
Italiensk brottsbekämpning riktas mot romer 
 
Italiens inrikesminister Roberto Maroni har föreslagit att fingeravtryck ska tas på alla romer 
som bor i läger i landet. Fingeravtryck ska även tas på romska barn, detta för att undvika 
tiggeri, enligt Maroni. Förslaget ingår i ett paket med brottsbekämpande åtgärder, där det även 
föreslås att illegal invandring ska kunna leda till fängelsestraff och att illegala invandrare som 
begår brott ska få hårdare fängelsestraff och utvisas snabbare.  
 
Inrikesministern hävdar att registret med fingeravtryck inte är ett etniskt register, men i 
praktiken finns en stor risk för att det får en direkt stigmatiserande effekt. Romer – även 
romska barn – riskerar att stämplas som brottslingar. Det är också anmärkningsvärt att barn 
behandlas på samma sätt som vuxna, i synnerhet i ett sammanhang som förknippas med 
kriminalitet och brottsbekämpning. 
 
I Italien görs en tydlig koppling mellan invandring och säkerhet. Invandringen ses som ett 
problem, och i synnerhet romerna får ofta skulden för brottsliga handlingar.  
 
Många romer bor i läger, avskilda från den övriga befolkningen. I lägren finns stora sociala 
problem med arbetslöshet, droger och även kriminalitet. Politikerna har länge haft på sin 
agenda att hitta en lösning på ”problema zingari”, ett ”problem” som kan definieras som det 
hot romerna upplevs vara, som romernas utsatta situation eller som både och. Förslagen till 
lösning varierar förstås beroende på hur man definierar problemet. Man kan flytta problemet 
genom att utvisa romer ur landet eller försöka förbättra deras situation och skapa 
förutsättningar för integration. 
 
Den nuvarande regeringen har inlett sin tid vid makten med en retorik som är starkt anti-
romsk och invandrarfientlig. Inställningen till invandring och romer är inte ny och finns även 
bland befolkningen. Det har under flera år skett attacker där romska läger bränts ned, läger 
har flyttats och polisen har massarresterat romer. Det finns farhågor att regeringens retorik 
och åtgärder skapar ett klimat där såväl fysiska som verbala attacker mot romer legitimeras 
och ökar ytterligare. 
 
Eftersom det är oklart hur många romer som egentligen finns i Italien, uppskattningsvis är de 
160.000 men det kan finnas så mycket som 100.000 fler, vill Maroni också göra en 
folkräkning i de romska lägren. Folkräkningen och registret med fingeravtryck ska användas 
för att identifiera och utvisa illegala invandrare och för att garantera dem som har rätt att 
stanna drägliga förhållanden. 
 
I Italien bor uppskattningsvis över 500.000 rumäner, många av dem romer. Romer och 
rumäner förväxlas ofta, och den rumänska regeringen har uttryckt oro över att rumänska 
invandrare i Italien, trots att de är EU-medborgare, blir särskilt drabbade av regeringens 
invandrarpolitik.  
 
Med tanke på att romer i Europa ofta kommer via Italien är det intressant att notera att 
trakasserierna mot romer i Italien trappas upp. Ålands fredsinstitut var medarrangör för ett 
seminarium som hölls i Mariehamn i april om romernas situation i Europa. Fredsinstitutet 
kommer även fortsättningsvis att följa hur romernas situation utvecklas. 
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