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FRA/UNDP lehdistötiedote 

Wien/Bratislava, 23. toukokuuta 2012 

Uudet tutkimukset osoittavat, että romanien syrjäytyminen on 

edelleen laajalle levinnyttä 

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) ja Yhdistyneiden Kansakuntien 

kehitysohjelman (UNDP) yhdessä julkaiseman raportin mukaan monet romanit 

joutuvat EU:ssa edelleen syrjinnän kohteeksi ja sosiaalisesti syrjäytyneiksi. 

Romanien tilanne on keskimäärin huonompi kuin lähiympäristössä elävän 

valtaväestön tilanne. Raportti perustuu romanien ja heitä lähellä asuvan 

valtaväestön sosioekonomisesta tilanteesta 11:ssä EU:n jäsenvaltiossa ja 

niiden naapureina olevissa muissa eurooppalaisissa maissa tehtyyn kahteen 

tutkimukseen. 

"Näiden tutkimusten tulokset antavat synkän kuvan romanien nykytilanteesta 

jokaisessa 11:ssä tutkimukseen osallistuneessa EU:n jäsenvaltiossa”, sanoo FRA:n 

johtaja Morten Kjaerum. ”Syrjintää ja mustalaisvastaisuutta esiintyy edelleen. 

Tulokset osoittavat, että tarvitaan ripeää ja tehokasta toimintaa erityisesti romanien 

koulutuksen parantamiseksi. Se on keskeistä heidän tulevaisuuden 

mahdollisuuksiensa hyödyntämiseksi, ja siten nuorille romaneille annetaan taidot, 

joita he tarvitsevat välttääkseen syrjinnän, syrjäytymisen ja köyhyyden noidankehän.”  

 

Raportti osoittaa, että tutkimuksiin osallistuneissa 11:ssä EU:n jäsenvaltiossa, joissa 

EU:n romanikansalaisten suuri enemmistö elää, romanien tilanne on työllisyyden, 

koulutuksen, asumisen ja terveyden aloilla keskimäärin huonompi kuin lähistöllä 

asuvalla valtaväestöllä. Romaneja syrjitään edelleen, eivätkä he tiedosta riittävästi 

EU:n lainsäädännöllä taattuja oikeuksiaan.  

 

Joitakin keskeisiä havaintoja: 

• ainoastaan 15 prosenttia tutkimuksiin osallistuneista nuorista romaniaikuisista on 

päättänyt keskiasteen yleissivistävän koulutuksen tai ammattikoulutuksen verrattuna 

yli 70 prosenttiin lähistöllä asuvasta valtaväestöstä; 

• keskimäärin alle 30 prosenttia tutkimuksiin osallistuneista romaneista on 

palkallisessa työssä; 

• noin 45 prosenttia tutkimuksiin osallistuneista romaneista asuu kotitalouksissa, joista 

puuttuu ainakin yksi seuraavista: sisäkeittiö, sisäkäymälä, suihku tai kylpyamme 

tai sähkö; 

• keskimäärin noin 40 prosenttia romaneista elää kotitalouksissa, joissa joku on 

mennyt nukkumaan nälkäisenä vähintään kerran viimeisen kuukauden 

aikana, koska heillä ei ole ollut varaa ostaa ruokaa. 
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"Neljän kansainvälisen järjestön [FRA, UNDP, Maailmanpankki ja Euroopan 
komissio] välille tutkimusprosessin aikana luotu kumppanuus antaa selkeän viestin: 
romaniväestön kohtaamat haasteet ovat niin vakavia, että ne edellyttävät yhtenäistä 
vastausta. Tämä julkaisu on esimerkki siitä, että tällainen yhteinen ja koordinoitu 
lähestymistapa on mahdollinen ja että se tuottaa tuloksia,” sanoo Andrey Ivanov, 
inhimillisestä kehityksestä ja romanien osallisuudesta vastaava UNDP:n johtava 
poliittinen neuvonantaja. 
 
Tutkimuksissa on selvitetty tilannetta paikan päällä. Päätöksentekijät saavat 
tuloksista aineistoa, jota tarvitaan tehokkaiden politiikkojen  laatimiseen, jotta 
tilanteeseen voidaan puuttua. Tutkimustuloksia on hyödynnetty Euroopan komission 
romaneja koskevassa tiedonannossa, joka myös esitetään Brysselissä 23. 
toukokuuta 2012. 
 
The report: The situation of Roma in 11 EU Member States – Survey results at a glance.  

Press release and media memo – EN and other EU languages. 

Also available in FR and DE .   

 
Huomautuksia toimitukselle: 
 

• FRA:n ja UNDP:n tutkimuksissa haastateltiin yhteensä 22 203 romania ja 
valtaväestöön kuuluvaa henkilöä, ja siinä saatiin tietoa 84 827:stä 
kotitalouden jäsenestä Bulgariassa, Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, 
Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Romaniassa, Slovakiassa, Tšekin 
tasavallassa ja Unkarissa. Haastattelut tehtiin henkilökohtaisesti romanien ja 
valtaväestöön kuuluvien vastaajien kotona. Kaikki haastateltavat asuivat 
lähellä toisiaan, joten infrastruktuuri ja työmarkkinaolosuhteet olivat samat. 

• Tässä raportissa esitetään ensimmäiset tutkimustulokset, jotka perustuvat 
analyysiin vain osasta tutkimusaineistoa. Lisää tuloksia julkaistaan 
myöhemmin useissa aihekohtaisissa raporteissa.. Päätöksentekijät saavat 
näistä ja tulevista tutkimuksista tarvittavaa aineistoa sellaisten tehokkaiden 
toimien suunnittelemiseen, joilla tuetaan Euroopan komission huhtikuussa 
2011 antamaa tiedonantoa EU:n puitekehyksestä vuoteen 2020 ulottuville 
romanien kansallisille integrointistrategioille. Komission tiedonannossa 
pyydettiin FRA:ta jatkamaan tilanteen seurantaa ja toimimaan yhdessä EU:n 
jäsenvaltioiden kanssa ja antamaan tukea panemalla täytäntöön tehokkaat 
seurantamekanismit, joilla voidaan mitata ajan myötä saavutettua edistystä 
vertailevalla tavalla.  

• Molemmissa tutkimuksissa käytettiin yhteistä peruskyselylomaketta.  

• FRA:n selvityksessä keskityttiin ihmisoikeuskysymyksiin, kuten syrjintään ja 
oikeuksien tiedostamiseen. FRA tekee tulevina vuosina vuoteen 2020 
mennessä kaksi muuta selvitystä pitkäaikaisten suuntausten havaitsemiseksi 
kaikissa maissa. 

• UNDP:n, Maailmanpankin ja Euroopan komission tutkimuksessa tarkasteltiin 
perusteellisemmin romanien sosioekonomista tilannetta tietyissä EU-maissa 
ja EU:n ulkopuolisissa Kaakkois-Euroopan maissa. Tutkimus antaa perustan 
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uusille romanien integrointistrategioille, ja sen avulla voidaan selvittää 
romanien osallisuutta koskevien prosessien dynamiikkaa verrattuna 
vuoteen 2004, jolloin UNDP toteutti vastaavan tutkimuksen. UNDP:n ja 
Maailmanpankin yhteistyössä tekemää tutkimusta rahoitettiin Euroopan 
komission aluepolitiikan pääosastosta sekä Maailmanpankin 
ihmisoikeusrahaston (Nordic Trust Fund) perusvaroista. 

• EU:n jäsenvaltiot ovat laatineet romanien kansalliset integrointistrategiat. 
Paikallisviranomaisten pitäisi ottaa sekä yhteisöjensä romanit että valtaväestö 
mukaan näiden suunnitelmien täytäntöönpanoon luottamuksen 
rakentamiseksi, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kehittämiseksi ja syrjinnän ja 
mustalaisvastaisuuden torjumiseksi. 

 
 

Lisätietoja: 
 
Perusoikeusvirasto: Blanca Tapia, tiedottaja 
media@fra.europa.eu 

Puh. +43 1 580 30 642 

 
UNDP: 
Zoran Stevanovic, alueellisesta viestinnästä vastaava neuvonantaja 
Zoran.stevanovic@undp.org 
P. +42 1 908 729 846 
 
 

 


