
DT\833431FI.doc PE450.602v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

5.10.2010

TYÖASIAKIRJA 2
romaniväestön osallistamista koskevaa EU:n strategiaa käsittelevästä 
mietinnöstä 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Lívia Járóka



PE450.602v01-00 2/6 DT\833431FI.doc

FI



DT\833431FI.doc 3/6 PE450.602v01-00

FI

1.1. Oikeudelliset seuraukset

1.1.1. Ei tingitä syrjinnänvastaisesta lainsäädännöstä vaan täydennetään sitä

Syrjinnän vastustamiseksi on paljon työtä tehtävänä, mistä ovat osoituksena 
romanivastaisuuden laaja levinneisyys ja voimassa olevan lainsäädännön puutteellinen 
soveltaminen ja täytäntöönpano. Ongelmana on joko se, että tietyt alueet, kuten 
moniperusteinen syrjintä, jäävät kokonaan lainsäädännön ulkopuolelle, tai laeissa ilmenee 
niitä sovellettaessa puutteita. Lakien puutteellisesta toteutumisesta on hyvänä esimerkkinä se, 
että syrjinnänvastaisesta lainsäädännöstä ei ole tarpeeksi tietoa, mikä puolestaan johtaa siihen, 
että kanteluita tehdään hämmästyttävän vähän.

Esittelijä on kuitenkin sitä mieltä, että vaikka Euroopan unionin direktiiveissä 2000/431 ja 
2000/782 määritelty etnisyyteen perustuva syrjintä olisi jo voitu hävittää, suurin osa 
romaneista olisi silti edelleen sosiaalisesti ja taloudellisesti syrjäytyneitä, kun otetaan 
huomioon, että on hyvin paljon erilaisia syrjäytymistä aiheuttavia toisiinsa liittyviä tekijöitä 
(kuten vakavat maantieteelliset haitat, alhainen koulutustaso, uudenlaisen työvoiman tarve tai 
keskusjohtoisten vähän koulutettua tai kouluttamatonta työvoimaa tarvitsevien 
suunnitelmatalouksien katoaminen)3. Lisäksi on lukuisia sosiaalisen ja taloudellisen 
integroimisen esteitä, jotka ovat usein fyysisiä (kuten saatavilla olevien työpaikkojen etäisyys, 
liikenteen ja infrastruktuurin puuttuminen tai kehnous sekä vähäosaisten asuinalueiden 
koulutusjärjestelmien puutteet). Vaikka syrjinnän vastaiset toimet ja rasismin torjunta ovatkin 
välttämättömiä, ne eivät näin ollen yksinään riitä korjaamaan sitä tosiseikkaa, että 
romanivähemmistö on historiallisesti ja taloudellisesti jäljessä valtaväestöstä4. Esittelijä on 
vakuuttunut siitä, että on välttämätöntä täydentää olemassa olevaa tasa-arvolainsäädäntöä ja 
vastata romanien ja vastaavassa tilanteessa olevien muiden vähemmistöjen erityistarpeisiin 
Euroopan unionissa luomalla yhtä vahva oikeusperusta, joka velvoittaa selkeästi kaikkia 
asianosaisia.

1.1.2. Sosioekonominen integroituminen kuuluu perusoikeuksiin

Esittelijä on sitä mieltä, että romaneiden sosioekonomiseen integroitumiseen tähtäävän 
strategian on kuitenkin tarkoitus täydentää syrjinnänvastaisten lakien saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja soveltamista, eikä heikentää sitä. Kun lisäksi otetaan huomioon, 
kuinka yleistä romaniväestön sosiaalinen ja taloudellinen syrjäytyminen on, 
kokonaisvaltainen integrointi on perusoikeuksiin liittyvä kysymys. Huomattava osa 
eurooppalaisista romaneista elää niin ala-arvoisissa oloissa – lähes täysin talouden
ulkopuolella, minkä takia heillä ei ole ihmisen perusoikeuksia – että yhteiskuntaan 

                                               
1 Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
29 päivänä kesäkuuta 2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/43/EY 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:fi:HTML
2 Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27 päivänä marraskuuta 2000 
annettu direktiivi 2000/78/EY 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:fi:HTML
3 Babusik F. ja J. Adler, 2002. Romákat foglalkoztató vállalkozások. Julkaisussa A romák esélyei 
Magyarországon, Kávé Kiadó. Delphoi Consulting.
4 De Schutter O. ja A. Verstichel, 2005. Role of the Union in Integrating the Roma: Present and Possible Future. 
Julkaisussa European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005.
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sopeuttamista ei voida tarkastella yleisten politiikan parannusten näkökulmasta, vaan se on 
nähtävä toimena, joka poistaa yhden suurimmista perustavanlaatuisten oikeuksien ja 
ihmisoikeuksien toteutumisen esteistä Euroopan unionissa.

Euroopan unionin pyrkimyksissä vähentää Euroopan romanien köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä tulisi näin ollen keskittyä ensisijaisesti toisen ja kolmannen sukupolven 
ihmisoikeuksien toteuttamiseen ja edistämiseen, niin että täydennetään ensimmäisen 
sukupolven oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia ihmisoikeuksia, kuten yksilön 
ihmisarvoon liittyviä oikeuksia, poliittisia oikeuksia ja muita oikeuksia.

1.1.3. Lainsäädännön "harmaa alue" 

Useimmat romaneiden sosioekonomista asemaa koskevat toimet, lukuun ottamatta 
perussopimuksissa määriteltyjä välineitä, kuten direktiivejä ja asetuksia, ovat ei-sitovia 
säädöksiä. Euroopan unionin kolmen suurimman toimielimen päätöslauselmat, mietinnöt, 
julistukset, päätelmät ja tiedonannot muodostavat näin ollen oikeudellisen "harmaan alueen" 
lainsäädännön ulkopuolella olevien alojen ja voimassa olevan oikeuden välille1. 

Viime vuosien aikana on tehty useita hallitustenvälisiä aloitteita. Kansainväliset järjestöt, 
kuten Euroopan neuvosto ja ETYJ, ovat esittäneet hyviä ehdotuksia ja edistyksellisiä ideoita. 
Tulokset ovat kuitenkin vähintäänkin kyseenalaisia. Esittelijän mukaan näistä aloitteista 
voidaan tehdä se tärkeä johtopäätös, että mahtipontiset poliittiset iskulauseet eivät koskaan 
muutu todellisuudeksi ilman selkeitä velvoitteita, minkä vuoksi ei-sitovat säädökset eivät 
tehokkaasti edistä romaneiden sosiaalista osallistamista. Ei-sitovilla säännöillä ja normeilla 
voi tässä tapauksessa olla vaikutusta, mutta ne eivät ole tehokkaita.

1.1.4. Ei-sitovia säädöksiä pidemmälle

Oikeuden alan perusteorioita mukaillen romaniväestöä koskevat yhteisön ei-sitovat säädökset 
kuitenkin ennakoivat tulevaa lainsäädäntöä ja vaikuttavat siihen. Oikeudellinen yhteisö on siis 
sitoutunut noudattamaan tulevaa lainsäädäntöä luomalla asianomaisia puoliksi 
lainsäädännöllisiä välineitä. Ei-sitova oikeus, joka ilmentää kansainvälisen oikeuden 
asteittaista sitovuutta, muodostaa portaikon säännöstelemättömistä säänneltyihin ehtoihin,
subjektiivisesta objektiiviseen, yleisestä erityiseen, epämuodollisesta muodolliseen sekä 
monitulkintaisesta ennakolta määrättyyn. Tämän takia ei-sitovaa oikeutta voi esiintyä vain 
sitovan oikeuden kanssa rinnakkain, ja sen tehokkuus muodostuu myöhemmin täydentävän 
lainsäädännön avulla2.

Ainutlaatuisena oikeussubjektina Euroopan unionilla voi olla riittävästi vaikutusvaltaa, jotta 
se voi pakottaa asianosaiset noudattamaan sitoumuksiaan. Lissabonin sopimuksen tultua 
voimaan Euroopan unioni sai käyttöönsä useita toimivia instrumentteja makroalueellisesta 
yhteistyöstä tehostettuun yhteistyöhön, joilla asianomaiset jäsenvaltiot voivat sitoutua 
edistämään romaneiden sosiaalista osallistamista. Romaneja koskevan Euroopan unionin 

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999. Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law. Julkaisussa International 
& Comparative Law Quarterly 48 pp. 901–913. Cambridge.
2 Malanczuk, P. and M. B. Akerhurst, 1997. Akehurst's modern introduction to international law. Routledge, 
Lontoo.
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strategian luominen edellyttää sitä, että Eurooppa-neuvosto antaa selkeän määräyksen, 
asianomaiset ja aktiiviset jäsenvaltiot paneutuvat asiaan ja että muut jäsenvaltiot sitoutuvat 
noudattamaan määräyksiä. 

Mietintöön liittyvän tutkimuksen tuloksiin tukeutuen esittelijä tuo mietintöluonnoksessa esille 
erityisiä suosituksia, jotka koskevat tällaisen yhteistyön rakennetta ja puitteita sekä Euroopan 
unionin toimielinten, jäsenvaltioiden hallitusten, paikallisviranomaisten ja asianomaisten 
elinten, kuten EU:n romanifoorumin tai vähän aikaa sitten perustetun komission romanien 
osallistamista käsittelevä työryhmän, roolia. 

2. Romaniväestön osallistamista koskevan EU:n strategian prioriteetit ja periaatteet

2.1. Nimenomainen mutta ei poissulkeva kohdentaminen

Yleisten ja etnisyyteen liittyvien kysymysten välille on tehtävä selkeä ero kaikilla politiikan 
aloilla, joilla pyritään romanien osallistamiseen. Useimmat koulutukseen, työllisyyteen, 
terveydenhoitoon, asumiseen ja taloudelliseen kehitykseen liittyvät romaneita koskevat 
näkökulmat täytyy ottaa huomioon yleisissä politiikoissa. Rotusyrjintään, kulttuuriin ja 
identiteettiin liittyviä kysymyksiä tulee sitä vastoin luonnollisesti käsitellä etnisen alkuperän 
yhteydessä. Nimenomaan romanivähemmistöjä koskevat hankkeet ovat perusteltuja vain jos
epäkohta, johon hankkeella on tarkoitus puuttua, liittyy selkeästi ja pääasiallisesti etnisyyteen. 

Yllä sanotun perusteella etnisyys ja etnisyyteen perustuva syrjintä on vain yksi suurimmista 
tekijöistä, kuten heikko koulutus ja maantieteellinen syrjäytyminen, jotka ovat syynä 
Euroopan romanien surkeaan sosioekonomiseen asemaan. Tämän johdosta syrjäytymiseen 
voidaan parhaiten puuttua katsomalla romanit etnisen ryhmän sijaan taloudelliseen toimintaan 
liittyväksi kohderyhmäksi. Mukaillen romaniväestön osallistamiseen tähtääviä yhteisiä 
perusperiaatteita 2 ja 4, joissa mainitaan "nimenomainen, mutta ei poissulkeva 
kohdentaminen" sekä "tavoitteena osallistuminen vallitsevaan yhteiskuntaan", Euroopan 
unionin strategiassa on keskityttävä näille sosiaalisesti syrjäytyneille romaneille yhteisiin 
talouteen liittyviin ominaisuuksiin sen sijaan, että koetettaisiin puuttua kaikkiin sosiaalisiin 
kysymyksiin, jotka koskettavat vain yhtä tiettyä alaryhmää tästä huomattavan 
heterogeenisesta Euroopan romanien ryhmästä. Kun ei oteta lukuun tiettyyn valtioon tai 
alueeseen liittyviä kysymyksiä, kuten kiertolaisille tarkoitettuihin pysähtymisalueisiin ja 
puutteelliseen henkilötietojen keräämiseen joissain valtioissa liittyviä kysymyksiä, sosiaaliset 
ja taloudelliset ehdot sekä romaniyhteisöjen itsensä esittämät vaatimukset ovat hyvin 
samanlaisia kaikissa valtioissa.

Esittelijä on sitä mieltä, että Euroopan unionille yhteinen ongelma vaatii yhteistä ratkaisua 
riippumatta siitä, että tietyillä alueilla esiintyy ylimääräisiä ja rinnakkaisia huolenaiheita, jotka 
koskevat tiettyjä romaneiden alaryhmiä. Romaneiden sosiaalinen ja taloudellinen 
syrjäytyminen vaatii itsenäistä strategiaa, mikä ei tietenkään poissulje sitä, että yksittäisten 
ongelmien ratkaisemiseksi kehitetään myöhemmin ja rinnakkain yksittäisiä poliittisia 
ratkaisuja.

2.2. Syrjäytymisen alueellisuuteen puuttuminen

Romaneiden sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyy myös se, että köyhyys ja marginalisoituminen 
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on vahvasti alueellista. Sosiaalisten ongelmien alueellinen jakautuminen ei ole yhdenmukaista 
eri jäsenvaltioissa. Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen keskittyvät kuitenkin alikehittyneille 
mikroalueille, jotka monissa uusissa jäsenvaltioissa ovat pääasiassa romaneiden asuttamia. 
Taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä ulkopuolelle jääminen on huomattavan alueellista, 
ja nämä kehityksessä jälkeen jääneet alueet haittaavat yleistä sosiaalista kehitystä. Alueen 
sisäiset erot ovat usein suurempia kuin alueiden väliset, ja erot kasvavat entisestään, koska 
taloudelliset ja sosiaaliset kehittämistoimet suunnataan yleensä aktiivisiin keskuksiin, minkä 
vuoksi syrjäseuduilla menee yhä huonommin.

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla alueilla ja mikroalueilla ei ole riittävästi varoja, 
jotta ne pystyisivät maksamaan omarahoitusosuutensa yhteisön rahoitukseen, jota niillä 
periaatteessa on oikeus hakea. Niillä ei usein myöskään ole myönnetyn rahoituksen 
hyödyntämiseen tarvittavia hallinnollisia valmiuksia ja henkilöstöä. Tämän vuoksi nämä 
alueet hakevat Euroopan unionin ja talousarvion varoja pysyvästi epäedullisista lähtökohdista. 
On välttämätöntä muuttaa se, että nämä alueet ovat altavastaajina, ja puuttua niiden 
erityistarpeisiin tarkoituksenmukaisen, kattavan ja tehokkaan ohjelman avulla. 
Näin ollen on tehtävä koko Euroopan unionin alueen kattava uhkien kartoitus, jossa 
selvitetään ja arvioidaan Euroopan unionin köyhimpiä ja sosiaalisesti syrjäytyneimpiä 
mikroalueita. Nämä ongelma-alueet voidaan ja ne pitäisi tunnistaa seuraavien 
ominaispiirteiden mukaisesti:

o työpaikkojen läheisyys
o etäisyys kaupunkien keskustoista
o korkea työttömyysaste
o julkisten palveluiden puutteet
o puutteelliset ympäristöolosuhteet
o lähistöllä olevien yritysten puuttuminen
o kunnollisen infrastruktuurin puuttuminen
o pienet tulot
o vähäinen koulutus
o henkilöresurssien vähäisyys
o huono tai suhteellisen kallis liikenteen infrastruktuuri
o sosiaaliset jännitteet

Esittelijän mielestä tarvitaan monipuolisia, kokonaisvaltaisia ja lähestymistavaltaan 
monialaisia kehitysohjelmia, joiden avulla voidaan toteuttaa välittömästi toimia näillä 
alikehittyneillä alueilla, jotka kärsivät vakavista rakenteellisista haitoista.


