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1. Mietinnön tarkoitus ja sen kattama ala

Mietinnön tarkoituksena on esittää EU:n romaniväestön integroitumista sekä kaikkien 
osapuolten aktiivista yhteistyötä edistävän EU:n koordinoiman politiikan käyttöönoton 
välttämättömyys. Tavoitteena on myös näyttää, että tällaisen välineen kehittäminen on 
mahdollista, ja antaa siihen liittyviä suosituksia.

Esittelijä toteaa, että vaikka rasismin torjunta ja syrjinnän poistaminen ovat olennainen osa 
sosiaalista osallisuutta tukevan yhteiskunnan rakentamisessa, eivät syrjinnän torjuntatoimet 
yksin ole riittävä keino helpottaa romanien sosiaalista osallisuutta. Tämä johtuu siitä, ettei 
romanien sosioekonomista syrjäytymistä voida määritellä pelkästään rasismilla tai syrjinnällä, 
vaan huomioon pitää ottaa myös monien historiallis-ekonomisten tekijöiden vuorovaikutus.
Tämän vuoksi ala-arvoisia elinolosuhteita helpottamaan pyrkivässä unionin menettelytavassa 
ei pidä keskittyä sinänsä köyhyyden vaan tietynlaisen köyhyyden poistamiseen. Tällä 
tarkoitetaan maantieteellisesti keskittynyttä köyhyyttä, jota esiintyy maaseudulla ja 
esikaupungeissa kommunismin romahtamisen jälkeisissä yhteiskunnan alaluokissa ja joka 
koskee suoraan tai uhkaa enemmistöä EU:n romaniväestöstä. Täten toisen ja kolmannen 
sukupolven ihmisoikeuksia, eli oikeutta työhön, asuntoon, terveydenhoitoon ja koulutukseen, 
täytyy korostaa yhtä paljon kuin yksilölliset oikeudet sisältäviä ensimmäisen sukupolven 
ihmisoikeuksia ja antaa niille samanlainen vakaa oikeusperusta.

Mietinnön tarkoituksena ei näin ollen ole keskittyä EU:n romanitaustaisiin kansalaisiin 
kohdistuvaan etniseen syrjintään tai analysoida sitä eikä keskustella maahanmuutosta.

2. Tausta – Huono-osaisuuden periytyminen ja köyhyyden gettoutuminen 

Köyhyyden luonne on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana muuttunut dramaattisesti 
Itä-Euroopassa, missä enemmistö Euroopan romaneista elää. Kommunismin romahtamisesta 
ja kansantalouksien uudistamisesta johtuvan talouden perustavanlaatuisen järkkymisen 
seurauksena suurin osa romaneista, kuten myös valtaväestöistä, jäi äkillisesti työmarkkinoiden 
ulkopuolelle ja alkoi hiljalleen vajota yhteiskunnan alaluokkiin. Kun romaniväestön 
sosiaalinen liikkuvuus estyi ja perinteiset yhteisöt rikkoontuivat, heistä tuli yhteiskunnan 
syrjäytynein alaryhmä eivätkä he sen vuoksi juurikaan osallistuneet kansantalouden 
toimintaan1.

Näin syntyi uusi, syrjäytynyt yhteiskuntaluokka, jolle oli ominaista suuri köyhyys ja ihmisten 
kyvyttömyys elättää itseään tai tyydyttää edes perustarpeitaan. Tästä huolimatta on tärkeää 
korostaa, ettei suuri köyhyys ole vain romaniväestön ongelma. Vain noin kolmasosa Itä-
Euroopassa suuressa köyhyydessä elävistä ihmisistä kuuluu romaniväestöön, vain noin 
kolmasosa romaneista elää suuressa köyhyydessä. Toimeentulotason alapuolella tai rajalla 
elävien romanien määrissä ei ole eroa: maaseudulla ja esikaupungeissa esiintyvää 
kommunismin romahtamisen jälkeistä yhteiskunnan alaluokkaa ei voida määritellä pelkästään 
eikä edes suurimmalta osin romaniväestöstä koostuvaksi.

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava, Slovakia: http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-
BE5BEB0F6A1D4179
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3. Euroopan unionin romanistrategian välttämättömyys ja mahdollisuus

3.1. Taloudelliset näkökohdat

3.1.1. Dynaaminen väestönkehitys

Romanien ja samalla tavoin syrjäytyneiden valtaväestöön kuuluvien erona on yksi 
romaniväestön ominaispiirre, jonka taloudellista merkitystä on korostettava: dynaaminen 
väestönkehitys. Romani- ja valtaväestön väestönkehitys on vastakkaista. Valtaväestön 
ikääntyminen on nopeaa, kun taas romaniväestön väkiluku kasvaa kiivaasti. Esimerkiksi 
Unkarissa romaniväestön on arvioitu muodostavan 6–8 prosenttia kokonaisväestöstä, ja 
joidenkin arvioiden mukaan joka 5.–6. vastasyntynyt lapsi on romani. Lisäksi romanien osuus 
työssäkäyvän väestön joukossa kasvaa 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä1. Sen vuoksi on 
tärkeää ottaa huomioon, että romanien osuus sosiaaliturvajärjestelmää ylläpitävästä 
työssäkäyvästä väestöstä kasvaa tasaisesti ja että toisaalta työmarkkinoilla on paljon 
mahdollisuuksia palauttaa valtava työttömien määrä takaisin työelämään.

3.1.2. Integraation taloudellinen välttämättömyys 

Romanien integrointi on välttämätön investointi, josta on ajan mittaan taloudellista hyötyä. 
Koulutusjärjestelmään osallistamisen vaikutusten tullessa näkyviin romanien integroiminen 
tulee 20–30 vuoden ajanjaksolla halvemmaksi, kuin heidän ala-arvoisten elinolosuhteiden 
jatkaminen. Jos romanien työllisyysaste pystyttäisiin nostamaan valtaväestön työllisyysasteen 
tasolle, yleinen työllisyysaste kohoaisi 5–10 prosenttia riippuen kunkin valtion romaniväestön 
koosta. Kun otetaan huomioon romanien osallistamisen vaikutus bruttokansantuotteen 
kasvuun, kansantaloudet voisivat kasvaa ja saada aikaan merkittäviä parannuksia kaikissa 
indikaattoreissa, jotka perustuvat yhden henkilön osuuteen bruttokansantuotteesta.

Yleisimmin käytetyt talousmallit, kuten Maailmanpankin talousmalli2, osoittavat, että 
työmarkkinoille osallistumisen lisääminen on välttämätöntä talouskasvun lisäämiseksi ja että 
erityisesti tarvitaan niiden osallistumista, jotka kuuluvat työssäkäynti-ikäiseen väestöön mutta 
ovat työttömiä. Yli 50-vuotiaiden romanien osuus on yleensä eurooppalaista keskiarvoa 
pienempi, kun taas alle 30-vuotiaiden osuus on paljon suurempi. Romanit muodostavat siitä 
syystä merkittävän, jatkuvasti kasvavan prosenttiosuuden väestöstä ja ovat siten välttämätön 
resurssi työvoimaosuuden lisäämiseksi. Varovaisten arvioiden mukaan romanit voisivat antaa 
sysäyksen bruttokansantuotteiden kasvuun 4–6 prosentilla, joka on enemmän kuin mitä 
yksikään Euroopan maa investoi esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen.

                                               
1 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest:
http://www.cemi.hu/data/uploadfile/hu_246/phpM2c9oh.Makro%20egyens%C3%BAly%20%C3%A9s%20gazd
as%C3%A1gi%20n%C3%B6veked%C3%A9s.pdf
2

DE LAAT, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion. World Bank: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf
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3.1.3. Romanien osallistamatta jättämisen kustannukset

Jos jäsenvaltiot eivät siis aseta romanien taloudellista osallistamista etusijalle, se tarkoittaa 
merkittävän sijoituskohteen hukkaan heittämistä, puhumattakaan sosiaalisista hyödyistä. 
Menetyksiin kuuluvat:

o menetetyn bruttokansantuotteen välilliset kustannukset, jotka aiheutuvat romanien 
sosiaalisesta syrjäytymisestä ja työttömien romanien puuttuvasta panoksesta 
kansantuotteeseen;

o sosiaaliavustukset ja -edut sekä valtion kustantama sairaus- ja sosiaaliturva köyhyydessä 
elävälle väestölle; 

o korkeammat terveydenhuoltokustannukset seurauksena ala-arvoisista elinoloista ja 
ehkäisevän toiminnan puuttumisesta;

o hukkaan heitetyt koulutusmenot; erillisten ja/tai heikkotasoisten koulujen kyvyttömyys 
tarjota laadukasta koulutusta on hukkaan heitettyä rahaa; lisäksi erityiskoulujen 
ylläpitokustannukset ovat korkeammat kuin tavallisten koulujen; 

o turvatoimenpiteistä aiheutuvat lisäkustannukset, jotka johtuvat sosiaalisesta 
syrjäytymisestä ja taloudellisista vaikeuksista;

o sosiaalimenojen seurannasta aiheutuvat hallintokulut1.

Lyhyesti sanottuna on tärkeää huomata, että romanien sosiaalinen osallistaminen ei ole 
ainoastaan moraalinen velvoite, vaan myös taloudellinen välttämättömyys. Kaiken kaikkiaan 
romanien integrointi ei ole tärkeää vain hyväntekeväisyyden nimissä, vaan siitä on 
tinkimätöntä taloudellista hyötyä kaikille jäsenvaltioille.

                                               
1 MARCINČIN A. and MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for 
diversity.
http://www.romadecade.org/files/ftp/Publications/2_cost_of_non_inclusion.pdf


