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VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämän kertomuksen on Euroopan unionin perusoikeusviraston antaman toimeksiannon 
pohjalta laatinut Euroopan romanien oikeuksien keskus (ERRC) yhteistyössä European Dialoguen (ED), 
Ihmisoikeusliiton, Fundación Secretariado Gitanon (FSG) ja Fédération nationale des associations solidairesin 
(FNASAT) kanssa. Perusoikeusvirasto on vastuussa kertomuksen toimittamisesta, päätelmistä ja mielipiteistä.  

Jos tästä käännöksestä herää kysymyksiä, kannattaa tutustua englanninkieliseen versioon, joka on asiakirjan 
alkuperäinen, virallinen versio. 
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Tämä raportti on osa romanien vapaata liikkuvuutta ja muuttoliikettä koskevaa 
yhteistä toimintaa, jonka Euroopan unionin perusoikeusvirasto, Euroopan 
neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja ETYJ aloittivat vuonna 2008.  
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”Katson, että sen lisäksi, että yhteisön 
kansalaisella, joka siirtyy – – työntekijänä tai 
itsenäisenä ammatinharjoittajana toiseen 
jäsenvaltioon, on oikeus jatkaa ammattinsa tai 
elinkeinonsa harjoittamista sekä asua ja tehdä 
siellä työtä samoin edellytyksin kuin isäntämaan 
kansalaisetkin, työntekijä voi perustellusti olettaa, 
että meni hän ansaitsemaan elantoaan mihin 
tahansa Euroopan yhteisössä, häntä kohdellaan 
perusarvoja ja erityisesti Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa vahvistettuja perusarvoja 
koskevan yhteisen säännöstön mukaisesti. Hän voi 
toisin sanoen todeta ’civis europeus sum’ [olen 
Euroopan kansalainen] ja vedota tähän asemaansa 
perusoikeuksiensa loukkaamista vastaan.” 
 
Julkisasiamies Jacobs asiassa Christos Konstantinidis vs. Altensteigin 
kaupunki 9. joulukuuta 1992 esittämässään ratkaisuehdotuksessa, Calwin 
Standesamt ja Landratsamt - Ordnungsamt - Ratkaisuehdotuksen 
diaarinumero: Amtsgericht Tübingen – Saksa - Asia C-168/91 
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Tutkimuksen tarkoitus ja tausta 

 

Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus liikkua ja oleskella missä tahansa 
Euroopan unionin alueella, mikäli he täyttävät tietyt ehdot. Tämä on tärkeä oikeus 
Euroopan yhdentymisen toteutumisen kannalta, ja se sisältyy myös Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaan (45 artikla).  

Euroopan unioni laati direktiivin 2004/38/EY, jossa säädetään ”unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella”. Jotta unionin kansalaiset voivat käyttää tätä oikeuttaan 
direktiivin mukaisesti, hallinnollisia muodollisuuksia sekä jäsenvaltioon pääsyn 
kieltämiseen tai EU:n kansalaisten oleskeluoikeuden päättämiseen johtavia syitä 
vähennettiin. 

Jäsenvaltioilla on velvollisuus panna EU:n direktiivit täytäntöön kansallisessa 
lainsäädännössään. Euroopan komissio totesi vapaan liikkuvuuden direktiiviä 
koskevassa kertomuksessaan vuodelta 2008, että ”[…] Yleisesti ottaen direktiivin 
2004/38/EY täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä on ollut pettymys. 
Yksikään jäsenvaltio ei ole pannut direktiiviä kokonaisuudessaan tehokkaasti ja 
asianmukaisesti täytäntöön kansallisessa lainsäädännössään. Mikään jäsenvaltio ei 
ole pannut ainuttakaan direktiivin artiklaa tehokkaasti ja asianmukaisesti täytäntöön 
kansallisessa lainsäädännössään.” 

 

Oikeus vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun on hyvin tärkeä, ja siksi Euroopan 
unionin perusoikeusvirasto piti RAXEN-verkostonsa (Euroopan rasismia ja 
muukalaisvihaa koskeva tietoverkko) kansallisilta tietokeskuksilta saamiaan tietoja 

Eurooppalaisista 42 prosenttia uskoo, että Euroopan unioni tarkoittaa 
ennen kaikkea ”vapautta matkustaa, opiskella ja työskennellä kaikkialla 
EU:ssa”, kun heiltä kysyttiin, mitä EU tarkoittaa.’ 

Eurobarometer 71 (2009) Julkinen mielipide Euroopan unionissa 

Euroopan unionin perusoikeuskirja 

V LUKU Kansalaisten oikeudet 

45 artikla 

Liikkumis- ja oleskeluvapaus 

1. Jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vapaasti liikkua ja oleskella 

jäsenvaltioiden alueella. 

2. Liikkumis- ja oleskeluvapaus voidaan Euroopan yhteisön 

perustamissopimuksen mukaisesti myöntää jäsenvaltion alueella 

laillisesti asuville kolmansien maiden kansalaisille. 
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muissa EU:n jäsenvaltioissa asuvien EU:n romanikansalaisten tilanteesta 
huolestuttavina. Italiassa Napolissa Ponticellin alueella romaneihin kohdistuneiden 
väkivaltaisten hyökkäysten jälkeen perusoikeusvirasto julkaisi tapahtumaraportin.1 

Perusoikeusvirasto2 aloitti vuonna 2008 laadulliseen kenttätutkimukseen perustuvan 
tutkimushankkeen, jossa tarkastellaan sitä, kuinka EU:n kansalaiset käyttävät tätä 
perusoikeuttaan. Tutkimus tehtiin vuonna 2009 Espanjassa, Italiassa, Ranskassa, 
Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, koska näissä maissa on ilmennyt 
monia vastakohtaisuuksiakin sisältäviä seikkoja, jotka kuvastavat EU:n 
romanikansalaisten kokemuksia ”vastaanottavissa maissa”.  

Monilla raportissa esitellyistä asioista on merkitystä myös muille kuin EU:n 
romanikansalaisille, koska nämä kokemukset kuvastavat vapaan liikkuvuuden ja 
oleskelun oikeuden käyttämisestä koituvia seurauksia monille kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa oleville EU:n kansalaisille. Tässä mielessä 
romanikansalaisten kokemukset toimivat eräänlaisen koetinkiven tavoin: kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa oleville EU:n kansalaisille koituvat seuraukset ovat 
tärkeä osoitus haasteista, joita kaikki kansalaiset saattavat kohdata. 

 

EUROSTATin vuoteen 2008 ulottuvien tilastojen perusteella noin 8 000 000 EU:n 
kansalaista on käyttänyt vapaan liikkuvuuden ja oleskelun oikeuttaan. EU:n 
kokonaisväkiluku on 499 794 855, joten edellä mainittu luku on noin 1,6 prosenttia 
kokonaisväestöstä. Käytettävissä ei kuitenkaan ole etnisen alkuperän mukaan 
luokiteltua virallista tietoa vapaan liikkuvuuden ja oleskelun oikeuttaan käyttävistä 
EU-kansalaisista.  

                                                           
 
 
1  Saatavana osoitteessa: 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/products/publications_reports/incident_report_en.htm 
(1.12.2009). 

2   Perusoikeusvirasto antoi tutkimustoimeksiannon Euroopan romanien oikeuksien keskukselle 
(ERRC), jonka kanssa yhteistyötä tekivät European Dialogue (ED), Euroopan romanien 
tiedotustoimisto (ERIO), Ihmisoikeusliitto, Fundación Secretariado Gitano (FSG) ja 
Fédération nationale des associations solidaires (FNASAT). 

”Vaikka romaneilla Euroopan unionissa ja sen naapurivaltioissa on samat 
oikeudet ja velvollisuudet kuin muullakin väestöllä, he ovat kuitenkin 
monella tapaa heikommassa asemassa oleva ryhmä, joka on erityisen altis 
yhteiskunnalliselle syrjäytymiselle, köyhyydelle ja syrjinnälle […].” 

Neuvoston päätelmät romaneiden osallistamisesta, 2914. GAC-kokous, Bryssel, 8. joulukuuta 2008 
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Miksi ja miten romanikansalaiset liikkuvat 
Euroopan unionissa? 

 

Tutkimuksesta ilmeni, että köyhyys ja rasismi ovat pääasiallisia syitä, joiden vuoksi 
romanit lähtevät kotimaistaan. Tutkimukseen osallistuneet romanit pitivät 
köyhyyttä pääasiallisena syynä. Köyhyyden kokemiseen kotimaassa vaikuttaa 
työttömyys. Muita maastamuuttoon vaikuttavia syitä ovat segregaatio eli 
valtaväestön ja vähemmistöjen eriytyminen sekä ulkopuolisuuden tunne. 
Romaneita tiettyihin maihin ”houkuttelevat” myös heidän näihin maihin 
kohdistamansa odotukset työpaikan löytämisestä ja paremmasta elintasosta. Saadut 
vastaukset kuitenkin osoittavat, että näihin pyrkimyksiin liittyy myös 
”ruusunpunaisten lasien” läpi tehtyjä oletuksia siitä, miten paljon parempaa elämä 
jossakin muussa maassa olisi. Tutkimuksen perusteella havaittiin, että romanit 
vaikuttavat lähtevän pääasiassa tietyiltä alueilta kotimaissaan.  

Ikärakenteesta tutkimus paljasti, että muuttajat ovat enimmäkseen nuoria aikuisia 
miehiä ja naisia. Joissain tapauksissa lapset lähtevät vanhempiensa mukaan ja 
toisissa tapauksissa heidät jätetään kotiin. Tietyt ryhmät saattavat joutua 
moninkertaisen syrjinnän kohteeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että romanien etnisestä 
alkuperästä johtuvan syrjäytymisen ja epätasa-arvon lisäksi esiintyy myös 
romaninaisten, -lasten ja -vanhusten sekä vammaisten ihmisten kokemaa syrjintää. 
Romaninaisten kokemukset voivat olla tyystin erilaisia kuin romanimiesten, mikä 
johtuu sukupuolten välisestä epätasa-arvosta niin romaniväestön keskuudessa kuin 
vastaanottavissa jäsenvaltioissakin. Tutkimuksesta kävi kuitenkin myös ilmi, että 
joskus vastaanottavan maan ”vapaampi” yhteiskunnallinen ilmapiiri saattaa 
vaikuttaa myönteisesti sukupuolikysymyksiin liittyviin seikkoihin. 

”Romaniassa saan syödäkseni yhden aterian päivässä, Suomessa kolme 
ateriaa päivässä. Siinä ero.” 
 

Romanimiehen haastattelu, Suomi, 9.5.2009 
 
”Meitä romaneja on, mutta emme ole kuitenkaan olemassa; tärkeissä 
asioissa meillä ei ole merkitystä [...]. Täällä minua on kohdeltu hyvin, en 
olisi koskaan uskonut, että minua kohdeltaisiin näin hyvin.” 
 

Romaninaisen haastattelu, Espanja, 2.3.2009 
 
”En ole koskaan kokenut minkäänlaista syrjintää. Syyt siihen, että tulimme 
tänne, olivat puhtaasti taloudelliset. Olemme EU:n kansalaisia, ja meillä 
on oikeus mennä minne tahansa EU:ssa ilman, että kansalliset tai 
kansainväliset viranomaiset valvovat meitä vain siksi, että olemme 
romaneja.” 
 

Romaninaisen haastattelu, Yhdistynyt kuningaskunta, 30.3.2009 
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Keskeiset tulokset 

Tutkimuksessa kuvataan laaja kirjo mitä erilaisimpia kokemuksia. On romaneita, 
joilla vapaan liikkuvuuden ja oleskelun oikeuden käyttäminen on sujunut oikein 
hyvin. He ovat löytäneet uusia mahdollisuuksia ja kotoutuneet erittäin hyvin uuteen 
yhteiskuntaan, mistä on koitunut etua sekä heille itselleen että vastaanottavalle 
maalle. On romaneita, jotka on otettu myönteisesti vastaan uudessa maassaan ja 
joita on kotoutettu aktiivisesti. On kuitenkin myös niitä, joiden kokemukset 
muuttamisesta eivät ole kovin myönteistä, eikä heillä ole kovin lupaavia näkymiä 
siitä, että asiat muuttuisivat paremmiksi.  

Tarkkoja lukuja ei ole käytettävissä, mutta vaikuttaa siltä, että toisiin jäsenvaltioihin 
muuttavien EU:n romanikansalaisten ja heidän kotimaidensa lukumäärä vaihtelee 
tuntuvasti. Myös romanien vastaanotto jäsenvaltioissa on ollut vaihtelevaa, ja 
tutkimuksessa tunnistettiin piirteitä ”moraalisen paniikin” diskurssista, johon 
yhdistetään mediassa etenkin ”mustalaisrikollisuuteen” liittyviä stereotypioita, 
tiettyjä mielipidevaikuttajia ja poliittisia johtajia useissa maissa. 

Tutkimus osoitti, että romanit kotoutuvat todennäköisesti verrattain hyvin sellaiseen 
jäsenvaltioon, jossa on jo kokemusta maahanmuuttajaryhmien ja vähemmistöjen – 
tietenkin myös romaneiden ja kiertolaiskansan – kotouttamisesta. Sen sijaan 
romanit kotoutuvat todennäköisesti huonommin sellaisiin yhteiskuntiin, jotka ovat 
tai ainakin katsovat olevansa etnisesti yhtenäisiä.  

Taloudellisen kriisin vaikutus ja romaneihin kohdistuvien väkivaltaisten 
hyökkäysten lisääntyminen joissakin romanien kotimaissa ja vastaanottavissa 
maissa on havaittavissa kauttaaltaan koko tutkimuksessa. Joidenkin vastaajien 
mukaan taloudellinen kriisi oli lisännyt kotimaasta lähtemiseen johtaneita 
yhteiskunnallisia ja taloudellisia syitä. Toiset vastaajat puolestaan totesivat, että 
kasvava työttömyys sekä muukalaisviha ja rasismi, joiden taustalla on ajatus siitä, 
että maahanmuuttajaväestö ”vie meidän työpaikkamme ja voimavaramme”, 
saattavat vaikuttaa kielteisesti heidän tilanteeseensa tietyissä vastaanottavissa 
maissa. 

Vastaajat nimesivät yhden kaikkia maita koskevan ongelman, joka estää heitä 
kotoutumasta vastaanottavan jäsenvaltion yhteiskuntaan: vaikeuden löytää työtä 
vastaanottavan maan virallisilta työmarkkinoilta. Joissakin tapauksissa tämä voi 
vaikuttaa romaneiden mahdollisuuksiin rekisteröidä oleskelu, koska 
työmarkkinoilta syrjäytymisen vuoksi he eivät täytä vapaan liikkuvuuden oikeuteen 
liittyvää perusvaatimusta: muuttajalla on oltava joko työpaikka tai riittävästi varoja 
toimeentulon turvaamiseksi.  

Oleskelun rekisteröiminen on ratkaisevan tärkeää etenkin yhteiskunnallisesti 
huonommassa asemassa oleville EU:n kansalaisille, kuten romaneille, koska sen 
ansiosta he pääsevät yhteiskunnallisten tukien ja työmarkkinatoimenpiteiden piiriin. 
Näitä ovat esimerkiksi työnhaun tukitoimet sekä ammatti- ja kielikoulutus.  
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Romanien tilanne vastaanottavissa maissa 

Kokemuksia rajavalvonnasta 

 

Tätä tutkimusta varten haastateltiin ns. Schengen-rajoja (tähän mennessä Irlannissa, 
Bulgariassa, Romaniassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa) ylittäneitä romaneita, 
jotka kuvasivat kokemuksiaan pääosin myönteisiksi. Joillakin oli kuitenkin 
kokemuksia ”etnisestä profiloinnista”, joka liittyi korruptoituneiden viranomaisten 
lahjontakäytäntöihin omasta maasta lähdettäessä ja sinne palattaessa. Vastaajat 
olivat tietoisia siitä, että heillä on yleinen liikkumisen oikeus, mutta he eivät 
tunteneet yhtä hyvin niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka koskevat EU:n 
kansalaisten oleskelua toisessa jäsenvaltiossa kolmen kuukauden oleskelun jälkeen. 

Perusoikeusviraston EU-MIDIS-tutkimukseen3 osallistui satunnaisesti seitsemästä 
jäsenvaltiosta valittuja romaneita, jotka olivat matkustelleet viimeisten 12 
kuukauden aikana oman maansa ulkopuolella. Tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää, pysäytettiinkö romanit rajalla kotimaahansa palatessaan ja pitivätkö 
romanit pysäyttämisen nimenomaisena syynä vähemmistötaustaansa. Vain 
muutamat tutkimukseen osallistuneista romaneista olivat matkustelleet oman 
maansa ulkopuolella (Bulgariassa kahdeksan prosenttia, Tšekissä viisi prosenttia, 
Kreikassa kuusi prosenttia, Unkarissa seitsemän prosenttia, Puolassa 11 prosenttia, 
Romaniassa 14 prosenttia ja Slovakiassa 12 prosenttia). Näistä 58 prosenttia 
Bulgariassa, 80 prosenttia Tšekissä, 48 prosenttia Kreikassa, 60 prosenttia 
Unkarissa, 24 prosenttia Puolassa, 80 prosenttia Romaniassa ja 61 prosenttia 
Slovakiassa ilmoitti tulleensa pysäytetyksi rajalla. Pysäytetyistä 25 prosenttia 
Bulgariassa, 48 prosenttia Tšekissä, 31 prosenttia Kreikassa, yhdeksän prosenttia 
Unkarissa, 44 prosenttia Puolassa, kuusi prosenttia Romaniassa ja 41 prosenttia 
Slovakiassa piti etnistä taustaansa pysäyttämisen syynä. Raportissa käsitellyistä 
viidestä vastaanottajamaasta neljä kuuluu Schengen-alueeseen (poikkeuksena 

                                                           
 
 
3  EU-MIDIS haastatteli romaneja seitsemässä EU:n jäsenvaltiossa (Bulgaria, Kreikka, Puola, 

Romania, Slovakia, Unkari, Tšekki). Tutkimuksen tulosten mukaan näiden maiden romanit 
kuuluvat pääasiassa kunkin maan virallisiin vähemmistöihin, eli he ovat kunkin maan 
syntyperäisiä kansalaisia (97–100 %). ”Maahanmuuttajien” osuus romaneiden keskuudessa 
on suurin Tšekin tasavallassa; siellä 12 prosenttia haastatelluista ilmoitti syntyneensä muualla 
(esimerkiksi muualla entisen Tšekkoslovakian alueella, eli Slovakiassa). Katso lisätietoja 
osoitteesta http://fra.europa.eu/fraWebsite/eu-midis/index_en.htm (1.12.2009). 

”Kun saavuimme lentokoneella elokuussa 2008 ja menimme [Yhdistyneen 
kuningaskunnan] raja- ja maahantulotarkastukseen, virkailija vain tarkasti 
passimme ja se oli siinä. Me olemme EU:n kansalaisia, joten heidän ei 
tarvinnut tehdä sen enempiä tarkastuksia”. 
 

Romaniperheen haastattelu, Yhdistynyt kuningaskunta, 12.4.2009 
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Yhdistynyt kuningaskunta), ja koska tämän alueen maa- tai merirajoilla ei ole 
rajatarkastuksia, tämänkaltaisten ongelmien kokemisen todennäköisyys pienenee 
tuntuvasti. 

Tutkimus paljasti, että elämänkokemuksissa vastaanottavissa maissa oli merkittäviä 
eroja niin työllistymismahdollisuuksien kuin asumis- ja terveydenhoitopalvelujen, 
koulutuksen ja sosiaaliturvan piiriin pääsemisen osalta. Työpaikan saanti vaikuttaa 
merkittävästi kaikkiin muihin yhteiskunnallisen elämän alueisiin: jos romanit saavat 
varman työpaikan virallisilta työmarkkinoilta, he voivat todennäköisemmin myös 
rekisteröidä oleskelunsa, jolloin he pääsevät paremmin yhteiskunnan palvelujen 
piiriin. Tämä koskee etenkin asumista. Jos tämä taas ei onnistu, romanit törmäävät 
monenlaisiin esteisiin: jos oleskelua ei voi rekisteröidä, yhteiskunnallisten tuki- ja 
kotoutumispalveluiden piiriin pääseminen on vaikeampaa. Tässä tapauksessa EU:n 
romanikansalaiset eivät täytä vapaan liikkuvuuden ja oleskelun oikeuden 
käyttämisen edellyttämiä vaatimuksia.  

 Oleskelun rekisteröiminen 

 

Jos oleskelun rekisteröinti vastaanottavassa maassa ei onnistu, seurauksena on 
”ketjureaktio”, joka estää keskeisten kansalaisoikeuksien sekä poliittisten, 
taloudellisten ja yhteiskunnallisten oikeuksien käyttämisen. Tällaisia oikeuksia ovat 
esimerkiksi oikeus äänestää paikallisissa vaaleissa ja Euroopan parlamentin 
jäsenten vaaleissa, oikeus käyttää jäsenvaltioiden terveydenhoitopalveluita ja oikeus 
käyttää sosiaalisen asumisen palveluita. 

Vaikeuksia oleskelun rekisteröimisessä kokevat etenkin ne, jotka eivät onnistu 
saamaan varmaa työpaikkaa virallisilta työmarkkinoilta, koska eräs vapaan 
liikkuvuuden direktiivin ehdoista on, että kolmen kuukauden oleskelun jälkeisen 
oleskeluoikeuden turvaamiseksi henkilöiden on oltava ”työntekijöitä tai itsenäisiä 
ammatinharjoittajia” tai heillä on muutoin oltava ’riittävät varat’ sekä kattava 
sairausvakuutusturva sen varmistamiseksi, että henkilöt ja heidän perheenjäsenensä 
eivät joudu turvautumaan vastaanottavan jäsenvaltion sosiaalipalveluihin.”  

Vapaan liikkuvuuden direktiivin mukaan jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
suotuisampiakin määräyksiä. Esimerkiksi Espanja pani vapaan liikkuvuuden 
direktiivin täytäntöön kuninkaallisen päätöksen 240/2007 mukaisesti siten, että 
kaikki viittaukset ”riittäviin varoihin” poistettiin ja unionin kansalaisille annettiin 
oleskeluoikeus ilman minkäänlaisia ehtoja. Tämänkaltainen toimintatapa edistää 
EU:n kansalaisten (niin romanien kuin muidenkin) yhteiskuntaan osallistamista 
merkittävästi. 

”Jos Romanian romaneilla ei ole asiakirjaa [rekisteröintitodistusta], he 
eivät voi maksaa vedestä, he eivät voi tehdä sähköntoimitussopimusta 
eivätkä käyttää työllistymispalveluja […]. Tällä tavoin näitä ihmisiä ei ole 
olemassa.” 
 

Napolin maakunnan viranomaisen haastattelu, Italia, 5.3.2009 
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Romaneilla on nähtävästi muitakin vaikeuksia vapaan liikkuvuuden ja oleskelun 
oikeuden käyttämistä koskevien ehtojen täyttämisessä. Tämän vuoksi oleskelu ja 
uuteen yhteiskuntaan kotoutuminen on monille EU:n romanikansalaisille vaikeaa. 
Euroopan komission kertomuksessa vapaan liikkuvuuden direktiivin soveltamisesta 
todetaan, että 12 jäsenvaltiota (esimerkiksi Italia ja Suomi) oli noudattanut 
”riittävien varojen” vaatimusta virheellisesti tai sekavasti. Pääasiallinen ongelma on 
se, mikä on ”riittäviksi varoiksi” katsottava vähimmäissumma, ja päätöksiä tehdään 
usein muiden kuin henkilökohtaisten olosuhteiden perusteella. 

”Romanirikollisuus” ja työskentely epävirallisilla 
työmarkkinoilla 

 

Vaikka tutkimukseen osallistuneet romanit eivät tuoneet esiin sen paremmin 
rikoksien uhriksi joutumiseen kuin laittomaan toimintaan osallistumiseen viittaavia 
seikkoja, tiedotusvälineissä ”romanirikollisuuteen” viitataan kuitenkin usein, 
yleensä laittoman kaupan tai pienrikollisuuden yhteydessä. Koska etnisen alkuperän 
mukaan luokiteltua rikosoikeudellista tietoa on vähän, tällaiset maininnat herättävät 
tärkeitä kysymyksiä tiedotusvälineissä esiintyvien tietojen paikkansapitävyydestä ja 
niiden vaikutuksesta romaneihin kohdistuviin stereotypioihin ja ennakkoluuloihin. 
Koska romanit ovat myös erityisen alttiita joutumaan rikosten uhreiksi etenkin 
ihmiskaupan osalta, tarvitaan lisää vankkaan ja luotettavaan tietoon perustuvaa 
tutkimusta. 

Tutkimus osoitti, että taloudellinen toiminta epävirallisilla työmarkkinoilla ja 
muunlainen toiminta, esimerkiksi kerjääminen, on romaneiden keskuudessa yleistä, 
koska heillä on vaikeuksia päästä virallisille työmarkkinoille. Näyttöä kerjäämiseen 
osallistumisesta ja epävirallisesta taloudellisesta toiminnasta on paljon, ja se 
herättääkin monia olennaisia kysymyksiä. Ensinnäkin missä määrin romanit todella 
haluavat olla mukana tämänkaltaisessa toiminnassa? Entä miten viranomaisten 
tulisi reagoida etenkin, jos nämä toimet vaikuttavat olevan ainoita varsinaisia 
toimeentulon keinoja? 

Tutkimukseen osallistuneet vastaajat olivat sitä mieltä, että monet kerjäämiseen 
osallistuvat kävisivät mieluummin säännöllisesti töissä, koska kerjäämistä pidetään 
useimmissa vastaanottavissa maissa ”poikkeavana” käyttäytymisenä. Joskus ja 
joissakin muodoissaan se on myös laitonta. Tutkimuksen romanien oleskelua 
koskevissa julkisissa ja virallisissa vastauksissa romanien tämänkaltaista toimintaa 
kuvattiin usein kielteisesti. Vähemmän huomiota kiinnitettiin virallisten 
työllistymismahdollisuuksien piiriin pääsemisen tiellä oleviin esteisiin sekä 
koulutuksen ja ammattitaidon vähäisyyteen, joka johtuu pitkään jatkuneesta 
syrjinnästä tai kielitaidon puutteesta.  

”En pidä kerjäämisestä. En kerjännyt Romaniassa, mutta täällä 
[Suomessa] se oli pakko opetella, koska en löytänyt muuta työtä. Täällä ei 
ole töitä romaninaisille. Mitä muuta voin tehdä?” 
 

Romaninaisen haastattelu, Suomi, 6.5.2009 
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Politiikat ja toimenpiteet  

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Euroopan komission tiedottamistoimista 
huolimatta on yleensä ottaen vain vähän näyttöä aloitteista, joiden tavoitteena on 
tiedottaa kansalaisille heidän oikeudestaan vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan 
unionin alueella ja edistää EU:n kansalaisten kotoutumista. Poliittisten 
toimenpiteiden puute on tietysti huolestuttavaa romanien kannalta, koska heitä 
pidetään yleisesti yhtenä haavoittuvimmista ryhmistä Euroopan unionissa. 

Myönteisempää on kuitenkin se, että jäsenvaltioiden etnisten vähemmistöjen 
yleiseen yhdenvertaisuuteen ja erityisesti romaneiden yhdenvertaisuuteen tähtäävä 
politiikka voi tarjota rakenteellisen perustan EU:n romanikansalaisten parissa 
tehtävälle työlle. Tämä voi olla myönteistä tai kielteistä kulloisenkin asiayhteyden 
mukaan. Esimerkiksi Espanjassa käytössä oleva malli, jossa EU:n 
romanikansalaisten tukitoimet on yhdistetty edistykselliseen ja hyvin 
kehittyneeseen syntyperäisiä romaneja koskevaan politiikkaan, on varsin 
käyttökelpoinen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa muista jäsenvaltioista kotoisin 
olevien romaneiden kokemuksia suhteutetaan etnisiä vähemmistöryhmiä ja 
maahanmuuttajia koskevien yleisten politiikkojen ja erityisesti ”mustalaisia ja 
kiertolaiskansaa” koskevien politiikkojen perusteella. Italiassa noudatettava 
politiikka taas pyrkii niputtamaan kaikki romanit ja sintit – Italian, EU:n ja 
kolmansien maiden kansalaiset – yhdeksi ryhmäksi. Tämä tapa saattaa loukata 
perusoikeuksia.  

Hyvät käytännöt 

Tutkimuksessa määritettiin hyviä käytäntöjä etenkin paikallisella tasolla ja 
tilanteissa, joissa paikallisten viranomaisten havaittiin paneutuneen romaneita ja 
kiertolaiskansaa koskeviin ongelmiin rakentavasti ja/tai osallistuneen muista EU:n 
jäsenvaltioista kotoisin olevien romaneiden ongelmien käsittelyyn. Tämänkaltainen 
hyvä käytäntö toimii erityisen hyvin, mikäli siinä huomioidaan sekä romanien että 
myös ”isäntäyhteisöjen” näkemykset ja kokemukset ja mikäli näin toimittaessa 
noudatetaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa tiiviisti toisiinsa liittyviä 
asioita, kuten työllistymistä, asumista, koulutusta jne. käsitellään samanaikaisesti. 

Kansalaisyhteiskunnan toiminta on ollut tuloksellisinta silloin, kun julkishallinnon 
viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välillä on vahva rakentava suhde. Mitä 
aktiivisempi kumppanuus, sitä yhtenäisemmin eri alojen ja toimijoiden välinen 
työskentely sujuu: mitä tiiviimmin lakisääteinen, vapaaehtoinen ja yhteisöllinen 
sekä ylikansallinen, kansallinen, alueellinen ja paikallinen hallinto työskentelee 
yhdessä, sitä todennäköisemmin toimintaohjelman tuloksena on myönteistä, 
kokonaisvaltaista ja kattavaa palvelua EU:n romanikansalaisille. Myös alakohtaiset 
ja monialaiset synergiat ovat hyvin tärkeitä, koska mitkään interventiot eivät toimi 
muusta yhteiskunnasta erillään.  

Tutkimuksessa todetaan myös, että pienet paikalliset aloitteet voivat olla yhtä 
tärkeitä kuin laaja-alaiset aloitteetkin. Pienemmät aloitteet toimivat ennemminkin 
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vapaan liikkuvuuden oikeuttaan käyttävien todellisten perheiden tasolla paremmin 
kuin abstraktimmat, yleisesti ”romaneihin” liitetyt toimintamallit riippumatta siitä, 
miten kielteisesti tai myönteisesti niitä painotetaan. Mikrotasolla paikalliset 
kansalaiset ja viranomaiset oppivat tuntemaan yksittäisiä romaniperheitä ihmisinä ja 
tulemaan toimeen heidän kanssaan, mikä on omiaan lisäämään empatiaa ja 
myötämielisyyttä. 
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Päätelmät 

Monet tässä raportissa käsitellyistä asioista eivät koske pelkästään romaneita. 
Romanien tilanne toimii kuitenkin eräänlaisen koetinkiven tavoin: kaikkein 
haavoittuvimmille EU:n kansalaisille koituvat seuraukset ovat tärkeä osoitus 
haasteista, joita kaikki kansalaiset saattavat kohdata. 

Romanit käyttävät vapaan liikkuvuuden ja oleskelun oikeuksiaan tilanteissa, joissa 
vaikuttavat sekä kotimaasta lähtemiseen kannustavat työntövoimat että kohdemaan 
vetovoimat. Näyttää vahvasti siltä, että tämä muuttoliike jatkuu. Romanien 
kotimaissa muuttamiseen kannustavia työntövoimia ovat köyhyys ja rasismi. 
Työttömyys vaikuttaa voimakkaasti köyhyyden kokemukseen romanien 
lähtömaissa. Työntövoimiin kuuluvat myös pyrkimykset parempaan elintasoon – 
etenkin näkymät työpaikan löytämisestä sekä virallisilla että epävirallisilla 
työmarkkinoilla.  

Tutkimuksessa havaittiin erittäin kielteistä romaneihin liittyvää dynamiikkaa. 
Ensinnäkin EU:n romanikansalaisten saapumiseen suhtaudutaan usein kielteisesti. 
Toiseksi on myös havaittu erityisiä romanivastaisia poliittisia toimenpiteitä. 
Kolmanneksi nykyiset politiikat ja käytännöt voivat vaikuttaa kielteisesti vapaan 
liikkuvuuden oikeuttaan käyttäviin romaneihin, vaikka se ei olisikaan 
tarkoituksellista.  

Toiseen jäsenvaltioon muuttaneiden romaneiden kokemukset asumisesta, 
terveydenhoidosta, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta vaihtelivat suuresti 
vastaanottavien maiden mukaan. Koko tutkimuksessa romaneiden kokemuksia 
voidaan kuvata kotoutumisen ja syrjäytymisen jatkumona; kokemukset vaihtelivat 
siis yksinomaan myönteisistä syvään kurjistumiseen. Myönteisiä kokemuksia 
merkityksellisestä, laaja-alaisesta kotoutumisesta ja sosiaalisesta liikkuvuudesta 
vastaanottavissa jäsenvaltioissa voidaan pitää parhaina käytäntöinä. Monet EU:n 
romanikansalaiset syrjäytyvät kuitenkin niin kotimaansa kuin vastaanottavan 
jäsenvaltion yhteiskunnasta. Tämän vuoksi virallisen työllistymisen tielle kasautuu 
ylitsepääsemättömiä esteitä, minkä takia henkilöllä ei myöskään voi olla ”riittäviä 
varoja” toimeentulonsa turvaamiseen. Tämä puolestaan vaikuttaa ketjureaktion 
tavoin mahdollisuuteen rekisteröidä oleskelu, mistä taas seuraa, että henkilö jää 
kansalaisoikeuksien sekä poliittisten, taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien 
ulkopuolelle. Tämä kaikki herättää olennaisia kysymyksiä syrjäytymisen torjuntaan 
tähtäävien politiikkojen tehokkuudesta. 

Yhteiskunnallisen tuen ulkopuolelle jääminen vaikuttaa suhteettoman paljon 
naisiin, lapsiin, vanhuksiin ja vammaisiin. Nykyisissä poliittisissa toimenpiteissä ei 
juuri käsitellä sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden tai moninkertaisen syrjimisen 
ongelmia. Koska toimenpiteitä muista jäsenvaltioista kotoisin olevien romanien 
tilanteen osalta on kehitteillä, yleisiä tukistrategioita ja voimavarojen mitoittamista 
on tarkasteltava myös sukupuolen, iän, vammaisuuden ja muiden seikkojen 
kannalta.  
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Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden on siksi kehitettävä kohdennettuja 
politiikkoja. Niiden tulee perustua yhtenäistettyihin oikeuksiin ja 
yhdenvertaisuuteen pohjautuviin normeihin, jotka edistävät yhteiskunnan sisäistä 
eheyttä ja ”Civis Europaeus sum” -lupauksen pitämistä. 

Suositukset 

Perusoikeusvirasto laatii näyttöön perustuvia suosituksia, joiden tarkoituksena on 
tukea Euroopan unionin toimielimiä ja jäsenvaltioita, kun ne toteuttavat 
toimivaltaansa kuuluvia toimenpiteitä tai luonnostelevat toimintamalleja sen 
varmistamiseksi, että perusoikeuksia kunnioitetaan täydessä laajuudessaan. 
Perusoikeusviraston laatimat jäljempänä esitetyt suositukset perustuvat viraston 
teettämään laajaan tutkimukseen, jossa tarkasteltiin toisiin EU:n jäsenvaltioihin 
muuttavien EU:n romanikansalaisten kohtaamia vaikeuksia. 

Kuten Euroopan parlamentti totesi huhtikuussa 2009, ”EU ja jäsenvaltiot ovat 
yhdessä vastuussa siitä, että romanien osallisuutta yhteiskunnassa unionin 
kansalaisina edistetään, jotta romanit voivat hyödyntää täysimääräisesti kaikkia 
EU:n aloitteita” (Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 
Euroopan unionin kansalaisuutta koskevista ongelmista ja näkymistä). 

Vaikka perusoikeusviraston suosituksissa keskitytään erityisesti Euroopan unioniin, 
jäsenvaltioihin ja paikallisiin viranomaisiin, yhtenäinen yhteistyöhön ja 
kumppanuuteen perustuva koordinoitu lähestymistapa kaikilla hallinnon tasoilla on 
tärkeää, jotta politiikkoja ja toimenpiteitä voidaan suunnitella ja toteuttaa 
tehokkaasti. Monet suosituksista eivät koske pelkästään romaneja. 

Euroopan unionin toimielimet 

Euroopan komission olisi – EU:n romanifoorumia hyödyntäen – kehitettävä 
romanien osallistamista koskeva puitestrategia, jossa määrätään romaneita 
koskevien yhteiskuntaan osallistamisen periaatteiden yhteisistä 
vähimmäisvaatimuksista ja osoittimista koko Euroopan unionin laajuudelta. 

Euroopan komission olisi harkittava tiettyjen Euroopan unionin rakennerahaston 
varojen jakamista myös muista EU:n jäsenvaltioista kotoisin olevien romanien 
tehokkaiden osallistamispolitiikkojen kehittämiseen ja toteuttamiseen. 

Jäsenvaltiot 

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kaikissa toimissa, jotka vaikuttavat 
romanialkuperää oleviin EU:n kansalaisiin suoraan tai välillisesti, noudatetaan 
EU:n perusoikeuskirjassa vahvistettuja periaatteita ja rotujen välistä tasa-arvoa 
koskevaa direktiiviä, jossa nimenomaisesti kielletään suora ja välillinen syrjintä.  
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Jäsenvaltioiden olisi varmistettava vapaan liikkuvuuden direktiivin asianmukainen 
täytäntöönpano (kuten Euroopan komission äskettäisessä kertomuksessa todetaan) 
komission 2. heinäkuuta 2009 hyväksymien periaatteiden mukaisesti.  

Jäsenvaltioiden olisi helpotettava vapaata liikkumista ja oleskelua koskevan 
perusoikeuden käyttämistä kehittämällä ennakoivia, osallistamiseen tähtääviä 
kansallisia politiikkoja. Tässä olisi käytettävä kuulemismenettelyä, jossa otetaan 
huomioon paikallisten viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja EU:n kansalaisten 
kokemukset ja huolenaiheet. 

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä säännöllisesti tutkimuksia, joiden tarkoituksena on 
kerätä kansalaisuuden, sukupuolen, iän ja etnisen alkuperän mukaan luokiteltua 
tietoa, jotta vapaan liikkuvuuden oikeuttaan käyttävien EU:n kansalaisten 
osallistamisen tasoa vastaanottavissa yhteiskunnissa voidaan seurata. 

Jäsenvaltioiden olisi poistettava EU:n kansalaisten kokemat oleskelun 
rekisteröintiin liittyvät käytännön esteet varmistamalla paikallistason 
rekisteröintiprosessien ja -vaatimusten yhdenmukaisuus. 

Jäsenvaltioiden olisi turvattava kaikille niiden alueella oleskeleville lapsille täysi ja 
yhdenvertainen pääsy oppivelvollisuuden mukaiseen koulutukseen hallinnollisesta 
asemasta riippumatta. Kaikki oleskeluun liittyvät vaatimukset olisi poistettava 
kouluun ilmoittautumisen prosesseista. 

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että EU:n kansalaisia ei määrätä 
karkoitettavaksi, jos oleskelun rekisteröintiä koskevat vaatimukset eivät täyty. 

Jäsenvaltioiden olisi noudatettava täysimääräisesti lakisääteistä velvoitettaan ja 
”tiedotettava unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista ja 
velvollisuuksista tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvista asioista erityisesti 
järjestämällä tiedotuskampanjoita valtakunnallisia ja paikallisia tiedotus- ja muita 
viestintävälineitä käyttäen” (34 artikla, vapaan liikkuvuuden direktiivi). 

Jäsenvaltioiden olisi julkaistava ja levitettävä laajasti kansalaisjärjestöjen kanssa 
yhteistyössä laadittua aineistoa, joka koskee jäsenvaltion alueella oleskelevien EU:n 
kansalaisten oikeuksia ja tarkoituksenmukaisia vaatimuksia ja menettelyjä näiden 
oikeuksien käyttämiseen. Aineistossa olisi käytettävä yksinkertaista kieltä ja se on 
käännettävä tarpeen mukaan muiden EU:n jäsenvaltioiden virallisille kielille, myös 
vähemmistökielille, kuten romanikielelle. Aineistossa olisi käsiteltävä myös 
lähtömaita koskevia asioita.  

Jäsenvaltioiden olisi kehitettävä ja/tai parannettava romanien osallistamista 
koskevia politiikkoja ja toimenpiteitä, joissa painotetaan etenkin muista EU-maista 
tulevien EU:n romanikansalaisten tarpeita. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi: 

 osallistuttava sitoutuneesti ja tehokkaasti EU:n romanifoorumin toimintaan; 

 tuettava ja edistettävä yhteisen romanien osallistamista koskevan 
puitestrategian kehittämistä EU:ssa; 

 hyödynnettävä monipuolisemmin rakennerahastoa ja etenkin Euroopan 
sosiaalirahastoa muista jäsenvaltioista tulevien romanien osallistamisen 
tukemiseksi ja heihin kohdistuvan syrjinnän torjumiseksi. 
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Paikalliset viranomaiset 

Paikallisten viranomaisten olisi tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden hallitusten 
kanssa tutkittava kaikki toimenpiteet ja politiikat ja poistettava sellaiset, jotka eivät 
ole vapaan liikkuvuuden direktiivin mukaisia. 

Paikallisten viranomaisten olisi tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden hallitusten 
kanssa kannustettava ja autettava EU:n kansalaisia hankkiutumaan eroon 
epävirallisesta työstä ja löytämään työtä virallisilta työmarkkinoilta tai 
työllistämään itse itsensä esimerkiksi yrittäjinä. 

Paikallisten viranomaisten olisi laadittava tietoa oleskelun rekisteröimisen 
paikallisista menettelytavoista ja vaatimuksista ja levitettävä sitä julkisesti. Näiden 
tietojen olisi oltava saatavilla tarvittaessa myös muiden EU:n jäsenvaltioiden 
virallisilla kielillä sekä myös vähemmistökielillä, kuten romanikielellä. 

Paikallisten viranomaisten olisi tiedotettava laajalti oleskelun rekisteröimiseen 
liittyvistä eduista ja käynnistettävä rekisteröimistä edistäviä kampanjoita. 
Kansalaisjärjestöt olisi otettava mukaan tähän työhön tärkeinä 
yhteistyökumppaneina. 

Paikallisten viranomaisten olisi sallittava EU:n kansalaisille, myös romaneille, 
ammatti-, kieli- ja muuhun koulutukseen osallistuminen ja kannustettava heitä 
siihen voimakkaasti työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Lisäksi 
viranomaisten olisi varmistettava, että rekisteröidyt EU:n kansalaiset voivat käyttää 
sosiaalisen asumisen palveluita yhdenvertaisesti. 

Paikallisten viranomaisten olisi kehitettävä ja toteutettava sellaisia toimia, joiden 
avulla voidaan tukea EU:n romanikansalaisten pääsyä paikallisille työmarkkinoille. 
Kehittäessään ja toteuttaessaan tällaisia interventioita viranomaisten olisi tehtävä 
tiivistä yhteistyötä edunsaajien, paikallisten työvoimatoimistojen, 
kansalaisjärjestöjen ja työnantajien kanssa. 
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