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BAB II 

PERMASALAHAN ETNIS ROM DI EROPA 

 

 Pada bab ini akan berfokus pada penjelasan tentang permasalahan dan 

sejarah etnis Rom. Penyebaran etnis Rom di daratan Eropa menghasilkan pola 

yang saling berkaitan baik dari segi identitas, budaya maupun permasalahannya di 

tiap negara. Dalam tinjauan Kontruktivis, bab II ini melihat identitas dan budaya 

dari etnis Rom melalui proses sejarah dan permasalahannya. Identitas dan budaya 

yang melekat pada etnis Rom merupakan hal yang terkonstruk melalui tahapan 

demi tahapan sejarah yang ada. 

 Berbagai permasalahan yang ada pun bukan tiba-tiba muncul begitu saja. 

Pandangan masyarakat lokal Eropa terhadap etnis Rom mengarah pada perilaku 

atau tindakan tertentu seperti diskriminasi, intoleransi dan sebagainya terhadap 

mereka. Hal ini diyakini karena adanya identitas dan budaya yang dibawa oleh 

etnis Rom dinilai berbeda dengan masayarakat lokal Eropa.  

 Hadirnya etnis Rom sebagai kelompok minoritas dengan jumlah populasi 

tertinggi di Eropa mengantarkan kepada permasalahan yang berakar dan tak 

kunjung usai.
1
 Hampir dari seluruh negara Uni Eropa melihat etnis Rom sebagai 

ancaman sosial. Masyarakat lokal Eropa sulit mendefinisikan etnis Rom sebagai 

bagian dari mereka seperti pada umumnya. Hal ini dikarenakan sikap masyarakat 

lokal Eropa yang tidak bisa menerima keberadaan etnis Rom dan berimbas kepada 

                                                           
1 Jumlah populasi etnis Rom di Uni Eropa adalah  11.175.300 diakses melalui 

http://www.coe.int/en/web/portal/roma/  pada tanggal 20 April 2016. 

http://www.coe.int/en/web/portal/roma/
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perlakuan yang tidak setara terhadap mereka. Dengan kata lain perbedaan 

dianggap sebagai ancaman.  

 Lebih lanjut, bab ini akan mengkaji tentang segala permasalahan yang 

terkait dengan etnis Rom yang berlatar belakang dari perjalanan sejarah dan 

perlakuan dari masa ke masa terhadap mereka. Pembahasan akan mengarah pada 

bagaimana identitas yang terkonstruk memberikan pengaruh terhadap tindakan 

suatu negara.  

2.1 Sejarah Keberadaan Etnis Rom  

 Terdapat perbedaan pandangan tentang bagaimana dan darimana etnis 

Rom berasal. Pada mulanya, sebagian besar masyarakat lokal Eropa mengira 

bahwa etnis Rom yang lebih dikenal dengan sebutan Gipsy berasal dari Mesir atau 

Egypt, sehingga mereka dikenal dengan sebutan Egyptian atau Gipsy. Pembuktian 

dilakukan melalui sebuah analisis genetik dari 13 kelompok Gipsy/ Etnis Rom di 

seluruh Eropa, yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, yang 

mengungkapkan bahwa kedatangan mereka berasal dari India bagian utara. 

Terdapat juga penelitian linguistik yang memberikan petunjuk bahwa etnis Rom 

memiliki kedekatan genetik dan bahasa dengan India, meskipun hal ini belum bisa 

dikatakan akurat.
2
 

 Alasan mereka meninggalkan India utara memang masih kurang jelas. 

Namun beberapa pakar percaya bahwa nenek moyang mereka bisa jadi adalah 

penghibur yang bergabung dengan pasukan prajurit perang yang meninggalkan 

                                                           
2
 Gilles Tremlet, Log. Cit. 
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tanah airnya setelah konflik-konflik militer.
3
 Ada pula yang memiliki asumsi 

bahwa kemungkinan alasan lain adalah konflik yang mengakibatkan 

penganiayaan terhadap etnis Rom, bencana alam, atau bahkan perekrutan menjadi 

militer tentara bayaran.
4
 

  Alasan-alasan yang melatar belakangi etnis Rom ini merupakan salah satu 

proses sejarah yang harus diketahui. Hal ini dikarenakan, identifikasi identitas 

terhadap etnis Rom yang melekat dalam kehidupannya sebagai akibat dari proses 

sejarah yang dimiliki oleh etnis Rom. Selanjutnya analisa terhadap budaya etnis 

Rom pun bisa lebih mudah diamati melalui proses sejarah yang ada. Kontruktivis 

melihat identitas sebagai instrument yang sangat penting dalam mempengaruhi 

tindakan suatu negara dan percaya bahwa identitas bukan muncul dari ruang 

hampa, juga bukan hal yang statis sepanjang waktu.
5
 Oleh karena itu, perlu 

pemahaman terhadap perjalanan sejarah etnis Rom dalam suatu negara agar 

identitas yang dimaknai terhadap etnis Rom bisa diteliti dengan baik.  

 Hal lain yang perlu diketahui dari etnis Rom adalah tentang bagaimana 

definisi panggilan terhadap mereka. Kata Rom digunakan sebagai istilah atau 

terminologi yang lebih baik dalam tujuan analisis sedangkan Gipsy merupakan 

terminologi yang sering digunakan dalam bahasa keseharian masyarakat lokal 

Eropa terhadap etnis ini. Etnis Rom sendiri lebih menyukai panggilan mereka 

dengan sebutan Rom bukan Gipsy, karena bagi mereka, Gipsy terkesan sebagai 

                                                           
3
 Orang Rom-Seribu Tahun Suka dan Duka, Loc. Cit. 

4
 Arno Tarner, The Roma of Eastern Europe : Still Searching for Inclusion, diaksese melalui 

http://www.migrationpolicy.org/article/roma-eastern-europe-still-searching-inclusion pada tanggal 

12 April 2016. 
5
 Mohamad Rosyidin, 2015, The Power of Ideas : Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan 

Internasional, Yogyakarta : Tiara Wacana, hlm:61. 

 

http://www.migrationpolicy.org/article/roma-eastern-europe-still-searching-inclusion
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panggilan yang merendahkan.  Etnis Rom
6
 merupakan kata yang digunakan dalam 

menyamakan seluruh etnis ini yang ada di belahan Eropa maupun dunia. Hal ini 

karena setiap negara memiliki panggilan atau sebutan tersendiri terhadap etnis 

Rom/Gipsy. Dengan kata lain penggunaan kata Rom merujuk kepada Rom 

sebagai payung yang menaungi sekumpulan kelompok manusia dengan kesamaan 

budaya dan warisan karakter satu sama lain dari etnis ini, seperti Sinti di Jerman, 

Kale/Gitano di Spanyol, Manouches di Prancis dan sebagainya.
7
  

 Secara historis, banyak penulis
8
 setuju bahwa penyebutan awal dari kata 

Rom terdapat dalam dokumen tertulis pada tahun 1011 di Persia, di dalam Shah 

Namah (Kitab Raja) yang ditulis oleh penyair terkenal bernama Fidausi. Menurut 

Firdausi, 10.000 musisi Luri didatangkan dari India oleh Bahram Gour
9
 pada 420 

SM. Penulis yang bernama Kenrick juga menemukan bahwa penyebutan pertama 

kata Roma adalah di Persia pada 225-241 AD. Pada 855 AD, selama Kekaisaran 

Arab, Yunani mengalahkan Arab di Ainzarba dan mengambil tentara Zott (Orang 

Indian dari Persia,yang saat ini dianggap dan dipercaya sebagai etnis Rom) dan 

keluarga mereka sebagai tawanan di Byzantium. Ini adalah bagaimana beberapa 

penulis menjelaskan keberadaan awal etnis Rom di Eropa.
10

 

                                                           
6
 Kata Rom juga digunakan sama dengan seluruh dokumen-dokumen resmi Parlemen Eropa dan 

Dewan Eropa.  
7
 An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020. Brussel, 5 April 2011, 

COM (2011) 173 final, diakses melalui 

http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/social_determinants/docs/com2011_173_en.pdf  .  
8
 Penulis dalam buku yang dtulis oleh Iona Bunesu merujuk pada Jules Bloch, Les Tsiganes (Paris, 

Presses Universitaires de France, 1953) ; Jan Yoors, The Gypsies (New York : Simon and 

Schuster, 1967); Donald Kenrick, Historical Dictionary.  
9
 Bahram Gour adalah  seorang  raja dari Persia (yang saat ini dikenal dengan Iran). Banyak karya 

yang diciptakan untuk menceritakan kisah hidup seorang Bahram Gour. Diakses melalui 

http://exhibitions.slv.vic.gov.au/love-and-devotion/explore/stories-poems/bahram-gur  
10

 Iona Bunesu, 2014, Rome In Europe : The Politics and Collective Identity Formation, New York 

: Routledge, hlm : 13. 

http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/com2011_173_en.pdf
http://exhibitions.slv.vic.gov.au/love-and-devotion/explore/stories-poems/bahram-gur
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  Namun ada beberapa sarjana yang juga menyatakan bahwa etnis Rom 

yang ada di Eropa bukan hanya berasal dari keturunan musisi yang pernah 

didatangkan ke Persia. Mereka  berpendapat bahwa migrasi gelombang kedua 

yang jauh lebih besar terjadi pada tahun 1192 ketika dominasi Muslim terhadap 

India bagian utara dimulai. Kekalahan India membawa etnis Rom yang 

diperkirakan telah meninggalkan negaranya baik sebagai tawanan perang atau 

sebagai pengungsi.
11

  

 Sejak saat itu, etnis Rom datang dan menyebar ke seluruh daratan Eropa. 

Mereka datang secara berkelompok melalui Balkan. Pada abad ke-16 mereka 

sudah mencapai seluruh sudut daratan Eropa termasuk di negara-negara 

Skandinavia dan kepulauan Inggris, lalu mereka mulai mencapai Rusia. Setelah 

itu, bersamaan dengan narapidana mereka dideportasi ke daratan Amerika sejak 

awal abad ke-17 dan ke Australia pada abad ke-18. Selain itu etnis Rom juga 

tinggal di negara-negara Afrika Utara dan bagian Timur. Mereka juga tinggal di 

negara-negara Timur Tengah.
12

 

 Berbagai sumber yang menjelaskan tentang sejarah kedatangan etnis Rom 

di Eropa dimaksudkan untuk menunujukkan eksistensi keberadaan etnis Rom di 

Eropa agar nilai sejarah mereka tetap ada dan diketahui oleh banyak masyarakat 

di sekitarnya.. Hal ini dikarenakan, etnis Rom seringkali terlepas dari perhatian 

dari setiap proses sejarah suatu negara.  

 

                                                           
11

 Ibid 14 
12

 Jana Horvathova, Op.Cit. hlm : 121.  
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 2.1.1 Keberadaan Etnis Rom di Eropa 

 Etnis Rom melakukan perjalanan menuju Kaukasus dan Cina, melalui 

Timur Tengah dan Yunani lalu menuju Balkan. Mereka menyebar dan mencapai 

hampir seluruh kawasan Eropa bagian Tengah dan Barat pada akhir abad ke-16. 

Etnis Rom datang ke Eropa tanpa sama sekali memiliki tempat tinggal (homeless 

land).
13

 

 Terdapat juga bukti dalam buku yang ditulis oleh Jules Bloch bahwa 

keberadaan etnis Rom di Eropa pertama kali diketahui di dalam kearsipan dunia 

barat pada abad ke-15. Pada 1417 mereka dilaporkan muncul di Krondstadt, 

Transylvania; pada 1427 di Paris dan pada 1447 di Barcelona. Lalu terdapat 

catatan tentang mereka sejak tahun 1348 di Serbia dan 1378 di Yunani. 
14

  

 

 

 

                                                           
13

 Op.Cit, 125-126 
14

 Jan Yoors, 1987, The Gypsies, United States of America : Waveland Press, Inc, hlm: 9. 

Gambar 2.1 
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 Berbagai asumsi tentang keberadaan etnis Rom ini merupakan hal wajar 

karena memang tidak adanya bukti yang komprehensif yang bisa diyakini sebagai 

kejelasan akurat mengenai bagaimana keberadaan dan asal mula etnis Rom 

diketahui di Eropa. Hal ini diibaratkan seperti menyusun puzzle yang sebagian 

masih hilang dan bagian lain sudah terdapat dalam kotak puzzle. Namun 

kesamaan analisa yang dihasilkan oleh beberapa ahli sejarah menunjukkan adanya 

kesepakatan bersama tentang keberadaan etnis ini.  

 Satu hal yang pasti bahwa etnis ini dikenal sebagai etnis yang suka 

berpindah-pindah tempat atau nomaden. Kebiasaan ini jika dilihat dari sejarahnya 

timbul karena mereka tidak memiliki tanah kelahiran di daratan Eropa sehingga 

seringkali diusir oleh penduduk setempat atau masyarakat Eropa lokal.  

Gambar 2.2 

Source : http://romafacts.uni-graz.at/index.php/history/early-european-history-first-

discrimination/arrival-in-europe 
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 Pengusiran ini bukan berarti tanpa alasan, mereka sebagai orang asing 

pasti mendapat perlakuan berbeda dari penduduk lokal. Prasangka-prasangka 

buruk mulai melekat terhadap etnis Rom. Kebudayaan yang dibawa oleh etnis 

Rom dianggap sebagai sesuatu yang aneh bagi masyarakat Eropa. 

 Etnis Rom yang lebih suka hidup berkelompok dalam komunitasnya dan 

cenderung tidak mau berbaur dengan lingkungan di luar mereka dianggap suatu 

hal yang aneh. Etnis Rom juga sangat dekat dengan nuansa mistis. Selain terkenal 

sebagai penghibur baik penyanyi maupun penari, mereka juga dikenal dengan hal-

hal seperti meramal, sihir, dan voodoo. Ini dianggap sebagai praktik yang 

membahayakan oleh penduduk lokal Eropa yang memang pada saat itu
15

 sebagian 

besar penganut Nasrani. Bagi penduduk lokal Eropa, apa yang dilakukan oleh 

etnis Rom ini melanggar nilai-nilai Kristiani.
16

 Mereka dipercaya menggunakan 

ilmu hitam dan membuat sebagian besar masyarakat Eropa takut dan merasa tidak 

nyaman oleh keberadaan mereka. Selain menjadi ‘musuh’ gereja, etnis Rom juga 

dihadapkan oleh pertentangan dari negara dan perserikatan pekerja. Otoritas sipil 

ingin etnis Rom untuk menetap secara hukum dengan memiliki tempat tinggal 

permanen dan membayar pajak. Sedangkan perserikatan pekerja tidak ingin 

bersaing dengan mereka sebagai pendatang baru yang bekerja siang dan malam, 

                                                           
15

 Abad Pertengahan, yaitu periode dalam sejarah Eropa dari mulai runtuhnya peradaban Romawi 

di abad ke-5 hingga pada masa periode Renaissance (berbagai diartikan sebagai awal abad ke- 13, 

14, atau abad ke-15, tergantung pada wilayah Eropa dan faktor-faktor lain), 

https://www.britannica.com/event/Middle-Ages .  
16

 Pada saat kekuasaan kekaisaran Bizantium (kekaisaran Romawi kawasan timur) perwakilan 

gereja pernah memperingatkan tentang segerombolan etnis Rom yang memiliki praktik mistis.  

https://www.britannica.com/event/Middle-Ages


38 
 

dengan istri dan anak-anak turut membantu dan berdagang lewat gerobak 

mereka.
17

 

 2.1.2 Perkembangan dan Penyebaran Etnis Rom di Eropa 

 Dalam perkembangannya etnis Rom di Eropa sering menghadapi banyak 

persoalan terutama yang berkaitan dengan penerimaan dari penduduk lokal Eropa. 

Pada mulanya, setiap mereka datang ke suatu negara mereka diterima dengan 

baik, namun kemudian banyak prasangka yang mengarah kepada mereka. Hal ini 

bukan berarti tanpa alasan, karena sebagai pendatang baru yang memiliki budaya 

dan cara hidup yang berbeda, etnis Rom cenderung tetap ingin mempertahankan 

nilai asli dari kebudayaan dan cara hidup mereka. Etnis Rom sulit beradaptasi 

dengan lingkungan sekitar mereka yang sebagian besar cenderung kurang 

menerima dan mengakui dengan baik terhadap budaya mereka yang memang 

berbeda. 

 Faktor-faktor lain juga menambah rasa tidak percaya dari penduduk lokal 

Eropa terhadap etnis Rom sebagai pendatang baru. Mereka berkulit gelap, 

nomaden, tidak memiliki kejelasan dari mana berasal (homeless land), menjalani 

ritual mistis membuat mereka menjadi sasaran dari setiap prasangka buruk. 

Tuduhan tersebut sering menyebabkan pengusiran dari pinggiran kota-kota yang 

awalnya menyambut mereka.
18

 

                                                           
17

 Jan, Yoor, Op. Cit, hlm : 125 
18

 Donald Kenrick, 2010, The A to Z of The Gypsies (Romanies), United Kingdom : The 

Scarecrow Press. 
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 1. Etnis Rom pada abad ke-14  sampai 17 

 Bohemian merupakan salah satu bahwa keberadaan etnis Rom di Eropa 

pernah diterima dengan baik.
19

 Bohemian merupakan komunitas yang mewarisi 

karakter dan gaya hidup etnis Rom. Bohemian terkenal dengan gaya hidupnya 

yang mengekspresikan nilai kebebasan. Bohemianism sendiri bahkan dianggap 

sebagai sebuah ideologi bagi masyarakat Eropa. Para Bohemian dikenal sebagai 

komunitas yang menyukai karya seni. Gaya hidup, busana, seni dan pemikirannya 

banyak menjadi inspirasi oleh masyarakat lokal Eropa bahkan hingga saat ini , 

terutama berkaitan dengan ajaran mereka tentang nilai kebebasan.
20

  

 Meskipun begitu,selanjutnya hal tersebut tidak menghentikan prasangka 

buruk terhadap etnis Rom. Mereka tetap mendapat perlakuan yang tidak setara 

oleh penduduk lokal Eropa.  Mengingat, tidak lama setelah berbagai macam  

prasangka buruk itu muncul, pada awal tahun 1482, Kekaisaran Roma 

memberlakukan hukum yang menghalau etnis Rom dari wilayahnya. 10 tahun 

kemudian diikuti oleh Spanyol yang menerapkan peraturan serupa dan negara-

negara lain pun juga mengikuti. Hukuman mati yang terjadi bila mereka 

melanggar peraturan ini. Tidak mengherankan banyak etnis Rom yang dijatuhi 

hukuman mati pada saat itu lantaran mereka sering kembali secara diam-diam. 

Hanya negara-negara Skandinavia dan Belanda yang berhasil menghapus semua 

jejak yang terlihat dari etnis Rom selama lebih dari dua abad. Pada tahun 1499 di 

Spanyol dan 1758 di Hungaria, peraturan baru lalu dibuat dengan mengaharuskan 

                                                           
19

 Bohemia sebenarnya adalah kawasan yang berada di negara Ceko dimana banyak etnis Rom 

yang tinggal di daerah itu. Prancis juga menggunakan terminology “Bohemia” terhadap etnis Rom 

di negaranya yang sebenarnya berasal dari Romania.  
20

 Terdapat 3 doktrin dari bohemianism yang menjadikan ini sebagai praktik gaya hidup atau 

bakan teologi. Bisa dilihat di http://subcultureslist.com/bohemianism/ .  
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etnis Rom memilih untuk menetap atau meninggalkan negara. Hasil dari 

kebijakan ini bisa dirasakan hingga saat ini bahwa kemudian banyak dari etnis 

Rom yang sudah lama menetap dapat ditemukan di Spanyol dan Hungaria. 

Mereka bisa lebih baik dalam berbaur dengan masyarakat lokal. Tidak seperti di 

Romania dimana etnis Rom masih dianggap sebagai komunitas dengan status 

rendah.
21

  

 2. Etnis Rom pada abad ke-18 

 Setelah abad  ke-18, sudah tidak lagi dijumpai eksekusi terhadap etnis 

Rom. Terdapat pendekatan baru yang inovatif dilakukan saat itu dari Kerajaan 

Habsburg, oleh Maria Theresia (1740-1780). Di wilayah kekuasaannya, tepatnya 

di Hungaria dan Transylvania, Maria Theresia adalah orang pertama yang 

berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dan mengasimilasi etnis Rom, salah 

satu alasannya adalah karena dia ingin merubah etnis Rom sebagai pembayar 

pajak baru agar bisa berkontribusi terhadap kas negara yang telah terjarah akibat 

perang dengan Turki.
22

 

 Tindakan yang dilakukan agar membuat etnis Rom menetap dan berbaur 

dengan baik adalah dengan beberapa cara seperti dengan membebankan status 

mereka secara politik sebagai “new citizen” , selain itu mereka dilarang untuk 

melakukan gerakan nomaden, pekerjaan sesuai dalam ranah tradisi mereka, dan 

mereka juga tidak diijinkan untuk berbicara dengan bahasa mereka serta tidak 

diijinkan menikah dengan sesama etnis. Usaha ini menemukan kegagalan karena 

pada saat itu banyak sekali kemudian etnis Rom yang pindah untuk mencari 

                                                           
21

 Ibid hlm : 44 
22

 opcit , hlm :140 
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tempat dimana mereka tidak harus dipaksa untuk menyerahkan gaya hidup atau 

kebiasaan mereka.
23

  

 3. Etnis Rom abad ke-19 sampai 20 

 Ketika Partai Sosialis Nasionalis berkuasa di Jerman pada tahun 1933, 

etnis Rom telah menjadi subjek penahanan oleh mereka. Nazi menganggap etnis 

Rom sebagai ras yang harus tunduk pada Hukum Nuremberg 1935.
24

 Ini 

mengakibatkan pelarangan pernikahan antara etnis Rom dan masyarakat "Arya" 

Jerman. Adolf Hitler melihat etnis Rom sama seperti bagaimana dia melihat etnis 

Yahudi, dimana mereka dianggap berbahaya bagi kemurnian ras orang Jerman. 

Hitler kemudian mengatur tentang tindakan isolasi bahkan penghancuran terhadap 

etnis Rom. Kebijakan ini tentunya sangat kontras dengan kebijakan asimilasi yang 

pernah diterapkan di masa lalu. Etnis Rom tidak lagi diperbolehkan memainkan 

musik sebagai profesi mereka. Anak-anak etnis Rom dikeluarkan dari sekolah. 

Mereka selalu diawasi dan dijaga dengan sangat ketat. Mereka juga tidak 

diperbolehkan melakukan perdagangan tapi dimasukkan dalam sistem kerja paksa 

atau perbudakan. Bahkan, etnis Rom yang sudah berhasil menetap dipindahkan 

dan dikeluarkan dari rumah mereka untuk ditempatkan di kamp-kamp 

pengasingan. Di negara-negara Eropa Timur yang pernah diduduki oleh Jerman, 

pasukan Hitler membantai etnis Rom baik yang berada di hutan, di luar kota, di 

kota di mana mereka tinggal. Kamp-kamp mereka juga dimusnahkan. ditembak 

                                                           
23

 Op cit 
24

 Mengenai Hukum Kuremberg bisa dilihat di website  United States Holocaust Museum, 

https://www.ushmm.org/outreach/en/article.php?ModuleId=10007695  

https://www.ushmm.org/outreach/en/article.php?ModuleId=10007695
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atau digas, bersama orang- orang Yahudi. Diperkirakan bahwa sekitar setengah 

juta etnis Rom tewas selama periode Nazi.
25

 

 Hal yang sama juga terjadi di negara lain yang dipimpin oleh seorang 

pemimpin diktator. Misalnya saja di Rusia, saat kepemimpinan Stalin etnis Rom 

juga menjadi korban penyikasaan dan pembantaian. Selain itu juga di Itali, pada 

masa pemerintahan Benito Mussolini. Meskipun tidak ada jumlah yang pasti 

berapa banyak korban etnis Rom yang dieksekusi namun, tindakan itu terjadi 

akibat dari pemimpin fasis.  

2.2 Kondisi Etnis Rom di Negara-Negara Uni Eropa 

 Serupa dengan apa yang terjadi di beberapa abad silam, kondisi etnis Rom 

hingga saat ini tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Meskipun tidak lagi 

ditemui penyiksaan dan pembunuhan terhadap etnis ini, namun perlakuan 

diskriminasi dan prasangka-prasangka negatif masih melekat terhadap etnis Rom.  

 Oleh karena itu, pada bagian ini, akan dijelaskan kondisi etnis Rom di 

beberapa negara anggota Uni Eropa sebagai perbandingan dengan kondisi etnis 

Rom yang ada di Spanyol. Negara-negara tersebut merupakan negara dengan 

peringkat tertinggi persentase populasi dari etnis Rom. Pertimbangan dalam 

mengambil negara-negara tersebut sebagai contoh adalah untuk melihat kesamaan 

kondisi etnis Rom yang memang terjadi di hampir seluruh negara-negara Eropa.  

 Situasi yang dialami oleh etnis Rom di setiap negara di Eropa hampir 

memliki persamaan. Mereka menjadi etnis yang mendapat perlakuan diskriminasi 

                                                           
25

 Op cit, hlm : xli 
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baik oleh masyarakat ataupun pemerintah setempat. Sikap anti-gipsyism
26

 

menyebar dan berkembang pesat di setiap belahan negara Eropa. Perlakuan yang 

tidak menyenangkan seperti tidak mendapatkan hak yang sama, dikucilkan dan 

rasis sering menimpa mereka akibat dari adanya stigma negatif yang muncul dan 

melekat pada etnis ini sejak ratusan tahun silam. Saat ini prasangka buruk 

terhadap etnis Rom kian bertambah, mereka dekat dengan kondisi dan sebutan 

seperti miskin, kumuh, pengemis, kriminal, dan sebagaianya. Mereka dipercaya 

menjadi hambatan utama bagi tiap negara untuk mengentaskan permasalahan 

ekonomi dan sosial. Seperti yang terjadi di beberapa negara berikut ini : 

 

                                                           
26

 Anti-gypsyism , adalah sebuah istilah yang menunjukkan ekspresi  tertentu yang menyimpang 

dalam berprasangka dan stereotip yang memotivasi para perilaku sehari-hari dari sebagian besar 

masyarakat terhadap etnis Rom yang  berakar di Eropa. (Human rights of Roma and Travellers in 

Europe, 2012) 

Tabel  2. Jumlah Populasi Etnis Rom  
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 1. Etnis Rom di Bulgaria 

Sebagai Negara dengan jumlah etnis Rom tertinggi di Eropa, yaitu sebanyak 

9.94% dari total penduduk di Bulgaria,
27

 permasalahan terkait dengan etnis Rom 

sering banyak ditemui. Di Bulgaria, etnis Rom mendapat perlakuan yang tidak 

jauh berbeda seperti pada umumnya. Diskriminasi, kemiskinan, kumuh, kriminal 

adalah prasangka yang melekat pada diri etnis Rom di Bulgaria. Salah satu 

permasalahan yang perlu disorot terkait dengan pendidikan. Pendidikan bagi etnis 

Rom di Bulgaria begitu tidak dihargai dengan baik. Banyak dari anak-anak etnis 

Rom tidak menyelesaikan bangku sekolah dasar. Bahkan di suatu daerah di 

Bulgaria, Stara Zagora dengan jumlah 138.000 etnis Rom, hanya 15 % yang 

menyelesaikan bangku sekolah tingkat menengah ke atas. Selebihnya banyak dari 

mereka yang berhenti, perempuan lebih banyak menikah dibawah umur karena 

orang tua mereka menganggap hal itu jauh lebih menguntungkan daripada 

menyekolahkan anak mereka. Sedangkan tujuh dari sepuluh anak laki-laki lebih 

memilih untuk bekerja sebagai mucikari. Hal yang memprihatinkan ini benar-

benar terjadi di lingkungan mereka. 
28

  

Kebanyakan orang tua beralasan untuk tidak memaksakan anak mereka 

bersekolah karena mereka tidak mampu memberikan pakaian dan sepatu yang 

layak, selain itu mereka takut bila anak-anak mereka menjadi korban bully dan 

kekerasan. Seperti yang terjadi pada 2007, seorang remaja dari etnis Rom tewas 

dianiaya oleh remaja lokal (non Rom). Setelah terjadi perkelahian, otoritas 

                                                           
27

 Estimates on Roma population in European countries ,2012,  diakses melalui 

http://www.coe.int/en/web/portal/roma/  pada tanggal 20 April 2016.  
28

 The Roma Left Behind, 2015, diakses melalui 

http://www.economist.com/news/europe/21653654-life-not-improving-one-europes-biggest-and-

most-ostracised-minorities-left-behind pada tanggal 20 Januari 2017.  

http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680088ea9
http://www.coe.int/en/web/portal/roma/
http://www.economist.com/news/europe/21653654-life-not-improving-one-europes-biggest-and-most-ostracised-minorities-left-behind
http://www.economist.com/news/europe/21653654-life-not-improving-one-europes-biggest-and-most-ostracised-minorities-left-behind
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setempat menyatakan bahwa etnis Rom atau Gipsy tidak seharusnya dibiarkan 

berada di bagian tengah kota.
29

 Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi yang 

mengarah pada mereka begitu sangat terasa di Bulgaria.  

 2. Etnis Rom di Slovakia 

Tidak jauh berbeda dengan kondisi yang dialami oleh etnis Rom di Slovakia. 

Sikap anti-gypsyism banyak ditemukan di negara ini. Slovakia memiliki jumlah 

etnis Rom sebanyak 9.02% dari total jumlah penduduk keseluruhan.
30

 Etnis Rom 

di Slovakia terjebak dalam masalah perekonomian, dimana mereka harus bertahan 

hidup dengan mengemis.
31

 Inilah mengapa banyak sekali ditemukan etnis Rom 

yang bekerja sebagai pengemis di Slovakia.  

Di Slovakia diskriminasi dianggap normal karena mereka melihat etnis Rom 

sebagai parasit dan aneh. Segregasi terhadap etnis Rom di Slovakia bisa dilihat 

dari bagaimana etnis Rom masih tinggal dalam komunitas yang jauh dari 

masyarakt lokal, seolah-olah ada tembok yang memisahkan kehidupan etnis Rom 

dengan masyarakat lokal Slovakia, seperti di Jarovnice yang merupakan 

pemukiman etnis Rom terbesar di Slovakia. Dalam kasus ini, garis pemisah 

mereka dengan masyarakat lokal Slovakia adalah sebuah sungai kotor dan 

tercemar. Kemiskinan membuat anak-anak etnis Rom di Slovakia tidak dapat 

mengenyam bangku sekolah. Selain itu, segregasi juga dilakukan dalam sistem 

pendidikan di Slovakia terhadap etnis Rom. Mereka dimasukkan dalam sekolah 

                                                           
29

 ERRC, 2007,  Romani Teenager Beaten to Death, AFP, Mediapool, Romea, diakses melalui 

http://www.errc.org/article/romani-teenager-beaten-to-death/2871 , pada tanggal 20 Januari 2017. 
30

 Opcit  
31

 Al Jazeera, 2013, Slovakia's forgotten Roma While central European country's economy has flourished, 

the Roma community has been left behind, diakses melalui 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/10/slovakia-forgotten-roma-201310782955139395.html  ,  

pada tanggal 20 Januari 2017. 

http://www.errc.org/article/romani-teenager-beaten-to-death/2871
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/10/slovakia-forgotten-roma-201310782955139395.html
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khusus dan tidak bercampur dengan anak-anak lokal Slovakia. Ini yang 

menyebabkan diskriminasi tiada henti dan integrasi sulit diwujudkan di 

Slovakia.
32

 

 3. Etnis Rom di Romania 

 Di Romania banyak sekali permasalahan yang mengarah pada tindakan 

diskriminasi terhadap etnis Rom. Etnis Rom di Romania memiliki sejarah kelam 

yang tak jauh berbeda dengan apa yang dialami mereka di Jerman. Dimulai dari 

perbudakan hingga tragedi Holocaust terjadi di Romania.  

 Kondisi etnis Rom di Romania sangat dekat dengan kemiskinan dan 

kebodohan. Banyak sekali anak-anak dari etnis Rom yang masih buta huruf dan 

para orang dewasa yang pengangguran. Sebanyak 37% dari etnis Rom tidak 

berpendidikan dan 50% etnis Rom buta huruf.
33

 Disinilah titik awal permasalahan 

dari kemiskinan, karena tidak adanya akses pendidikan yang layak bagi etnis Rom 

di Romania. Sebagian dari mereka beralasan karena tidak memiliki pekerjaan 

yang layak sehingga sulit membawa anak-anaknya ke sekolah. Selain itu, banyak 

sekali media-media yang menyebarkan prasangka buruk bahwa etnis Rom 

memang tidak mau memiliki pendidikan dan pekerjaan karena mereka adalah 

pemalas. Ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap etnis Rom di Romania 

masih sangat tinggi dan tak heran kemudian ini menyebabkan banyak dari etnis 

                                                           
32

 Delia Radu, 2015, In pictures: Roma slums in Romania and Slovakia , diakses melalui 

http://www.bbc.com/news/in-pictures-34515451 pada tanggal 20 Januari 2016. 
33

 Fundación Secretariado Gitano, 2009, Health and the Roma Community, analysis of the 

situation in Europe, Bulgaria, Czech Republic, Greece, Portugal, Slovakia, Spain, EFXINI POLI 

Local Authorities for Social, Cultural, Tourist, Environmental and Agricultural Development, 

Yunani. Diakses melalui http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_health_en.pdf  

http://www.bbc.com/news/in-pictures-34515451
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_health_en.pdf
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Rom di Romania meninggalkan negaranya untuk menuju negara lain agar bisa 

mendapat nasib yang lebih baik.  

 4. Etnis Rom di Hungaria 

Permasalahan etnis Rom juga terjadi di negara Hungaria. Di negara ini 

bentuk diskriminasi disebarkan dengan hate speech yang dikemukakan di ruang 

publik. Seperti yang terjadi pada January 2013, oleh Zsolt Bayer seorang jurnalis 

dan orang kepercayaan dari Perdana Menteri Viktor Orbán menulis dalam sebuah 

harian nasional yang isinya:  

“..a significant part of the Roma is unfit for coexistence…They are 

not fit to live among people. These Roma are animals, and they 

behave like animals… These animals shouldn’t be allowed to exist. 

In no way. That needs to be solved - immediately and regardless of 

the method.”
34

  

 Hal tersebut mendapat kecaman dari banyak pihak karena jelas telah 

menunjukkan adanya sikap rasis dan diskriminatif terhadap etnis Rom dengan 

menyamakan mereka seperti binatang. Hate speech yang sengaja disebarkan oleh 

tokoh publik berdampak pada sikap diskriminasi yang meningkat terhadap etnis 

Rom. Semakin banyak masyarakt lokal yang tiada hentinya menaruh prasangka 

buruk terhadap etnis ini. Jika kebencian terus dibiarkan menyebar, maka tidak 

heran jika integrasi etnis Rom dalam negara ini tidak bisa dengan mudah 

diwujudkan.  
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 Bernard Rorke,What Future for the EU Framework? What Prospects for Roma Inclusion. 

Journal of the European Roma Rights Centre, 2013, Budapest : Molnár és Faragó Bt, hal : 9.  
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  5. Etnis Rom di Ceko 

Praktik diskriminasi terhadap etnis Rom juga terjadi di Republik Ceko. 

Terutama dalam kasus pendidikan, dimana Ceko membiarkan para anak-anak 

etnis Rom ditempatkan dalam sekolah terpisah seperti sekolah khusus (sekolah 

luar biasa). Mereka tidak diberikan akses pendidikan yang lebih layak yang bisa 

membuat mereka berbaur dan bergaul dengan masyarakat lokal Ceko. Praktik ini 

mendapat kritik dari Uni Eropa karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap 

Hak Asasi Manusia.
35

  

Selain itu, di Republik Ceko tercatat sekitar sepertiga dari populasi etnis 

Rom disana masih tinggal di pemukiman kumuh dan 90% dari mereka masih 

tidak memiliki pekerjaan. Hal ini menunjukkan angka kemiskinan etnis Rom di 

Ceko masih sangat tinggi. Sementara otoritas lokal berusaha untuk meningkatkan 

situasi ini agar bisa menjadi lebih baik, namun sebaliknya Komisi Hak Asasi 

Manusisa Uni Eropa (the Council of Europe’s Human Rights Commissioner) 

mengindikasi bahwa justru otoritas lokal merupakan sumber dari praktik-praktik 

terburuk.36  

2.3  Upaya Uni Eropa terhadap Permasalahan Etnis Rom 

 Persamaan kondisi etnis Rom di beberapa negara Eropa yang telah disebut 

sebelumnya mendorong Uni Eropa sebagai organisasi regional dalam 

mengusahakan adanya persamaan hak bagi etnis Rom. Pada bagian ini akan 

                                                           
35

  Melanie H. Ram, Europeanized Hypocrisy: Roma Inclusion and Exclusion in Central and 

Eastern Europe, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe  Vol 13, No 3, 2014, 15-

44.  

Diakses dari,  http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/2014/Ram.pdf  . 
36

 Ibid.  

http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/2014/Ram.pdf
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dijelaskan bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Uni Eropa dalam 

melindungi hak-hak kaum minoritas seperti etnis Rom.  

 Pada tahun 1980, permasalahan etnis Rom belum mendapat perhatian 

serius dari Uni Eropa (dulu the European Community) karena memang pada 

dasarnya saat itu, Uni Eropa masih berfokus pada isu-isu keamanan tradisional 

dan perekonomian. Lalu pada tahun 1990, terjadi ledakan dalam kegiatan-kegiatan 

yang berhubungan dengan etnis Rom dari institusi-institusi Eropa, ini memulai 

adanya keterlibatan Eropa yang semakin mendalam dengan masalah etnis Rom. 

Konflik etnis potensial yang kemudian dirasakan segera setelah runtuhnya 

komunisme, membuat OSCE (Organisation for Security and Cooperation in 

Europe) terinspirasi untuk menaruh perhatian terhadap isu-isu minoritas. 

Kekhawatiran terhadap permasalahan Rom secara eksplisit tercantum dalam 

Charter for a New Europe. Baru Pada tahun 1992,  terbentuklah suatu badan yang 

didirikan dengan tujuan sebagai peringatan dini dalam melihat situsi konflik 

potensial tersebut yaitu High Comissioner on National Minorities (HCNM). Ini 

semakin mengindikasikan bahwa kaum minoritas memang bisa menjadi pemicu 

konflik antar etnis, terutama setelah runtuhnya komunisme (Uni Soviet) yang 

mendorong lembaga-lembaga  sosial mulai menaruh perhatian terhadap isu-isu 

minoritas.
37

 Pada tahun berikutnya, HCNM menghasilkan laporan pertamanya 

yaitu: ‘Roma in the CSCE Region’
38

.  
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 Kovats Martin, Problems of intellectual and political accountability in respect of emerging 

european Roma policy dalam  JEMIE - Journal on ethnopolitics and minority issues in Europe 

(2001), URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-62246 , hlm : 4 
38

 CSCE (Conference on Security and Cooperation in Europe), diadakan untuk mengidentifikasi 

kepentingan-kepentingan dalam isu minoritas. 
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50 
 

 HCNM kemudian melakukan pengamatan terhadap etnis Rom yang ada di 

negara-negara anggota Eropa. Mereka menemukan permasalahan yang timbul dari 

etnis minoritas terbanyak di daratan Eropa ini, seperti kemiskinan, segregasi dan 

diskriminasi. Lambat laun, semakin banyak penelitian yang dilakukan dengan 

tujuan mengidentifikasi permasalahan dari etnis Rom. Namun, hal ini tidak 

dibarengi dengan pengetahuan dan cara yang paling tepat terhadap identifikasi 

identitas dan kebudayaan secara spesifik dari etnis Rom. Banyak kesalahan yang 

dilakukan dengan menyajikan data yang tidak sesuai fakta. Hal ini dikarenakan 

rendahnya level pemahaman masyarakat terhadap etnis Rom yang kemudian 

berdampak pada kesulitan lembaga maupun institusi Eropa dalam melakukan 

pengolahan volume informasi yang luas dan berkembang secara pesat untuk 

mencapai gambaran yang koheren dari subjek seperti etnis Rom. Karena 

pernyataan yang tidak akurat dapat menyesatkan para pembuat kebijakan di 

Eropa.
39

 

 Walaupun terdapat kelemahan mendasar dari laporan-laporan penelitian 

HCNM tersebut, Uni Eropa terus mengupayakan bagaimana memperbaiki situasi 

etnis Rom di setiap negara anggotanya dengan mempromosikan kebijakan dan 

aturan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi etnis Rom.  Upaya 

yang dilakukan bisa dilihat dari tahun ke tahun seperti pada tahun 2008 diadakan 

EU Roma Summit pertama di Brussels, Belgia. Lalu EU Roma Summit kedua 

diadakan pada tahun 2010 di Cordoba, Spanyol.
40

 Baru pada tahun 2011, 

disusunlah sebuah EU Framework for Roma Integration Startegy 2011-2020 di 
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40

 Journal of the European Roma Rights Centre, 2013, Budapest : Molnár és Faragó Bt, hlm : 2. 
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Brussel, Belgia. Kebijakan ini dibuat sebagai guideline strategi untuk para negara 

anggota Uni Eropa dalam meningkatkan kualitas hidup etnis Rom. Strategi ini 

berfokus pada 4 area yaitu, pendidikan, rumah yang layak, kesehatan dan 

lapangan pekerjaan. Uni Eropa mempercayai bahwa keempat area itu merupakan 

akar dari permasalahan etnis Rom di berbagai negara Eropa. Bila setiap negara 

dapat meningkatkan persentase dari keempat area tersebut maka integrasi akan 

bisa terwujud.
41

 

Sebanyak 10-12 juta etnis Rom yang berada di Eropa mengahadapi 

prasangka buruk, intoleransi, diskriminasi dan social exclusion dalam kehidupan 

mereka sehari-hari. Mereka termarjinalkan dan hidup dalam kondisi ekonomi 

yang memprihatinkan. Hal ini yang menurut Uni Eropa tidak dapat diterima untuk 

masih saja terjadi bahkan di awal abad 21. Oleh karena itu, strategi Integrasi Uni 

Eropa 2020 bertujuan untuk pertumbuhan etnis Rom yang sustainable tanpa 

menyisakan ruang bagi proses marjinal yang dilakukan terhadap etnis ini. 

Tindakan yang tegas dibutuhkan melalui dialog aktif dengan etnis Rom baik di 

level nasional maupun regional Uni Eropa. Hal tersebut masih menjadi tantangan 

mengingat bahwa integrasi sosial dan ekonomi etnis Rom merupakan dua  proses 

cara yang membutuhkan perubahan pola pikir sebagian besar masyarakt lokal 

Eropa dan etnis Rom. 
42

 

Uni Eropa juga telah menyusun beberapa proposal bagi negara-negara 

anggota untuk mempromosikan integrasi sosial dan ekonomi dari etnis Rom, yang 

paling baru di komunikasikan antar negara-negara anggota pada April 2010. 

                                                           
41
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 An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020. Brussel, 5 April 2011, 

COM (2011) 173 final. 
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Negara-negara anggota sudah berkewajiban untuk memberikan akses non-

diskriminatif terhadap pendidikan, pekerjaan, pelatihan kejuruan, perawatan 

kesehatan, perlindungan sosial dan perumahan terhadap etnis Rom melalui 

pedoman 2000/43/EC.
43

 

Mengintegrasi etnis Rom tidak hanya membawa keuntungan sosial namun 

juga secara ekonomi baik bagi etnis Rom maupun masyarakat lokal di sekitarnya. 

Integrasi yang dilakukan juga akan berkontribusi terhadap kohesi sosial dan 

meningkatkan penghargaan terhadap hak-hak fundamental dari masyarakat 

minoritas serta membantu dalam mengeliminasi diskriminasi berdasarkan ras, 

warna kulit, etnis, dari tiap kaum minoritas. 

2.4 Penerimaan Spanyol terhadap Etnis Rom 

 Etnis Rom telah hadir di Spanyol sejak abad ke-15 dan sama seperti yang 

terjadi di negara Eropa lainnya, sejarah mereka ditandai dengan adanya dan 

prasangka buruk. penganiayaan, dan social exclusion. Saat ini, etnis Rom yang 

berada 

di Spanyol berjumlah sekitar 725.000-750.000.
44

 Jumlah yang cukup tinggi bila 

dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di kawasan Eropa Barat.  

 Reaksi masyarakat Spanyol terhadap etnis Rom begitu beragam dari abad 

ke abad. Mulai dari penerimaan di awal kedatangan mereka, lalu pengusiran, 

asimilasi paksa, dan banyak hal lainnya. Pada masa sosialisme pun tahun 1945, 

kebijakan Spanyol terhadap etnis Rom lebih beragam dan terbuka, serta perbedaan 
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etnis selalu menjadi sorotan publik. Kondisi yang dialami oleh etnis Rom di 

Spanyol juga tidak jauh berbeda dengan negara-negara di Eropa lainnya. 

Kemiskinan, prasangka buruk, dan diskriminasi sering dialami mereka. Namun, 

terdapat perbedaan yang ditunjukkan oleh Spanyol saat sebelum dan sesudah 

adanya kebijakan Social Inclusion etnis Rom maupun kebijakan Integrasi.   

2.4.1 Penerimaan Spanyol terhadap Etnis Rom sebelum Adanya Upaya 

Integrasi 

 Di Spanyol, etnis Rom dikenal dengan sebutan Gitanos. Kondisi yang  

dialami etnis Rom di negara ini merupakan kondisi yang tidak jauh berbeda 

dengan yang dialami oleh etnis Rom di negara Eropa lainnya. Mereka 

dikucilkan,diasingkan dan menerima prasangka-prasangka buruk yang tak jarang 

berujung fitnah, mereka juga dipaksa menjadi buruh paksa, seperti yang terjadi 

pada awal abad 18, saat itu otoritas politik tertinggi kerajaan Spanyol, Gaspar 

Vázquez Tablada, Uskup Oviedo mengadakan suatu kebijakan yang dibuat oleh 

Raja Ferdinand VI, pada tanggal 5 Juli, 1747 bertujuan untuk memisahkan dan 

mengasingkan etnis Rom dar tubuh masyarakat. Hal ini dikarenakan mereka 

berpendapat bahwa etnis Rom merupakan sumber dari semua masalah ketertiban 

umum yang terjadi di Spanyol. Etnis Rom dianggap sebagai berbahaya, penjahat 

dan layak mendapat hukuman sebagai kriminal.
45

  

 Setelah itu, pada abad ke-20 ketika Spanyol dipimpin oleh diktator 

bernama Fransisco Franco, yang berlangsung dari tahun 1939 sampai 1975, etnis 
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Rom mengalami penindasan dan diskriminasi. Mereka juga menerima hukuman 

yang diberlakukan pada saat itu yaitu anti-penggelandangan dan sering mendapat 

perlakuan yang brutal dari polisi negara.
46

 

 Setelah masa pemerintahan Fransisco Franco, kondisi di etnis Rom mulai 

membaik. Demokrasi yang diwujudkan dinegara itu setelah jatuhnya rezim 

diktator juga berimbas pada kualitas kehidupan etnis Rom. Mereka mulai 

mendapat perhatian seperti pada tahun 1980-an dan 1990-an, proyek-proyek 

perumahan sosial baru diberikan bagi keluarga etnis Rom. Meskipun begitu, 

kebijakan ini mendapat kritikan dari masyarakat lokal karena dianggap tidak 

menyelesaikan inti permasalahan yaitu, marjinalisasi. 

 Etnis Rom masih menghadapi tindakan diskriminasi seperti tidak adanya 

akses pendidikan yang setara bagi anak-anak mereka. Level pendidikan mereka 

jauh dibawah rata-rata dan tingkat buta huruf juga masih sangat tinggi. Akses 

untuk mendapat pelatihan dan pekerjaan yang layak bagi mereka masih terhalang 

oleh adanya prasangka buruk dari sebagian besar masyarakat lokal Spanyol. 

Penelitian sosiologis menunujukkan bahwa masyarakat lokal cenderung menolak 

keberadaan etnis Rom di sekolah mereka. Survey juga mengatakan bahwa 49% 

masyarakat lokal tidak ingin berteman dengan mereka, bertetangga dan bekerja 

dalam lingkungan yang sama dengan etnis Rom. 70% dari orang tua akan merasa 

sangat sedih dan marah bila anak-anak mereka menikah dengan etnis Rom. 13% 

dari masyarakat menyarankan untuk mengeluarkan mereka dari negara. Selain itu, 
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media setempat juga selalu memberitakan tentang etnis Rom sebagai masalah 

sosial daripada sebagai isu Hak Asasi manusia. 
47

 

2.4.2 Penerimaan Spanyol terhadap Etnis Rom setelah Upaya Integrasi 

Upaya integrasi terhadap etnis Rom disusun oleh Uni Eropa dalam bentuk 

framework yang kemudian diimplementasikan oleh setiap negara anggotanya ke 

dalam kebijakan National Roma Integration Strategies yang berlangsung dari 

tahun 2010 hingga tahun 2020. Integrasi etnis Rom bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan etnis Rom di setiap negara Eropa dengan 

menghapus diskriminasi dan segregasi yang telah banyak terjadi. Kebijakan ini 

akan berfokus pada peningkatan empat area yaitu : pendidikan, lapangan 

pekerjaan, kesehatan dan rumah yang layak.  

 Alasan Spanyol dalam mengupayakan integrasi terhadap etnis Rom adalah 

untuk menyatukan etnis Rom dengan masyarakat Spanyol agar tercipta stabilitas 

sosial dari ancaman-ancaman konflik potensial yang bisa terjadi akibat adanya 

perbedaan identitas dan budaya antar etnis. Selain itu hal ini dikarenakan dari 

jumlah populasi masyarakat Rom di Eropa, 35.7% diantaranya berada pada umur 

working age, ini berarti apabila etnis Rom bisa diberdayakan dengan baik akan 

membawa keuntungan ekonomi terhadap Spanyol. 

Sebagai anggota dari Uni Eropa, Spanyol telah berupaya dalam 

mengimplementasi kebijakan yang telah dibuat. Data dari 2011 menunjukkan 

bahwa pengangguran di kalangan etnis Rom di Spanyol mencapai 36%, hal ini 
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Accession Process : Minority Protection,  Open Society Institute, diakses dari 
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mengalami peningkatan pada tahun 2013 yaitu berada pada 26% .
48

 Selain itu, 

dalam hal pendidikan, Spanyol juga menunjukkan hasil yang positif. Sebesar 

85% dari etnis Rom sudah bisa membaca dan menulis. Hampir dari seluruh anak-

anak etnis Rom telah mengenyam bangku sekolah dasar yaitu sebesar 97%.
49

  

Kondisi etnis Rom di Spanyol lambat laun menunjukkan peningkatan. 

Hasil positif dari upaya integrasi yang dilakukan oleh Spanyol diakui oleh 

negara-negara Uni Eropa lainnya seperti Bulgaria, Slovakia, Hungaria dan 

Republik Ceko.
50

 Suatu hal yang masih sangat jauh bila dibandingkan dengan 

negara-negara Eropa lainnya. Padahal, mereka sama-sama menjalankan 

kebijakan yang tidak jauh berbeda yang diarahkan oleh Uni Eropa. Kebijakan 

National Roma Integration Strategies wajib diimplemantisakan oleh seluruh 

negara anggota Uni Eropa, namun hanya Spanyol satu-satunya negara yang telah 

menunujukkan hasil yang positif. 
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