avgöra, snarare än att frågan är överstatlig och ligger på EU-
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nivå. Argumenten lägger väldigt lite fokus på EU:s roll. Det handlar det snarare om vad varje land, 

var för sig kan göra. Kopplingen till EU:s sätt att styra är inte alls lika tydlig som i de andra 

kategorierna. Problemet formuleras som något angeläget för medlemsstaterna som de själva kan 

lösa, utan att blanda in EU. Frågan placeras alltså längre ner i beslutskedjan där EU och dess 

styrformer inte finns med. Det är helt och hållet upp till varje medlemsland att bestämma, även om 

argumenten ibland tyder på att varje medlemsland borde förstå vad som är bäst och därav förbjuda 

tiggeri. 

 

Argumenten i kategorin ”Förbjuda tiggeri” är inriktade på hur medlemsländerna kan hjälpa 

varandra, bland annat genom att förbjuda tiggeri. Ett förbud skulle hjälpa bland annat Rumänien att 

genomföra de stödprogram som har utformats för romerna, men ett förbud skulle även få den djupt 

rotade diskriminering och de ojämlika maktförhållandena att upphöra. En tolkning av den 

argumentationen skulle kunna vara att ansvaret helt och hållet ligger på medlemsländerna själva att 

bestämma, EU har inget att säga till om i frågan om ett förbud eftersom det rör medlemsländerna 

själva. Om medlemsländerna vill lösa problemet måste länderna ta tag i det. Att ta tag i det och 

införa ett förbud skulle i sin tur leda till ett gott stöd för de medlemsländer som faktiskt arbetar för 

att integrera romerna, särskilt för Rumäniens arbete.  

 

Ser jag till EU:s styrmedel och hur de är utformade i jämförelse med de argument som presenteras i 

artiklarna känns styrmedlen väldigt teoretiska och svåra att förankra i verkligheten. Varianter av 

lösningar presenteras i varje artikel och de flesta har kopplingar till EU:s styrformer, till exempel 

vikten av utbildning, som faktiskt ingår i 2020-strategin som är ett av EU:s styrmedel. Dock verkar 

det finnas en annan problematik. EU formulerar tillvägagångssätt att för att lösa problemet och i 

tidningar skriver politiker och människor i högt uppsatta positioner vad som är den rätta lösningen. 

Men ändå kvarstår problemet. Problemet landar i en slags diskussion om vad som borde göras 

snarare än konkreta åtgärder. Kanske är målen EU sätter upp för stora för medlemsländerna att ta 

sig an? 2020-strategin innehåller en mängd olika mål som alla medlemsländer ska arbeta för att 

uppnå fram till år 2020. I ett av delmålen ingår även att integrera romer. Eftersom vi fortfarande står 

kvar inför samma problem som har diskuterats sedan 2011 kanske strategin från EU varit för stor 

eller svår att tolka? Om så är fallet kan inte jag besvara, min undersökning gick inte ut på att 

besvara den frågan men det är dock svårt att inte börja fundera över detta när den typen av material 

ligger framför mig och mycket tyder på att det kanske är just så. 
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Att det finns en problematik gällande implementeringen är självklar. Särskilt i frågan jag undersökt, 

integrering av romer. De styrmedel EU lagt fram, strategierna och debatten i artiklarna visar detta 

tydligt. Även bilden jag använde i anslutning till min analys illustrerar problematiken väldigt bra 

och tydligt. Vi kan genom bilden se att det kan finnas faktorer som kan förklara varför inte 

pengarna når fram till Rumäniens romer. I just den bilden finns tre faktorer som tros påverka 

implementeringen, vilka skulle kunna tolkas som vilja och kapacitet. Återkommande dyker dessa 

två begrepp upp. I teoriavsnittet nämns "medlemsstats förmåner" som en viktig förutsättning för 

efterlevnaden av EU:s direktiv. Det finns en teori om att "medlemsstats förmåner" leder till god 

efterlevnad då det genom förmåner skapats ett större beroende av EU, till exempel via handel och 

länder som är beroende av EU begår färre överträdelser eftersom de då själva kan komma att 

skadas. Skulle vi applicera den teorin på Rumänien och deras arbete för att integrera romer skulle 

en kunna tolka det som att Rumänien inte lyckats bli så pass beroende av EU. Hade de haft ett större 

beroende av EU skulle antagligen implementeringen av strategierna varit bättre eftersom de annars 

riskerar att ta skada av överträdelsen. Frågan jag ställer mig är om EU med sina styrformer 

egentligen kan nå ut till alla sina medlemmar som om och om igen har svårigheter med att införliva 

de direktiv som EU lägger fram. EU har sina styrmedel och befogenheter men kan inte gå utöver 

dessa. Men skulle dessa styrmedel kunna förändras för att få fler länder att följa den politik EU 

skapar? Kanske, kanske inte. Frågan om EU skulle må bra av att vara en union där alla följer 

reglerna till punkt och pricka dyker också upp, det kanske behövs lite skavanker i unionen för att 

arbetet ska fortsätta framåt på ett utvecklade sätt? 

 

Syftet med min studie var att undersöka vilka styrmedel som finns i EU, vilka som har använts mot 

Rumänien och hur debatten har sett ut i Dagens Nyheter. Genom analysen av artiklarna kan jag 

utläsa att det inte endast finns en faktor som påverkar implementeringen. Det är snarare en samling 

av flera olika faktorer som kan förklara problematiken vid implementering. Debatten som florerat 

under tidsperioden jag undersökt har kunnat formuleras genom de sex kategorier jag skapade, 

genom dessa får vi en relativt tydlig bild av hur debatten ser ut just nu. Hur debatten ser ut just nu 

påverkas även av artikelförfattarna, eftersom det på DN debatt ofta publiceras artiklar av människor 

med mycket makt och inflytande. 

 

Ser vi till EU:s styrmedel skulle jag vilja påstå att dem är bra, i teorin. Dock kan det diskuteras hur 

pass bra styrmedlen fungerar i praktiken vad gäller frågan om integrering av romer. Skulle vi till 

exempel jämföra hur implementeringen av 2020-strategins mål fungerat i Sverige och Rumänien 

skulle nog resultaten skilja sig rejält. Skillnaderna skulle säkerligen kunna förklaras genom de olika 

faktorer som påverkar implementeringen, till exempel vilja och kapacitet.  
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Ser vi till de styrmedel som använts mot Rumänien är det framförallt ekonomiska medel genom 

bland annat socialfonden som inriktar sig på romernas integrering. Det har skett framsteg vad gäller 

Rumäniens nationella strategier som presenterades år 2014 i en utvärdering från EU-kommissionen. 

I rapporten nämndes det att Rumänien har arbete kvar att göra tills målen är uppnådda. Så 

ambitionen från EU:s sida om att dessa mål ska uppnås tolkar jag som starka. Det sker 

uppföljningar och länderna får veta vad som är kvar att göra. Dock kanske andra former av 

styrmedel skulle vara värt att testa. Nästa steg skulle till exempel kunna vara att styrmedel av 

hårdare karaktär tillämpas. Eftersom den bristande efterlevnaden i vissa fall upprepar sig kanske det 

finn ett behov av att testa andra former av styrmedel. Ett exempel skulle kunna vara att Rumänien 

får sina bidrag frysta tills landet förmår att använda pengarna till precis det som de ska användas 

till.  
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9. Diskussion 

 

Utifrån uppsatsens slutsats finner jag integreringsarbetet av romer som ett väldigt komplext 

problem. Min uppfattning är att det finns fler åsikter om hur vi borde lösa problemet än det finns 

konkreta lösningar. Jag får även en känsla av att EU och dess arbete ligger för långt bort. Att vägen 

från ett beslut i EU, ner till den lokala myndigheten i Rumänien, är en lång och problematisk väg att 

gå där korruptionen är utbredd.  

 

EU brukar ibland beskrivas som en svårförståelig organisation där vi som medborgare har mycket 

lite insyn och förståelse om vad som görs. Jag hade i starten av uppsatsen själv väldigt svårt att 

förstå och bena ut vad EU egentligen gör i frågan om integrering av romer. Det kändes som att kliva 

in i en djungel där jag inte visste åt vilket håll jag skulle gå för att hitta ut. Kanske är det precis så 

det känns på lokal nivå i Rumänien. Att EU:s arbete och dess organisation är svår att förstå kan vara 

anledningen till att efterlevnaden av EU-direktiv i många fall är bristfällig. Dock är nog inte detta 

det största problemet vad gäller efterlevnaden. Att det finns en bristfällig efterlevnad beror nog inte 

endast på att EU som organisation är svår att begripa sig på. Jag anser att det till största del handlar 

om viljan, den politiska viljan. Oviljan att vidta en åtgärd leder också vanligen till att en sådan 

åtgärd dröjer, skärskilt vid avsaknaden av incitament. Förutsatt att EU som organisation är 

svårbegriplig så kanske hård styrning med strängare uppföljningar och styrmedel skulle vara något 

för EU att använda? Att skylla på EU som svårförståelig är den lätta vägen att gå och kanske därför 

ska EU pröva andra typer av tuffare instrument. 

 

Något som kommenteras i en av artiklarna som jag också funderat på under arbetets gång har varit 

hur Rumänien egentligen kunde bli medlemmar i EU. Vi har flera länder, till exempel Turkiet, som 

stått och knackat på EU:s dörr under en längre tid men som avvisats på grund av deras sätt att 

hantera mänskliga rättigheter. Så uppfyller Rumänien egentligen de krav som ställs på 

medlemsländerna? För att få bli medlem i EU krävs det att landet uppfyller delar av 

Köpenhamnskirterierna, de politiska-, ekonomiska-, och administrativa kriterier. Att respektera 

mänskliga rättigheter ingår i det politiska kriteriet och att ta på sig de skyldigheter ett medlemskap 

innebär ingår i det administrativa kriteriet. Till exempel att medlemslandet arbetar för att genomföra 

de gemensamma lagar och regler EU sätter upp samt att sträva mot EU:s allmänna mål. Frågan är 

om Rumänien egentligen gör detta? I uppsatsens teoridel nämns medlemskriterierna som något vi 

kan koppla till kapacitets-begreppet. Kapaciteten kan innefatta en mängd olika saker bland annat en 

fungerande statsförvaltning och för att lyckas genomföra en korrekt implementering krävs det att 

landet har en fungerande statsförvaltning. I de fall jag undersökt anser jag att det finns en mängd 
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olika faktorer som pekar på att Rumänien inte uppfyller kriterierna för ett medlemskap. Det finns 

brister i både vilja och kapacitet. Vilket även jag tror är anledningen till att 

implementeringsproblematiken ser ut som den gör. 

 

Jag hoppas att min undersökning kan bidra till vidare forskning på området då jag anser att det finns 

ett särskilt värde i frågan om implementering. Ur ett demokratiskt perspektiv kan man diskutera hur 

EU-samarbetet egentligen fungerar men också hur vi i EU förhåller oss till mänskliga rättigheter. 

Att EU har tilldelats fredspriset kanske kan vara en ytterligare anledning till att fortsätta forska på 

området gällande integrering av romer. Att tilldelas ett sådant pris borde föra med sig en del tankar 

om hur det fortsatta arbetet och utveckling av unionen ska ske. Jag vill därför uppmana till fortsatt 

forskning på området integrering av rumänska romer. 
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