
STÖD TILL  
ROMER I RUMÄNIEN 

OCH BULGARIEN
Långsiktigt arbete i syfte att förbättra  

situationen för romer i hemlandet.



ROMER I EUROPA

Många av de EU-migranter som vi 
möter på gator och torg är romer 
från Rumänien eller Bulgarien. Det 
finns ca 2,5 miljoner romer i Rumä-
nien och ca 700 000 i Bulgarien. I 
hela Europa finns ca 10–12 miljoner 
romer. Romer i Rumänien och i Bul-
garien lever i ett stort utanförskap. 
De utgör samhällets mest diskrimi-
nerade och marginaliserade grupp. 
Många har inte grundläggande 
medborgerliga rättigheter. För dessa 
människor är tiggeriet ett desperat 
försök att försörja sig sin familj som 
ofta är kvar i hemlandet och lever 
under existensminimum. Situatio-
nen i dessa länder måste förändras! 

Utbildningsnivån inom den rom-
ska minoriteten i Rumänien och 
Bulgarien är låg. En del barn börjar 
inte i skolan överhuvudtaget och 
andra hoppar av i förtid. Dessutom 

finns det många vuxna analfabeter.
Utan utbildning eller bristfällig 

sådan gör det svårare att etablera 
sig på arbetsmarknaden och att 
förstå sina rättigheter och skyldig-
heter. För många romska familjer är 
kostnader för undervisningsmate-
rial och skoluniform oöverstigliga. 
Familjen är tvungen att prioritera 
den dagliga överlevnaden och har 
helt enkelt inte råd att låta barnen 
eller alla barn gå i skolan. Många 
saknar sjukförsäkring och har inte 
råd till sjuk- och hälsovård. 

UTBILDNING – VÄGEN FRAMÅT

Bukarest, Rumänien: Projektet 
”Ruth”, i Bukarest, drivs av Baptist-
unionen i Rumänien.  Ruth-projek-
tet omfattar grundskola för romska 
barn, vuxenutbildning, praktisk 
utbildning för vuxna, rådgivning, 
hälso-och hygien-program med 
mera. 
www.project-ruth.ro

LIvizile & Sibiu, Rumänien: European 
Christian Mission som Equmenia-
kyrkan har kontakt med bedriver 
två projekt i Rumänien. I Livizile, 
en mycket fattig region, arbetar 
man framför allt för barn, genom 
att hjälpa dem med skolgången och 
skapa förutsättningar för en bättre 
framtid. I Sibiu arbetar man för 
familjer som har barn med utveck-
lingsstörning. 

Sofia, Bulgarien: Baptistunionen 
i Bulgarien bedriver projekt för 
romer vilket innebär socialt stöd, 
undervisning för barn och vuxna, 
fritidsverksamhet för barn, föräldra-
rådgivning med mera. Detta arbete 
har pågått under många år men 
lokalerna är slitna och för små och 
därför har ett nytt center byggts 
upp för att kunna utveckla arbetet. 
Till detta nya center som invigdes 
i september 2015 behövs stöd för 
uppbyggnad, personal kostnader, 
skolmaterial och fortsatt socialt ar-
bete för romska barn och familjer. 
Projektledare i Sofia är Dimitrina 
Oprenova, d.oprenova@sebc.bg

Situationen för romer  
i dessa länder måste  
förändras! 

Gudstjänst i den första rom-församlingens kyrka som byggdes på 1800-talet. Sofia, 
Bulgarien.

Barn på skolan i Sofia som Bulgariska baptistunionen driver.

Nya cen-
tret i Sofia, 
Bulgarien.



Lunch på skolan för romska barn i Bukarest, Rumänien.

VILL DU VETA MER?

www.equmeniakyrkan.se/var-mis-
sion/kyrkan-i-varlden/migra-
tion-och-mangfald/projekt-for-stod-
till-romer-i-rumanien/

GE EN GÅVA

Ge stöd till sociala projekt i Rumä-
nien och Bulgarien! För att lösa  
romernas situation i hemlandet 
krävs ett brett samarbete. Det 
kommer att ta lång tid och stora 
insatser. Vi kan stötta romer under 

den tid de finns i Sverige och det 
är bra, men än mer angeläget är 
det att hitta sätt att påverka och 
förända situationen för romer i sitt 
hemland. 

Ge en gåva till projekt i Rumänien 
och Bulgarien genom Equmenia
kyrkans 90konto: 

Pg 90 03 286 eller bg 9003286

Märk inbetalningen: 
Rumänien/Bulgarien 47700

KONTAKT

Inga Johansson, samordnare för kyrka–samhälle
08-580 031 81 inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Cecilie Larsen, samordnare Euroasien
08-580 031 09 cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se


