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Sammanfattning 
I denna uppsats behandlas strukturell diskriminering av romska barn i utbildningsystemet 

i tre europeiska länder. Syftet med uppsatsen är tvåfaldigt. Det ena syftet är att jämföra 

Sveriges, Rumäniens och Tjeckiens arbete för att motverka diskriminering gällande 

romska barns rätt till utbildning på samma villkor som andra samt undersöka om arbetet 

främjar rättvisa för de romska barnen. Det andra syftet är att undersöka vilka fler åtgärder 

länderna bör genomföra för att bryta diskrimineringen och främja rättvisa.  Uppsatsen är 

uppbyggd utifrån en förståelse av att mänskliga rättigheter har en juridisk dimension, en 

politisk och en moralisk. Med anledning av detta fastställs gällande rätt och de politiska 

åtgärderna. Vidare analyseras rätten men framförallt politiken utifrån ett perspektiv på 

rättvisa för att belysa moralen. Detta rättviseperspektiv har inspirerats av Nancy Fraser. 

Ett främjande av rättvisa innebär enligt detta perspektiv att förändra de strukturer i 

utbildningsystemet som är förtryckande och dominerande gentemot romska elever. Dessa 

strukturer utgör nämligen hinder för romska barn att delta som jämlikar i utbildningen. 

Detta görs för att undersöka om ländernas arbete främjar rättvisa för romska barn då det 

i uppsatsen hävdas att det också motverkar strukturell diskriminering.  I uppsatsen dras 

slutsatsen att inget av länderna förändrar de strukturer som utgör hinder för romska barns 

jämlika deltagande. Detta innebär att länderna inte lyckas främja rättvisa och därför inte 

heller lyckas bryta den strukturella diskrimineringen. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion om vilka åtgärder länderna bör genomföra för att främja rättvisa och bryta den 

strukturella diskrimineringen.  

 

Nyckelord: Strukturell diskriminering, social rättvisa, romer, rätten till utbildning, 

jämlikhet. 
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Abstract 
In this essay, structural discrimination of Roma children in the education system is dealt 

with in three European countries. The purpose of the thesis is twofold. One of the aims is 

to compare the work of Sweden, Romania and the Czech Republic to prevent 

discrimination against Roma children's rights to education on the same terms as others, 

and to investigate whether the work promotes justice for the Roma children. The second 

purpose is to investigate which more measures the countries should implement to break 

discrimination and promote justice. The essay is based on an understanding that human 

rights have a legal dimension, a political and a moral one. In view of this, the applicable 

law and policy measures are established. Furthermore, the law is analyzed, but above all 

the policy measures from a perspective of justice to highlight morality. This justice 

perspective is inspired by Nancy Fraser. In this perspective, promoting justice means 

changing the structures of the education system that are oppressive and dominant towards 

Roma students. This structures hinder Roma children from participating as equals in 

education. This is done to investigate whether the countries' work promotes justice for 

Roma children since it is stated in the essay that it also counteracts structural 

discrimination. The essay concludes that none of the countries change the structures that 

hinder the equal participation of Roma children. This means that the countries does not 

succeed in promoting justice and therefore does not succeed in breaking the structural 

discrimination. The thesis concludes with a discussion of what measures the countries 

should implement to promote justice and break the structural discrimination. 

 

Key words: Structural discrimination, social justice, roma, the right to education, 

equality.  
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1. Inledning 
Den romska befolkningen är i Europa den största etniska minoriteten med ca 12 miljoner 

människor. Denna grupp har under historien utsatts för förtryck, förföljelser och diskriminering 

och de är än idag en av de mest marginaliserade och socialt exkluderade grupperna i Europa. 

Romer har än idag inte samma tillgång till mänskliga rättigheter som Europas övriga 

befolkning. De rättigheter som är särskilt problematiska är rätten till bostad, arbete, hälso- och 

sjukvård samt utbildning då romer diskrimineras i högre grad än andra gällande tillgången till 

dessa rättigheter.1  

   Att diskriminering av romer förekommer gällande alla dessa rättigheter är problematiskt men 

en rättighet jag finner särskilt problematisk i sammanhanget är rätten till utbildning. Enligt 

Barnkonventionen, Convention on the Rights of the Child, 1989, innebär denna rättighet både 

en rätt till jämlik tillgång till utbildning och att utbildningen ska främja utvecklingen av barnets 

fulla potential. Utbildningen ska således uppbära en viss kvalitet som alla ska ha jämlik tillgång 

till.2  Rätten till utbildning anses särskilt viktig också av internationella organ som Förenta 

Nationerna och Europarådet. Anledningen till detta är att det är en rättighet i sig men också för 

att utbildning är en förutsättning för andra rättigheters realiserande. En jämlik tillgång till 

utbildning är av vikt för socialt och ekonomiskt marginaliserade grupper då utbildning ökar 

möjligheten till delaktighet i samhället och möjligheten att ta sig från socialt och ekonomiskt 

utsatta positioner.3 Utbildning accepteras internationellt som en väg mot frigörelse från 

diskriminering och förtryck men ändå är det fulla deltagandet och tillgången till utbildning för 

romska barn fortfarande ett ideal.4 En anledning till detta har i tidigare forskning visat sig vara 

strukturell diskriminering.5 En form av diskriminering som äger rum utifrån 

samhällsorganisering och institutioner som utgör ett system där vissa grupper diskrimineras. 

Strukturell diskriminering handlar inte om en specifik händelse utan äger rum i 

                                                      
1 Diskrimineringsombudsmannen. Romers rättigheter: Diskriminering, vägar till upprättelse och hur juridiken 

kan bidra till en förändring av romers livsvillkor. Taberg: Tabergs tryckeri AB, 2012, sid. 9 & Rostas, Iulius & 

Kostka, Joanna. ”Structural Dimensions of Roma School Desegregation Policies in Central and Eastern Europé”. 

European Educational Research Journal, vol. 13, no. 3, 2014, 268-281, sid. 267-268. 
2 UNICEF. The Right of Roma Children to Education: Position Paper. Geneva: UNICEF Regional Office for 

Central and Eastern Europé and the Commonwealth of Independet States (CEEIS), 2011, sid. 24. 
3 Diskrimineringsombudsmannen. Romers rättigheter: Diskriminering, vägar till upprättelse och hur juridiken 

kan bidra till en förändring av romers livsvillkor, sid. 50–51. 
4 Kesik, Fatima, Sahin, Fatima & Zoraloğlu, Y. Remzi. ”Roma Children: Victims of Social Injustices in 

Education”. International Journal of Progressive Education, vol.14, no.6, 2018, 200-215, sid.208. 
5 Arabadjieva, Kalina. ”Challenging the school segregation of Roma children in Central and Eastern Europé”. 

The International Journal of Human Rights, vol. 20, no. 1, 2006, 33-54, sid. 35–36, Ignăţoiu-Sora, Emanuela. 

”The discrimination discourse in relation to the Roma: its limits and benefits”. Ethnic and Racial Studies, vol. 

34, no. 10, 2011, 1697-1714, sid. 1711 & Rostas, Iulius & Kostka, Joanna, ”Structural Dimensions of Roma 

School Desegregation Policies in Central and Eastern Europé”, sid. 268-269.  
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strukturella/institutionella sammanhang. Denna diskriminering behöver inte vara avsiktlig utan 

kan utgöra en konsekvens av majoritetssamhällets institutionaliserade, tillsynes neutrala och 

objektiva handlingar.6    

   Alla länder i Europa har ratificerat Barnkonventionen och de EU-anslutna länderna är också 

förpliktade utifrån EU-rätten att lagstifta mot diskriminering, såväl strukturell som individuell, 

inom utbildningsystemet och tillse att det inte förekommer. Forskning visar dock att 

lagstiftande mot diskriminering inom utbildningsväsendet inte räcker till då den strukturella 

diskrimineringen av romska barn fortsätter. Exempel på detta är att de placeras slentrianmässigt 

i skolor för barn med intellektuella funktionsnedsättningar eller i särskilda romska klasser och 

skolor vilka inte ges samma resurser som ordinarie skolor.7 I flertalet studier framkommer att 

det ofta är de romska barnen och dess familjer som skuldbeläggs. Att det är på grund av deras 

kultur och värderingar som romska barn inte integreras fullt ut i utbildningsystemen. Man ser 

inte till institutionen som sådan trots att det finns diskriminerade mekanismer i 

utbildningssystemen.8 Jag anser att det därför är av vikt att den strukturella diskrimineringen 

av romer inom utbildningsystemet synliggörs och vad som görs för att bryta den. Detta för att 

sedan undersöka om arbetet räcker till. Fortsätter den strukturella diskrimineringen av romska 

barns rätt till utbildning ser jag en stor risk att romers utsatthet fortsätter att reproduceras. Därför 

är denna orättvisa något som måste brytas. För bristen på rättvisa är vad strukturell 

diskriminering handlar om. I juridikens mening ska ingen behandlas på ett annat sätt utifrån 

etnicitet än vad en annan person skulle gjort i samma situation. Men det rör sig också om en 

social rättvisa, vilket innebär att alla ska kunna delta i det sociala livet som jämlikar med andra. 

Detta kan inte romer göra om de utsätts för strukturell diskriminering. Social rättvisa är vad 

som åsyftas med rättvisa i denna uppsats och detta kommer att förtydligas i teorikapitlet.  

   För att belysa den strukturella diskrimineringen och vad som görs för att bryta den har jag 

valt att avgränsa mig till tre europeiska länder. Sverige har valts utifrån att Sverige ofta utropar 

sig själv till ett land som är bra på mänskliga rättigheter varför det är intressant att undersöka 

hur de arbetar för att motverka diskriminering i denna fråga. Rumänien finner jag intressant att 

undersöka utifrån att det de senaste åren migrerat många rumänska romer till Sverige på grund 

                                                      
6 Council of Europe. Discrimination and Intolerance. Structural Discrimination. 

https://www.coe.int/en/web/compass/discrimination-and-intolerance, hämtad 2 maj 2019.  
7 Arabadjieva, Kalina. ”Challenging the school segregation of Roma children in Central and Eastern Europé”, 

sid. 35–36, Ignăţoiu-Sora, Emanuela. ”The discrimination discourse in relation to the Roma: its limits and 

benefits”, sid. 1711 & Rostas, Iulius & Kostka, Joanna. ”Structural Dimensions of Roma School Desegregation 

Policies in Central and Eastern Europé”, sid.268-269. 
8 Kesik, Fatima, Sahin, Fatima & Zoraloğlu, Y. Remzi. ”Roma Children: Victims of Social Injustices in 

Education”, sid. 208 & Rodell Olgaç, Christina. Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola - Från hot 

till möjlighet. Stockholm: HLS förlag, 2007, sid. 122.  

https://www.coe.int/en/web/compass/discrimination-and-intolerance
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av situationen i Rumänien. Tjeckien har också valts med motivering att Europadomstolen 

dömde Tjeckien för diskriminering av 18 romska barn på grund av skolsegregering vilket har 

kommit att kallas för en revolutionerande dom.9 Detta var 2007 och det är därför intressant att 

undersöka hur situationen är nu och hur de arbetar. Jag finner det intressant att jämföra dessa 

länders arbete för att motverka strukturell diskriminering av romska barn i utbildningsystemet 

och hur arbetet står sig i förhållande till vad som krävs för att främja rättvisa. Jag vill tydliggöra 

att fokus läggs på grundskolan, vilket är vad som menas med utbildningsystemet i denna 

uppsats.  

 

1.1 Syfte & frågeställningar  
Denna uppsats har två syften. Det första är att jämföra Sveriges, Rumäniens och Tjeckiens 

arbete för att motverka diskriminering gällande romska barns rätt till utbildning på samma 

villkor som andra samt undersöka om arbetet främjar rättvisa för de romska barnen. Det andra 

syftet är att undersöka vilka fler åtgärder länderna bör genomföra för att bryta diskrimineringen 

och främja rättvisa. För att besvara dessa två syften kommer tre frågeställningar att bearbetas.  

   Den första frågeställningen är: Hur arbetar Sverige, Rumänien och Tjeckien för att bryta 

diskriminering av romska barn gällande rätten till utbildning?  Här handlar det dels om att se 

till ländernas lagstiftande mot diskriminering gällande rätten till utbildning. Dels om ländernas 

politiska arbete för att bryta den strukturella diskrimineringen.    

  Uppsatsens andra frågeställning är: Främjar arbetet rättvisa för de romska barnen på ett 

tillfredställande sätt? Jag kommer kritiskt granska ländernas arbete utifrån ett 

rättviseperspektiv då jag menar på att främjandet av rättvisa bidrar till att bryta den strukturella 

diskrimineringen.  

   Den tredje frågeställningen är: Vilka andra åtgärder kan länderna behöva genomföra för att 

bryta diskrimineringen och främja rättvisa? Besvarandet av denna fråga kommer att bygga på 

den andra frågeställning då det utifrån min granskning kommer synliggöras vart länderna brister 

och således vilka ytterligare åtgärder länderna kan tänkas behöva genomföra.  

 

1.2 Undersökningsmaterial 
En stor mängd material har bearbetats för att få en förståelse av ländernas arbete. Allt kommer 

däremot inte användas i min analys. Allt material som används i analysen presenteras inte heller 

utan det är det huvudsakliga materialet. Vetenskapliga artiklar som behandlar de olika ländernas 

                                                      
9 D.H. and others v. The Czech Republic (Application no. 57325/00), ECtHR, Judgement 13 November 2007. 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arbete för att motverka diskriminering kommer också användas men dessa presenteras löpande 

under analysens gång. Materialet som valts ut är de senaste årens arbete för att motverka 

diskriminering inom utbildningsväsendet. Avgränsning av material har således gjorts för att se 

hur länderna arbetar idag med frågan och de material som är mest relevant för mitt syfte och 

mina frågeställningar har valts ut. Gällande rätt för varje land kommer att fastställas och 

presenteras i analysen, materialet för detta utelämnas här. I detta avsnitt återges det material 

som berör det politiska arbetet då det utgör huvudfokus och huvudmaterialet för min analys.  

   Material gällande Tjeckiens arbete utgörs av regeringens material så som Strategy for 

Education Policy until 2020 och Social Inclusion Strategy 2014-2020 men framförallt The 

Action Plan for Inclusive Education då det utgör ett policyramverk för arbetet med frågan. 

Material från Ministry of edcation, youth and sports har också använts. Tjeckien har ett Policy 

Concept of the Romany Integration 2014-2020 men den finns endast på tjeckiska. Europeiska 

Kommissionen som följer upp hur dessa nationella strategier implementeras och används 

återger huvudinnehållet i denna och motsvarande information återfinns  i materialet som nämnts 

ovan. Jag har genomgått en stor mängd material och det är samma åtgärder som återkommer 

varför jag trots att denna inte finns på engelska anser mig ha material att göra en bedömning 

utifrån. NGO rapporter från Européen Roma Rights Center samt Amnesty kommer också 

användas.  

   Gällande Sverige har material från regeringen använts så som Regeringens långsiktiga 

strategi för romsk inkludering 2032, SOU 2016:6. Framtid sökes, Strategin för romsk 

inkludering 2012-2032 och Strategi för att långsiktigt minska och motverka segregation. Även 

material från Länsstyrelsen Stockholm har använts vilka bland annat har i uppdrag att samordna 

rättighetsfrågor om EU-medborgare. Skolverket står också för en del material och jag har även 

använt mig av NGO rapport från The Swedish Human Rights Foundation samt Europeiska 

kommissionens mot rasism och intolerans.   

   Material gällande Rumänien utgörs av material från regeringen så som The Strategy of the 

goverment of Romania for the inclusion of the Romanian citizens belonging to roma minority 

for 2015-2020 och National reform programme 2017. Material från myndigheten National 

Agency for Roma har också använts samt användas samt material från The Minsitry of 

education. European Roma Rights Centres material har också använts samt rapporter från 

Euroepiska Komissionen så som Civil Society Monitoring Report on Implementation of the 

National Roma Integraion Strategies in Romania och Country report: non-discrimination. 

Romania 2018  
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1.3 Metod  
Med hjälp av ovanstående material och tidigare forskning kommer jag först ta reda på hur 

strukturell diskriminering av romska barn gällande rätten till utbildning ter sig i de tre länderna. 

Detta behöver först tas reda på och belysas för att kunna sätta ländernas arbete i en kontext och 

kunna besvara mina frågeställningar.  

   För att besvara min första frågeställning kommer först gällande rätt fastställas genom en 

rättsdogmatisk metod. Rättsdogmatikens uppgift är just att fastställa gällande rätt vilket innebär 

två delar, dels att beskriva gällande rätt men också att systematisera denna. Gällande rätt 

kommer att fastställas enligt rättskällehierarkin med hjälp av lag, förarbeten, prejudikat och 

doktrin. Genom denna metod kommer jag ta reda på den lagstiftning som är relevant för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Det gäller de regleringar som är relevanta gällande rätten 

till utbildning och att inte diskrimineras. Detta kommer att systematiseras, framföras utefter 

likheter, samband och principer i lagstiftningen.10 Därefter kommer undersökningsmaterialet 

bearbetas. Med hjälp av materialet kommer jag ta reda på hur länderna politiskt arbetar för att 

bryta den strukturella diskrimineringen. När det gäller denna första frågeställning gör sig två 

metodologiska svårigheter gällande. Till att börja med kan de statliga dokumenten inneha en 

viss bias utifrån att det kan tänkas att de vill framstå i så bra dager som möjligt. Därför är det 

av vikt att jag kompletterar detta material med icke-statliga organisationers rapporter kring 

ländernas arbete samt genom vetenskapliga litteratur som berör och analyserar arbetet. Det är i 

samband med denna litteratur som den andra metodologiska svårigheten gör sig gällande då jag 

även här behöver vara källkritisk och bedöma tillförlitligheten av dessa och inte genast ta dessa 

för sanning. Att pröva tillförlitligheten och vara källkritisk innebär att jag kommer att se till 

huruvida verken är forskningsmässigt väl utförda och från vilket ideologiskt perspektiv de är 

genomförda, det rör sig således om en vetenskaplighetsbedömning. När jag använder mig av 

rapporter från NGO:s behöver jag även vara medveten om att de ofta är styrda av ett 

västerländskt perspektiv när de riktar kritik och att de ofta styrs av ett ideologiskt perspektiv.  

   I besvarandet av min andra frågeställning blir mitt teoretiska perspektiv av stor vikt. Denna 

teori har två utgångspunkter. Dels relationen mellan politik, rätt och moral vilket ämnar visa på 

att lagstiftningen inte räcker i sig utan att skyddet för mänskliga rättigheter kräver alla tre 

dimensionerna. Dels rättviseperspektivet genom vilket jag ämnar grunda bedömningen om 

arbetet främjar rättvisa för de romska eleverna. Utgångspunkten är att rättvisa handlar om 

fördelning, erkännande och representation samt befrielse från förtryck och dominans som 

                                                      
10 Sandgren, Claes. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation. 3e uppl. 

Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2015, sid. 43–45. 



 

 

6 

kräver institutionella förändringar.  Detta kommer att styra mig i bearbetandet av materialet och 

i bedömningen om behandlingen av de romska barnen är rättvis eller inte.  

   Besvarandet av den tredje frågeställningen handlar om att ta reda på vilka ytterligare åtgärder 

länderna skulle behöva vidta för att bryta diskrimineringen utifrån mitt perspektiv på vad 

rättvisa innebär. Rättviseidealen kommer således användas och tillämpas i ett resonemang kring 

hur länderna bör utforma arbetet med att bryta den strukturella diskrimineringen av romska 

barn i skolan.  De tillkortakommanden som eventuellt framträder i besvarandet av fråga två 

kommer således utgöra grund för besvarandet av denna fråga.  

 

1.4 Tidigare forskning  
Avery och Hoxhallari har genomfört en studie kring romska barns utbildning i Sverige och 

Albanien där de förmedlar att rättsliga bestämmelser rörande minoritetsrättigheter inte ensamt 

är nog att adressera problem kring rättvisa och social rättvisa. Inte heller utbildningsmässiga 

bestämmelser räcker till.  Därför menar de att det är av vikt att belysa strategier för att förbättra 

utbildning för romska barn och att man behöver förstå att skolan inte är en insitution 

frånkopplad det övriga samhället. De pekar på att romer måste sluta ses som problematiska 

inom skolan. De pekar också på att ett större deltagande från romer måste säkerställas. Inte bara 

för att det bidrar till att de får kvalitetsutbildning utan också för att om man inte får sin röst hörd 

i utbildningsystemet är det ett hinder för utbildning. Brist på deltagande kan nämligen bidra till 

en syn att romer behöver ta emot hjälp och utbildning från majoritetssamhället vilket bidrar till 

att de ses som outsider i utbildningsystemet.11  

   Rostas och Kostkas skriver 2014 att det i Central- och Östeuropa finns en utbredd praktik av 

att romska barn segregeras i utbildningsystemet. Antingen placeras de automatiskt i klasser för 

intellektuellt funktionsnedsatta eller i separata romska klasser/skolor med lägre status och 

standard. De försök som gjorts för att förändra situationen har genererat begränsande resultat, 

så som lagstiftningsförändringar och nationella program för desegregering. I politiken är man 

mycket motvillig att erkänna och arbeta med strukturella problem och institutionaliserad 

diskriminering. De hävdar att policyskapare och lärare ofta beskyller romska föräldrar för 

barnens utbildningssvårigheter och ignorerar andra aktörers roll i skapandet av en ojämlik 

tillgång till utbildning och utbildningskvalitet för romska barn. De menar att 

desegregationsstrategier bör ta hänsyn till frågor om värderingar, intressen och metoder som 

                                                      
11 Avery, Helen & Hoxhallari, Itena. ”From Policy to Practice: Roma Education in Albania and Sweden”. The 

Urban Review, vol. 49, no. 3, 2017, 463-477, sid. 465 & 473 
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finns i utbildningsystemet och anpassa dem till att också inkludera minoriteter och möta 

minoritetselevers behov.12  

   Att skulden läggs på romerna har även visat sig i Rodell Olgaçs studie om den svenska skolan 

då hon menar att skolan lagt över sitt ansvar på romerna. Istället för att se till institutionen 

klandras romer och deras kultur för att många romska barn inte har en fungerande skolgång. 

Hon drar slutsatsen att romska barn utsätts för systematisk diskriminering och att skolans 

bristande stöd till romska elever leder till misslyckanden i skolan och fortsatt marginalisering. 

Hon pekar på att kulturella normer inom skolan bör ifrågasättas.13 Helakorpi, Lappalainen och 

Mietolka menar även de att policyskapare bör uppmuntra skolor att ifrågasätta kulturella 

normer. De har gjort en undersökning av Sveriges, Finlands och Norges nationella strategier 

för romsk inkludering. De pekar på att den svenska strategin positionerar romska föräldrar och 

deras känslor som mål för åtgärderna och att detta byter fokus från diskriminering och rasism 

till romska individer/kulturen. De menar sättet som romer presenteras på utgör begränsade 

möjligheter att främja jämlikhet i utbildningsystemet.14 

   Även Kesik, Sahin och Zoraloğlu belyser att det ofta är de romska barnen och deras kultur 

som får skulden för att de inte integreras i utbildningssystemen fullt ut. Detta trots att det finns 

diskriminerade mekanismer i systemet vilket visat sig i deras studie om romska barn i Turkiet. 

De pekar även på att romer inte erkänns inom utbildningssystem och att deras kultur ofta ses 

ned på. Även om det lagts betoning på kulturella rättigheter som stärkt politiken för olikhet och 

erkännande, och även om utbildning accepterats som en väg mot frigörelse från diskriminering 

och förtryck är det fulla deltagandet och tillgången till utbildning för romska barn fortfarande 

ett ideal.15 

   Lindholm och Lindberg genomförde 2010 en studie i Malmö i vilken de ger en bild av hur 

skolor arbetar för att romska elever ska få bättre studieresultat. Lindberg och Lindholm pekar 

på att förhållandena i skolan, som uppleves diskriminerande av romska elever och föräldrar, 

kan förbättras på olika sätt.  Bland annat genom att sträva efter att ha mer utbildad romsk 

personal i skolorna som ska fungera som brobyggare. Insatser bör sättas in tidigt så att barnen 

klarar skolan och man bör skapa goda relationer med barnens föräldrar. Man poängterar även 

                                                      
12 Rostas, Iulius & Kostka, Joanna. ”Structural Dimensions of Roma School Desegregation Policies in Central 

and Eastern Europé”, sid. 268-269 & 275-278. 
13 Rodell Olgaç, Christina. Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola - Från hot till möjlighet, sid. 

122, 151 & 166.  
14 Helakorpi, Jenni, Lappalainen, Sirpa & Mietola, Reetta. ”Equality in the Making? Roma and Traveller 

Minority Policies and Basic Education in Three Nordic Countries”. Scandinavian Journal of Educational 

Research, 2018, sid. 9 & 14. https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1485735, hämtad 22 maj 2019.  
15 Kesik, Fatima, Sahin, Fatima & Zoraloğlu, Y. Remzi.”Roma Children: Victims of Social Injustices in 

Education”, sid. 208. 

https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1485735
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att för att förbättra de romska barnens skolresultat behöver de erbjudas hjälp med studierna, 

både under ordinarie lektionstid men också med läxorna. Man framhäver också insatser för 

bevarande och utveckling av romani chib och att samtliga fem nationella minoriteter bör 

betonas i skolämnena.16    

   Chireac och Arbona skriver 2016 i sin studie att många romska barn i Östeuropa utsätts för 

systematisk diskriminering inom utbildningsväsendet. De hävdar att åtgärder måste vidtas för 

att säkerställa kvaliteten på utbildning för romska barn, åtgärder som syftar till att övervinna 

den pedagogiska nackdelen som romer har utifrån sin historia i samband med fattigdom och 

social utslagning. Lämplig undervisning måste tillhandahållas, personal som arbetat med romer 

i specialskolor ska in i vanliga skolor, man bör avskaffa nuvarande skolprövningssystem (test 

för att se barnens förmågor) och romska barns föräldrar bör delta i utvecklandet av utbildningen. 

De menar även att det krävs ett aktivt engagemang i erkännandet av rätten att romska barn ska 

utbildas i romani i skolan. Samtidigt måste skolinriktad politik om främjande av mångkulturella 

inlärningsmiljöer säkerställas, i samverkan med romska representanter.17  

  

1.5 Introduktion av teoretiskt perspektiv 
Jag kommer i denna uppsats utgå från att mänskliga rättigheter har tre dimensioner, en politisk, 

en juridisk och en etisk dimension. Detta kommer jag att belysa genom att använda mig av 

Elena Namlis perspektiv då hon har en intressant förståelse av detta. Hon problematiserar den 

vedertagna tron på att juridiken är det starkaste skyddet för mänskliga rättigheter. Det räcker 

inte med rätten för att mänskliga rättigheter ska skyddas så effektivt som möjligt utan man bör 

se mänskliga rättigheter som moraliska principer som inspirerar till politiska aktioner och som 

utgör en bas för lagen.18 Poängen är att det således inte räcker med lagen utan att man även 

måste se till hur man arbetar politiskt för att skydda mänskliga rättigheter. Detta perspektiv 

använder jag mig av för att tydliggöra att jag behöver se till mer än ländernas juridiska 

regleringar. Att jag måste se till hur de arbetar politiskt för att bryta diskriminering av romska 

barn inom utbildningsystemet. För att synliggöra den moraliska dimensionen kommer arbetet 

analyseras utifrån ett perspektiv på rättvisa. Ett rättviseperspektiv jag låtit mig inspireras av är 

                                                      
16 Lindholm, Marianne & Lindberg, Göran. Romska barn i skolor. Rapport på uppdrag av Delegationen för 

romska frågor. Lund, 2010, sid.5–7 & 71–81. 
17 Chireac, Silvia-Maria & Devis Arbona, Anna. ”Improving and protecting human rights: A reflection of the 

quality of education for migrant and marginalized Roma children in Europé”. Regions & Cohesion, vol. 6, no. 3, 

2016, 52–76, sid. 52–55 & 72. 
18 Namli, Elena. Human rights as ethics, politics and law. Uppsala: Acta universitatis upsaliensis, 2014.  
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Iris Marion Youngs men framförallt Nancy Fraser som vidareutvecklat Youngs perspektiv. 

Både dessa hävdar att det krävs mer än fördelning av sociala värden för att främja rättvisa.19  

   Fraser använder sig av en tredimensionell förståelse av rättvisa där en dimension handlar om 

fördelning och de andra dimensionerna är erkännande och representation. Young menar att 

rättvisa måste utgå ifrån dominans och förtryck vilket är institutionaliserat i samhället, rättvisa 

för henne innebär en befrielse från detta. För Fraser och Young innebär rättvisa i grova drag att 

kunna delta på jämlika villkor som andra i det sociala livet, när orättvisa råder krävs det således 

institutionella förändringar som förändrar de strukturer som verkar till nackdel för vissa 

grupper. Detta är också är vad rättvisa innebär för mig. Min analys kommer utgå från Frasers 

tredimensionella förståelse av rättvisa vilken är inspirerad av Young. Poängen med denna 

förståelse av rättvisa är att rättvisa inte bara handlar om fördelning utan också om att förändra 

strukturer som är förtryckande och dominerade mot minoriteter. Rättvisa handlar därför mycket 

om erkännande, vilket är en väg mot befrielse från diskriminering.  

 

1.6 Disposition  
Uppsatsen är indelad i 7 kapitel. I första kapitlet presenteras problem, syfte, frågeställningar, 

undersökningsmaterial, metod, tidigare forskning och en kort introduktion av teori. I det andra 

ges en historisk bakgrund samt en presentation av förekomsten av strukturell diskriminering i 

de tre länderna. I tredje kapitlet presenteras teoretiska utgångspunkter. I de tre efterföljande 

kapitlen kommer analys av ländernas arbete att ske vilket börjar med Tjeckien i kapitel fyra, 

Sverige i kapitel fem och Rumänien i kapitel sex. Dessa är uppdelade på så sätt att gällande rätt 

först presenteras, sedan det politiska arbetet och slutligen presenteras en analys av arbetet 

utifrån ett perspektiv på rättvisa. Det sista kapitlet innehåller slutsatser från analysen av 

ländernas arbete samt en diskussion kring vad länderna mer bör göra för att främja rättvisa och 

på så vis bryta den strukturella diskrimineringen.  

2. Diskriminering då och nu  
I detta kapitel ges en beskrivning av romernas historia i Europa. Detta är relevant inför 

uppsatsens analys då historien fört med sig konsekvenser som än idag påverkar romska barns 

skolsituation. Romsk kultur kommer också kort nämnas i denna tillbakablick då stereotyper av 

romsk kultur har betydelse för romska barns utbildning. Detta kommer vidare synliggöras när 

                                                      
19 Fraser, Nancy. Scales of justice. Untied Kingdom: Polity press, 2008, Fraser, Nancy. Justice interruptus: 

critical reflections on the "postsocialist" condition. London: Routledge, 2007 & Young, Iris Marion. Justice and 

the politics of difference. Princeton: Princeton Univ. Press, 1990. 
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förekomsten av strukturell diskriminering av romska barn i utbildningsystemet sedan redogörs 

för i Tjeckien, Sverige och Rumänien.   

 

2.1 Romernas historia i Europa 
Den romska gruppen kommer ursprungligen från nordvästra Indien. Varför de runt år 1000 

migrerade från Indien är inte fastställt. Däremot har forskare slagit fast att de under 1400-talet 

anlände till Europa. Under denna första tid kom det största antalet romer i Europa att leva i 

Wallachia och Moldavia, delar av dagens Rumänien, där de tvingades till slaveri fram till 1800-

talet. I de länder där de inte förslavades så som i Västeuropas länder återfanns andra former av 

förtryck då de marginaliserades och förföljdes.20 I Spanien försökte militärpolisen 1749 utrota 

romerna med motivering att de var ett ont folkslag. I flera länder så som Österrike, Ungern och 

Tjeckien utsattes romer för tvångassimilering och romska barn togs från sina föräldrar utan 

annat motiv än att de var just romer.21 Under 1700-talet landsförvisades och tvångssteriliserades 

de runt om Europa och under 1900-talet kom 1,5 miljoner romer att falla offer för förintelsen 

då nazisterna ämnade utrota romerna parallellt med judarna. Efter förintelsen fick romer varken 

den hjälp eller kompensation som judarna fick. Stigmatisering och diskriminering fortsatte efter 

förintelsen och romer står än idag, som de alltid gjort, utanför det euroepiska samhället.22 

Romerna har genomgått slaveri, folkmord, tvångssterilisering och uteslutning. De har ofta 

nekats utbildning och saknat möjliga vägar till social rörlighet. De är och har varit föremål för 

extremt negativa stereotyper. En vanlig stereotyp är att romer inte bryr sig om utbildning, 

medan det i själva verket handlar om en begränsad tillgång till och ibland utestängning från 

utbildning.23 Stereotyper har också alltid karaktäriserat romer som ett vandrande folk – en 

föreställning som lever kvar idag trots att majoriteten av alla romer idag är bofasta.24 En fördom 

som länge funnits med koppling till ovanstående är att romer har ”vandringslusten i blodet” 

                                                      
20 Greenberg, Jack. ”Report on roma education today: from slavery to segregation and beyond”. Columbia Law 

Review, vol. 110, no. 4, 2010, 919-1001, sid 924-925 & Council of Europe. Roma history. Factsheets on roma 

history: general introduction. Project education of roma children in Europé, sid. 2.  https://rm.coe.int/factsheets-

on-romani-history-general-introduction/16808b18e9, hämtad 25 feb 2019.  
21 SOU 2010:55. Romers rätt – en strategi för romer i Sverige. Betänkande av delegationen för romska frågor. 

Stockholm: Elanders Sverige AB, 2010, sid. 122. 
22 Greenberg, Jack. ”Report on roma education today: from slavery to segregation and beyond”, sid 924-925 & 

Council of Europe. Roma history. Factsheets on roma history: general introduction, sid 3. 
https://rm.coe.int/factsheets-on-romani-history-general-introduction/16808b18e9, hämtad 25 feb 2019 
23 Miskovic, Maja. ”Roma education in Europe: in support of the discourse of race”. Pedagogy, Culture & 

Society, vol.17, no. 2, 2009, 201-220, sid. 202-203 & 208. 
24 Fraser, Sir Angus. ”The present and future of the Gypsy past”.  I Roma Rights: Race, Justice, and Strategies 

for Equality. Redigerad av Claude Cahn, 25-46. New York: IDEA Press, 2002, E-bok, sid. 26 

https://rm.coe.int/factsheets-on-romani-history-general-introduction/16808b18e9
https://rm.coe.int/factsheets-on-romani-history-general-introduction/16808b18e9
https://rm.coe.int/factsheets-on-romani-history-general-introduction/16808b18e9
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medan det i själva verket handlar om en flykt från förtryck, ekonomisk och social utslagning, 

våld m.m. Ofta har de dessutom tvingats flytta av myndigheter.25   

   Romer är en etnisk grupp som är långt ifrån homogen. Det är därför svårt att förmedla vad 

romsk kultur är då stora klyftor finns inom gruppen utifrån geografisk härkomst, romsk gren, 

språk, religion och land.26 Att återfinna vad romsk kultur innebär i litteratur innebär svårigheter 

då mycket av det som står skriver är, som Rodell Olgaç nämner, upprepningar av negativa 

stereotyper där romer själva sällan kommit till tals.27 Utifrån detta söker jag svar om romsk 

kultur i en bok skriven av Katarina Taikon som själv var rom och människorättsaktivist. Hon 

skriver att en gemensam nämnare är det romska språket romani chib även om det finns i många 

varianter. Det finns även vissa seder som går igen näst intill överallt. Dit hör den så kallade 

diklon, en schalett som alla gifta kvinnor måste bära samt vissa renlighetskoder så som att de 

flesta kvinnor bär kjolar. Dessa seder har lättats under senare år. Traditionella kläder bärs av 

vissa men inte av alla. Taikon skriver att det finns två enkla förklaringar till att romer levt ett 

resande liv, den enda är att den bofasta befolkningen hindrat romer att slå sig ner för gott och 

den andra är att de levt av sådana arbetssysslor som tvingat dem att resa omkring, exempelvis 

tivolinäring och hästhandel. Taikon skriver att det dessutom inte varit enkelt för romer att sluta 

resa, detta utifrån att: för att få ett fast arbete måste man ha en bostad, för att kunna få en bostad 

behöver man ha ett stadigt arbete. Detta är två saker som varit svåra för romer. Dels på grund 

av att många är ovilliga att hyra ut boende och anställa romer, dels för att många saknar 

utbildning.28  

   Det rör sig således om en historia av långvarig exkludering från samhället kantad av fördomar 

och negativa stereotyper. Detta har kommit att påverka situationen för romer än idag. Den 

romska gruppen är heterogen i alla Europas länder. I utbildningsystemet är det således en 

elevgrupp i olika situationer med olika behov. Rapporter och forskning visar dock på flertal 

gemensamma nämnare gällande diskriminering inom utbildningsväsendet. Just detta är som 

Rädda Barnen skriver kanske den största gemensamma nämnaren för den romska minoriteten, 

majoritetssamhällets diskriminering av dem.29  

                                                      
25 Rodell Olgaç, Christina. Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola - Från hot till möjlighet, sid. 43. 

& SOU 2010:55, sid. 122 
26 UNICEF. The Right of Roma Children to Education: Position Paper, sid. 15. 
27 Rodell Olgaç, Christina. Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola - Från hot till möjlighet, sid. 37.   
28 Taikon, Katarina. Zigenerska. Natur & kultur: Stockholm, 1963, sid. 84, 118 & 130. 
29 Rädda Barnen. Mellan hopp och förtvivlan. En nulägesrapport om minderåriga EU-medborgare i utsatthet. 

2016, sid. 11.  
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2.2 Diskriminering i Tjeckien 
Enligt olika uppskattningar finns det mellan 150 000 och 300 000 romer i Tjeckien och de 

romska barnen diskrimineras i hög grad inom utbildningssystemet.30 Diskrimineringen 

förekommer huvudsakligen i tre olika former: överrepresentation av romska elever i praktiska 

skolor som är utformade för elever med intellektuella funktionsnedsättningar, segregering av 

romer i vanliga skolor och klasser samt andra former av ojämlik behandling i vanliga skolor.31     

   Att romska barn placeras i praktiska skolor på felaktiga grunder innebär en strukturell 

diskriminering av romska barn gällande rätten till utbildning. Detta uppmärksammades i D.H 

and Others v. Czech Republic då Tjeckien fälldes för diskriminering av 18 romska barn då de 

på ett felaktigt sätt placerats i praktiska skolor. Europadomstolen hävdade att de romska barnen 

utsattes för indirekt diskriminering. Åtgärden att placera vissa barn i skolor för intellektuellt 

nedsatta uppfattades som neutral men missgynnade romska elever oproportionerligt mycket. 

Praktiken att placera barn i skolor för elever med intellektuella funktionsnedsättningar innehöll 

inte tillräckligt skyddsåtgärder som säkrade romska barns rätt till utbildning på jämlika villkor 

som majoritetsbefolkningen.32 Testet som användes för att placera barn i praktiska skolor tog 

ingen hänsyn till de romska barnens skolbakgrund, så som brist på förskola, att de inte kunde 

eller kunde väldigt lite tjeckiska, samt att situationen var främmande för dem. Samtycke från 

föräldrarna fanns men det skedde i en kombination av apati gällande utbildning, bristande 

information om att specialskolorna inte förbereder barnen för vanligt gymnasium och rädsla att 

barnen ska vara ovälkomna i vanliga skolor.33   

   Institutionell rasism existerar i Tjeckien vilket formar attityder och praktiker på alla nivåer. 

Detta bidrar till att romska barn fortsätter vara placerade i praktiska/specialskolor.34 Situationen 

ska ha förbättrats till viss del efter internationella påtryckningar. Men när allt fler romska barn 

börjar i vanliga klasser tar tjeckiska föräldrar sina barn ur klasserna.35 Detta leder till ytterligare 

en form av segregering tar form och det finns skolor där det näst intill bara går romska barn.  

Man hävdar att detta sker på grund av att de hör till ett visst upptagningsområde. Detta leder 

till att barn från socialt exkluderade områden hamnar i samma skola och romska barn går då i 

                                                      
30 Regeringskansliet. Utrikesdepartementet. Tjeckien – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 

principer. Situationen per den 30 juni 2018, sid.12 
31 Amnesty International. Must Try Harder: Etnic Discrimination of Romani Children in Czech Schools. 

London: Amnesty International Ltd, 2015, sid. 5. 
32 D.H. and others v. The Czech Republic (Application no. 57325/00), ECtHR, Judgement 13 November 2007.  
33 Devroye, Jennifer. ”The Case of D.H. and Others v. the Czech Republic”. Northwestern Journal of 

International Human Rights, vol. 7, no. 1, 2009, 81-101, sid. 86 
34 Cashman, Laura. ”New label no progress: institutional racism and the persistent segregation of Romani 

students in the Czech Republic”. Race Ethnicity and Education, vol. 20, no. 5, 2017, 595-608, sid. 604. 
35 Utrikesdepartementet. Tjeckien – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Situationen per 

den 30 juni 2018, sid.12.  
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skolor som juridiskt sätt är likvärda vanliga skolor.36 Det har dock visat sig att kvaliteten i dessa 

skolor är sämre, de har färre resurser och inte utbildade lärare. Romska barn blir också ojämlikt 

behandlade i vanliga mixade skolor, skolor misslyckas bland annat att hantera etnisk mobbning 

och lärare har fördomar gentemot romska elever och dess föräldrar.37 Var fjärde romsk elev 

utbildas i segregerad utbildning, det vill säga i klasser/skolor där romer utgör mellan 75-100% 

av eleverna och 39% av alla romska elever går inte ut 9an.38  

 

2.3 Diskriminering i Sverige 
I Sverige finns det ca 50 000 romer och de romska barnen hindras från att åtnjuta rätten till 

utbildning på jämlika villkor som andra. Detta främst utifrån strukturella hinder.39 Få romska 

elever går klart grundskolan och få av dem som går klart har godkända betyg.40 Romska elever 

har en även hög frånvaro. Orsaken till detta är bland annat diskriminering, trakasserier och dålig 

kunskap om romer i kombination med brister i skolan vad gäller uppföljning och stödåtgärder 

samt att föräldrarna haft en bristande skolgång.41 Många romska föräldrar hade nämligen inte 

en självklar tillgång till regelbunden utbildning vilket kan försvåra möjligheten att få stöd 

hemifrån. Samtidigt förekommer också att romska föräldrar uppmuntrar barnen till studier för 

att de ska få en bättre framtid. Gällande brister i skolan så som uppföljning och stödåtgärder så 

kan kritik riktas gentemot att skolan inte förmår stödja romska barn. Det tas även inte på allvar 

när romska elever har hög frånvaro och det finns en acceptans kring att romska barn presterar 

sämre i skolarbetet. Romska barn upplever att de behandlas annorlunda av skolpersonal i 

jämförelse med andra elever, att lärarna kräver mindre av dem än andra elever.42 Dessa brister 

är exempel på strukturell diskriminering av romska elever, att man förväntar sig mindre av dem 

på grund av stereotyper. I Sverige är det förekommande att romerna själva och kulturen 

skuldbeläggs för att många romska barn inte har en fungerande skolgång. Medan det i själva 

                                                      
36 European Commission. Civil Society Monitoring Report on Implementation of The National Roma Integration 

Strategis in Czech Republic. Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2018, sid. 31. 
37 Amnesty International. Must Try Harder: Etnic Discrimination of Romani Children in Czech Schools, sid. 7-8 

& 41. 
38 European Commission. Civil Society Monitoring Report on Implementation of The National Roma Integration 

Strategis in Czech Republic, sid. 33 & 57. 
39 European Comission. Country report: Non discrimination. Sweden 2018. Reporting period 1 Januari 2017 - 31 

December 2017.Brussels: European Comission, 2018, sid. 72 & SOU 2010:55. Romers rätt – en strategi för 

romer i Sverige, sid. 35. 
40 Alexiadou, Nafsika & Norberg, Anders. ”Sweden’s Double Decade for Roma Inclusion: An Examination of 

Education Policy in Context”. European Education, vol. 49, no. 1, 2017, 36-55, sid. 41.  
41 SOU 2010:55. Romers rätt – en strategi för romer i Sverige, sid. 308.  
42 Ungdomsstyrelsen. Unga romers situation – en intervjustudie. Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:10. 

Stockholm: Fritzes, 2009, sid. 16, 24 & 30 & Barnombudsmannen. De vill att jag ska vara osynlig – Romska 

barn och ungdomar berättar om sin vardag. Barnombudsmannen rapporterar 2006:07, sid.19 & 24.  
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verket är institutionen skolan som brister.43 Många romska elever väljer att inte berätta om sin 

romska bakgrund utifrån rädsla för etnisk diskriminering utifrån de negativa stereotyper som 

finns gentemot dem.44 Upplevelsen att bli diskriminerad och trakasserad i skolan är vanlig.45  

   Ett hinder gällande romska barns tillgång till utbildning i Sverige är också fattigdom. Detta 

är mest tydligt kring de så kallade EU migranterna. Deras ankomst har provocerat fram 

kraftigare anti-ziganism men likaså reaktioner av solidaritet. De har svårigheter att hyra bostad 

i sitt egna namn vilket påverkar barnens möjligheter till utbildning. Fattigdom och tillgång till 

boende är även problem som rör de mer etablerade grupperna och som påverkar utbildningen. 

De bor i segregerade områden och går i lågstatus skolor där lärarna har svårt att möta elevernas 

behov.  I sådana områden ses fenomenet ”White flight”, där de mest sårbara grupperna stannar. 

I dessa områden kämpar lärarna med otillräckliga medel. Detta rör sig således om en ojämlik 

tillgång till utbildningskvalitet vilket innebär strukturell diskriminering. De romer som skiljer 

sig mest från ”mainstreambeteendet” i svenska samhället är samtidigt de som är mest synliga 

som romer och som möter utbildningsmässiga svårigheter.46 Barn till EU-migranter som 

stannar kortare än tre månader i Sverige har ofta inga möjligheter att gå i skolan då de nekas 

tillträde av skolorna. De som stannar längre än tre månader får gå i skolan men detta tycks inte 

ha nått alla skolor varför resultatet är att barn till utsatta EU-migranter ofta inte kan åtnjuta 

rätten till utbildning. 47   

 

2.4 Diskriminering i Rumänien 
Uppgifter om hur många romer som bor i Rumänien varierar från att det finns ca 600 000 och 

att det finns mellan 1,5 och 2,5 miljoner. Utbildningskvalitet är överlag ett problem i Rumänien 

men drabbar den romska minoriteten hårdast. Det finns stora skillnader både gällande tillgång 

och deltagande i utbildning mellan romer och icke-romer.48 2016 visade rapporter på att 

                                                      
43 Rodell Olgaç, Christina. Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola - Från hot till möjlighet, 

sid.122.  
44 Diskrimineringsombudsmannen. Diskriminering av romer i Sverige – Rapport från DO:s projekt åren 2002 

och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer. DO:s rapportserie 

2008:03, sid. 21.  
45 Skolverket. Romer i skolan – en fördjupad studie. Rapport 292, Stockholm: Fritzes, 2007, sid. 59.  
46 Avery, Helen & Hoxhallari, Itena. ”From Policy to Practice: Roma Education in Albania and Sweden”, sid. 

467-473. 
47 The Swedish Foundation for Human Rights. Joint NGO submission for the review of Sweden Submitted by the 

Swedish Foundation for Human Rights. May 2016 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 

58th session, 6-24 June 2016, § 63. 
48 The World Bank Group. Diagnostics and policy advice for supporting roma inlusion in Romania. Prepared by 

the Human Development and Sustainable Development Teams. Europa and Central Asia, 2014, sid. 4 & 16-17 & 

Stacy J. Kosko. ”Educational Attainment and School-to-work Conversion of Roma in Romania: Adapting to 

Feasible Means or Ends? ”Journal of Human Development and Capabilities, vol. 13, no. 3, 2012, 415-450, sid. 

417–418. 
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tusentals romska barn befann sig i segregerad utbildning. Ofta hänvisas romska barn till 

särskilda romska skolor även om mixade skolor finns i närheten. Det förekommer också att de 

felaktigt hänvisas till skolor för intellektuellt funktionsnedsatta vilket har lett till att romska 

barn är överrepresenterade i dessa.49 De placeras även i separata romska klasser i vanliga skolor. 

I dessa segregerade klasser/skolor återfinns sämre inlärningsförhållanden än i vanliga skolor. 

Lärarna saknar ofta kompetens och byggnaderna saknar ofta uppvärmning och elektricitet. 

Dessa faktorer leder till högre grad av tidiga avhopp, lägre närvaro och sämre studieresultat.50 

Detta utgör strukturell diskriminering av romska barn i utbildningsystemet. Mycket skuld läggs 

ofta på romerna själva gällande barnens utbildningssituation. Men faktum är att de romska 

barnen ser utbildning som en viktig del i sitt liv och vill gå i mixade skolor. Ett av de största 

hindren kring integration av romska barn grundar sig istället i negativa attityderna gentemot 

romer.51  

   Utbildning innebär kostnader för lunch, transportavgifter etc. Detta innebär en utmaning för 

många romska familjer då de ofta har en utsatt ekonomi. Följaktligen har många romska barn 

hög frånvaro som leder till tidiga avhopp.52 Att skolans organisering leder till att vissa grupper 

missgynnas som i detta fallet innebär strukturell diskriminering. Strukturell diskriminering i 

utbildningsystemet handlar nämligen om bland annat organisation, arbetsmetoder, attityder och 

kursinnehåll. Det kan handla om bristen på fördelning av resurser till olika skolor. Exempelvis 

att skolor i segregerade områden får mindre resurser vilket resulterar i kunskapsskillnader. Det 

kan också handla om att majoritetens etnicitet ses som norm. Detta påverkar lärares 

förhållningssätt och beteende gentemot elever med annan etnicitet. Det kan också handla om 

lärares icke-agerande när elever blir utsatta för kränkningar och rasistiska attityder.53 Strukturell 

diskriminering handlar således inte om enstaka handlingar gentemot en elev utan om 

mekanismer i skolan som institution som missgynnar vissa grupper, i detta fallet romer. Sådan 

diskriminering har visat sig förekomma i både Tjeckien, Sverige och Rumänien.  

                                                      
49 Europen Roma Rights Center. Written comments of the euroean roma rights center, concering Romania. For 

consideration by the comittee on the rights of the child at its pre-session working group for the 75th session (3-7 

October 2016), sid. 3-4 & Chireac, Silvia-Maria & Devis Arbona, Anna. ”Improving and protecting human 

rights: A reflection of the quality of education for migrant and marginalized Roma children in Europé”, sid. 60. 
50 Europen Roma Rights Center. Written comments of the euroean roma rights center, concering Romania. sid.3-

4 & The World Bank Group. Diagnostics and policy advice for supporting roma inlusion in Romania. sid.16-17. 
51 Cozma, Teodor, Cucos, Constantin & Momanu, Mariana. ”The education of Roma children in Romania: 

Description, difficulties, solutions”. Intercultural Education, vol. 11, no. 3, 2000, 281-288, sid. 281-287. 
52 Chireac, Silvia-Maria & Devis Arbona, Anna. ”Improving and protecting human rights: A reflection of the 

quality of education for migrant and marginalized Roma children in Europé”, sid. 60-61. 
53 SOU 2005:56. Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige. Betänkande av utredning om 

strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. Stockholm: Elanders Gotab AB, 2005, 

sid. 241-241.  
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3. Tre dimensioner av rättvisa 
Min avsikt med detta kapitel är att utforma ett rättviseperspektiv utifrån vilket jag kritiskt 

kommer granska ländernas arbete för att bryta den strukturella diskrimineringen av romska barn 

i utbildningssystemet. Framförallt kommer jag att argumentera för att en teori om vad rättvisa 

innebär måste vara tredimensionell och innehålla både en ekonomisk, en kulturell och en 

politisk dimension. Den måste inbegripa förändring av strukturer som är förtryckande och 

dominerande mot vissa grupper och som hindrar dem från att delta som jämlikar med andra. 

Inledningsvis kommer jag först argumentera för en förståelse av mänskliga rättigheter utifrån 

dess tre olika dimensioner. Det är en förståelse som styr mitt tillvägagångssätt och analys.   

 

3.1 Mänskliga rättigheter som etik, politik och juridik  
För att kritiskt kunna granska ländernas arbete för att bryta den strukturella diskrimineringen 

av romska barn i utbildningsystemet anser jag det vara av vikt att ha en uppfattning om de 

mänskliga rättigheternas olika dimensioner. Detta då alla krävs för att de ska skyddas så 

effektivt som möjligt. Detta är något som Elena Namli argumenterar för i sin bok Human Rights 

as Ethics, Politics and Law. Hon menar att mänskliga rättigheter måste förstås utifrån deras 

moraliska, politiska och juridiska dimensioner.54 Hon problematiserar den vedertagen tron på 

att den juridiska dimensionen är den mest centrala när det kommer till skyddet av mänskliga 

rättigheter.55 Namli förmedlar att hon vill återinföra vikten av moral för att mänskliga 

rättigheter ska kunna skyddas så effektivt som möjligt. Hennes syn är att de inte kan reduceras 

till rättigheter som skyddas av juridik utan för att skydda dessa behöver vi artikulera deras 

moraliska innehåll samtidigt som vi också är medvetna om deras politiska dimension.56 

Mänskliga rättigheter ses då som en uppsättning moraliska principer, en moralisk vision om 

mänsklig jämlikhet och mänsklig värdighet, som inspirerar till politisk aktion och utgör en bas 

för det juridiska skyddet för människor.57 Det är således nödvändigt att relatera den juridiska 

dimensionen av mänskliga rättigheter till politik och moral.58 Mänskliga rättigheter bör tolkas 

och användas som en form av politisk moralitet som i någon mån kan och bör bli juridiskt 

institutionaliserade. Namli menar att människorättskydd är och bör ses som en politisk fråga då 

                                                      
54 Namli, Elena. Human rights as ethics, politics and law, sid. 9 & 193. 
55 A.a, sid. 11 & 208.   
56 A.a, sid. 19. 
57 A.a, sid. 27 & 61. 
58 A.a, sid 11. 
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det bidrar till att återknyta människorättsskydd med en form av social frigörelse som måste 

eftersträvas inom politiken.59  

   Sammanfattningsvis vill jag med hjälp av Namlis resonemang belysa att mänskliga rättigheter 

inte bör reduceras till endast juridik utan att de bör ses som moraliska principer som ska 

inspirera till politiskt engagemang i rättvisans namn. Namli menar att vi inte kan separera 

moralen från lagen som rättspositivismen försöker. Vi kan inte heller separera moralen från 

politiken då hon menar att politiska aktioner bör vägledas av etik och moral. Verktyget vi kan 

använda för detta är just mänskliga rättigheter.60 För att bryta den strukturella diskrimineringen 

som förekommer gällande romska barns rätt till utbildning behöver man således se till 

mänskliga rättigheters juridiska, politiska och moraliska dimensioner. Detta kommer styra min 

analys av ländernas arbete då jag väljer att se till juridiken och politiken. Det har också styrt 

mitt val av teoretiskt perspektiv, nämligen ett rättviseperspektiv genom vilket jag ämnar 

synliggöra etiken.  

 

3.2 Rättvisa utifrån dominans och förtryck  
För att kritiskt granska om ländernas arbete främjar rättvisa för romska elever behöver jag 

utforma ett rättviseperspektiv. Vad är då egentligen rättvisa? En person som betytt mycket i 

utvecklingen av rättviseteorier är John Rawls. Hans rättviseteori har blivit omdiskuterad genom 

åren och har utsatts för en del kritik.  Jag kommer att ta fasta på kritiken som riktats mot honom 

och har valt att se till Iris Marion Young och Nancy Fraser. Fraser utvecklar en tredimensionell 

teori om rättvisa vilken kommer få det primära fokus för min förståelse av rättvisa men hon gör 

detta till viss del genom att vidareutveckla Youngs teori varför det är av vikt att redogöra för 

denna innan jag beskriver Frasers tankar och dess innebörd för min undersökning.  

   Young för en kritisk diskussion om Rawls teori om rättvisa då han tänker sig rättvisa utifrån 

en jämlik fördelning av sociala värden så som frihet, makt och välfärd. Young menar att det 

inte räcker med att förstå rättvisa primärt som en fråga om fördelning av dessa värden. Hon 

menar att vi behöver se till de institutionella och sociala strukturerna och processerna som 

producerar fördelningen. Social rättvisa innebär för henne ett eliminerande av institutionell 

dominans och förtryck.61 För att förstå rättvisa måste vi också förstå vad orättvisa innebär och 

enligt Young är de primära hindren för rättvisa dominans och förtryck då de kan hindra 

människors självutvecklade och självbestämmande. Självutveckling innebär att man ska kunna 

                                                      
59 A.a, sid. 193 & 207. 
60 A.a, sid. 21-22 & 208. 
61 Young, Iris Marion. Justice and the politics of difference, sid. 15-38. 
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utveckla och utöva sina förmågor och uttrycka sina erfarenheter. Självbestämmande innebär att 

man ska kunna bestämma över sina handlingar och de förhållandena som finns för 

handlingarna. Dominans är den institutionella begränsningen av självbestämmande och 

förtryck den institutionella begränsningen av självutveckling.62        

   Hinder för rättvisa i form av förtryck har Young delat in i olika kategorier vilka hon benämner 

som ansikten av förtryck.63 Dessa ansikten kan enligt Young förse oss med verktyg för att 

utvärdera anspråk på om en social grupp är förtryckt, bedöma om eller hur de är förtryckta.64 

Det första ansiktet är exploatering. Denna orättvisa förstås främst utifrån en fördelningsmodell, 

men den består i sociala processer som tar energi från en grupp och ger till en annan vilket 

skapar en ojämlik fördelning och genom sociala institutioner möjliggörs ackumulation för vissa 

men begränsar många fler. Det andra ansiktet är marginalisering vilket innebär ett exkluderade 

från deltagande i det sociala livet och stora materiella förluster.65 Dessa är de människor som 

ofta inte har någon plats alls i arbetslivet och ofta bemöts de inte med respekt. Dessa blir då 

ofta beroende av välfärdsstaten och i och med detta skapas även nya orättvisor genom att 

beroendet berövar dem på rättigheter. Detta genom att välfärdsagenter anser sig veta vad som 

är bäst för de marginaliserade vilka inte får göra anspråk på vad de behöver. Marginaliseringen 

blockerar också människors möjligheter att utveckla och utöva de förmågor som krävs i 

samhället och man har inte heller har de resurser som krävs för att delta. Det tredje ansiktet är 

maktlöshet vilket icke-professionella lider av. Young menar att detta handlar om klass, en 

maktlöshet som skapas hos de icke-professionella i relation till professionella och de har inte 

samma status, auktoritet och självkänsla som de professionella. Icke-professionella saknar 

auktoritet eller makt, makt utövas över dem och de kan inte utöva den själv och de ges inte 

samma respekt som professionella. Maktlösheten är situerad på ett sådant sätt att de måste ta 

order men de kan sällan ge order och de får inte möjlighet att utöva eller utveckla sina 

förmågor.66 Den fjärde formen av förtryck är kulturimperialism vilket innebär att det är 

majoritetskulturen som får spridning och ses som det normala. Den dominanta gruppen 

konstruerar olikhet, en olikhet vissa grupper uppvisar och de blir då markerade som de andra. 

De kulturellt dominerade grupperna är underkastade ett paradoxalt förtryck för samtidigt som 

de är märkta av stereotyper så är de också osynliga. De är osynliga på så vis att dominanta 

grupper misslyckas att erkänna de perspektiv som finns inbäddade i deras kulturella uttryck 

                                                      
62 A.a, sid. 37-38. 
63 A.a, sid. 40-41. 
64 A.a, sid. 64. 
65 A.a, sid. 49-53.   
66 A.a, sid. 54-57. 
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som ett perspektiv, som mest nämns de eller refereras till på stereotypa marginaliserade sätt. 

Den sista formen av förtryck är våld vilket innebär ett systematiskt våld gentemot vissa grupper 

som ofta har rasistiska motiv. Young menar att det inte är själva våldet i sig som utgör förtrycket 

utan den sociala kontexten som omger våldet och som gör det möjligt och accepterar det. Detta 

gruppinriktade våld menar hon nämligen på ofta är institutionaliserat och systematiskt. 67  

   Young påtalar att gruppdominans kan undvikas om de förtryckta grupperna har möjlighet att 

uttrycka deras intressen och upplevelser i det offentliga på jämlik basis med andra grupper.68 

Hon menar också att där skillnader mellan sociala grupper finns och där vissa grupper är 

priviligierade medan andra är förtryckta kräver social rättvisa ett bekräftande och 

uppmärksammande av sådana skillnader. Således handlar det om erkännande. Detta menar hon 

på ska underminera förtryck, vilket kräver institutioner som främjar reproduktion av respekt för 

gruppolikheter utan förtryck.69 Hon menar att grupper inte kan bli sociala jämlikar om inte deras 

specifika erfarenheter, kultur och sociala bidrag uppmärksammas offentligt och erkänns.70  

 
3.3 En tredimensionell förståelse av rättvisa 
Jag delar i stort Youngs tankar om rättvisa men hennes teori har vidareutvecklats kring vad 

erkännande innebär. En som enligt mig har gjort detta på ett spännande sätt är Nancy Fraser. I 

Youngs fotspår och under kritik av Rawls hävdar även Fraser att rättvisa kräver mer än 

fördelning och hon formulerar en tredimensionell förståelse av vad rättvisa innebär. Hon ämnar 

även vidga frågor om rättvisa från nationalstaten till global nivå. Likt Young menar Fraser att 

för att förändra orättvisor behöver man förändra strukturella institutioner.71 Fraser menar att 

den mest generella innebörden av rättvisa är jämlikhet i deltagande, ett deltagande som kräver 

sociala arrangemang som tillåter alla att delta som jämlikar i det sociala livet. Att främja rättvisa 

innebär i sin tur att nedmontera institutionaliserade hinder som hindrar vissa från att delta som 

jämlikar med andra.72 I boken Justice Interruptus hävdar Fraser att rättvisa både kräver 

omfördelning och erkännande och i sin senare bok Scales of Justice tillägger hon att även 

representation krävs. Detta är vad Fraser kallar en tredimensionell förståelse av rättvisa.73 En 

förståelse som jag delar med henne.  

                                                      
67 A.a, sid. 58-61. 
68 A.a, sid. 95. 
69 A.a, sid. 3 & 47.   
70 A.a, sid. 173–174. 
71 Fraser, Nancy. Justice interruptus: critical reflections on the "postsocialist" condition, sid. 190 & Fraser, 

Nancy. Scales of justice, sid. 12–29. 
72 Fraser, Nancy. Justice interruptus: critical reflections on the "postsocialist" condition, sid. 16. 
73 Fraser, Nancy. Scales of justice, sid. 6 & Fraser, Nancy. Justice interruptus: critical reflections on the 

"postsocialist" condition, sid. 14. 
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   Utifrån denna tredimensionella förståelse kan orättvisa också bottna i olika dimensioner. Den 

första dimensionen är ekonomisk vilken grundar sig i politisk-ekonomiska strukturer i 

samhället. Denna orättvisa inkluderar exempelvis exploatering och ekonomisk marginalisering, 

berövandet av materiella aspekter som krävs för att leva. Människor hindras då från fullt 

deltagande genom ekonomiska strukturer som förnekar dem de resurser de behöver för att 

kunna interagera med andra som jämlikar, i det fallet lider de av distributiv orättvisa eller 

felfördelning. Den andra dimensionen är kulturell. Denna orättvisa grundas i sociala mönster 

av representation, tolkning och kommunikation. Denna orättvisa inkluderar exempelvis 

kulturell dominans innebärande att man är föremål för kommunikation och tolkning som är 

associerad men en kultur vilken fientlighet visas mot. Den inkluderar också icke-erkännande 

som innebär att man är osynlig i representation, kommunikation och tolkning av den egna 

kulturen. Att inte respekteras, exempelvis göras till stereotyper innefattas också i den kulturella 

dimensionen. Människor hindras då från att interagera med andra som jämlikar utifrån 

institutionaliserade hierarkier av kulturellt värde som förnekar dem en värdig ställning. I sådana 

fall återfinner vi en brist på erkännande.74 Ofta samspelar och återskapar dessa orättvisor 

varandra i praktiken. Kulturella normer som är orättvisa är ofta institutionaliserade i staten och 

ekonomin medan ekonomisk utsatthet innebär ojämlikhet i deltagande i skapandet av kultur 

vilket resulterar i en ond cirkel av kulturell och ekonomisk subaltenering.75  

   När orättvisor av dessa slag existerar, hur ska man då göra för att istället främja rättvisa? Detta 

är av vikt för mig att ta fasta på för att kunna besvara min andra och tredje frågeställning om 

vad som krävs för främjandet av rättvisa för de romska barnen. För att motverka orättvisor av 

ekonomisk eller kulturell karaktär skiljer Fraser på två distinkta former av åtgärder. Åtgärder 

för att motverka ekonomisk orättvisa är politisk-ekonomisk av något slag och kan handla om 

omfördelning av inkomst eller förändring av ekonomiska strukturer, så kallad omfördelning. 

Åtgärder för kulturell orättvisa innebär kulturell eller symbolisk förändring, exempelvis 

upphöjande av identiteter eller grupper, transformering av sociala mönster av representation, 

tolkning och kommunikation som kan ändra individers känsla för självet, så kallat erkännande. 

Att skilja på olika distinktioner av orättvisa och dess åtgärder är av analytisk karaktär, i 

praktiken så är ofta erkännande en förutsättning för omfördelning. Erkännande och 

omfördelning kan dock vara i vägen för varandra då de ofta har motsägande mål. Erkännande 

                                                      
74 Fraser, Nancy. Scales of justice, sid. 16. & Fraser, Nancy. Justice interruptus: critical reflections on the 

"postsocialist" condition, sid. 14. 
75 Fraser, Nancy. Justice interruptus: critical reflections on the "postsocialist" condition, sid. 15.  
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förespråkar gruppdifferentiering medan omfördelning underminerar detta.76 Detta blir 

problematiskt när det rör sig om en grupp vars orättvisa bottnar i både kulturell orättvisa och 

ekonomisk orättvisa och det således krävs bot i form av både omfördelning och erkännande.77 

Hon kommer fram till att det inte går att lösa dilemmat helt men att man bäst kan minimera 

konflikterna genom transformativ omfördelning och transformativt erkännande. Transformativ 

omfördelning ämnar nämligen ändra själva ekonomiska strukturen och transformativt 

erkännande ifrågasätter värderingar och bekräftar skillnader mellan olika grupper och gör det 

svårare att se vart gränserna mellan grupper går.78 I båda fallen handlar således främjandet av 

rättvisa om att de strukturer som skapar orättvisorna måste förändras för att rättvisa ska kunna 

främjas. Just detta är mycket relevant för mig då strukturell diskriminering handlar om 

strukturer som missgynnar en viss grupp, i mitt fall romska elever. Dessa strukturer är sådana 

som också skapar orättvisa för de romska eleverna, min ståndpunkt är därför att om vi förändrar 

de strukturer som skapar orättvisa så bidrar det också till att bryta den strukturella 

diskrimineringen.  

   Som jag nämnde tidigare så har Fraser också formulerat en tredje dimension då hon i Scales 

of Justice tillför den politiska dimensionen. Denna handlar om den scen på vilken konflikter 

om fördelning och erkännande utspelas och vilka som inkluderas i och exkluderas från den 

scenen. Den bestämmer således vilka som kan göra anspråk på omfördelning och erkännande. 

Inom den politiska dimensionen menar Fraser att det finns olika nivåer av orättvisa, en av dem 

kallar hon vanlig politisk felrepresentation och en annan felinramning. Den första handlar om 

när politiska gränser och / eller beslutsregler felaktigt förnekar vissa möjligheten att delta på 

samma nivå som andra i social interaktion. Den andra nivån handlar om gränsdragning av det 

politiska. Orättvisa uppkommer här när den politiska gemenskapens gränser dras så att vissa 

människor felaktigt exkluderas från chansen att överhuvudtaget delta i diskussioner om rättvisa. 

Inramningen är konsekvensfyllt för politiska beslut då det exkluderar vissa från diskussionen 

om fördelning, erkännande och vanlig politisk representation.79 Representation är således alltid 

nedärvt i alla anspråk på omfördelning och erkännande varför den politiska dimensionen är 

underförstådd och krävs i en förståelse av rättvisa. Alltså, ingen omfördelning eller erkännande 

utan representation.80  

                                                      
76 A.a, sid. 15–16. 
77 A.a, sid. 19 & 22. 
78 A.a, sid. 23-31.   
79 Fraser, Nancy. Scales of justice, sid. 17–19. 
80 A.a, sid. 21. 
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   En teori om rättvisa måste alltså vara tredimensionell och inbegripa att orättvisa kan komma 

i olika former och att ingen enskild dimension kan fånga dem alla. Fraser formulerar därför en 

normativ princip som täcker alla. Fraser menar att denna normativa princip bör vara jämlikt 

deltagande, vilken avsnittet inleddes med som beskrivning av den generella förståelsen av 

rättvisa. Synen på rättvisa som jämlikt deltagande innebär att rättvisa kan främjas genom att 

nedmontera institutionaliserade hinder som förhindrar vissa människor att delta på jämlika 

villkor som andra. Dessa hinder kan komma i tre former, de tre dimensioner som tidigare 

beskrivits. Tre olika typer av orättvisa leder således till ett gemensamt resultat: att vissa sociala 

aktörer hindras från att delta som jämlikar med andra i sociala interaktioner. Alla dessa 

orättvisor kränker således en och samma princip.81 I alla dessa tre dimensioner handlar det 

således för mig om att rättvisa kan främjas genom att förändra de strukturer som hindrar romska 

barn från att delta som jämlikar med andra i utbildningsystemet. Genom att förändra de 

strukturer som skapar orättvisa i de tre dimensionerna kan vi också bryta den strukturella 

diskrimineringen av de romska barnen i utbildningsystemet då de strukturer som hindrar dem 

från att delta som jämlikar med andra är diskriminerande.  

 

3.4 Rättvisa för romska barn i utbildningsystemet 
Vad innebär ovanstående resonemang då konkret för mig och min uppgift? Jo, jag anser att det 

är av vikt att belysa att det inte räcker med lagstiftande mot diskriminering för att bryta den 

strukturella diskrimineringen av romska barn i skolväsendet. Det krävs både lagstiftning och 

ett politiskt arbete för att bryta diskrimineringen av de romska barnen och för att främja rättvisa. 

Detta angreppssätt är något som klargjorts av Namli och kommer att styra min analys. Utifrån 

detta blir det tydligt att det inte räcker att se till hur de olika ländernas lagstiftning ser ut då det 

inte innebär att diskrimineringen av de romska barnen upphör. Därför anser jag det vara av vikt 

att se till ländernas politiska arbete för att bryta diskrimineringen, hur de arbetar för att 

förverkliga de moraliska principer som mänskliga rättigheter bygger på. Så som allas lika värde 

utifrån vilken ingen ska diskrimineras. Dessa moraliska principer bör ligga till grund för både 

lagen och politiken. Genom mitt perspektiv på rättvisa försöker jag synliggöra etiken vilket 

kommer används för att analysera lagen men främst politiken. Således styrs min analys av 

mänskliga rättigheters tre dimensioner, men också av rättvisans tre dimensioner.  

   Det rättviseperspektiv som jag kommer använda mig av är framförallt inspirerat av Fraser 

och är därför tredimensionellt. Frasers teori är en vidareutveckling av Youngs förståelse av 

                                                      
81 A.a, sid. 58 & 61. 
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rättvisa varför Youngs resonemang således också implementeras i detta tredimensionella 

rättviseperspektiv. Poängen med rättviseperspektivet är att rättvisa inte bara handlar om 

fördelning utan också om att förändra strukturer som är förtryckande och dominerade mot 

romska barn. Detta handlar framförallt om erkännande, en väg mot befrielse från diskriminering 

då den strukturella diskrimineringen av romska barn primärt har etniska grunder. Vilket 

fastställts i kapitel 2. Med detta sagt är inte de andra två dimensionerna utan värde men frågan 

om erkännande kommer därför ges mest utrymme. Att främja rättvisa innebär att nedmontera 

institutionaliserade hinder som hindrar romska barn från en jämlik tillgång till rätten till 

utbildning, att delta som jämlikar med andra i utbildningsystemet. I främjandet av rättvisa på 

detta sätt motverkas också strukturell diskriminering då detta handlar om att romska elever ska 

kunna delta som jämlikar med andra i utbildningen. Kan de inte det på grund av 

institutionaliserade hinder som finns i skolan, så som att lärare förväntar sig mindre av romska 

elever eller inte agerar vid rasistiska attityder, rör det sig om strukturell diskriminering. Detta 

är också orättvisa utifrån min förståelse av rättvisa. Nedmonterande av institutionaliserade 

hinder krävs i alla tre dimensionerna varför jag kommer att granska huruvida lagen och 

politiken bidrar till att nedmontera de institutionaliserade hinder som hindrar romska barn från 

att delta som jämlikar i alla tre dimensionerna.  

   Sammanfattningsvis kommer de mänskliga rättigheternas tre dimensioner styra analysen på 

så vis att jag ser till ländernas lagstiftning och politiska arbete för att undersöka min första 

frågeställning, hur länderna arbetar för att bryta den strukturella diskrimineringen av romska 

barn i skolan. Därefter försöker jag synliggöra etikens roll genom att använda mig av ett 

tredimensionellt rättviseperspektiv för att kritiskt granska huruvida ländernas arbete bidrar till 

att främja rättvisa för de romska eleverna och således bidrar till att bryta den strukturella 

diskrimineringen. Med hjälp av detta kommer det således också bli synligt om det är så att 

ländernas arbete räcker till eller inte, om det krävs mer än det arbete som görs för att arbetet 

ska främja rättvisa. Vilket således bidrar till besvarandet av min tredje frågeställning.   

4. Tjeckiens arbete för att bryta diskrimineringen 
I detta och de två kommande kapitlen kommer Tjeckiens, Sveriges och Rumäniens arbete 

analyseras land för land. Inledningsvis kommer gällande rätt presenteras och därefter det 

politiska arbetet. Slutligen analyseras arbetet, rätten och politiken, utifrån det rättviseperspektiv 

som formulerats i föregående kapitel. I detta kapitel behandlas Tjeckien.  
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4.1 Gällande rätt       
Tjeckien har ratificerat Barnkonventionen vilken i artikel 28 och 29 fastställer rätten till 

utbildning och utbildningens syfte. Denna rättighet inbegriper både en rätt till jämlik tillgång 

till utbildning samt att syftet med utbildningen ska främja utvecklingen av barnets fulla 

potential. Denna rätt ska realiseras för alla barn utan någon form av diskriminering. Tjeckien 

har också ratificerat Internatonal Convention on the Elimination of Racial Discrimination, 

1965, vilken förpliktar dem att säkra att de inte utövar någon form av diskriminering på grund 

av etnicitet. Detta inkluderar förebyggande åtgärder så som lagstiftning för att motverka 

diskriminering.82 Det nationella juridiska systemet ramas in av den tjeckiska konstitutionsrätten 

som utgörs av the Constitution of the Czech Republic (Constitutional Act No. 1/1993). Men 

också av en stadga om fundamentala rättigheter och friheter, Charter of Fundamental Rights 

and Freedoms (Constitutional Act No. 2/1993). Stadgan fastslår i artikel 3 att alla människor 

ska vara jämlika gällande rättigheter oavsett etnicitet vilket också förstärks i artikel 1 och 5 där 

det står att alla ska vara garanterade stadgans fri- och rättigheter. Stadgan skyddar således mot 

etnisk diskriminering i den mån att rättigheten i fråga går att återfinna i stadgan, vilket rätten 

till utbildning gör i artikel 33.83  

   Tjeckien har även en diskrimineringslag, the Anti-discrimination Act (Act No.198/2009). 

Denna förbjuder diskriminering inom utbildningsystemet utifrån bland annat etnicitet i sektion 

1(1)(i). I denna förbjuds både direkt och indirekt diskriminering i sektion 2 (2). Direkt 

diskriminering definieras i sektion 2 (3) som en handling, inklusive försummelse, där en person 

behandlas mindre gynnsamt än en annan person hade blivit behandlad i en jämförbar situation 

på grund av ex. etnicitet. Indirekt diskriminering definieras i sektion 3 (1) som handlingar eller 

försummelser där en person hamnar i en ogynnsam omständighet i jämförelse med andra 

personer utifrån de grunder som specificerats i sektion 2, så som etnicitet, utifrån en tillsynes 

neutral bestämmelse, kriterium eller praktik.      

    I skollagen, Act No. 561/2004 on Pre-school, Basic, Secondary, Tertiary Professional and 

Other Education förbjuds diskriminering också. I sektion (1)(a) slås fast att utbildning ska 

grundas på principen om att alla medborgare och EU-medborgare ska ha en jämlik tillgång till 

utbildning utan någon form av diskriminering baserad på bland annat etnicitet. Denna lag slår 

även fast att utbildning ska vara gratis, sektion 2 punkt 1 (d). 2016 gjordes ett tillägg, Act No. 

                                                      
82 Goverment of the Czech Republic. The Right to Childhood. National Strategy to Protect Childrens Rights, 

2012 sid. 2 & Europeen Commission. Country report: non-discrimination. Czech Republic 2018. Reporting 

period 1 Januari 2017 – 31 December 2017. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018, 

sid.6 & UNICEF. The Right of Roma Children to Education: Position Paper, sid. 25. 
83 Europeen Commission. Country report: non-discrimination. Czech Republic 2018, sid. 30. 
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82/2015, till denna lags sektion 16 om inkluderande utbildning i vilken jämlik tillgång till 

utbildning är en prioritet. Tillägget innebär att när det är möjligt ska individer med särskilda 

behov integreras i vanlig skola med bra stöd. Dessa särskilda behov menar man är de som har 

sin grund i en funktionsnedsättning eller sociala förhållanden. Detta tillägg tillkom utifrån 

Tjeckiens förpliktelse att följa domen D.H and Others v. Czech Republic. Tjeckien skapade 

utifrån denna dom en National Action Plan for Inlusive Education där lagstiftningsändringar är 

en del och utifrån detta tillkom detta tillägg för att motverka skolsegregeringen, inte bara av 

romska barn utan barn med olika intellektuella funktionedsättningar och barn från utsatta 

sociala förhållanden. För att genomföra denna lag antogs en förordning, Decree. No. 27/2016 

on Education of Pupils with Special Educational Needs, vilken slår fast olika nivåer av 

stödåtgärder. Men redan tidigare i och med en förordning, Decree No. 103/2014, fastslås att 

socialt missgynnade inte får utbildas i en klass eller grupp för elever med hälsonackdelar 

längre.84 Ett annat tillägg till Tjeckiens skollag har också gjorts, Act No. 178/2016, vilken 

introducerar ett gratis och obligatoriskt år i förskolan innan man börjar grundskolan. 

 

4.2 Det politiska arbetet 
Tjeckiens politiska arbete fokuserar framförallt på att skapa förhållanden för inkluderande 

utbildning. De försöker främja desegregering av romska barn från praktiska och romska 

skolor/klasser.85 Mycket av Tjeckiens arbete är en konsekvens av DH and Others v. Czech 

Republic och fokuserar på segregeringen i praktiska skolor. För att möta de behov som kommer 

med desegregering har staten finansierat utvecklingsprogram för lärarassistenter som ska arbeta 

med barn från socialt missgynnade bakgrunder. I Tjeckiens politiska arbete framgår inte att 

dessa ska vara av romsk härkomst men tidigare forskning identifierar att sådana program funnits 

för att öka romsk inkludering.86 Romer räknas in i elevgruppen ”socialt missgynnade” bland 

annat utifrån den ekonomiska utsatthet som många befinner sig i. För att ekonomiska 

förutsättningar inte ska påverka tillgången till utbildning har de skapat ett stödprogram genom 

vilket ekonomisk utsatta barn kan få skollunch. Detta kan tänkas gynna vissa romska barns 

                                                      
84 DH-DD (2018)194: Communication from the Czech Republic. Revised action plan for the execution of the 

judgment of the european court of human rights in the case of D.H and Others V. The Czech Republic. “Equal 

Opportunities“. Communication from the Czech Republic concerning the case of D.H. AND OTHERS v. the 

Czech Republic (Application No. 57325/00), 1310th meeting (March 2018), 27/02/2018, sid. 2-5. 
85 Andrej Babis. Prime Minister of the Czech Republic. Ref. No. 641/2019-UVCR. 11 januari 2019. 

Kommunikation mellan Tjeckiens premiärminster och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. 

https://rm.coe.int/1680908b0b, hämtad 22 maj 2019.  
86 DH-DD (2018)194: ”Equal Opportunities“,sid. 8-9 & 13-15 & Civklova, Lucie. ”Direct and indirect racial 

discrimination of Roma people in Bulgaria, the Czech Republic and the Russian Federation”. Ethnic and Racial 

Studies, vol. 38, no.12, 2015, 2140-2155, sid. 2146-2149.  

https://rm.coe.int/1680908b0b
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tillgång till utbildning.87 Finansieringssystemet för utbildning har även ändrats. Från att medel 

getts utifrån antal elever till att medel ges för den faktiska omfattningen av utbildningen. Målet 

med detta är att öka kapaciteten hos skolor i alla demografiska områden.88  

   I det politiska arbetet framhålls att det råder ojämlikhet i utbildningsystemet. Huvudorsaken 

till detta menar man beror på olika utbildningsvägar och utbildningsambitioner, vilka man 

menar primärt bestäms av elevens familjebakgrund men fördjupas av att utbildningsystemet 

tidigt skiljer på elever med olika utbildningsbehov. Man vill se till så att elevers fysiska, sociala 

och kulturella bakgrunder som kan vara missgynnade inte påverkar skolprestationen och att 

ingen grupp blir missgynnade i tillgången till utbildning. Man pekar på att det finns ett behov 

av att skolan kompenserar för nackdelar som beror på elevernas socioekonomiska och kulturella 

bakgrund. Men att de inte helt kan gottgöra för de utbildningsmässiga problem som kommer 

från barnets familj. För att ändå främja jämlikhet i utbildningsystemet ämnar man skapa ett 

system för särskilda utbildningsbehov. Sociala och psykologiska specialister ska därför 

assistera lärare när de hanterar specifika utbildningsbehov. Romska barn löper dessutom högre 

risk för avhopp från utbildning än resten av befolkningen. Detta ämnar man minska genom ett 

nätverk runt studievägledning.89     

   I Strategin för social inkludering identifieras att lärare inte har tillräckliga metodologiska 

förberedelser för att ta emot barn från socialt exkluderande bakgrunder, kulturellt olika barn 

eller barn med andra särskilda utbildningsbehov.90 The Ministry of Education, Youth and 

Sports (MEYS) har därför skapat ett stödprogram för att inkludera den romska minoriteten i 

utbildningssystemet. I programmet ingår att ge metodologiskt stöd till pedagogisk personal i 

hur de effektivt kan utbilda romska barn och skapa en inkluderande skolmiljö.91  MEYS har det 

nationella ansvaret för utbildningen, att ta fram policydokument, stödmaterial etc men 

kommunerna har ansvar för genomförandet av utbildningen. Man har således ett decentraliserat 

skolsystem.92 Tjeckien har skapat ett övervakningsorgan som övervakar att elever inkluderas i 

                                                      
87 Romea. Czech education minister disagrees with free lunches for all primary schoolchildren, 16 december 

2018, http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-education-minister-disagrees-with-free-lunches-for-all-

primary-schoolchildren, hämtad 16 maj 2019 & European Comission. Civil society monitoring report on 

implementation of the national Roma integraion strategies in Czech Republic. sid. 58. 
88 DH-DD (2018)194: “Equal Opportunities“, sid. 10-11 & Ministerstvo skolstvi. The Strategy for Education 

Policy in the Czech Republic until 2020, sid. 15-18. 
89 Ministerstvo skolstvi. The Strategy for Education Policy in the Czech Republic until 2020, sid. 13-14 & 

25-26 & Ministerstvo práce a sociálních věcí. Social Inclusion Strategy (2014-2020),Prague 2014, sid. 42. 
90 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Social Inclusion Strategy (2014-2020), sid. 41. 
91 Ministry of Education, Youth and Sports. Programme for The Support of The Integration of The Roma 

Community. http://www.msmt.cz/areas-of-work/social-programs/subsidy-programme-support-of-roma-

secondary-school-pupils , hämtad 16 maj 2019.  
92 Ministerstvo skolstvi. The Strategy for Education Policy in the Czech Republic until 2020, sid. 34-35. 

http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-education-minister-disagrees-with-free-lunches-for-all-primary-schoolchildren
http://www.romea.cz/en/news/czech/czech-education-minister-disagrees-with-free-lunches-for-all-primary-schoolchildren
http://www.msmt.cz/areas-of-work/social-programs/subsidy-programme-support-of-roma-secondary-school-pupils
http://www.msmt.cz/areas-of-work/social-programs/subsidy-programme-support-of-roma-secondary-school-pupils
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ordinarie skola med stödåtgärder samt att lärare har den undervisningskompetens som krävs. 

För att stödja elever som ligger i riskzonen för ojämlik behandling inom utbildningsystemet 

använder man sig nu av metoder och dynamiska sätt att arbeta med elever från andra kulturella 

miljöer.93 Eleverna ska få det stöd de behöver genom individuellt stöd och för att stödet ska bli 

rätt ska ett system introduceras för identifiering av specifika utbildningsbehov hos barn från 

socialt missgynnade bakgrunder, så att de kan få det stöd de behöver.94 Stödet ska också inriktas 

på att elever från socialt missgynnade bakgrunder ska fullända sin utbildning genom att 

föräldrarna stöttas i hur de kan stötta barnet i studierna.95 Det intelligenstest som kritiserats i 

D.H vs. Czech Republic har man bytt ut till ett annat test som inkluderar adaptiva förmågor 

vilket man menar är mer känsligt för etniska skillnader. Varför etniska minoriteter inte längre 

ska missgynnas.96 En problematik som identifieras i Strategin för social inkludering är dock att 

det finns en preferens att ha kvar barn i praktiska grundskolor trots ansträngningarna för att 

implementera gemensam utbildning. Man identifierar att det finns en otillräcklig villighet hos 

vissa skolor och individuella lärare att implementera en jämlik tillgång till utbildning och arbeta 

med elever med olika nivåer av behov stödåtgärder.97  

   Mest fokus läggs i utbildningspolitiken på frågan om tillgången till jämlik utbildning men ett 

annat viktigt mål är att den romska kulturen ska accepteras av majoritetssamhället som en 

särskild kultur som kan bidra till berikande av samhället. I detta ingår att romsk identitet, språk 

och kultur ska främjas i skolan. Dels genom undervisning i romani chib för att stärka det romska 

språket och identiteten. Dels genom undervisning om romsk kultur och historia i ordinarie 

undervisning vilket MEYS skapat material för. Detta görs genom ett nationellt program om 

multikulturell utbildning i skolan. Detta ska främja respekt för allas etniska, nationella, 

kulturella, språkliga och religiösa identitet och utveckla sensitivitet för fördomar, speciellt i 

relation till minoriteter. Frågan reflekteras enligt MEYS i utbildningen, böcker, extraläroplans 

aktiviteter etc. På detta sätt ska skolan bidra till att eliminera ogästvänlighet och fördomar 

gentemot det ”okända.98  I The Action Plan framkommer att man har haft konsultationer med 

intressenter och att man planerar fortsätta ha det, dessa har varit NGO:s och representanter från 

olika statliga myndigheter. Man har även haft ett expertråd och rundabordssamtal med statliga 

                                                      
93 DH-DD (2018)194: “Equal Opportunities“, sid. 8-9.  
94 Ministerstvo skolstvi.  The Strategy for Education Policy in the Czech Republic until 2020, sid. 15-18. 
95 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Social Inclusion Strategy (2014-2020), sid. 43.  
96 DH-DD (2018)194: “Equal Opportunities”, sid. 12-15. 
97 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Social Inclusion Strategy (2014-2020), sid. 40-42.  
98 Ministry of Education, Youth and Sports. Health, Minorities, Human Rights and Sociological Issues, 

http://www.msmt.cz/areas-of-work/social-programs/health-minorities-human-rights-and-sociological-issues, 

hämtad 16 maj 2019 & Ministry of Education, Youth and Sports. Framework Education Prgramme for 

Elemntary Education. http://www.msmt.cz/areas-of-work/basic-education-1 , hämtad 16 maj 2019. 

http://www.msmt.cz/areas-of-work/social-programs/health-minorities-human-rights-and-sociological-issues
http://www.msmt.cz/areas-of-work/basic-education-1
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myndigheter, representanter från skolan, experter på ämnet och NGO:s. Man har också skapat 

en plattform för gemensam utbildning vilken inkluderar, MEYS, NGO:s, lokalstyret och lokal 

administration, vilka ska hantera implementerandet av the Action Plan. Denna plattform 

tillsammans med expertteamet för gemensam utbildning planerar man fortsätta med.99 I det 

politiska arbetet framgår att man vill stimulera kommunikationen mellan alla intressenter i 

utbildning och inkludera offentligheten.100 Man identifierar att det existerar en otillräcklig 

kommunikation och samarbete mellan skolan och den externa miljön, så som föräldrar, NGO 

och andra myndigheter. Därför vill man nu tillse ett samarbete.101  

   Av ovanstående framgår att Tjeckien driver ett politiskt arbete för att förbättra tillgången till 

jämlik utbildning för romska barn. Kritik riktas dock gentemot detta utifrån att segregeringen 

fortsätter och de politiska strategierna haft liten effekt. Amnesty pekar på att insatserna är för 

små och pekar på frågor om annan diskriminering än segregering som regeringen inte 

adresserar.102 Kommissionären för mänskliga rättigheter pekar på att trots ansträngningar så har 

Tjeckien inte implementerat domen från D.H vs Tjeckien. I kommunikation mellan denna och 

Tjeckiens premiärminister styrker premiärministern att inkluderande utbildning inte har 

implementerats på ett lämpligt och effektivt sätt.103 Min uppgift är nu att analysera huruvida 

arbetet främjar rättvisa. 

 

4.3 Främjas rättvisa för de romska barnen i utbildningsystemet?   
Utifrån internationell och nationell rätt som presenterats ovan är strukturell diskriminering av 

romska barn i utbildningsystemet förbjuden. Man har dessutom förtydligat att segregering av 

romska elever inte får ske på felaktiga grunder. Ändå förekommer det och juridiken räcker 

således inte ensamt som skydd. Frågan är då huruvida det politiska arbetet främjar rättvisa för 

de romska eleverna. Inledningsvis kommer jag granska huruvida Tjeckiens arbete främjar 

rättvisa för de romska eleverna i den ekonomiska dimensionen. Jag menar att främjandet av 

rättvisa i denna dimension handlar om att förändra de ekonomiska strukturer som hindrar 

romska elever från ett jämlikt deltagande i utbildningsystemet. I Tjeckien räknas romer som en 

                                                      
99 DH-DD (2018)194: “Equal Opportunities“, sid. 39-42. 
100 Ministerstvo skolstvi. The Strategy for Education Policy in the Czech Republic until 2020, sid. 39-40. 
101 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Social Inclusion Strategy (2014-2020), sid. 42-43.  
102 Amnesty International. Must Try Harder: Etnic Discrimination of Romani Children in Czech Schools, sid. 5.  
103 Andrej Babis. Prime Minister of the Czech Republic. Ref. No. 641/2019-UVCR. 11 januari 2019 & Dunja 

Mijatovic. Comissioner for human rights. Ref: CommHR/DM/sf 094-2018. Strasbourg, 19 december 2018. 

https://rm.coe.int/letter-to-andrej-babis-prime-minister-and-robert-plaga-minister-of-edu/1680907a6c, hämtad 22 

maj 2019. 

https://rm.coe.int/letter-to-andrej-babis-prime-minister-and-robert-plaga-minister-of-edu/1680907a6c
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ekonomiskt utsatt grupp, detta omfattar inte alla romer men många. Att ekonomisk utsatthet 

inte ska utgöra ett hinder för barnen i skolan är något som Tjeckien arbetar för.  

   Man ämnar tillse att en elevs ekonomiska situation inte ska påverka tillgången till utbildning 

eller utfallet av utbildning. Man kompenserar för detta bland annat genom att bidra med 

skollunch samt att man lagstiftat att det sista året i förskolan ska vara obligatoriskt och gratis 

vilket kan bidra till att romska föräldrar har möjlighet att placera barnen i förskolan vilket de 

inte haft om det kostade. På så vis förbereds barnen inför skolan i högre grad. Dessa åtgärder 

ändrar dock inte de ekonomiska strukturerna i utbildningsystemet som gör att man behöver ha 

en viss ekonomisk status för att kunna delta som jämlikar med andra. De är av sådan karaktär 

att de förmildrar den orättvisa som romska elever utsätts för men ändrar inte de strukturer som 

skapar orättvisan. Min förståelse av rättvisa handlar om att dessa strukturer måste förändras för 

annars kommer orättvisan reproduceras. Tjeckiens åtgärder är inte av sådan karaktär att de 

lyckas montera ned de institutionaliserade ekonomiska hindren som hindrar romska elever från 

ett jämlikt deltagande i utbildningsystemet.  

   En annan åtgärd som hör till denna dimension är förändringen av finansieringssystemet. En 

omfördelning innebärande att skolor ska få omfattningen av utbildningen finansierad istället 

för utifrån elevantal. Detta menar man ska utöka kapaciteten i alla skolområden. Detta kan 

tänkas främja rättvisa utifrån att de segregerade romska skolorna ofta har mindre resurser och 

lägre kvalitet än andra. Denna problematik kan motverkas av denna omfördelning och således 

också motverka strukturell diskriminering. Men, att dessa skolor ges mer resurser monterar inte 

heller ned de ekonomiska strukturer i själva utbildningsystemet som gör att man behöver ha en 

viss ekonomisk situation för att kunna delta som jämlikar även om åtgärden är god och man 

verkligen försöker. I detta återfinns även en annan problematik. Även om ”romaskolor” får mer 

pengar är den ändå klassificerad som en ”romaskola”, vilket trots omfördelning innebär 

strukturell diskriminering och orättvisa. Den klassificeras som en skola med lägre status för att 

det är en skola för romer. Så även om omfördelning görs kan det vara svårt att få kvalificerade 

lärare varför utbildningskvaliteten ändå inte blir markant högre. Detta kan inte förklaras utifrån 

den ekonomiska dimensionen utan det är här som vi närmar oss kärnfrågan när det kommer till 

strukturell diskriminering av romska barn i utbildningsystemet, nämligen bristen på 

erkännande. Oavsett om omfördelningsåtgärder görs för att åtgärda ekonomiska hinder så finns 

risken att de inte ger effekt utifrån attityder gentemot den romska minoriteten. Detta för mig in 

på rättvisans kulturella dimension.  

   Utifrån min förståelse av rättvisa är det av vikt att i alla tre dimensioner montera ned de 

strukturer som är förtryckande och dominerande gentemot romska elever. Strukturer som 
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hindrar dem från ett jämlikt deltagande i utbildningen och således innebär strukturell 

diskriminering. Frågan är då huruvida detta sker i den kulturella dimensionen. Den tjeckiska 

regeringen identifierar att romska barn inte har en jämlik tillgång till utbildning och 

utbildningskvalitet. Man identifierar att romska elever kan ha specifika utbildningsbehov vilket 

framkallats av historiska mönster av diskriminering och att romer ofta diskrimineras i samhället 

idag. Men det man missar är att adressera förekomsten av diskriminering i skolan. Den 

diskriminering man tar upp är segregering men detta missar man att identifiera orsaken till.  

Man hänvisar till att vissa skolor och individuella lärare inte är redo att inkludera romska barn 

och inte att det är övergripande strukturer i utbildningssystemet som är orsaken. Detta är något 

som Rostas och Kostka pekat på är vanligt i Central- och Östeuropa i det politiska 

desegregationsarbetet. Att man är motvillig att arbeta med strukturella problem och 

institutionaliserad/strukturell diskriminering.104 Denna tendens menar jag på är synlig även 

utifrån mitt rättviseperspektiv.    

   Av tidigare forskning och som presenterats i kapitel 2 framgår att negativa attityder och 

stereotyper av romer återfinns i utbildningsystemet och bidrar till diskriminering så som 

segregering.105 Detta adresseras dock inte i det politiska arbetet och är inte heller mål för 

åtgärder. Utifrån detta vill jag mena att romska elever hindras från att interagera med andra som 

jämlikar utifrån institutionaliserade hierarkier av kulturellt värde som förnekar dem en värdig 

ställning. En konsekvens av detta är just segregeringen, de avskils från majoritetssamhällets 

barn. Ett juridiskt arbete har gjorts i Tjeckien för att motverka detta. Men trots detta fortsätter 

romska elever vara märkta som avvikande. Man försöker stärka romsk identitet och kultur 

genom undervisning i romani chib och genom att kunskap om romsk kultur och historia ingår 

i undervisningen. Att man vill stärka den romska identiteten och ge en förståelse för dess plats 

och att den berikar tjeckiska samhället visar på försök till erkännande. Man menar att detta 

kommer bidra till minskad fientlighet gentemot den romska gruppen, gentemot det okända. 

Tidigare forskning hävdar att för att främja romska barns rätt till utbildning så är en viktig 

åtgärd att öka kunskapen och främja romsk kultur i skolan.106 Att information ges och att man 

värdesätter romsk kultur genom att undervisa i romani chib kan motverka negativa stereotyper. 

Jag menar dock att det inte räcker för erkännande. 

                                                      
104 Rostas, Iulius & Kostka, Joanna. ”Structural Dimensions of Roma School Desegregation Policies in Central 

and Eastern Europé”, sid. 278.  
105 Amnesty International. Must Try Harder: Etnic Discrimination of Romani Children in Czech Schools, sid. 7-8 

& Cashman, Laura. ”New label no progress: institutional racism and the persistent segregation of Romani 

students in the Czech Republic”. Race Ethnicity and Education, vol. 20, no. 5, 2017, 595-608, sid. 604. 
106 Lindholm, Marianne & Lindberg, Göran. Romska barn i skolor, sid. 71–81. 
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   Utifrån min förståelse av rättvisa menar jag att samtidigt som romsk kultur uppvärderas i 

skolorna så behöver man också, och framförallt, ifrågasätta de strukturer i utbildningsystemet 

som är förtryckande och dominerande gentemot just dessa barn utifrån dess kultur. De hinder 

som finns i skolan som institution som gör att romer inte kan delta som jämlikar måste 

undanröjas för att bidra till erkännande. Detta menar jag Tjeckien misslyckas med då de 

fördomar som finns i utbildningsystemet inte synliggörs. Detta innebär enligt mig en brist på 

erkännande som bidrar till strukturell diskriminering i form av exempelvis lägre förväntningar 

på dem utifrån en fördom om lägre utbildningsambitioner. Som Cashman pekar på i sin 

granskning av tjeckiska skolpolicys utifrån kritisk rasteori adresserar inte skolpolitiken 

institutionell rasism, vilket bidrar till att man inte kommer åt problematiken kring 

segregering.107 I och med att institutionell rasism, och strukturella diskriminerande 

mekanismer, inte identifieras misslyckas man se de dominerande och förtryckande strukturerna 

som hindrar romska barns jämlika deltagande i utbildning och således hindras de från rättvisa. 

Man benämner att fördomar mot romer finns i samhället men inte att de utgör problem i skolan, 

vilket de gör som redogjorts för i kapitel 2.  

   En annan aspekt som handlar om rättvisans kulturella dimension är att fördomar gentemot 

romer även är synliga i de politiska dokumenten, vilket ytterligare visar på bristande 

erkännande. De romska barnens bakgrund anses vara ett problem som skapar ojämlik 

utbildning. Det är sant att många romska barn inte kommer från hem där föräldrar kan hjälpa 

till med läxor men anledningen till detta är århundranden av strukturell diskriminering. Det är 

dessutom inte denna bakgrund som tas upp utan snarare utbildningsambitioner, varför fördomar 

om att romer inte bryr sig om utbildning framträder. Mycket av tidigare forskning pekar mot 

att en problematik gällande strukturell diskrimineringen av romska elever är att romernas kultur 

skuldbeläggs.108 Detta är också vad som händer i Tjeckiens politiska arbete. Istället för att 

synliggöra de strukturer i utbildningsystemet som är förtryckande gentemot just romer 

skuldbeläggs de själva för ojämlikheterna i skolan. Oavsett kultur och bakgrund ska skolan 

bidra till att utveckla alla elevers potential så långt det är möjligt. Detta misslyckas man med. 

Det betyder att det är skolan som skapar ojämlikheten i utbildningen och inte den romska 

                                                      
107 Cashman, Laura. ”New label no progress: institutional racism and the persistent segregation of Romani students 

in the Czech Republic”, sid. 604.  
108 Kesik, Fatima, Sahin, Fatima & Zoraloğlu, Y. Remzi. ”Roma Children: Victims of Social Injustices in 

Education”, sid. 208, Rodell Olgaç, Christina. Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola - Från hot 

till möjlighet, sid. 122 & Rostas, Iulius & Kostka, Joanna. ”Structural Dimensions of Roma School 

Desegregation Policies in Central and Eastern Europé”, sid. 275-278. 
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kulturen. Med anledning av ovanstående vill jag mena att det råder en brist på erkännande och 

ett symptom på detta är att romerna själva skuldbeläggs. 

   I Tjeckien förmedlas att anledningen till att romer placeras i skolor för intellektuellt 

funktionsnedsatta beror på att skolor saknar metoder för att utbilda barn med särskilda behov 

utifrån socioekonomisk och kulturell bakgrund. Man menar att man måste bli bättre på detta. 

För att säkerställa tillgången till utbildningskvalitet har Tjeckien genomfört ett rättsligt arbete 

och förbjudit att socialt missgynnande barn, en kategori som romer ingår i, inte får gå i 

klasser/skolor för barn med intellektuella funktionsnedsättningar. De ska få det stöd de behöver 

i vanlig skola och ökad tillgång till kvalitetsutbildning. En problematik i detta och i de politiska 

strategierna är att romer blandas samman med barn med intellektuella svårigheter och andra 

barn från ”socialt missgynnade bakgrunder”. I och med detta adresseras inte hinder för just 

romer, vilket jag vill mena handlar om stereotyper, en brist på erkännande i politiken. Att romer 

blandas samman med barn med intellektuella svårigheter visar på en stereotyp bild, att romska 

barn är lägre begåvade och behöver stöd utifrån det. Tjeckien förmedlar att det handlar om att 

lärare inte vet hur de ska utbilda romska barn varför de ska få stöd i detta. Detta är en åtgärd av 

sådan karaktär att det inte förändrar strukturer som hindrar romska elever från deltagande. 

Insatsen missriktas och man bör istället se över varför man ser romska barn som lägre 

begåvande. Utifrån min förståelse av rättvisa misslyckas man att identifiera strukturer som är 

förtryckande och dominerande gentemot romska elever. Detta är i min mening en stor anledning 

till att segregering och andra former av strukturell diskriminering fortsätter, varför rättvisa inte 

heller främjas. Misslyckas man identifiera orsaken till problematiken är det svårt att finna en 

lösning. Även Amnesty pekar mot detta då de hävdar att Tjeckien undvikit att identifiera att 

etniska fördomar är grunden till den diskriminering som romska barn möter i 

utbildningsystemet, varför åtgärderna haft lite inverkan. De menar att även om tillägget 2016 

kan bidra till desegregering så är det så att om de underliggande faktorerna som trycker romer 

gentemot praktiska skolor inte adresseras också så kommer romska barn fortsätta kämpa för att 

säkra en jämlik tillgång till kvalitetsutbildning.109 Utifrån mitt rättviseperspektiv är det viktigt 

att se de strukturer i skolan som verkar förtryckande och dominerande gentemot romer utifrån 

negativa stereotyper. I likhet med Amnesty menar jag att Tjeckien misslyckas med detta. Därför 

lyckas man inte heller nedmontera de hinder som hindrar romska barn från att delta som 

jämlikar i utbildningsystemet. Således misslyckas man bryta den strukturella diskrimineringen. 

                                                      
109 Amnesty International. Must Try Harder: Etnic Discrimination of Romani Children in Czech Schools, sid.5-6. 
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   Frågan som kvarstår är huruvida Tjeckiens arbete bidrar till rättvisa i den politiska 

dimensionen. Tidigare forskning hävdar att representation krävs för förändring av romers 

utbildningssituation vilket även jag menar.110 Att romsk delaktighet ska genomsyra arbetet med 

inkluderande utbildning och att romska representanter inkluderas är positivt då representation 

krävs för att göra anspråk på fördelning och erkännande. För mig uppstår dock en fråga som är 

kopplad till de tidigare dimensionerna. Den gäller huruvida de utifrån bristande erkännande och 

avsaknad av resurser kan delta som jämlikar. Även om romer finns representerade finns en 

problematik kring vilket inflytande de får i den politiska debatten om skolpolitik. Om de får 

jämlika möjligheter att göra anspråk på omfördelning och erkännande. Jag kan inte säga att så 

är fallet, men jag ser en risk för vanlig felrepresentation då Tjeckien inte presenterar åtgärder 

som förändrar de strukturer som gör att romer inte har inflytande idag. Som Aribadjeva skriver 

har romer i många fall ett minimalt inflytande i politiken.111 Frågan är också huruvida romska 

elever, eller i detta fall deras föräldrar, är representerade i skolan. För att främja rättvisa behöver 

romer kunna delta i frågor om fördelning och erkännande i utbildningsystemet som jämlikar. 

Vilket motverkas om strukturer i skolan bidrar till felrepresentation vilket det finns en risk 

kring. Inget arbete för att förändra strukturer i politiken eller skolan som hindrar romer från ett 

jämlikt deltagande i frågor gällande fördelning och erkännande presenteras.   

   Tjeckien har sedan 2007 bedrivit ett lagstiftande och politiskt arbete för att bryta 

segregeringen av romska barn i praktiska skolor/klasser men lite fokus läggs på annan form av 

diskriminering gällande romska barns rätt till utbildning. Att just denna fråga fått fokus är 

förståeligt. Det har varit och är ett omfattande problem. Men när/om romer integreras i vanliga 

skolor kommer strukturell diskriminering förmodligen fortfarande existera då strukturerna 

bakom segregeringen inte hanteras. I och med att Tjeckien inte lyckas nedmontera hinder i alla 

dimensioner lyckas de inte heller främja rättvisa och bryta den strukturella diskrimineringen.  

5. Sveriges arbete för att bryta diskrimineringen 
Sveriges arbete har många likheter med Tjeckiens. Men jag har också identifierat ett antal 

skillnader, vilka kort nämns här och redogörs för ingående nedan. I Sverige sker arbetet som en 

del av minoritetspolitiken och karaktäriseras av språkliga och kulturella rättigheter. Detta ges 

utrymme även i Tjeckien men frågan om desegregering ges där mer fokus. Sverige driver i 

motsats till Tjeckien inget rättsligt arbete och för att öka utbildningskvaliteten gör Sverige inte 

                                                      
110 Chireac, Silvia-Maria & Devis Arbona, Anna. ”Improving and protecting human rights: A reflection of the 

quality of education for migrant and marginalized Roma children in Europe”, sid.72 
111 Arabadjieva, Kalina.”Challenging the school segregation of Roma children in Central and Eastern Europé”, 

sid. 36. 
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om finansieringssystemet som Tjeckien utan istället ges bidrag.  Till skillnad mot Tjeckien är 

det däremot inte bara utbildningen som är gratis utan också skollunch. Sverige arbetar mer 

systematiskt med brobyggare medan det i Tjeckien finns lärarassistenter men det framgår inte 

om dessa ska vara romer och ha annat syfte än pedagogiskt stöd. Till skillnad mot Sverige drivs 

i Tjeckien ett nationellt arbete medan Sverige fokuserar på ett antal pilotkommuner. Sverige 

har tagit fram former för samråd för att säkra romsk delaktighet vilket inte gjorts i Tjeckien.  

 

5.1 Gällande rätt 
Likt Tjeckien har även Sverige ratificerat Barnkonventionen vilken fastställer rätten till 

utbildning samt Convention on the Elimination of Racial Discrimination vilken förpliktar att 

säkra att de inte utövar någon form av diskriminering på grund av etnicitet eller ras. I nationell 

rätt fastslås också diskrimineringsförbud gällande rätten till utbildning. Regeringsformen 

fastslår i 1 kap 2 § att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet 

och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara samt att det allmänna ska motverka 

diskriminering på grund av bland annat etniskt ursprung.  

   I Diskrimineringslagen (2008:567) fastslås i 1 kap 1 § att diskriminering på grund av etnisk 

tillhörighet är förbjuden och lagen förbjuder både indirekt och direkt diskriminering på grund 

av etnicitet vilket framkommer av 1 kap 4 §. Direkt diskriminering innebär att någon 

missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle 

behandlats i jämförbar situationen utifrån bland annat etnicitet. Indirekt diskriminering innebär 

att någon missgynnas genom tillämpning av bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt 

som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med 

exempelvis viss etnisk tillhörighet såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har 

ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga för att uppnå syftet. I denna lag 

fastslås även att diskriminering inom utbildningsväsendet är förbjudet i 2 kap 5 §. Skollagen 

(2010:800) 1 kap 8 § hänvisar i sin tur tillbaka till diskrimineringslagen och dess bestämmelser 

gällande diskriminering och fastslår att alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala 

och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer 

av särskilda bestämmelser i denna lag. I 10 kap 10 § fastslås att utbildningen skall vara avgiftsfri 

och att eleverna ska få lunch. I Skollagens 7 kap 3 § fastslås även rätten till utbildning och i 2 

§ att skolplikt gäller för alla barn som är bosatta i Sverige. Skolplikten enligt 7 kap. 2 § gäller 

inte barn som avses i 29 kap. 2 § 2st men övriga. Där ibland barn som är i Sverige utan tillstånd 

i § 5 och barn som har rätt till utbildning enligt denna lag till följd av EU-rätten, avtalet om 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan Europeiska unionen och 
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dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, enligt 

§ 3. Dessa barn ska räknas som bofasta och har samma rätt till utbildning och skolplikt som 

folkbokförda barn.112 En fråga som omtvistats är huruvida de så skallade ”utsatta EU-

migranternas” barn har rätt till utbildning enligt 29 kap 2 § 3 st.  

   Enligt rörlighetsdirektivet 7.1, som är infört i svenska utlänningslagen 3 kap, får en 

unionsmedborgare fritt röra sig i ett annat medlemslands gränser i tre månader. Efter tre 

månader behöver man ha någon form av (a) anställning, ha eget företag, (b) ha sådana medel 

att man inte blir en belastning för det andra landets biståndssystem, (c) vara inskriven på en 

institution eller (d) är familjemedlem till någon som uppfyller övriga krav. Ställningen som 

tagits hos svenska myndigheter är att de inte har skolplikt och rätt till skolgång i Sverige om de 

är här kortare än 3 månader, men att kommunerna enligt 4 kap. 2 § skolförordning (2011:185) 

på frivillig väg kan erbjuda utbildning.113 När det gäller EU-migranter som stannar längre utan 

att uppfylla kraven tog Skolinspektionen 2015 beslut om att EU-medborgares barn som stannar 

mer än tre månader har rätt till skolgång. De omfattas då av 29 kap 2 § punkt 5, barn som vistas 

här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.114  

 

5.2 Det politiska arbetet 
I Sverige drivs mycket av arbetet inom minoritetspolitiken och det är till skillnad mot Tjeckien 

inte inriktat på desegregering.  Den strategi som antagits för romsk inkludering 2012–2032 ska 

ses som en förstärkning av minoritetspolitiken. Syftet är att en rom som fyller 20 år 2032 ska 

ha likvärdiga möjligheter som en icke-rom. Därmed ska det strukturella utanförskapet som är 

präglat av antiziganism upphöra.115 I förhållande till utbildning ställer man upp målet att: 

 

Det av riksdagen fastställda målet för svensk barn- och ungdomsutbildning är att den ska vara av hög 

och likvärdig kvalitet. Alla barn och elever ska ges förutsättningar att uppnå de nationella målen och 

utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser så långt som möjligt. Detta gäller befolkningen i 

stort och innefattar därigenom också romer.116   

 

                                                      
112 Skolväsendets överklagandenämnd. Frågan om rätt till utbildning enligt skollagen till följd av EU-rätten. 
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till-utbildning-enligt-skollagen-till-foljd-av-EU-ratten/ Hämtat 9 april 2019.  
113 Utbildningsdepartementet. Utbildningsminister Gustav Fridolin.  Svar på fråga 2015/16:34 av Erik 

Bengtzboe (M) Skolgång för barn till EU-migranter. Dnr U2015/04594/S & SOU 2016:6. Framtid sökes – 

slutredovisning från den nationella samordaren för utsatta EU-medborgare. Betänkande av nationell 

samordnare för utsatta EU-medborgare. Stockholm: Elanders Sverige AB, 2016, sid. 54 
114 Skolinspektionens beslut den 13 januari 2016, dnr 41-2015:8526. 

http://databas.infosoc.se/rattsfall/31711/fulltext, hämtad 22 maj 2019.  
115 Regeringens skrivelse. En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032. Skr. 

2011/12:56. Stockholm den 16 februari 2012. sid. 1 & 10.  
116A.a, sid. 29. 
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Strategin identifierar att romska barn ofta har svårigheter i skolan, vilket man menar beror på 

avsaknad av utbildningstradition och föräldrars oro att förlora barnet till majoritetssamhället. 

Man hänvisar även till att seder och bruk så som barnäktenskap och tidiga graviditeter påverkar 

särskilt flickors skolgång. Det påtalas också att romer diskrimineras inom skolan vilket leder 

till att barnen känner sig otrygga. Att de är den elevgrupp som drabbas hårdast av diskriminering 

och att det förekommer negativa attityder gentemot dem. Det finns också indikationer på att de 

inte blir kallade till skolan vid frånvaro.117 De flesta insatser gällande romska barn är inkluderat 

i skolorna och skolverkets övergripande arbete. De insatser som riktas särskilt mot romer är 

brobyggare, undervisning om romer och i romani chib. Jag ska gå in på detta närmare nu. 

   Regeringen fokuserar på att fler romska barn ska gå ut skolan med godkända betyg. För att 

åstadkomma detta hävdas att kommuner, myndigheter och romska föräldrar måste ta ett aktivt 

ansvar. Kommunerna måste ansvara för att stöd och förutsättningar ges och genomföra åtgärder 

som ökar föräldrarnas möjligheter och vilja att stödja sina barns utbildning. De måste också se 

till att skolplikten tas på allvar. De statliga insatserna begränsas till ett antal 

utvecklingskommuner vars arbete sedan ska spridas till resten av landets kommuner. Rätten till 

likvärdig utbildning för romska barn hävdas inte vara något nytt för kommunerna utan att det 

handlar om att befintliga bestämmelser måste efterlevas.118 I motsats till Tjeckien riktar man 

därför inte några särskilda insatser för att nå detta utan det faller in i Skolverkets övergripande 

satsningar på att minska ojämlikhet. Utifrån detta ska det inte finansieras särskilt men däremot 

ska skolinspektionen granska hur skolorna i pilotkommunerna uppfyller skollagens skolplikt, 

undervisning och rätten till särskilt stöd som ska sättas in tidigt och anpassas till romska elevers 

förutsättningar.119 

   Sverige har en strategi som ämnar motverka skolsegregering. Denna problematik nämns inte 

i direkt relation till romska elever men det har visat sig i forskning att många romer i Sverige 

lever i segregerande områden och går i lågstatus skolor där lärare kämpar för att möta elevernas 

behov med bristfälliga resurser.120 Man vill att skolsegregation och sambandet mellan elevernas 

socioekonomiska bakgrund och kunskapsresultat ska minska. I skolor där utländska och 

socioekonomiskt utsatta barn går är studieresultaten ofta sämre och det saknas ofta 

kvalificerade lärare. Till skillnad mot Tjeckien görs inte finansieringssystemet för utbildning 

                                                      
117A.a, sid. 11 & 30. 
118A.a, sid. 32-35. 
119 A.a, sid. 34-37 & Skolverket. Nulägesbeskrivning av romers situation i skolan. Dnr. 2017:885. 2018-05-02, 

sid.  57.  
120 Avery, Helen & Hoxhallari, Itena. ”From Policy to Practice: Roma Education in Albania and Sweden”, sid. 

467. 
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om mot denna bakgrund utan istället ges ett statligt stöd till huvudmännen, vilka ska fördela 

stödet efter behov för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.121  

   Skolverket har i uppdrag att informera skolhuvudmän och rektorer om nationella minoriteter. 

De har också tagit fram utbildningsmaterial om romer, vilket man menar bidrar till att romer 

ska mötas med respekt och förståelse samt ha möjlighet att bevara sin kultur och språk. Likt 

Tjeckien ska man också stimulera undervisning i romani chib genom produktion av 

undervisningsmaterial. Ett annat arbete handlar om att stärka skolans värdegrund och öka 

kunskapen om kränkningar hos skolans personal vilket ska leda till ökad trygghet för samtliga 

elever. Det pågående arbetet mot mobbning riktar sig till varje enskild elev och omfattar även 

romska elever.122 Skolverket har fått i uppdrag vid flertal tillfällen att stärka skolans arbete med 

diskriminering och kränkande behandling samt att vidta kunskapshöjande insatser om 

främlingsfientlighet och intolerans.123 För att motverka antiziganism i skolan har man också 

tagit fram skolmaterial om antiziganism. Detta handlar om romernas historia och de 

rättighetskränkningar de utsatts för.124 Skolverket har en roll liknande MEYS, en statlig 

myndighet med ansvar att stödja, implementera och ge råd medan ansvaret för utbildningen 

ligger hos kommunerna.125 

   När det gäller Strategin för romsk inkludering som är det huvudsakliga politiska arbetet i 

Sverige när det gäller romska barns skolgång så framgår att målgruppen är de romer som 

befinner sig i ekonomisk och socialt utanförskap och som drabbas av diskriminering. Men att 

romska EU-migranter som är här kortare tid än tre månader inte inkluderas.126 För denna fråga 

har man tillsatt samordnare som ske ge vägledning kring hur dessa barns skolgång ska hanteras. 

Dessa framställer att Sverige inte bör agera uppmuntrande mot att barn tas med till Sverige om 

det inte är planerat hur skolgången ska lösas. Kommunernas agerande kan påverka om EU-

medborgarna tar med barnen dit. Om skola erbjuds brukar man ta med barnen dit. Ståndpunkten 

                                                      
121 Kulturdepartementet. Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation. Stockholm: 

Elanders Sverige AB, 2018, sid. 5, 10, 24-27 & 58–59. 
122 Regeringens skrivelse. En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032, sid. 36-41. 
123 Arbetsmarknadsdepartementet. Regeringsbeslut. Uppdrag till Statens skolverk att vidta kunskapshöjande 

insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. A2014/1587/DISK. 10-04-2014 & 

Regeringens skrivelse. En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032, sid. 38.  
124 SOU 2016:44. Kraftsamling mot antiziganism. Slutbetänkande av kommissionen mot antiziganism. 

Stockholm: Elanders tryck AB, 2016, sid. 14, 55 & 66 
125 Skolverket. Regler och ansvar. Ansvar i skolfrågor. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-

skolfragor, hämtad 21 maj 2019 & Regeringens skrivelse. En samordnad och långsiktig strategi för romsk 

inkludering 2012-2032, sid. 32. 
126 Regeringens skrivelse. En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032, sid. 25. 
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är att rätten till utbildning ska tillgodoses i hemlandet. Om detta inte är möjligt kan man i 

enstaka fall använda sig av skolförordningens möjlighet att erbjuda skolgång.127  

   Regeringen hävdar att för att åstadkomma förändringar när det gäller romers levnadsvillkor 

är det nödvändigt med romsk delaktighet och inflytande. Romska representanter var 

regelbundet involverade i utvecklandet av strategin och är en central del av strategins styrning 

vid planering, genomförande och uppföljning.  Romer har vidare samråtts i framtagande av 

information och undervisningsmaterial om romer samt i undervisningsmaterial för romani 

chib.128 Romskt inflytande och delaktighet ska säkerställas löpande. Man vill ta vara på 

romernas kompetens och erfarenheter, vilket kan effektivisera arbetet och stärka romernas 

egenmakt. Man påpekar att många romer upplever att de saknar inflytande i kontakt med 

offentlig förvaltning.  Man vill försöka överkomma detta genom att utveckla bra former för 

samråd som ska säkerställa romsk delaktighet i frågor som rör dem. Mer romsk personal ska 

också närvara i skolorna, så kallade romska brobyggare. Dessa ska vara utbildade till detta och 

vara romer. Dessa menar man på förbättrar kommunikation med romska föräldrar och ger dem 

trygghet, ger eleverna högre motivation, närvaro och trygghet.129   

   2018 visade det sig att få skolor genomfört åtgärder för att öka andelen romska elever med 

godkända betyg. Det var vanligare att skolor i en utvecklingskommun genomfört åtgärder. 

Några romska elever överväger sluta i skolan för att de mobbas för att de är romer. Man tar upp 

att lärare inte reagerat på kränkande behandling för att den som utsattes var en romsk elev.130 

Det största hindret för att romska elever ska slutföra grundskolan är de fördomar de möter i 

skolan. En slutsats är att skolan behöver reflektera över tidigare antaganden i mötet med romska 

barn och föräldrar.131 Kritik riktas gentemot Sveriges arbete kring barn till EU-migranter som 

stannar kortare än tre månader i Sverige. Man menar att Sverige inte lever upp till sina 

internationella åtaganden gällande rätten till utbildning för dessa barn.132 Kritik riktas också 

gentemot Strategin för romsk inkludering då den fokuserar på aktiviteter i endast ett antal 

                                                      
127 SOU 2016:6. Framtid sökes, sid. 50-51 & 55-56 & Länsstyrelsen Stockholm. Regeringsuppdrag angående 

utsatta EU-medborgare. Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/ESS-medborgare som saknar 

uppehållsrätt i Sverige – delrapport, 2018, sid 29-32.  
128 Regeringens skrivelse. En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032, sid. 40 & 73 

& Skolverket. Redovisning av regeringsuppdrag Att genomföra insatser för att öka kunskapen i skolan om den 

nationella minoriteten romer (Ku2016/01673/DISK). Dnr 7.5.2-2018:311. 2018-03-01 
129 Regeringens skrivelse. En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032, sid. 21 & 34-

37. 
130 Skolverket. Nulägesbeskrivning av romers situation i skolan, sid. 34 & 37. 
131 Länsstyrelsen Stockholm. Rapport 2018:26. Romsk inkludering lokalt – nuläget i kommuner med statligt stöd 

2012-2017, sid. 61 & 72. 
132 The Swedish Foundation for Human Rights. Joint NGO submission for the review of Sweden Submitted by the 

Swedish Foundation for Human Rights. May 2016 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 

58th session, 6-24 June 2016, § 63. 
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pilotkommuner istället för att inta en övergripande vision om att adressera strukturella och 

institutionella orsaker till att marginalisering och diskriminering fortsätter.133 

 

5.3 Främjas rättvisa för de romska barnen i utbildningsystemet?   
Likt Tjeckien har Sverige lagar som bör bidra till att strukturell diskriminering av romska barn 

inom utbildningsystemet upphör. Till skillnad från Tjeckien så har Sverige däremot inte stiftat 

några nya lagar eller tillägg riktade till målgruppen och man föreslår heller inga i det politiska 

arbetet. Fokus ligger istället på att de lagar som finns ska efterlevas. Det finns dock en 

problematik kring lagen gällande romska barn som är EU-migranter. Av rättsliga instanser och 

i politiken framställs att skolor inte är skyldiga att erbjuda utbildning om de stannar kortare än 

3 månader. De ska i första hand gå i skolan i hemlandet. Denna ståndpunkt är förståelig men 

situationen är nu så att de inte har möjlighet till det utifrån situation i hemlandet och därför 

befinner sig här. Verkligheten ser dessutom ut så att många stannar längre. Detta innebär att 

barnet går miste om 3 månaders skolgång innan denne räknas som papperslös och berättigas 

utbildning. I och med att lagen ser ut som den gör räknas detta inte som diskriminering varför 

man kan tänka att behandlingen då är rättvis. Men ser man på detta utifrån moraliska värden så 

som allas lika värde blir det problematiskt. Utifrån mitt rättviseperspektiv blir det också 

problematiskt då lagen i detta fall innebär hinder för dessa romska barn att delta i skolan på 

jämlika villkor som andra. De har inte ens en självklar tillgång till att delta. Jag kommer nu 

börja analysera Sveriges arbete utifrån den ekonomiska dimensionen som handlar om 

ojämlikhet som bottnar i ekonomiska strukturer.   

   Som fastställs i Strategin för romsk inkludering lever många romer i ekonomiskt utanförskap. 

Detta får effekter i utbildningsystemet i form av att de ofta går i skolor som har sämre resurser 

och de har sämre skolresultat, vilket innebär att de inte har möjlighet att delta i skolan på lika 

villkor som andra. För att komma till rätta med denna problematik har omfördelning skett för 

att öka skolans kompensatoriska uppdrag vilket kan ha en positiv effekt för romska barn. Ett 

positivt exempel från Sverige till skillnad mot Tjeckien är att alla elever får gratis skollunch. 

En viss elevgrupp behöver således inte pekas ut som mål för stödåtgärder då detta kan 

reproducera klasskillnader. Målgruppen för Strategin för romsk inkludering är som nämnts de 

romer som befinner sig i en socialt och ekonomisk utsatthet och som drabbas av diskriminering. 

EU-migranter som stannar kortare än tre månader inkluderas däremot inte. Man misslyckas att 

se till den grupp romer som befinner sig i störst ekonomisk utsatthet. Inga riktlinjer från den 
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politiska sfären ges gällande hur dessa barn ska inkluderas i utbildningsystemet. Åtgärder för 

att nedmontera ekonomiska hinder som hindrar specifikt romer från ett jämlikt deltagande i 

utbildningsystemetet görs inte heller utan skolan ska inom ramen för ordinarie uppdrag tillse 

stöd och förutsättningar för alla barns utveckling. Sverige misslyckas att förändra de 

ekonomiska strukturer som hindrar romska barn från ett jämlikt deltagande. Jag saknar ett 

förändrande av de strukturer i utbildningsystemet som gör att det finns en koppling mellan 

romers ekonomiska situation och studieresultat. Man identifierar inte de strukturer som skapar 

denna ojämlikhet i skolan utan det man gör är att ge mer pengar i form av ett stadsbidrag för 

likvärdigare utbildning överlag. Så länge strukturerna finns kvar som gör att man behöver en 

viss ekonomi för att prestera i skolan så kommer ojämlikhet i deltagande reproduceras. Den 

strukturella diskrimineringen av romer skulle dock inte brytas helt om de ekonomiska hindren 

nedmonteras. För en annan fråga dyker också upp här, vad är det som gör att just dessa skolor 

har sämre utbildningskvalitet än andra? Att det är där lärare kämpar med otillräckliga resurser? 

För att bryta den strukturella diskrimineringen och främja rättvisa behöver frågor om 

erkännande redas ut. Vilket för mig in på den kulturella dimensionen av rättvisa. 

   Likt Tjeckien läggs mycket fokus på kulturella och språkliga rättigheter i Sverige. Utifrån 

detta genomförs åtgärder för att främja utvecklingen av romani chib och öka kunskapen om 

romsk kultur och historia i skolorna. Detta ska leda till att romer möts med respekt och 

förståelse. Tidigare forskning hävdar att ökad kunskap och främjandet av romsk kultur är en 

viktig åtgärd för att förbättra romska barns utbildningssituation.134 Att romsk historia, kultur 

och språk ges plats i skolan är positivt utifrån rättvisans kulturella dimension. Det skulle kunna 

motverka de negativa stereotyper som bidrar till att den romska kulturella identiteten ses ned 

på och som bidrar till att romer hindras från ett jämlikt deltagande i utbildningsystemet. Således 

kan det bidra till att de strukturer som bygger på dessa stereotyper monteras ned, så som att 

romer inte bryr sig om utbildning och det därför ställs lägre krav på dem. Men likt Tjeckien så 

saknas en del i detta. Man missar att identifiera att strukturer i skolan bygger på fördomar om 

romer och bidrar till strukturell diskriminering. Fokus på språk och kultur räcker inte för att 

främja rättvisa i den kulturella dimensionen om inte strukturer samtidigt förändras.   

   Som presenteras i kapitel två får romska barn sällan det stöd de behöver i utbildningen vilket 

är en form av strukturell diskriminering. Detta ämnar man bryta genom att skolinspektionen 

ska granska att romska barn får det stöd de behöver tidigt. Men det finns en problematisk aspekt 

i detta sammanhang gällande att den romska kulturen skuldbeläggs för barnens svårigheter. Att 
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den romska kulturen skuldbeläggs för barnens svårigheter i skolan är något som framträder i 

Sveriges politiska arbete i likhet med Tjeckien, vilket tidigare forskning identifierat som vanligt 

hos policyskapare och i utbildningsystemet.135 I Regeringens långsiktiga strategi för romsk 

inkludering står ”Den nioåriga grundskolan är både en rättighet och en skyldighet. Därför är 

också åtgärder för att öka föräldrarnas möjligheter och vilja att stödja sina barns utbildning 

mycket viktiga”.136 I samma veva som man skriver att romska barn ska få det stöd de är i behov 

av i högre grad skuldbeläggs också den romska kulturen. Att vidta åtgärder för att stötta 

föräldrar att kunna stödja sina barn i skolan är positivt. Det finns en låg utbildningsnivå 

generellt hos den romska gruppen men det handlar inte om motvilja gentemot skolan utan om 

långvarig diskriminering från utbildningsystemet som presenterades i kapitel 2. Att man 

använder sig av ordet ”vilja” är problematiskt då låga utbildningsambitioner är en negativ 

stereotyp av romer vilket nämnts i kapitel 2. Man skuldbelägger romerna istället för att se till 

utbildningsystemet.  När den romska kulturen skuldbeläggs menar jag att man som Rostas och 

Kostkas skriver ignorerar andra aktörers roll i skapandet av ojämlik tillgång till utbildning och 

utbildningskvalitet.137 Man missar de strukturer i skolan som genererar förtryck och dominans 

gentemot romer. Utifrån mitt rättviseperspektiv visar detta att det råder en brist på erkännande, 

vilket bidrar till att romerna skuldbeläggs utifrån negativa stereotyper.  

   Detta är något som också yttrar sig genom att fokus för brobyggare är att trygga romska 

föräldrar och elever då föräldrar känner en oro för att barnet ska bli utsatta och barnen känner 

sig otrygga i skolan. Jag menar inte att dessa fakta är felaktiga eller insatsen är utan verkan. Jag 

menar att man missar att identifiera en viktig aspekt i sammanhanget utifrån min förståelse av 

rättvisa och vad som krävs för att bryta strukturell diskriminering. Man identifierar nämligen 

inte roten till oron, varför instansen behövs. Det finns en anledning till att föräldrar och elever 

kan känna en oro inför skolan, så som trakasserier av jämnåriga, attityder hos lärare och 

oförmåga att handla vid trakasserier. Fenomen innebärande strukturell diskriminering. Således 

institutionellt förtryck och dominans som inte adresseras. Åtgärderna riktas inte mot hur 

situationen ser ut för romska barn och den diskriminering som finns utan på hur skolan ska 

arbeta med romernas inställning till skolan. Detta tar även Helakorpi, Lappalainen och Mietolka 

                                                      
135 Kesik, Fatima, Sahin, Fatima & Zoraloğlu, Y. Remzi. ”Roma Children: Victims of Social Injustices in 

Education”, sid. 208, Rodell Olgaç, Christina. Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola - Från hot 
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136 Regeringens skrivelse. En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032, sid. 34. 
137 Rostas, Iulius & Kostka, Joanna. ”Structural Dimensions of Roma School Desegregation Policies in Central 
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42 

upp. De hävdar att strategin positionerar romska föräldrar och deras känslor som mål för 

åtgärderna vilket byter fokus från diskriminering och rasism till romska individer/kulturen.138  

   Detta menar jag visar en brist på erkännande. Det byter fokus från den diskriminering som 

tas upp. Man tar upp att romer diskrimineras vilket leder till otrygghet men man förklarar inte 

hur diskrimineringen ter sig bortsätt från att de inte kallas till skolan om de uteblir. Detta bidrar 

till strukturell diskriminering och jag identifierar det som ett symptom på brist på erkännande. 

Detta då de inte kallas utifrån den stereotypa bild som existerar om att romer inte bryr sig om 

utbildning. Att stereotyper är orsaken identifieras inte, vilket är genomgående för det politiska 

arbetet. Likt Tjeckien tas upp att det förekommit en långvarig diskriminering av romer inom 

utbildningsväsendet. Däremot identifierar man inte på vilket sätt strukturell diskriminering 

förekommer idag. Insatserna som ska göras för att eleverna ska känna sig trygga i skolan är att 

främja respekt och tolerans genom värdegrundsarbete. Man påtalar att det förekommer negativa 

stereotyper i skolan men inte hur de ger sig till känna. Man identifierar inte på vilket sätt de ter 

sig i skolan och hur det bidrar till strukturell diskriminering. Identifierar man inte vilka 

diskriminerande mekanismer som faktiskt finns i utbildningsystemet i förhållande till romska 

elever är det också svårt att tillse effektiva åtgärder för att bryta diskrimineringen. Man lyckas 

inte nedmontera hinder av kulturell karaktär som hindrar romer från jämlikt deltagande i skolan. 

2018 lämnas däremot förslag om att skolan bör ifrågasätta förställningar i kontakt med romer. 

Detta kan främja rättvisa. Att de fördomar som bidrar till strukturer i skolan ifrågasätts. Men 

det framkommer ej om detta förslag tagits vidare och vad om görs med det nu.  

   Att Sverige misslyckas i främjandet av rättvisa för romska barn i utbildningsystemet visar sig 

också gällande romska EU-migranter. Deras ankomst väckte en våg av antiziganism och 

politiska rekommendationer om att de inte bör uppmuntras komma hit med sina barn.139  

Huruvida den moraliska principen om alla människors lika värde inspirerar till politiska 

aktioner kan här ifrågasättas. Denna grupp är en av de mest synliga romska grupperna vilket är 

intressant utifrån erkännande. Att romer som syns frambringar antiziganism i samhället och en 

motvilja att ta ansvar för mänskliga rättigheter kan ses som symptom på bristande erkännande. 

För intressant är som Avery skriver att de som är mest synliga som romer möter de största 

utbildningsmässiga svårigheterna.140 För att främja rättvisa behöver man förändra de 

förtryckande och dominerande strukturer som bottnar i romens kulturella status. Detta 
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misslyckas Sverige med. Man adresserar och förändrar inte strukturer som bottnar i negativa 

stereotyper som hindrar romska barn att delta som jämlikar i utbildningen. Således misslyckas 

man också att bryta strukturell diskriminering.  

   Utifrån mitt rättviseperspektiv behöver man också se till den politiska dimensionen. Att romsk 

delaktighet ska prägla strategin är bra. Det öppnar gränserna till den politiska arenan för att 

kunna göra anspråk på frågor om fördelning och erkännande i utbildningsystemet. Likt analysen 

av Tjeckien är min farhåga dock huruvida detta innebär reellt inflytande utifrån den kulturella 

och ekonomiska orättvisa romer utsätts för, kommer denna dra gränser för jämlika möjligheter 

till röst i debatten? Jag ser en risk för vanlig politisk felrepresentation men jag kan inte dra 

slutsatsen att så är fallet. I strategin tas upp att många upplever sig ha begränsat inflytande i 

möten med offentlig förvaltning. För att motverka detta gör Sverige något här som Tjeckien 

inte gör, nämligen tar fram modeller för samråd. Samråd ska dock bara göras när det är frågor 

som rör romer direkt. Hur är det då med skolan överlag? Brobyggare kan främja romers 

representation i skolan. Både i sig själva och genom att föräldrar representeras i högre grad då 

det förmedlas i Strategin för romsk inkludering att det finns en begränsad kommunikation 

mellan dem och skolan vilket jag vill mena på indikerar en begränsad representation. Till 

skillnad från Tjeckien har Sverige uttalade romska brobyggare vars uppgift inte bara är att vara 

lärarassistent. De fyller en funktion även i denna dimension då dess närvaro i skolan innebär en 

ökad romsk representation.  

   Man gör ett gott arbete i denna dimension genom romsk delaktighet i strategin, samråd och 

brobyggare. Åtgärderna förändrar dock inte de strukturer som gör att romer hindras från ett 

jämlikt deltagande. De motverkar den ojämlikhet som redan finns. Men återigen, så länge 

strukturerna finns kvar kommer det ojämlika deltagandet reproduceras och man kommer 

fortsätta behöva specifika insatser för att garantera romsk delaktighet. Vilket inte bör behövas 

om det råder politisk rättvisa. Felinramning däremot drabbar gruppen EU-migranter. Den 

politiska gemenskapens gränser är dragna så att de exkluderas från diskussioner om rättvisa och 

således lyckades man inte heller här nedmontera de institutionella hinder som hindrar romer 

från att delta på jämlika villkor som andra då de utestängs från utbildningsystemet.  

    För att främja rättvisa menar jag att man behöver nedmontera institutionaliserade hinder som 

hindrar romska barn från att delta som jämlikar i utbildningsystemet. Man behöver förändra de 

strukturer som är förtryckande och dominerande. Ett rättsligt arbete har gjorts för detta då det 

finns en rätt till jämlik tillgång och likvärdig utbildning. Att främja rättvisa på ovanstående sätt 

har jag hävdat bidrar till att motverka strukturell diskriminering. Detta menar jag att Sverige 

inte lyckas med. En anledning till det är att Sverige likt Tjeckien inte identifierar de strukturer 
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som fungerar förtryckande och dominerande gentemot romska elever. Varken i den 

ekonomiska, kulturella eller politiska dimensionen. Sverige anstränger sig men det räcker inte 

för att främja rättvisa och således inte heller för att bryta strukturell diskriminering. När det 

gäller romer som är EU-migranter misslyckas Sverige än mer. Inte bara i det politiska arbetet 

utan också i det juridiska då det finns hinder även i form av lagstiftning då rätten till utbildning 

inte gäller dessa. 

6. Rumäniens arbete för att bryta diskrimineringen 
I Rumäniens arbete finns likheter med både Tjeckien och Sverige men det finns också ett antal 

skillnader. Något jag identifierat som typiskt för Rumänien till skillnad mot Tjeckien och 

Sverige är ett fokus på ekonomiska åtgärder. Till skillnad mot Sverige drivs arbetet nationellt 

och en del fokus läggs på att eliminera segregering av romer i särskilda romska klasser eller 

skolor. En problematik som finns även i Tjeckien men som där inte ges samma uppmärksamhet. 

Rumänien har till skillnad mot Tjeckien och Sverige skapat utbildningsprogram för romska 

föräldrar och utbildningsystemet är mer centraliserad. I motsats till Tjeckien och Sverige 

adresseras inte hur romsk delaktighet ska säkras.  

 

6.1 Gällande rätt 
Likt Tjeckien och Sverige har även Rumänien ratificerat Barnkonventionen vilken i artikel 28 

och 29 fastställer rätten till utbildning samt Convention on the Elimination of Racial 

Discrimination vilken förpliktar dem att säkra att de inte utövar någon form av diskriminering 

på grund av etnicitet eller ras. Den rumänska grundlagen, The Romanian Consitution, 

garanterar i artikel 4 punkt 2 alla medborgare jämlik behandling och att diskriminering av 

medborgare inte får ske utifrån bland annat etnicitet. I artikel 30 punkt 7 fastslås även förbud 

mot incitament till diskriminering. I the Romanian Anti-discrimination Law (Goverment 

Ordinance 137/2000) förbjuds såväl direkt och indirekt diskriminering på grund av etnicitet i 

artikel 2 punkt 1 och punkt 3. Denna lag förbjuder specifikt diskriminering i skolan på grund 

av etnicitet i artikel 11 där diskrimineringsförbudet inom skolan även substansieras. The Law 

on National Education 1/2011 förbjuder även den diskriminering inom utbildningsystemet. I 

artikel 2 punkt 4 slås fast att alla Rumäniens medborgare ska ha en jämlik rätt och tillgång till 

utbildning på alla nivåer. De principer som utbildning ska grundas på slås även fast i denna lag. 

I artikel 3 punkt a fastställs att utbildning ska vägledes av princip om rättvisa gällande tillgång 

till utbildning utan någon form av diskriminering. I artikel 3 punkt i slås fast att principen om 

erkännande och garanterandet av rättigheter för dem som tillhör nationella minoriteter ska ha 
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rätten att behålla, utveckla och uttrycka deras etniska, kulturella, språk och religion. Skolan ska 

också enligt punkt 7 vägledas av principen av att tillse allas jämlika möjligheter. I lagen i artikel 

50 punkt 3 fastställs också att missanvändande av diagnostiskaverktyg av barn baserade på 

kategorier så som ras, nationalitet, etnicitet, språk och tillhörandet till en missgynnande 

kategorierna eller på andra kriterier vilket leder till dess inkludering i 

specialbehovsundervisning ska straffas. Enligt denna lag i artikel 9 punkt 2 är utbildningen 

gratis.  

  Likt Tjeckien har Rumänien har gjort ett rättsligt arbete för att eliminera skolsegregationen. 

Framförallt genom att anta the Education Minister’s Order no.1540/2007 om förbudet mot 

skolsegregering av romska barn.141 I enlighet med denna är skolor och skolinspektörer skyldiga 

att rapportera fall av segregering och lösa dem vilket också förtydligats i och med order 

5.115/2014 som ger skolor mandat att upprätta kommissioner på skolorna för desegregering 

och att skolinspektörerna ska rapportera de åtgärder som vidtagits till The Ministry of National 

Education (MNE). 2016 antog MNE två nya föreskrifter, 6158 som antog en handlingsplan för 

desegregering och ramverk 6134 som förbjuder skolsegregering i grund- och gymnasieskolan. 

Båda syftar till att fungera som offentliga policydokument gällande skolsegregering i relation 

till bland annat etnicitet.142  Dessa har dock inte haft någon påverkan då de inte etablerat några 

sanktioner om man inte implementerar föreskriften och implementeringen av handlingsplanen 

sköts upp till 2018 på grund av val.143 Under 2018 hade dessa dock inte genomförts för att det 

saknades hur de skulle implementeras.144  

 

6.2 Det politiska arbetet 
I Rumänien utgörs den primära politiken för romsk inkludering av en nationell strategi. Utifrån 

denna ska man fortsätta med affirmativa åtgärder, positiv särbehandling, för att motverka 

                                                      
141 European Roma Rights Centre. Written comments of the European roma rights centre, concearning Romania, 

sid. 4.  
142 European Comission. Civil society monitoring report on implementation of the national Roma integraion 

strategies in Romania.  Brussels: European Comission, 2018, sid. 35, European Roma Rights Centre. Re: 

Breaches of Directive 2000/43 resulting from segregation of Romani children in the Romanian education 

system. 30 maj 2016 & Ministry of National education. Public policy in education for prevention, control and 

banning school segregation, 23 december 2016, https://edu.ro/politici-publice-în-educație-pentru-prevenirea-

combaterea-și-interzicerea-segregării-școlare, hämtad 16 maj 2019. 
143 European Comission. Civil society monitoring report on implementation of the national Roma integraion 

strategies in Romania, sid. 8 & 22, Ministry of Education. Public policy in education for the prevention, control 

and banning school segregation, https://edu.ro/politici-publice-în-educație-pentru-prevenirea-combaterea-și-

interzicerea-segregării-școlar, hämtad 16 maj 2019 & Ministry of National Education. Framework Order No. 

6134 / 21.12.2016 on banning school segregation in school units, 23 december 2016, https://www.edu.ro/ordin-

cadru-nr-613421122016-privind-interzicerea-segregării-școlare-în-unitățile-de-învățământ, hämtad 16 maj 2019.  
144 Europeen Commission. Country report: non-discrimination. Romania 2018. Reporting period 1 Januari 2017 

- 31 December 2017. Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2018, sid. 68. 

https://edu.ro/politici-publice-%C3%AEn-educa%C8%9Bie-pentru-prevenirea-combaterea-%C8%99i-interzicerea-segreg%C4%83rii-%C8%99colare
https://edu.ro/politici-publice-%C3%AEn-educa%C8%9Bie-pentru-prevenirea-combaterea-%C8%99i-interzicerea-segreg%C4%83rii-%C8%99colare
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diskriminering och främja kvalitetsutbildning.145 Det affirmativa tillvägagångsättet uttrycks här 

tydligt vilket inte görs i Sverige eller Tjeckien. Strategins målgrupp är den romska minoriteten 

som särskilt är i risk för socioekonomisk exkludering och social marginalisering. Strategin 

ämnar reducera de sociala och ekonomiska klyftorna mellan romer och 

majoritetsbefolkningen.146 I strategin är inkludering och jämlika möjligheter för alla barn i 

utbildningsystemet prioriterat, vilket också är regeringens utbildningspolitiska mål.147 För att 

bryta romers socioekonomiska utanförskap vill man i utbildningsystemet också möjliggöra att 

de ska gå mot moderna yrken och släppa vad man menar är traditionella, föråldrade, olönsamma 

och ibland anakronistiska yrken. Som nämndes i kapitel två finns en klyfta mellan romer och 

icke-romer gällande utbildningsbakgrund. När det gäller utbildning fastställts att grunden till 

romernas situation beror på generationer av fattigdom och manifesterandet av vissa sociala 

mekanismer som ibland kan orsaka social marginalisering. Vad dessa är förklaras inte. Man 

påtalar att två av tio romska barn inte går i skolan alls och att anledningen till detta vanligtvis 

är fattigdom. Man presenterar även att en av sex romska föräldrar förklarar barnens frånvaro 

med etnisk diskriminering.148  

   Det politiska målet är att öka inkluderingen av romer i utbildningsystemet och höja dess 

utbildningsnivå genom att bekämpa sociala luckor som ökar risken för avhopp från skolan. 

Genom positiv särbehandling ska man säkra en jämlik, gratis och universell tillgång till 

kvalitetsutbildning för romska barn. Man ämnar främja romska medborgares 

utbildningskvalitet genom att förbättra tillgången till olika stödprogram för romska barn med 

otillräckliga resurser. Man vill förhindra och eliminera segregering i utbildningsystemet som är 

baserad på etnicitet samt bekämpa andra former av diskriminering på grund av etnicitet, social 

status, funktionsnedsättning eller andra kriterier som påverkar barn och ungdomar från 

missgynnade grupper, inklusive romer. Man ska också främja program för att skydda och 

utveckla den romska identiteten i skolan genom språk, kultur, traditioner och historia.149    

                                                      
145 Goverment of Romania. National Agency for Roma. Presentation of the National Agency for Roma. 
https://www.rcc.int/romaintegration2020/romadecadefold//documents/2.%20isc%20meetings/24%2024th%20M

eeting%20of%20the%20ISC_September%202013%20(Croatia)/Presentations/National%20Agency%20for%20

Roma_Romania.pdf, hämtad 16 maj 2019. 
146 Strategy of the goverment of Romania for the inclusion of the Romanian citizens belonging to roma minority 

for 2015-2020, sid. 18. https://www.swedenabroad.se/globalassets/ambassader/rumanien-

bukarest/documents/romanian-strategy-for-2015-2020.pdf, hämtad 22 maj 2019.  
147 A.a, sid. 5-6 & Ministry of Labor, Family. Social Protection and Elderly. National Strategy on Social 

inclusion and Poverty Reduction 2015-2020, sid. 58. 
148  Strategy of the goverment of Romania for the inclusion of the Romanian citizens belonging to roma minority 

for 2015-2020, sid. 11-13 & 20-22. 
149 A.a, sid. 16 & Annex 2. 

https://www.rcc.int/romaintegration2020/romadecadefold/documents/2.%20isc%20meetings/24%2024th%20Meeting%20of%20the%20ISC_September%202013%20(Croatia)/Presentations/National%20Agency%20for%20Roma_Romania.pdf
https://www.rcc.int/romaintegration2020/romadecadefold/documents/2.%20isc%20meetings/24%2024th%20Meeting%20of%20the%20ISC_September%202013%20(Croatia)/Presentations/National%20Agency%20for%20Roma_Romania.pdf
https://www.rcc.int/romaintegration2020/romadecadefold/documents/2.%20isc%20meetings/24%2024th%20Meeting%20of%20the%20ISC_September%202013%20(Croatia)/Presentations/National%20Agency%20for%20Roma_Romania.pdf
https://www.swedenabroad.se/globalassets/ambassader/rumanien-bukarest/documents/romanian-strategy-for-2015-2020.pdf
https://www.swedenabroad.se/globalassets/ambassader/rumanien-bukarest/documents/romanian-strategy-for-2015-2020.pdf
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   Stödprogrammen för romska barn med otillräckliga resurser har skapats för att förbättra 

socioekonomiska förutsättningar som kan hindra dem från inkludering i utbildningsystemet.150 

Programmen riktar sig inte enbart gentemot romer utan gentemot elever från missgynnade 

grupper och ersätter exempelvis transportkostnader.151 Även skolmaterial kan bekostas för att 

öka skolnärvaron.152 Tidigare har man haft ett bröd och mjölk program som erbjudits till de 

allra fattigaste barnen vilka ofta är romer så att de ska kunna gå i skolan.153 I likhet med Tjeckien 

erbjuder man nu även varma luncher för dessa elever.154 Majoriteten av Rumäniens politiska 

arbete är fokuserat på just dessa program men man ämnar även rusta upp skolor där det finns 

främst romska elever. Här gör man något som Tjeckien inte gör. Man identifierar att just dessa 

romska skolor har lägre kvalitet än andra skolor och ämnar rikta åtgärder som direkt åtgärder 

detta.155 Man ämnar också försöka få kvalificerade lärare till missgynnade skolor.156 

   Andra politiska åtgärder är att utbildning i romani chib och romsk historia ska ges i likhet 

med Sverige och Tjeckien. Vilket man tagit fram utbildningsmaterial för. I motsats till Sverige 

och Tjeckien ska det dock bara ska ges där det finns ett nödvändigt behov av det. Man har också 

likt Sverige tagit ett politiskt initiativ till att ha romska lärarassistenter i skolorna och 

konkretiserat att dess syfte är att öka deltagande för romska föräldrar i utbildningsystemet. Man 

hävdar också att man ska stimulera romerska föräldrars deltagande i utbildningsystemet genom 

bland annat föräldrautbildningar.157 Här gör Rumänien en konkret åtgärd i förhållande till att 

stötta romska föräldrar att hjälpa sina barn i skolan. Något Sverige och Tjeckien också ämnar 

men inte kopplar åtgärder till.   

   För att öka romska elevers deltagande i skolan identifierar man att lärarkårens förmåga att 

leverera inkluderande utbildning till romska elever behöver öka. Man ämnar också få bort 

segregeringen, diskrimineringen och de negativa stereotyper som finns av romska barn i 

skolor.158 Man har därför organiserat kurser för lärare inom interkulturell utbildning, 

                                                      
150 A.a, sid. 20-22. 
151 Goverment of Romania. National reform programme 2017. Bucharest, april 2017, sid. 52-53. 
152 Ministry of National Education. School supplies. https://www.edu.ro/rechizite-scolare, hämtad 16 maj 2019. 
153 European Comission against Racism and Intolerance. Report on Romania (fourth monitoring cycle), 3 june 

2014 & European Comission against Racism and Intolerance. Third Report on Romania, 21 februari 2006.  
154 Goverment of Romania. National reform programme 2017, sid. 52-53 & Ministry Education. Press releases. 

The Goverment allocated more money for the ”hot meal in schools”, 9 november 2018. https://edu.ro/guvernul-

alocat-mai-mulți-bani-pentru-programul-„masa-caldă-în-școli” hämtad 16 maj 2019. 
155 Strategy of the goverment of Romania for the inclusion of the Romanian citizens belonging to roma minority 

for 2015-2020, sid. 20-22. 
156 Goverment of Romania. National reform programme 2017, sid. 52. 
157 Strategy of the goverment of Romania for the inclusion of the Romanian citizens belonging to roma minority 

for 2015-2020, sid. 20-22 & National Agency for Roma. Working paper, 30 juni 2010, sid. 5-6, 

https://www.osce.org/cio/68970 , hämtad 16 maj 2019.  
158 Ministry of Labor, Family, Social Protection and Elderly. National Strategy on Social inclusion and Poverty 

Reduction 2015-2020, sid. 60. 

https://www.edu.ro/rechizite-scolare
https://www.osce.org/cio/68970
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inkluderande utbildning och icke-diskriminering.159 För att få bort segregering påtalas också att 

det behövs tillägg till gällande lagstiftning. Tillägg innebärande sanktioner och obligatoriska 

åtgärder för fall av skolsegregation. Ett antal kommuner har antagit policys för att förebygga 

skolsegregering utifrån etniska grunder. Man vill arbeta för att alla Rumäniens 42 kommuner 

ska ha sådana och att skolsegregering elimineras till år 2020.160 2010 skickade The Ministry of 

National Education ut en underrättelse som explicit rör segregering av romska elever. 

Underrättelsen riktar sig mot skolinspektörer, förskole- och skolhuvudmän och lärare och 

tydliggör att de specifikt ska motverka segregeringen av romer i utbildningsystemet. Utifrån 

detta har att huvudmän informerats och erbjudits utbildning om segregering. Man har också 

involverat romska lärarassistenter i diskussion mellan skolmyndigheter och romer i processen 

om desegregation.161 De föreskrifter som jag nämnt i gällande rätt som antogs 2016 var tänkta 

att fungera som policydokument för desegregering men hade 2018 inte trätt i kraft.162 Till 

skillnad mot Tjeckien och Sverige är utbildningsystemet mer centraliserat och The Ministry of 

National Education (MNE) bär ansvaret för både policyskapande och genomförandet av 

utbildning. Denna myndighet har sedan inspektörer på plats i skolområden som ser till att 

utbildningen sker i enligt lag.163 

   Vid upprättandet av den reviderade strategin för romsk inkludering har konsultation skett med 

relevanta aktörer, representanter från centrala och lokala myndigheter, civil samhälleliga 

organisationer, akademiker, diplomater, World Bank och FN. Insatserna ska ske även ske i 

dialog med romska representanter. Hela arbetet ska karaktäriseras av aktivt romsk 

deltagande.164 För att öka romska föräldrars deltagande i skolan har man också introducerat 

romsk personal och föräldrautbildningar. Flertalet rapporter belyser dock att strategin för romsk 

                                                      
159 National Agency for Roma. Working paper, sid. 5 & Strategy of the goverment of Romania for the inclusion 

of the Romanian citizens belonging to roma minority for 2015-2020, sid. 20-22. 
160 Strategy of the goverment of Romania for the inclusion of the Romanian citizens belonging to roma minority 

for 2015-2020, 20-22 & sid. 31. 
161 Europeen Commission. Country report: non-discrimination. Romania 2018, sid. 68, National Agency for 

Roma. Working paper, sid. 7-9 & National Agency for Roma. Public Policies. Best Practices, 30 juni 2010, 

sid.1, https://www.osce.org/cio/68971, hämtad 16 maj 2019.  
162 Ministry of National Education. Public policy in education for the prevention, control and banning school 

segregation, https://edu.ro/politici-publice-în-educație-pentru-prevenirea-combaterea-și-interzicerea-segregării-

școlare, hämtad 16 maj 2019 & European Comission. Civil society monitoring report on implementation of the 

national Roma integraion strategies in Romania, sid. 22 & 35-36.  
163 Kitchen, Hanna, Fordham, Elizabeth, Henderson, Kirsteen, Looney, Anne & Maghnouj, Soumaya. OECD 

Reviews of Evaluation and Assesment in Education: Romania 2017. Paris: OECD Publishing, sid. 38-42.  
164 Strategy of the goverment of Romania for the inclusion of the Romanian citizens belonging to roma minority 

for 2015-2020, sid. 5-6 & 19.  
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inkludering återigen har misslyckats att generera en signifikant skillnad och man efterlyser den 

politiska viljan som krävs för att strategin ska bli framgångsrik.165    

 

6.3 Främjas rättvisa för de romska barnen i utbildningsystemet?   
Rumänien har rättsliga bestämmelser som förbjuder diskriminering på grund av etnicitet i 

utbildningsystemet. Trots detta förekommer ändå strukturell diskriminering gentemot romska 

elever. Man har drivit ett politiskt arbete som mynnat ut i juridiska regleringar men dessa har 

inte den genomslagskraft som krävs. I det politiska arbetet framkommer också att man behöver 

göra tillägg till lagstiftningen. MNE har sedan 2007 antagit föreskrifter som är bindande för 

skolorna och skickat ut underrättelser om att segregering av romska barn måste upphöra. Likt 

Tjeckien och till skillnad mot Sverige tar man i det politiska arbetet upp att lagen behöver 

förändras. Det har dock inte gjorts mer tillägg än de förordningar som tillkom 2016 men som 

enligt rapporter inte implementerats 2018.  Frågan är då hur Rumänien i övrigt politiskt arbetar 

för att bryta den strukturella diskrimineringen av romska barn i utbildningsystemet. Jag kommer 

nu börja analysera Rumäniens arbete utifrån den ekonomiska dimensionen. 

   Många romer i Rumänien befinner sig i ett ekonomiskt utanförskap vilket påverkar barnens 

tillgång till och deltagande i utbildningsystemet. Ekonomisk orättvisa kan innebära att man är 

berövad de materiella resurser som krävs för fullt deltagande och att interagera med andra som 

jämlikar. Detta är situationen för de romska barnen inom skolväsendet i många fall, inte alla 

men majoriteten. I utbildningsystemet vill man kompensera för detta. Så att den ekonomiska 

bakgrunden inte ska påverka romska barns rätt till utbildning. Utifrån detta har man skapat 

ekonomiska stödprogram. Men de åtgärder som görs är sådana som inte ändrar de strukturer i 

skolsystemet som gör att man behöver ha en viss ekonomisk status för att kunna delta som 

andra utan man ämnar istället åtgärda utkomsterna av detta genom att erbjuda skolmat, 

skolmaterial, transport etc. Program riktade gentemot ekonomiskt utsatta elever vilka man 

menar ofta innefattar romer.   

   Rumänien försöker verkligen bryta strukturell diskriminering av romska barn genom dessa 

ekonomiska stödinsatser. Men dessa förändrar inte de strukturer som gör att dessa elever 

behöver få materiellt stöd för att kunna delta som jämlikar i utbildningsystemet. Därför behöver 

man fortsätta med dessa program då ojämlikheterna reproduceras genom strukturer som inte 

förändras. Rumänien förmedlar att romer ofta går i skolor som har sämre infrastruktur än andra 

                                                      
165 European Comission. Civil society monitoring report on implementation of the national Roma integraion 

strategies in Romania, sid. 11, European Comission against Racism and Intolerance. Report on Romania (fourth 

monitoring cycle), sid. 34 & Human Rights Comitte. Concluding observaions on the fifth periodic report of 

Romania. 11 december 2017, sid. 2.  
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skolor. Dessa ämnar man därför rusta upp. Till dessa skolor är det även svårt att få kvalificerade 

lärare varför man ska försöka öka attraktiviteten i dessa skolor. Att romer ofta går i dessa skolor 

minskar deras tillgång till kvalitetsutbildning i jämförelse med andra. Att åtgärda detta genom 

att rusta upp dessa skolor är positivt. Men kärnfrågan i detta handlar om de strukturer som gör 

att romer går i sämre skolor som saknar resurser eller att de segregerade romska skolorna blir 

resurslösa vilket inte kan åtgärdas genom ekonomiska åtgärder utan hör hemma i den kulturella 

dimensionen. Rumänien gör mycket men misslyckas att främja rättvisa på ett tillfredställande 

sätt i den ekonomiska dimensionen. Man missar dessutom att identifiera strukturer som skapar 

ojämlikhet som hör hemma i de andra dimensionerna då fokus läggs på ekonomiska insatser.  

Jag ska nu tydliggöra detta genom att gå över till den kulturella dimensionen.  

   I Rumäniens desegregationsarbete framgår inget arbete som fokuserar på de strukturer som 

gör att segregering förekommer. Skolinspektörer ska granska och hantera frågorna, man ska se 

över lagen, lärare utbildas om vilka situationer som är segregerade och få utbildning om 

diskriminering och interkulturell utbildning. Detta är inte verkningslöst men för att segregering 

av romska elever inte ska upprepas behöver man ta reda på vilka strukturer som reproducerar 

segregeringen och detta missar man att göra. Detta är i min mening också anledningen till varför 

det juridiska och politiska arbetet inte bidrar till någon signifikant skillnad. Som Rostas och 

Kostkas skriver misslyckas arbetet kring desegregering av romska elever i Central- och 

Östeuropa för att man inte ser kopplingen mellan segregationsmönster och diskriminerande 

faktorer. De menar att det finns en motvillighet hos policyskapare att se den roll som strukturella 

ojämlikheter har och praktiker som upprätthåller segregationen. Man är motvillig att erkänna 

strukturella problem och strukturell diskriminering i politiken. Att man inte problematiserar 

utbildningsystemet som sådant och ser de ojämlikheter det skapar leder ofta till skapande av 

åtgärder som är dömda att misslyckas.166 Detta menar jag är sant för Rumäniens arbete utifrån 

mitt rättviseperspektiv. Mycket av Rumäniens arbete handlar till stora delar om segregering 

som innebär en form av strukturell diskriminering. Men att man inte ser till de strukturer som 

skapar ojämlikhet i utbildningsystemet är synligt i det politiska arbetet som helhet. Innebärande 

att de strukturer som hindrar romska barn att delta som jämlikar i utbildningsystemet inte 

förändras. Således främjas inte heller rättvisa och den strukturella diskrimineringen bryts inte.  

   Man påtalar att grunderna till romernas situation beror på långvarig fattigdom, bristfälliga 

utbildningskunskaper och diskriminering. I det politiska arbetet förmedlas att man vill hjälpa 

romer mot yrkesutbildningar genom grundskolan för att de ska släppa de traditionella, 
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föråldrade och antikritiska yrkena. Detta visar på låg status i hierarkin utifrån dels ekonomiska 

strukturer men också kulturella värden. Som Cozma, Cucos & Momanu skriver finns negativa 

attityder mot romer i Rumänien och att det snarare än romernas inställning till skolan hämmar 

inkludering.167 Detta tillsammans med strukturell diskriminering i både utbildningsystemet och 

arbetsmarknaden är vad som orsakat den ekonomiska utsattheten. Man identifierar inte att 

denna utsatthet beror på diskriminering utan romerna själva skuldbeläggs i detta utifrån 

yrkesval. Däremot i motsats till Tjeckien och Sverige så hamnar inte Rumänien i ett 

skuldbeläggande av den romska kulturen i identifierandet av romska elevers svårigheter i 

skolan. Detta hamnar de inte i då man inte identifierar vilka svårigheter som finns för just 

romska barn. Man fokuserar egentligen bara på att åtgärda socioekonomiska ojämlikheter och 

segregering. Vad som framkommer här är brist på erkännande som man missar att åtgärda. 

Detta då det finns strukturer i skolan som hindrar romer att delta som jämlikar utifrån deras 

kulturella status, att de är romer. 

   Men man identifierar att det förekommer negativa stereotyper gentemot romska elever i 

skolan vilka man vill få bort för att öka romska elevers deltagande. Dock kopplas inga åtgärder 

till specifikt detta och man beskriver inte hur dessa stereotyper bidrar till strukturell 

diskriminering. Man misslyckas således att koppla samma negativa stereotyper av romer till 

diskriminering. Grunderna till att det förekommer eller hur den kan te sig. Man ämnar ändå 

motverka diskriminering genom olika åtgärder. Så som att lärare utbildas om vilka situationer 

som är segregerade, om diskriminering och interkulturell utbildning samt att fall av tidiga 

avhopp ska granskas och man ska ha uppsyn över de som ligger i risk för tidiga avhopp. Men 

likt de ekonomiska åtgärderna är ingen av dessa sådana som förändrar strukturerna som skapar 

ojämlikhet i utbildningsystemet. Man talar inte om att det finns strukturer i utbildningsystemet 

som diskriminerar romer för de är just romer utifrån de negativa stereotyperna man tar upp 

finns. Det primära fokuset handlar istället på socioekonomiska orsaker till ojämlik utbildning. 

Att reducera romska elevers situation till att främst handla om socioekonomi är som McGarry 

skriver att ignorera de etniska motiven av diskrimineringen mot dem. Att det primära fokuset 

läggs på socioekonomisk utsatthet osynliggör de fördomar som romer möter på grund av deras 

etnicitet.168 Utifrån min förståelse av rättvisa innebär detta en brist på erkännande då de 

strukturer av kulturell karaktär som hindrar romska elever från att delta som jämlikar i 
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Description, difficulties, solutions”, sid. 281-287.  
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utbildningsystemet inte identifieras eller förändras. Således främjas inte rättvisa på ett 

tillfredställande sätt i den kulturella dimensionen varför den strukturella diskrimineringen inte 

heller bryts.  

   En annan åtgärd som handlar om rättvisans kulturella dimension är att man likt Tjeckien och 

Sverige arbetar för att förbättra undervisningen i romani chib och inkludera undervisning om 

romsk historia och kultur i skolan. Rumänien skiljer sig dock här då man bara ska göra detta 

när det är nödvändigt. Min tolkning är att det handlar om ifall det finns romer i klassen/skolan 

eller inte. Detta är dock problematiskt då det för erkännande är nödvändigt överallt. Kunskap 

om romsk kultur kan som Sverige och Tjeckien pekar på främja respekt för den romska gruppen 

tillsammans med interkulturell utbildning vilket Rumänien ämnar främja. Detta kan bidra till 

att motverka fördomar om den romska kulturen så länge utbildningen görs på ett sådant sätt att 

tidigare fördomar ifrågasätts så det bidrar till att strukturer utifrån romers kulturella värde 

förändras. Man anser dock inte att den romska kulturen och historien alltid är nödvändig i 

undervisningen. Man identifierar inte heller att fördomar, negativa attityder och stereotyper mot 

romer utgör strukturer som fungerar dominerande och förtryckande gentemot romska elever, 

vilka bidrar till att romska barn placerats i särskilda skolor/klassrum. Dessa bidrar också till 

andra former av diskriminering inom skolan men detta behandlas inte i det politiska arbetet. 

Likt Tjeckien och som tidigare forskning visar på tycks det som om att det är segregeringen 

som är det enda problemet och bara det försvinner så är den strukturella diskrimineringen av 

romer bruten.169 I Rumänien råder enligt min förståelse av rättvisa en brist på erkännande. Man 

lyckas inte montera ned de institutionaliserade strukturer som förtycker och dominerar romska 

elever, som utgör hinder för att romska elever ska kunna delta som jämlikar. De ojämlikheter 

som bottnar i kultur hamnar i skymundan av ekonomiska ojämlikheter.  

   Frågan är då huruvida Rumänien lyckas främja rättvisa i den politiska dimensionen.  En åtgärd 

som är positiv utifrån den politiska dimensionen är romska lärarassistenter då de visat sig 

underlätta romska föräldrarnas delaktighet i skolan. Dessa främjar representation både genom 

sin egen närvaro men också genom att öka föräldrarnas närvaro. De kan således öppna upp 

skolan som arena för frågor erkännande och representation. Dessa har också bidragit till romsk 

inflytande i desegrationsprocessen vilket är positivt. Man har i motsats till Sverige och Tjeckien 

även infört utbildning för föräldrar för att öka dess deltagande i skolan. Hur dess åsikter tas till 

vara på är däremot svårt att avgöra. Dock finns fortfarande strukturer som bidrar till 

felrepresentation då romer ofta befinner sig i segregerade klasser och skolor och därför inte får 
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inflytande över det ordinarie utbildningsystemet. I strategin återfinner vi brist på representation 

i den mening att romer inte fått vara med i dess utformning, vilket också är något som tidigare 

forskning visar på. Att det finns diskriminerade attityder hos en del tjänstemän gentemot romer 

vilket hindrar verklig delaktighet i designen och implementeringen av inkluderingsprogram 

som riktas mot dem.170 Att detta är ett problem gällande romsk delaktighet visar sig även 

Aribajevas studie gällande romer i Central- och Östeuropa då hon hävdar att det finns en 

genomträngande brist på politisk vilja till desegregation då romer har ett minimalt inflytande i 

den politiska diskursen.171 I motsats till Sverige och Tjeckien har romer inte fått vara med i att 

ta fram det politiska ramverk inom vilket frågor om fördelning och erkännande ska lösas. Men 

de ska ha möjlighet till representation i skolan när programmen ska implementeras men det som 

ska implementeras är redan från början en produkt märkt av felrepresentation varför det i min 

mening inte bidrar till politisk rättvisa. Det framgår inte heller hur detta ska ske som i Sverige 

och Tjeckiens arbete. Utifrån detta vill jag mena att Rumänien inte lyckas skapa de sociala 

arrangemang som krävs för att romer ska kunna delta som jämlikar i den politiska dimensionen 

och de kan således inte heller göra anspråk på fördelning och erkännande.  

   Rumänien lyckas inte främja det jämlika deltagandet i skolan för romska barn på ett 

tillfredställande sätt i alla tre dimensioner, varför de inte heller lyckas bryta strukturell 

diskriminering. Fokus läggs på ekonomiska stödprogram. Som Europeiska Kommissionens 

civilsamhällesbevakning framhåller är strategins program inramat ur ett socialt perspektiv och 

misslyckas att adressera problemen kring etnisk diskriminering och fördomar som romer 

möter.172 Detta menar jag på är sant för hela Rumäniens politiska arbete. Primärt fokus läggs 

på den ekonomiska dimensionen och man misslyckas att adressera frågor om orättvisor som 

bottnar i den kulturella och politiska dimensionen. Man lyckas inte förändra de strukturer som 

är förtryckande och dominerande gentemot dessa elever som handlar om erkännande, en 

befrielse från diskriminering. Genom att Rumänien fokuserar på affirmativa åtgärder lämnas 

de strukturer i utbildningsystemet som skapar ojämlikheten kvar, varför också den strukturella 

diskrimineringen fortsätter och man behöver anta föreskrift på föreskrift om desegregering. 

Rättviseperspektivet tydliggör här hur juridiska regleringar inte utgör ett effektivt skydd av 

mänskliga rättigheter om inte ett politiskt arbete görs. En fundering som uppstått gäller frågan 

om segregeringen av romska barn i skolor för intellektuellt funktionsnedsatta. Det finns ett 
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lagstiftat förbud mot att de går i sådana skolor på felaktiga grunder men det arbetas inte med i 

det politiska arbetet trots att det i tidigare forskning framställs förekomma.  

7. Slutsatser och vad som mer krävs för rättvisa 
Denna uppsats första syfte har varit att jämföra Sveriges, Rumäniens och Tjeckiens arbete för 

att motverka strukturell diskriminering gällande romska barns rätt till utbildning på samma 

villkor som andra samt undersöka om arbetet främjar rättvisa för de romska barnen. Det andra 

syftet har varit att undersöka vilka fler åtgärder länderna bör genomföra för att bryta 

diskrimineringen och främja rättvisa. Denna andra del av syftet kommer att besvaras i detta 

kapitel. Men först vill jag sammanfatta mina slutsatser från ovanstående analys. 

   Min första frågeställning som är kopplad till det första syftet lyder: Hur arbetar Sverige, 

Rumänien och Tjeckien för att bryta diskriminering av romska barn gällande rätten till 

utbildning? I linje med detta har jag redogjort för hur länderna juridiskt och politiskt arbetar 

och jämfört arbetet löpande under analysen. För att kort sammanfatta så bedriver alla tre länder 

ett arbete och genomför åtgärder för att förändra situationen. Tjeckien lägger mycket fokus på 

desegregering. Man har gjort ett rättsligt arbete för att bryta den diskriminering segregation 

innebär och främja jämlikare utbildning för romska barn. Det sker också ett politiskt arbete för 

detta. Men i detta arbete misslyckas Tjeckien se till de strukturer som bidrar till att segregering 

av romska barn äger rum. Strukturer som också bidrar till andra former av strukturell 

diskriminering som Tjeckien inte arbetar med. I Sverige sker däremot inget rättsligt arbete, i 

motsats till både Tjeckien och Rumänien. Man fokuserar på att de bestämmelser som finns 

gällande en jämlik rätt till utbildning ska följas för romska barn men inga medel ges för detta 

eller särskilda åtgärder. Det handlar om att kommunerna ska börja ta sitt ansvar vilket ska 

granskas i strategins pilotkommuner. Utmärkande för Sveriges politiska arbete är att insatserna 

inte riktas mot att förändra strukturer i skolan som utgör hinder för romska barns jämlika 

deltagande. Rumänien genomför likt Tjeckien ett rättsligt arbete för att motverka segregering. 

Fokus i Rumänien ligger på segregering i särskilda romska skolor/klasser samt ekonomiska 

åtgärder. Samtliga länder förmedlar att målgruppen för det politiska arbetet är romer som är 

socialt och ekonomiskt utsatta. Men i Rumänien läggs till skillnad från Tjeckien och Sverige 

ett särskilt fokus på just den ekonomiska utsattheten och dess konsekvenser för romska barn i 

utbildningsystemet. I detta missar Rumänien att se till hinder som bottnar i den politiska men 

framförallt den kulturella dimensionen. Man lyckas därför inte heller förändra strukturerna i 

dessa men inte heller i den ekonomiska då åtgärderna fokuserar på att förmildra den ojämlikhet 

som redan finns. Denna jämförelse är intressant då det i länderna finns olika former av 
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problematik kring romska barns rätt till utbildning på jämlika villkor. Men ändå är det samma 

typ av brister som återfinns i arbetet utifrån mitt rättviseperspektiv. Vilket för mig in på min 

andra frågeställning.  

   Främjar arbetet rättvisa för de romska barnen på ett tillfredställande sätt? Jag har i denna 

uppsats utgått från en tredimensionell förståelse av rättvisa och att förändring av strukturer som 

är dominerande och förtryckande gentemot romska elever krävs i dem alla för att rättvisa ska 

främjas. Strukturer som utgör hinder för ett jämlikt deltagande i utbildningsystemet. Inget av 

länderna lyckas med detta på ett tillfredställande sätt i alla tre dimensioner. De försöker och 

genomför åtgärder men misslyckas varför de också misslyckas att bryta den strukturella 

diskrimineringen. Och det av samma anledning, det sker inga förändringar av de strukturer som 

hindrar romska barn att delta som jämlikar i utbildningsystemet. Vilka slags åtgärder kan man 

då tänka sig att de behöver genomföra för att i högre grad främja rättvisa och bryta den 

strukturella diskrimineringen?   

   Mitt andra syfte och den sista frågeställningen handlar om just detta: Vilka andra åtgärder 

kan länderna behöva genomföra för att bryta diskrimineringen och främja rättvisa? Denna 

fråga kommer jag nu att diskutera och besvara. Ett svar som bygger på den andra frågeställning 

då det utifrån min granskning synliggjorts att samtliga länder misslyckas att främja rättvisa och 

således bryta den strukturella diskrimineringen. I denna uppsats har jag hävdat att förändring 

av strukturer krävs i rättvisans alla tre dimensioner. Det är således åtgärder som bidar till detta 

som krävs. Jag kommer nu diskutera detta och börja den ekonomiska dimensionen.  

   Vilka åtgärder kan då länderna behöva genomföra för att främja rättvisa och motverka att 

ekonomiska strukturer hindrar romska elever från att delta som jämlikar? Omfördelning kan 

innebära att pengar fördelas annorlunda än tidigare för att jämna ut ojämlikheter som bottnar i 

ekonomiska strukturer. Detta gör länderna på olika sätt för att göra tillgången till utbildning 

mer jämlik och för att alla ska få en jämlik utbildningskvalitet. Tjeckien har gjort om 

finansieringssystemet för utbildningen så att alla skolor ska få omfattningen av utbildningen 

betalad. Detta kan innebära att skolor med lägre utbildningskvalitet får mer resurser att lägga 

på att den ska höjas. Rumänien ämnar rusta upp skolor som romer går i då infrastrukturen är 

dålig och begränsar utbildningen. Sverige har även de försett skolhuvudmän med statligt stöd 

för jämlikare utbildning som ska fördela efter skolornas behov. Länderna fördelar om pengar 

på olika sätt som ska bidra till en jämlikare utbildningskvalitet och visst kan detta ge effekt. 

Frågan är varför det är de skolor som romer går i som har lägre utbildningskvalité? Som gör att 

omfördelning behöver ske? I Sverige finns inte problematiken med särskilda romska skolor 

men däremot att det är skolor där utländska barn går. Ändå kvarstår frågan varför just dessa 
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skolor har lägre kvalitet? Detta belyser att vi behöver olika dimensioner för att kunna främja 

rättvisa då denna fråga hör hemma i den kulturella dimensionen. Vilken jag kommer till inom 

kort. Först vill jag konstatera att dessa åtgärder som länderna gör inte är av den karaktär att de 

förändrar ekonomiska strukturer som bidrar till ojämlikhet i utbildning för romska barn. 

   Tjeckien är på god väg då de gör om fördelningssystemet men risken finns att ojämlikheten 

återigen kommer reproduceras då de inte adresserar grunden till varför just romska skolor har 

lägre kvalitet/ges färre resurser. Rumänien å andra sidan ändrar inte strukturen alls då de ämnar 

rusta upp romska skolor, de gör således inget för att förändra de ekonomiska strukturer som 

skapat denna ojämlikhet. Inte heller Sverige gör något av detta slag. Jag saknar ett adresserande 

av varför denna felfördelning finns och en förändring av de strukturer som reproducerar denna 

ojämlikhet. Rumäniens och Tjeckiens arbete med att ge skollunch och Rumänien som lägger 

mycket fokus på att väga upp för barnen ekonomiska bakgrund kan snarare förstärka den 

romska gruppen som utsatt. Här skulle de kunna lära av Sverige som lagstiftat om gratis 

skollunch för alla elever och således inte märker ut vissa. Utifrån min förståelse av rättvisa 

skulle alla länder behöva förändra de ekonomiska strukturerna. Både fördelning av pengar till 

skolor men framförallt de strukturer som finns i skolan som gör att man behöver ha en viss 

ekonomisk bakgrund för att delta som jämlikar med andra. Det är dessa strukturer som behöver 

förändras.  

   Även om den ekonomiska dimensionen är av vikt för främjandet av rättvisa kan den inte 

ensamt adressera frågor om rättvisa för den romska elevgruppen. När det gäller den kulturella 

dimensionen har jag konstaterat att ländernas arbete inte bidrar till erkännande i tillräcklig 

utsträckning för att rättvisa ska främjas och strukturell diskriminering brytas. Samtliga länder 

lägger fokus på att romsk kultur och historia ska ingå i undervisning samt att romska barn ska 

ha tillgång till undervisning i romani chib. Detta bidrar till erkännande och är något som också 

tidigare forskning menar på krävs för att främja romska barns tillgång till jämlik utbildning.173 

Men som jag hävdat i analyserna ovan menar jag att detta inte räcker för att rättvisa ska främjas 

på ett tillfredställande sätt och strukturell diskriminering brytas. Som både Rodell och 

Helakorpi, Lappalainen och Mietola menar bör strategier gällande utbildning uppmuntra skolor 

till ifrågasättande av kulturella normer.174 Även jag menar att detta behövs då jag i linje med 

Fraser vill förespråka ett mer transformativt erkännande innebärande ett ifrågasättande av 
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värderingar. Ett erkännande som bekräftar romer som en särskild grupp och dess skillnad men 

som också bidrar till att förändra de strukturer som är förtryckande och dominerande mot just 

denna elevgrupp. I detta erkännande måste länderna adressera att negativa stereotyper existerar 

i skolan som institution och bidrar till strukturell diskriminering av romer. Bristen på 

erkännande innebär att romer subordineras, de ges en lägre status som hindrar dem att delta 

som jämlikar i utbildningsystemet. Bristen på erkännande menar jag är kärnan i den strukturella 

diskrimineringen av romska elever.  De andra dimensionerna har också en viktig roll men om 

inte erkännande finns kommer ekonomiska eller politiska förändringar sakna fullskalig effekt.   

   Strukturell diskriminering kan innebära att majoritetens ses som norm i utbildningsystemet 

varför minoritetselever kan missgynnas, vilket romska elever visat sig göra i alla länderna. I 

likhet med Rostas och Kostka vill jag mena att man behöver förändra de strukturer som gör att 

det är majoritetsgruppen som är normen.175 Detta då det hindrar romska elever från ett jämlikt 

deltagande. Detta försöker Tjeckien göra. Man menar att utbildningsystemet behöver bli bättre 

på att ta emot romska elever och lärarna ska därför få metodologiskt stöd för detta. Men det de 

mer behöver göra är att ifrågasätta de värderingar som görs av den romska kulturen och som 

bidrar till att segregeringen fortsätter. Även Rumänien behöver göra detta i högre grad då de 

missar detta när de primärt fokuserar på socioekonomiska åtgärder. Rumänien behöver lägga 

mer fokus på den kulturella dimensionen då den hamnar i skymundan. Något som de däremot 

gör är att utbilda lärare i inkluderande utbildning vilket också Tjeckien gör. Här skulle Sverige 

kunna ta lärdom av Tjeckien och Rumänien. Sverige är ett land som är i framkant gällande 

mänskliga rättigheter men som Namli skriver kan det i sådana länder vara extra svårt att 

upptäcka människorättskränkningar.176 Även om Sverige inte har samma 

segregationsproblematik som Tjeckien och Rumänien så finns ett problem kring att romska 

elever ofta inte får det stöd de behöver och att skolplikten inte tas på allvar av lärarna. Detta 

innebär strukturell diskriminering. För Sverige är inte bättre än Tjeckien och Rumänien på att 

adressera negativa stereotyper av romer i utbildningsystemet som bidrar till att romer inte kan 

delta som jämlikar. Även Sverige behöver adressera att en stor del av anledningen till strukturell 

diskriminering är de stereotyper och attityder som finns gentemot romer.  

   Länderna gör således mycket som kan främja rättvisa, men de når inte hela vägen fram varför 

de inte görs på ett tillfredställande sätt utifrån mitt rättviseperspektiv då åtgärderna inte riktas 

mot strukturerna. I Sveriges och Tjeckien måste skulden flyttas från romerna/kulturen för de 

                                                      
175 Rostas, Iulius & Kostka, Joanna. ”Structural Dimensions of Roma School Desegregation Policies in Central 

and Eastern Europé”, sid. 272.  
176 Namli, Elena. Human rights as ethics, politics and law, sid.136.  
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romska elevernas skolsvårigheter. Hur gör man då detta? Jo man ser till institutionen där 

ojämlikheten skapas. Man identifierar vilka mekanismer i utbildningsystemet (negativa 

stereotyper, fördomar, majoriteten som norm) som kan hindra romska elever från att ett jämlikt 

deltagande i utbildningsystemet. Mekanismer som särskilt missgynnar romska elever och bidrar 

till strukturell diskriminering. Erkännande handlar för mig inte primärt om att erkänna den 

romska kulturen inom skolan utan det handlar om att de ska kunna delta i utbildningsystemet 

som jämlikar och för detta krävs politiska åtgärder som motverkar romers underordning och 

istället bidrar till att de blir jämlika deltagare. Att romer ska få en jämlik tillgång till utbildning 

är något som Rumänien och Tjeckien drivit ett juridiskt arbete kring de senaste åren till skillnad 

från Sverige. Jag har hävdat att lagstiftning som bör skydda romer från strukturell 

diskriminering i utbildningsystemet finns i samtliga länder. Rumänien och Tjeckien har 

dessutom antagit juridiska tillägg och yttranden för att säkerställa en jämlik rätt till utbildning 

för romska barn vilket är positivt då de förtydligar att romska elever ska ses som fullvärdiga 

medlemmar som kan delta i utbildningsystemet som jämlikar. Jag har hävdat att det i Sverige 

däremot råder en brist utifrån den situation som Sverige ställts inför de senare åren gällande 

rätten till utbildning för romska barn tillhörande EU-migranter. Detta utifrån att det inte finns 

en rätt till utbildning för de som stannar kortare än tre månader vilket innebär att de inte kan 

delta i utbildningsystemet som jämlikar. Det innebär dock inte diskriminering utifrån nationell 

rätt. I denna fråga menar jag att Sverige bör se över lagstiftningen, om än inte ändra den så 

förtydliga att lagen ska tolkas fördagskonformt med Barnkonventionen och att romska EU-

migranter som inte stannar längre än tre månader ska ha rätt till utbildning. Här skulle Sverige 

behöva se till mänskliga rättigheters moraliska dimension tillika i det politiska för att inspirera 

till aktioner som också vidare kan förändra lagen. För detta utgör ett hinder i den kulturella 

dimensionen då dessa EU-migranter i de flesta fall är romer och man i politiken menar att man 

i kommuner inte ska uppmuntra dem att ta med sina barn dit genom att erbjuda skolgång. 

   Vilka åtgärder krävs då i den politiska dimensionen för att främja rättvisa? Denna dimension 

handlar om utbildningspolitiken men också den politiska arenan som finns i skolan som 

institution. Även om orättvisor som bottnar i denna dimension är av politisk karaktär så är de 

ofta sammanvävda med orättvisor som bottnar i de andra dimensionerna. Detta har jag hävdat 

är fallet i samtliga länder. Att det finns en risk att romer inte har möjlighet att delta som jämlikar 

i den politiska sfären då denna dimension samverkar med de andra. Samtliga länder har 

inkluderat romsk personal i skolorna, i form av lärarassistenter eller brobyggare, i Tjeckien är 

detta dock mer osystematiskt. Det framgår inte att lärarassistenterna ska vara romer. Här borde 

de ta lärdom av Sverige och Rumänien då detta ökar det romska deltagandet i skolan som 
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institution. Dels gör personalen det i sig och dels de kan också bidra till att romska föräldrar i 

högre grad får möjlighet att kommunicera med skolan, att påverka. I Sverige är dock denna 

insats riktad mot pilotkommuner. Här skulle Sverige överlag kunna inspireras av Tjeckien och 

Rumänien. Nämligen att istället för att fokusera på ett fåtal kommuner fokusera på ett nationellt 

arbete. För att bryta strukturer behöver ett nationellt arbete nämligen ske, inte bara i ett fåtal 

kommuner. Utifrån detta funderar jag över om en statlig skola skulle vara bättre än det 

kommunala systemet. Detta då det då kan tänkas vara mer genomförbart att driva ett nationellt 

arbete om staten ansvarar. Likt Sverige har även Tjeckien ett decentraliserat utbildningsystem. 

Däremot har Rumänien ett mer centraliserat skolsystem. Dock tycks det i Rumäniens fall inte 

bidra till en jämlikare skola för romska barn men jag vill utifrån min analys tro att förändring 

av strukturer i rättvisans alla tre dimensioner kan göras mer genomförbart och på ett jämlikare 

sätt om arbetet kan drivas mer nationellt.  

    Åter till den politiska dimensionen. I denna dimension handlar det om att säkra att romer har 

en jämlik röst i den politiska debatten för att uppnå ett jämlikt deltagande. Man måste således 

tillse att strukturer i politiken inte nekar romer det. Sverige gör här något som Tjeckien och 

Rumänien skulle kunna ta lärdom av, nämligen samråd. I Tjeckien sker dialog med 

representanter från romska NGO:s men vilket inflytande dessa får är oklart. I Rumänien 

framgår inte hur delaktigheten ska ske och romer har inte varit med i framtagandet av strategin. 

Genom samråd i frågor som rör romer garanterar man att romer får en röst, vilket kan handla 

om utbildningspolitiska frågor. Något som inte garanteras genom detta och inte tas fasta på i 

något av länderna är huruvida romer ges en jämlik röst i skolan som institution. Samt den 

utbildningspolitik som alla inklusive romer påverkas av. Här synliggörs återigen den samverkan 

som finns mellan dimensionerna då många romer idag i Rumänien och Tjeckien inte går i 

vanliga skolor och får såldes svårigheter att påverka den vanliga utbildningen. Tidigare 

forskning förmedlar att romska barns föräldrar behöver vara med i utvecklandet av utbildningen 

för att bryta strukturell diskriminering. Att romskt deltagande behövs och är av vikt för att de 

inte ska ses som mottagare av majoritetssamhällets hjälp.177 Detta menar jag på är sant utifrån 

mitt rättviseperspektiv. Romer behöver ses som jämlika deltagare i samhället och ska därför 

delta i skolpolitiska frågor, i skapande av desegregationsprogram och strategier för romsk 

inkludering.  

                                                      
177 Chireac, Silvia-Maria & Devis Arbona, Anna. ”Improving and protecting human rights: A reflection of the 

quality of education for migrant and marginalized Roma children in Europé”, sid. 72 & Avery, Helen & 

Hoxhallari, Itena. ”From Policy to Practice: Roma Education in Albania and Sweden”, sid. 474-475. 
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   Jag har i denna uppsats anlagt ett rättviseperspektiv på problematiken att romska barn utsätts 

för strukturell diskriminering i utbildningsystemet. Jag har hävdat att om rättvisa främjas i 

rättvisans tre dimensioner motverkas också strukturell diskriminering. Genom detta perspektiv 

har således problematiken och grunden till strukturell diskriminering synliggjorts då min 

förståelse av rättvisa handlar om just det. För att främja rättvisa behöver man nämligen förändra 

de strukturer i utbildningsystemet som förtrycker och dominerar romska barn och som utgör 

hinder för att de ska kunna delta i utbildningsystemet som jämlikar. Om man lyckas montera 

ned dessa hinder, således förändrar strukturerna, kan romska elever befrias från strukturell 

diskriminering. Jag har visat att samtliga dimensioner är av vikt men jag vill hävda att länderna 

bör lägga mest kraft på att främja erkännande. Detta då erkännande är kärnfrågan och för att 

åtgärder i de andra dimensionerna kan bli verkningslösa om romer subordineras utifrån kulturell 

status. Jag har i många avseenden bekräftat att de åtgärder som tidigare forskning menar krävs 

för förändring även krävs utifrån ett rättviseperspektiv. Mitt bidrag handlar om att man behöver 

förändra strukturer i rättvisans alla dimensioner för att bryta den strukturella diskrimineringen. 

Insatser som brobyggare och undervisning om romsk kultur behövs, men i kombination med 

förändring av strukturer som är grunden till att dessa insatser krävs.   

   Jag har utgått ifrån att rättvisa har tre dimensioner. Men jag utgick också ifrån att mänskliga 

rättigheter har tre dimensioner som alla är av vikt för ett effektivt skydd. Genom att utgå från 

denna förståelse i undersökningens genomförande fastställdes gällande rätt, det politiska arbetet 

relevant för området vilket sedan analyserades genom mitt rättviseperspektiv. I detta har jag 

likt tidigare forskning visat att lagen inte räcker för att bryta strukturell diskriminering av 

romska barn i utbildningsystemet och främja rättvisa.178 Men utifrån mitt rättviseperspektiv är 

min slutsats också att dagens politiska arbete inte räcker.  Politiken räcker inte om dess aktioner 

inte inspireras av moral. Men om politiska aktioner inspireras av den moral som rättvisa handlar 

om och riktas mot att förändra de strukturer som hindrar vissa från ett jämlikt deltagande menar 

jag att rättigheter i högre grad kan skyddas. På så vis kan romska barns rätt till utbildning på 

jämlika villkor skyddas och romska barn befrias från strukturell diskriminering.  

 

  

                                                      
178 Arabadjieva, Kalina. ”Challenging the school segregation of Roma children in Central and Eastern Europé,” 

sid. 35–36, Ignăţoiu-Sora, Emanuela. ”The discrimination discourse in relation to the Roma: its limits and 

benefits,” sid. 1711, & Avery, Helen & Hoxhallari, Itena, ”From Policy to Practice: Roma Education in Albania 

and Sweden,” sid. 465. 
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