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Neljä keinoa romanien onnistuneeseen osallistamiseen 

Euroopan unionin perusoikeusviraston viimeisimmässä raportissa todetaan, että 

paikallistason osallistamiseen ei ole olemassa yhtä tiettyä tapaa, mutta sen 

onnistumismahdollisuuksia voidaan vahvistaa neljällä keskeisellä tekijällä.  

”Romaneihin kohdistuu jatkuvaa syrjintää, he ovat vaarassa syrjäytyä ja yhteiskunta 

karttaa heitä”, toteaa perusoikeusviraston johtaja Michael O’Flaherty. ”Tällaisen syrjinnän 

aiheuttaman jatkuvan köyhyyden katkaisemiseksi romanit on otettava täysipainoisesti 

mukaan ja osallistettava kaikkiin heihin kohdistettaviin integrointitoimiin.” 

Romanien kanssa tehtävää työtä koskevassa raportissa Working with Roma: Participation 

and empowerment of local communities hyödynnetään kokemusta, jota on saatu 

romanien osallistumisesta paikallisiin integrointitoimiin 21 paikassa 11 jäsenvaltiossa. 

Toimet koskivat kunnan tukemaa asumista, koulutusta ja työllisyyttä.  

Toimia tarkasteltaessa niistä voidaan erottaa neljä keskeistä onnistumiseen vaikuttanutta 

tekijää:  

1. Osallistuminen: Romanit tulisi osallistaa hankkeisiin ja toimintalinjauksiin 

mielekkäällä tavalla alusta loppuun. Tähän kuuluu erityisistä tavoitteista ja tuloksista 

sopiminen ja sellaisten asioiden käsittely, jotka vastaavat ihmisten tarpeita, kuten 

asianmukaiset asunnot, koulutus ja työpaikat. Heidät tulisi ottaa aidosti mukaan 

päätöksentekoon, ja heidän kanssaan tulisi yhdessä saada aikaan muutos, jonka he 

haluavat saavuttaa.  

2. Luottamus: Koska romaniyhteisöt ja paikallisviranomaiset ovat usein turhautuneita 

toistuviin ponnisteluihin, joista on tuloksena vain vähän edistystä, on luottamuksen 

rakentaminen erityisen tärkeää. Kun suunnitellaan uusia toimia, niiden onnistumista 

edistää se, että keskitytään aikaisempiin onnistuneisiin hankkeisiin sekä sellaisiin 

luotettuihin paikallisviranomaisiin, yhteisön jäseniin ja verkostoihin, jotka ovat 
halukkaita auttamaan.  

3. Viestintä: Selkeä, ymmärrettävä ja kohdennettu viestintä tavoitteista, siitä, mitä 

osallistuminen itse asiassa tarkoittaa, hankkeen budjetista ja siitä, onko 

osallistuminen vapaaehtoista vai maksetaanko siitä, voi luoda todellista ymmärrystä 

osallistamispyrkimyksistä ja sitoutumista niihin. Se myös auttaa odotusten 

hallinnassa. Lisäksi kun ihmisiä autetaan ajan kanssa osallistumaan ja ilmaisemaan 
mielipiteensä asianmukaisesti, tuloksena voi olla kestävämpää sitoutumista. 

4. Yhteisösuhteet: Kun hankkeita suunnitellaan, on tärkeää tuntea paikallisyhteisöjen 

erilaiset sisäiset suhteet. Näin varmistetaan, että ihmiset, jotka voivat toimia 

hankkeen puolesta, ovat siinä mukana täysipainoisesti. Se auttaa myös 

käsittelemään sellaisia sekä romaneille että muulle väestölle tärkeitä asioita kuin 

asuminen ja työllisyys. Lisäksi onnistumismahdollisuuksia voidaan parantaa sillä, että 

kaikille osapuolille annetaan mahdollisuus osallistua toista kunnioittavaan 

vuoropuheluun paikallisviranomaisten kanssa. 

Raportti tarjoaa myös kokemusperäistä tietoa tulevia hankkeita ja toimintalinjauksia 

varten. Tähän kuuluu riittävän ajan varaaminen, jotta mainituilla neljällä keskeisellä 

tekijällä olisi vaikutusta, ja paikallisten integrointipyrkimysten sisällyttäminen laajempiin 

yhteiskunnallisiin osallistamishankkeisiin kestävyyden varmistamiseksi. Raportissa myös 

korostetaan joustavuuden ja paikallisiin erityistarpeisiin mukautumisen merkitystä 

hankkeita suunniteltaessa ja johdettaessa. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/empowering-roma
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/empowering-roma
https://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme
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Raportti on seurausta FRA:n tekemästä tutkimustyöstä, joka koski romanien 

osallistamisen hyväksi tehtävän työn onnistumisen esteitä ja sitä edistäviä tekijöitä. 

Tutkimustyötä tarvittiin, jotta voitiin kehittää sellaisten toimenpiteiden toteuttamista, 

jotka liittyvät romanien osallistamisen kansallisiin ja EU:n tason toimintalinjoihin, ja 

valvoa niitä. 

Lisätietojen saamiseksi katso videot näiltä sivustoilta tai ota yhteyttä: 

media@fra.europa.eu tai puh. +43 1580 30642 

http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme
http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme
http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme/videos
mailto:media@fra.europa.eu

