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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

romaniväestön osallistamista koskevasta EU:n strategiasta
(2010/2276(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon perusoikeuskirjan 21 artiklan, joka koskee syrjintäkieltoa,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, jossa määritellään 
ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen unionin perustan muodostaviksi arvoiksi,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan, jossa unionille 
annetaan valtuudet torjua sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää, edistää yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista suojelua sekä edistää taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan, joka 
muodostaa oikeusperustan unionin toiminnalle, jos jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9 ja 10 artiklan, joissa 
velvoitetaan unioni ottamaan huomioon – kaikilla aloilla – korkean työllisyystason 
edistäminen, riittävän sosiaalisen suojelun takaaminen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjuminen, korkeatasoinen koulutus ja ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu sekä 
rotuun tai etnisen alkuperään perustuvan syrjinnän torjuminen,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 19 artiklan, jossa 
neuvostolle annetaan valtuudet toteuttaa tarvittavat toimenpiteet rotuun tai etniseen 
alkuperään perustuvan syrjinnän torjumiseksi,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 151 artiklan, jossa 
unionin ja jäsenvaltioiden tavoitteiksi määritellään työllisyyden edistäminen, elin- ja 
työolojen kohentaminen sekä riittävä sosiaalinen suojeleminen,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan, jossa 
määritellään, alat, joilla unionin on määrä tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa, ja 
erityisesti 153 artiklan 1 kohdan h alakohdan työmarkkinoilta syrjäytyneiden henkilöiden 
integroimisesta ja 153 artiklan 1 kohdan j alakohdan sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumisesta,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 352 artiklan 
("joustavuuslauseke"), jossa määrätään aiheellisten säännösten antamisesta 
perussopimuksissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen XVIII osaston, joka 
koskee taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, 
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– ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman romanien tilanteesta 
Euroopan unionissa1,

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman romaninaisten tilanteesta 
Euroopan unionissa2,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman unionin kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
annetun direktiivin 2004/38/EY soveltamisesta3,

– ottaa huomioon 31. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman romaneja koskevasta 
Euroopan unionin strategiasta4,

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman romanien 
yhteiskunnallisesta tilanteesta ja heidän työmarkkinoille pääsemisensä parantamisesta 
EU:ssa5,

– ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman toisesta romaniväestöä 
käsittelevästä eurooppalaisesta huippukokouksesta6,

– ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 200/43/EY rodusta tai 
etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta7,

– ottaa huomioon 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 
yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista8, 

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS 
rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta 
rikosoikeudellisin keinoin9,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 19. toukokuuta 2010 antaman 
asetuksen (EU) N:o 437/2010 Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) 
N:o 1080/2006 muuttamisesta syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettavien 
asuntokantaa koskevien toimien tukikelpoisuuden osalta10,

– ottaa huomion joulukuussa 2007 ja kesäkuussa 2008 kokoontuneiden Eurooppa-
neuvostojen päätelmät sekä yleisten asioiden neuvoston joulukuussa 2008 antamat 
päätelmät,

                                               
1 P6_TA(2005)0151.
2 P6_TA(2006)0244.
3 P6_TA(2007)0534.
4 P6_TA(2008)0035.
5 P6_TA(2009)0117.
6 P7_TA(2010)0085.
7 EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
8 EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
9 EUVL L 328, 6.12.2008, s. 55.
10 EUVL L 132, 29.5.2010, s. 1.
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– ottaa huomioon talous-, sosiaali-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvoston Luxemburgissa 
8. kesäkuuta 2009 antamat päätelmät romanien osallistamisesta ja erityisesti päätelmiin 
liitetyt romanien osallistamisen kymmenen perusperiaatetta,

– ottaa huomioon komission tiedonannon romaniväestön sosiaalisesta ja taloudellisesta 
integraatiosta Euroopassa (KOM(2010)0133),

– ottaa huomioon komission työasiakirjan "Roma in Europe: The Implementation of 
European Union Instruments and Policies for Roma Inclusion – Progress Report 2008-
2010"1, 

– ottaa huomioon Brysselissä 16. syyskuuta 2008 järjestetyn ensimmäisen Euroopan 
romaneja käsittelevän huippukokouksen ja Córdobassa 8. huhtikuuta 2010 järjestetyn 
toisen Euroopan romaneja käsittelevän huippukokouksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan ja aluekehitysvaliokunnan sekä 
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että suuri osa Euroopan 10–12 miljoonasta romanista kamppailee 
kestämätöntä yhteiskunnallista ja taloudellista syrjäytymistä ja jää vaille ihmisoikeuksia,

B. ottaa huomioon, että EU on kehittänyt joukon hyödyllisiä välineitä romaniväestön 
osallistamisen edistämiseksi mutta nämä ovat hajallaan politiikan eri aloilla ja niiden 
vaikutusta on vaikea mitata,

C. ottaa huomioon, että vaikka yhteistyömekanismeja ja -instituutioita on lukuisia, 
romaniväestön osallistamiseen liittyviin ongelmiin ja haasteisiin ei ole toistaiseksi pystytty 
vastaamaan tehokkaasti, ja siksi tilanteen säilymistä ennallaan ei voida hyväksyä,

D. ottaa huomioon, että vaikka syrjimättömyys onkin välttämätöntä, se ei yksinään riitä 
poistamaan romanien historiallisesti epäedullista asemaa, ja katsoo, että siksi on tarpeen 
täydentää tasa-arvolainsäädäntöä ja -politiikkoja ratkaisemalla EU:n tason strategian 
avulla romanien erityistarpeet, jotka liittyvät siihen, miten he voivat saavuttaa 
ihmisoikeutensa työllisyyden, asumisen, terveydenhoidon ja koulutuksen alalla sekä 
hyödyntää näitä oikeuksiaan,

1. kehottaa komissiota esittämään ja neuvostoa hyväksymään romaniväestön osallistamista 
koskevan EU:n strategian (jäljempänä "strategia"), suuntaa-antavana, kattavana ja 
paikallisena toimintasuunnitelmana, joka valmistellaan ja pannaan täytäntöön 
monitasoiselta pohjalta ja joka voi kehittyä tarpeen mukaan; katsoo, että sen olisi 
pohjauduttava perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa määriteltyihin tehtäviin, 
tavoitteisiin, periaatteisiin ja välineisiin, sellaisina kuin ne on esitetty edellä, ja jaettuun 
toimivaltaan sekä unionin tuki- ja koordinointitoimiin ja täydentäviin toimiin;

                                               
1 SEC(2010)400.
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2. kehottaa komissiota:

a) hyväksymään strategian painopistealueet, joita ovat erityisesti:

– syrjimättömyys ja ihmisoikeudet 

– koulutus 

– työllisyys 

– asuminen 

– terveydenhoito ja

– romanien kansalaisyhteiskunnan voimaannuttaminen;

b) määrittelemään painopistealueisiin kytkeytyvät strategian tavoitteet, joita ovat ennen 
kaikkea: 

– syrjinnän vastaiset toimenpiteet ja tietoisuuden lisääminen

– ennakkoluulojen, stereotypioiden, rasismin ja romanivastaisuuden torjuminen

– ihmisoikeusrikkomusten uhrien suojelu

– laadukkaan koulutuksen saatavuus 

– aikuisten ammatillinen koulutus ja mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen 

– perustason hoitoinfrastruktuuri 

– kouluissa vallitsevan erottelun purkaminen 

– varhaiskoulutus 

– kulttuurien välinen koulutus 

– toimenpiteet koulun keskeyttämisen ja opintojen epäonnistumisen estämiseksi 

– toisen asteen ja korkeampi koulutus 

– erityiskoulutuksen piirissä vallitsevan romanien yliedustuksen torjuminen 

– mikroluotot yrittäjyyttä ja omaehtoista työllistymistä varten 

– asumisen alalla ja alueellisesti vallitsevan erottelun purkaminen

– asumisen infrastruktuuri- ja ympäristönäkökohtiin puuttuminen 

– laadukkaan terveydenhoidon ja ehkäisevien toimenpiteiden saatavuus 
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– terveydellisen epätasa-arvon vähentäminen

– valmiuksien luominen 

– aktiivinen kansalaisuus 

– laajentuminen 

– sukupuolten tasa-arvo;

3. korostaa, että strategian hyväksymisen ja valvonnan on oltava avointa siten, että 
ensisijainen vastuu on demokraattisesti vastuunalaisilla ministereillä neuvostossa, ja 
korostaa, että strategian ei millään tavalla pitäisi olla EU:ta jakava eikä se saisi luoda 
hajaannusta jäsenvaltioiden välille;

4. kehottaa komissiota:

– omaksumaan johtavan aseman strategian painopistealueiden edistymiseen ja sen 
tavoitteiden täyttymiseen liittyvässä strategisessa koordinoinnissa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ja toissijaisuusperiaatetta noudattaen,

– ottamaan vastuun yhteensovittamisesta, valvonnasta, raportoinnista, täytäntöönpanon 
helpottamisesta ja seurannasta siten, että ei tarvita itsenäistä monialaista 
"ulkopuolista mahdollistajaa", joka arvioi ja saattaa tasapainoon erilaiset kansalliset 
ja alakohtaiset edut kaikkien kannalta hyväksyttävällä tavalla,

– tarkistamaan ja päivittämään strategiaa tarvittaessa säännöllisesti ja hankkimaan 
neuvostolta hyväksynnän tehdyille muutoksille, 

– ottamaan strategian painopistealueet ja tavoitteet huomioon kaikissa relevanteissa 
politiikka-aloitteissa ja ohjelmasuunnittelussa, 

– raportoimaan strategian edistymisestä ja tulosten arvioinnista sekä pitämään 
neuvoston ja parlamentin ajan tasalla vuotuiselta pohjalta,

– varmistamaan kyseisten sidosryhmien ja kaikkien tasojen romaniyhteisöjen 
osallistumisen Euroopan romanifoorumin kautta sekä tekemään yhteistyötä muiden 
toimielinten, jäsenvaltioiden ja alueiden, kansainvälisten rahoituslaitosten, 
monikansallisten suunnitteluelinten ja hallitusten välisten järjestöjen kanssa;

5. kehottaa komissiota sisällyttämään strategiaan laajentumisulottuvuuden, kunnioittamaan 
kaikkien osallistujien asemaa ja täsmentämään viestintäkanavat sekä ottamaan mukaan 
ehdokasvaltiot ja mahdolliset ehdokasvaltiot;

6. kehottaa jäsenvaltioita nimittämään virkamiehen tai hallintoelimen toimimaan 
"kansallisena yhteyspisteenä" strategian täytäntöönpanoa varten;

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa omaksumaan "Laekenin indikaattoreiden" parannetut ja 
täsmennetyt komponentit sosiaalisen ja alueellisen syrjäytymisen mittaamisessa sekä 
edistymisen arvioimiseksi; korostaa, että Laekenin indikaattoreiden horisontaalinen jako 
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on ulotettava myös pienimpiin tilastollis-hallinnollisiin yksiköihin (LAU 1 ja LAU 2);

8. kehottaa komissiota laatimaan eurooppalaisen kriisikartan, jossa yksilöidään, mitataan ja 
arvioidaan ne EU:n mikroalueet, joilla köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen kipeimmin 
koskettavat asukkaita seuraavien kriteerien pohjalta:

– työpaikkoihin pääsy 

– etäisyys kaupunkien keskustoista 

– korkea työttömyysaste

– riittämättömät julkiset palvelut

– epäasianmukaiset ympäristöolot 

– lähellä sijaitsevien yritysten puute

– asianmukaisen infrastruktuurin puute 

– alhainen tulotaso

– alhainen koulutustaso 

– vähäiset inhimilliset resurssit 

– heikko/kallis liikenneinfrastruktuuri 

– sosiaaliset jännitteet;

9. kehottaa komissiota ja neuvostoa kohdentamaan osan seuraavan rahoituskehyksen 
mukaisesta koheesiorahoituksesta tämän strategian nimenomaiseen tukemiseen luomalla 
suoritusvarauksen EU:n romanistrategiaa varten;

10. kehottaa komissiota luomaan suoran yhteyden rahoituksen kohdentamisen ja tulosten 
välille vaatimalla, että tietty osuus kunkin kansallisen suuntaa-antavan jakauman 
mukaisista maksusitoumusmäärärahoista olisi kohdennettava suoritusvaraukseen 
rahastojen toimintaa säätelevien asetusten mukaisesti;

11. korostaa, että strategiaa varten varattuja määrärahoja olisi annettava käyttöön kilpailun 
pohjalta siten, että ratkaisevaa on, miten ehdotettu hanke tai toimi tukee ja panee 
täytäntöön strategian tavoitteita;

12. kehottaa jäsenvaltioita panemaan "marginalisoituneita yhteisöjä" koskevan horisontaalisen 
painopisteen täytäntöön EU:n rakennerahastojen puitteissa;

13. kehottaa komissiota ja neuvostoa hyödyntämään mahdollisimman laajasti eurooppalaista 
alueellista yhteistyötä koskevaan tavoitteeseen sisältyviä ohjelmia, kuten rajatylittävät, 
monikansalliset ja alueiden väliset yhteistyöohjelmat, sekä hyödyntämään eurooppalaisen 
alueellisen yhteistyön yhtymän tarjoamia mahdollisuuksia;
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14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

1. Perinnöllinen deprivaatio ja köyhyyden ghettoutuminen
Köyhyyden luonne on viimeksi kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana muuttunut 
dramaattisesti Keski- ja Kaakkois-Euroopassa, missä suurin osa Euroopan romaneista elää. 
Suunnitelmatalouden umpikujan, kommunismin romahtamisesta aiheutuneen taloudellisen 
myllerryksen ja kansantalouksien rakennemuutoksen johdosta useimmat romanit – ja samassa 
asemassa olevat enemmistön edustajat – tipahtivat äkisti työmarkkinoilta ja alkoivat 
vähitellen liukua yhteiskunnan ulkopuolelle. Kun romanien perinteiset yhteisöt purkautuivat 
ja heidän sosiaalinen liikkuvuutensa samanaikaisesti estyi, heistä tuli yhteiskunnan 
syrjäytynein ryhmä, joka joutui miltei täysin kansantalouden ulkopuolelle1. 

2. Demografinen dynamiikka
Vastaavasti syrjäytyneisiin enemmistön yhteisöihin verrattuna romaniväestöllä on yksi 
erityispiirre, jolla on merkittäviä taloudellisia seurauksia: demografinen dynamiikka. 
Romaniväestö ja muu väestö noudattavat vastakkaisia demografisia trendejä: siinä missä 
enemmistöyhteiskunta nopeasti ikääntyy, romanien osuus kasvaa nopeasti. Esimerkiksi 
Unkarissa, jossa romanit tällä hetkellä muodostavat arviolta 6–8 prosenttia kokonaisväestöstä, 
joka viides tai kuudes vastasyntynyt on romani, ja romanien osuus taloudellisesti aktiivisesta 
väestöstä ylittää 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä2. Siksi on olennaisen tärkeää ottaa 
huomioon, että yhtäältä romanien osuus sosiaaliturvajärjestelmää kannattelevasta 
aktiiviväestöstä kasvaa tasaisesti ja että toisaalta suuren työttömien joukon 
uudelleenintegrointi työmarkkinoille tarjoaa valtavan potentiaalin.

3. Osallistamisen edut
Romanien osallistaminen on pitkällä aikavälillä välttämätön ja taloudellisesti kannattava 
investointi: 20–30 vuoden jaksolla on halvempaa integroida romanit kuin ylläpitää heidän ala-
arvoisia sosiaalis-taloudellisia olojaan. Jos romanien työllisyysaste voitaisiin nostaa 
enemmistön työllisyysasteen tasolle, yleinen työllisyysaste nousisi 5–10 prosenttia 
romaniväestön osuudesta riippuen. Kun otetaan huomioon tämän vaikutus BKT:n kasvuun, se 
merkitsisi huomattavaa parannusta kaikkiin indikaattoreihin, joiden perustana on BKT henkeä 
kohden.
Taloudellisten standardimallien – kuten Maailmanpankin malli3 – mukaan työvoimaosuuden 
kasvattaminen on taloudellisen kasvun mahdollistamisen kannalta välttämätöntä ja edellyttää 
erityisesti sitä, että ne, jotka ovat taloudellisesti aktiivisessa iässä mutta työttöminä, saadaan 
osallistumaan. Yli 50-vuotiaiden romanien osuus on yleisesti alhaisempi kuin eurooppalainen 
keskiarvo, kun taas alle 30-vuotiaiden osuus on huomattavasti suurempi. Romanit 
muodostavat siten merkittävän ja jatkuvasti kasvavan osan työvoimaosuuden lisäämiseen 
tarvittavista resursseista ja voisivat tuoda 4–6 prosentin lisän kansalliseen BKT:hen.

4. Syrjäytymisen kustannukset

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava, Slovakia.
2 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest.
3

DE LAAT, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion. Maailmanpankki.
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Jos jäsenvaltiot eivät aseta romanien osallistamista etusijalle, ne tuhlaavat valtavan määrän 
varoja, yhteiskunnallisista eduista puhumattakaan. Menetyksiä ovat:

o menetetystä BKT:stä aiheutuvat epäsuorat kustannukset – sosiaalisen syrjäytymisen 
vuoksi työttömät romanit eivät voi nostaa bruttokansantuotetta

o sosiaaliset avustukset ja tuet sekä sosiaali- ja terveysvakuutus, jonka valtio tarjoaa 
köyhyydessä eläville

o ala-arvoisista elinolosuhteista aiheutuvat korkeammat terveydenhoitokustannukset

o tuhlatut koulutusmenot – kustannukset erotteluun perustuvista ja/tai huonotasoisista 
kouluista, jotka eivät onnistu tarjoamaan laadukasta koulutusta, ovat silkkaa tuhlausta

o ylimääräiset turvallisuuskustannukset, joita sosiaalis-taloudellista deprivaatiosta johtuva 
rikollisuuden kasvu aiheuttaa

o tukimenojen valvonnasta aiheutuvat hallintokulut1.

Lyhyesti on tärkeä tiedostaa, että romanien osallistaminen ei ole ainoastaan ihmisoikeuksiin 
perustuva velvollisuus vaan myös taloudellinen välttämättömyys, eikä se ole ainoastaan 
moraalinen imperatiivi vaan puhtaasti kaikkien jäsenvaltioiden taloudellisen edun mukaista.

5. Syrjimättömyyttä koskevien lakien ja politiikkojen täydentäminen
Syrjimättömyyden alalla on paljon saavutettavaa, kun otetaan huomioon laajalle levinnyt 
romanivastaisuus ja puutteellisesti täytäntöönpannut nykyiset asetukset, jotka joko eivät kata 
tiettyjä aloja – kuten moninkertainen syrjintä – tai osoittautuvat täytäntöönpanon yhteydessä 
riittämättömiksi. 

Esittelijä väittää kuitenkin, että vaikka etnisyyteen perustuva syrjintä – sellaisena kuin se on 
määritelty EU-direktiiveissä 2000/43 ja 2000/78 – olisi voitu eliminoida, romanien sosiaalis-
taloudellinen syrjintä jäisi ennalleen, koska se perustuu niin moneen toisiinsa liittyvään 
tekijään (esim. maantieteellisesti epäedullinen asuinpaikka, puutteellinen koulutus tai 
runsaasti kouluttamatonta työvoimaa tarvitsevan suunnitelmatalouden romahtaminen) ja usein 
fyysisiin esteisiin (esim. etäisyys työpaikalle, liikennevälineiden ja infrastruktuurin puute). 
Vaikka syrjinnän vastaiset toimenpiteet ja rasismin torjunta ovatkin siis välttämättömiä, ne 
eivät sellaisenaan riitä poistamaan romaneihin kohdistuvaa historiallista taakkaa2.

                                               
1 MARCINČIN A. ja MARCINČINOVÁ Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for diversity.
Open Society Foundation, Bratislava.
2 DE SCHUTTER, O. ja VERSTICHEL, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and 
Possible Future, European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005.
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6. Sosiaalis-taloudellinen osallistaminen ihmisoikeuskysymyksenä
Esittelijä uskoo, että romanien sosiaalis-taloudelliseen osallistamiseen tähtäävä strategia ei 
vaaranna vaan pikemminkin täydentää syrjimättömyyttä koskevia lakeja ja politiikkoja. Kun 
lisäksi otetaan huomioon syrjäytymisen laajuus, romanien osallistaminen on pohjimmiltaan 
ihmisoikeuskysymys. Merkittävä osa Euroopan romaneista elää niin ala-arvoisissa oloissa –
miltei täysin irrallaan kansantaloudesta, mikä johtaa heidän syrjäytymiseensä 
perusihmisoikeuksien piiristä – että sosiaalisen osallistamisen tukemista ei voida tarkastella 
yleisen politiikan korjausten puitteissa, vaan sitä olisi pidettävä hankkeena, jolla pyritään 
täyttämään suurin aukko perussopimusten mukaisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien alalla 
Euroopassa.

EU:n tason ponnisteluissa, joilla pyritään lieventämään Euroopan romanien köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä, on siksi asetettava etusijalle toisen ja kolmannen sukupolven 
ihmisoikeuksien täyttäminen ja edistäminen, jotta voidaan täydentää laillisesti 
täytäntöönpantavia ensimmäisen sukupolven ihmisoikeuksia, esim. ihmisarvoon, poliittisiin 
oikeuksiin ja muihin henkilökohtaisiin oikeuksiin liittyvät oikeudet. 

7. "Pehmeää oikeutta" pitemmälle
Useimmat EU:n toimet romanien hyväksi – päätöslauselmat, mietinnöt ja raportit, julistukset, 
päätelmät ja tiedonannot – kuuluvat "pehmeään oikeuteen", joka muodostaa oikeudellisen 
"harmaan alueen" aineellisen oikeuden ja "ei-lainsäädännön" välille1. Viime vuosina on 
kehitetty useita kansainvälisiä aloitteita, jotka sisältävät hyviä ehdotuksia ja edistyksellisiä 
ajatuksia, mutta tulokset ovat vähintään kyseenalaisia, mikä viittaa siihen, että romanien 
sosiaalista osallistamista ei voida edistää yksin pehmeällä oikeudella. 

Esittelijä uskoo, että näistä aloitteista on tehtävä ensinnäkin se johtopäätös, että ympäripyöreät 
poliittiset iskulauseet eivät koskaan muutu todeksi ilman asianmukaista oikeusperustaa, 
taloudellista tukea ja aloitteita sekä EU:n mekanismia, jolla koordinoidaan sidosryhmien 
toimia paikallishallinnoista neuvostoon asti ja hyödynnetään monitasoisen ohjauksen etuja. 

Romanien osallistamista koskeva EU:n strategia voidaan toteuttaa Euroopan unionista 
tehdyssä sopimuksessa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa sekä 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (katso lainaukset) määriteltyjen tehtävien, tavoitteiden, 
periaatteiden ja välineiden perustalta ja jaetun toimivallan pohjalta unionin tuki- ja 
koordinointitoimien ja täydentävien toimien perusteella. 

8. Nimenomainen mutta ei poissulkeva kohdentaminen
Koska etnisyyteen perustuva syrjintä on vain yksi – vaikkakin keskeinen – tekijä, joka 
vaikuttaa Euroopan romanien sosiaalis-taloudelliseen deprivaatioon (kuten alhainen koulutus 
ja alueellinen syrjäytyminen), tämä merkitsee sitä, että syrjäytymiseen voidaan parhaiten 
puuttua tarkastelemalla romaneja taloudellisena kohderyhmänä etnisen ryhmän sijasta. 
Romanien osallistamista koskevien periaatteiden 2 ja 4 mukaisesti ("nimenomainen, mutta ei 
poissulkeva kohdentaminen" ja "tavoitteena osallistuminen vallitsevaan yhteiskuntaan") 
mukaisesti strategiassa on keskityttävä näihin sosiaalisesti syrjäytyneiden romanien yhteisiin 
taloudellisiin piirteisiin sen sijasta, että pyrittäisiin ratkaisemaan kaikki sosiaaliset 
kysymykset, joista mikä tahansa Euroopan huomattavan heterogeenisistä yksittäisistä 
romaniyhteisöistä kärsii. Puuttumatta maa- tai aluekohtaisiin kysymyksiin, kuten kiertävien 
                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, International & 
Comparative Law Quarterly 48 s. 901–913. Cambridge.
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romanien leiripaikkojen saatavuuteen tai henkilöpapereiden puutteeseen joissakin maissa, itse 
romaniyhteisöjen sosiaaliset ja taloudelliset olot ja tarpeet ovat äärimmäisen samanlaisia 
kaikissa maissa.

9. Alueellisen syrjäytymisen torjuminen
Romanien syrjäytymisen silmäänpistävä piirre on marginalisoitumisen alueellinen ulottuvuus. 
Sosiaalisten haittojen maantieteellinen jakautuminen ei ole yhtenäistä kaikissa jäsenvaltioissa, 
vaan köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen keskittyvät alikehittyneille mikroalueille, jotka 
ovat monissa uusissa jäsenvaltioissa pääasiassa romanien asuttamia. Tämä syrjäytymisen 
piirre on tällä hetkellä tilastollisesti "näkymätön", koska analyysien, päätöksenteon ja 
suunnittelun näkökulman laajuus estää näiden kriisipisteiden paikallistamisen alueellista tasoa 
pienemmillä syrjäisillä seuduilla tai jälkeenjääneillä mikroalueilla. Useimmissa tapauksissa 
näihin ei voida soveltaa NUTS-nimikkeistöä, mutta niitä voitaisiin käsitellä LAU 1- ja 
LAU 2 -tasolla, ja on syytä harkita mahdollisuutta kohdentaa EU:n tasolla varoja erityisesti 
LAU 1 -tason suunnittelu- ja tilastointialueiden tilanteen parantamiseen.

Esittelijä uskoo, että strategian puitteissa tarvitaan koko Euroopan kattava kriisikartta, jotta 
nämä mikroalueet voidaan määritellä ja jotta niihin voidaan kohdistaa monitahoisia 
kehitysohjelmia, jotka perustuvat monialaiseen integroituun lähestymistapaan ja 
mahdollistavat välittömät toimet. Näiden alueiden yksilöinnissä olisi käytettävä niiden 
erityispiirteitä, joita ovat esimerkiksi pääsy työpaikkoihin, etäisyys kaupungin keskustasta, 
korkea työttömyysaste, riittämättömät julkiset palvelut, asianmukaisen infrastruktuurin puute, 
alhainen tulotaso, alhainen koulutustaso, vähäiset inhimilliset resurssit, heikko 
liikenneinfrastruktuuri ja sosiaaliset jännitteet.

10. Institutionaalinen kehys ja rahoitus
Uuden elimen perustaminen strategian koordinointia ja valvontaa varten olisi turhaa ja 
muodostaisi tarpeettoman kiinteän menoerän. Komission on huolehdittava valvonnasta, 
koordinoinnista ja seurannasta, ja tätä varten olisi syytä harkita romanityöryhmän 
säilyttämistä pysyvänä elimenä. 
Esittelijä pitää välttämättömänä, että strategian on oltava ennen kaikkea EU:n sisäinen 
strategia ja että painopistealueiden ja tavoitteiden yleisen valvonnan on tapahduttava yhteisön 
rakenteiden piirissä siten, että vuosittain raportoidaan strategian edistymisestä ja tulosten 
arvioinnista sekä esitetään ehdotuksia neuvostolle. Tältä osin voitaisiin kehittää Euroopan 
romaneja koskeva strateginen tulostaulu yhtenäismarkkinoiden tulostaulua vastaavasti.

Yhteiset, vertailukelpoiset ja luotettavat indikaattorit ovat tärkeitä, jotta voidaan esittää 
realistinen analyysi edistymisestä ja täyttää tehokkaan valvonnan vaatimukset. Esittelijä 
suosittelee siksi, että "Laekenin indikaattorit"1 ja niiden täydennetyt komponentit omaksutaan 
sosiaalisen ja alueellisen syrjäytymisen mittaamisen sekä edistyksen arvioinnin välineiksi. 

Esittelijä katsoo lisäksi, että merkittäviä käytännön etuja voitaisiin saavuttaa nimittämällä 
hallinnollinen elin tai virkamies "kansalliseksi yhteyspisteeksi" strategian tavoitteiden 
täytäntöönpanoa varten sekä toimimaan neuvonantajana ja vastapuolena strategiaa valvovaan 
komissioon nähden.

                                               
1 Ks. esim. Laekenissa 14. ja 15. joulukuuta 2001 kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle esitetty sosiaalisen 
suojelun komitean raportti köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen alalla käytettävistä indikaattoreista.
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Eurooppa 2020 -aloitetta koskevia komission suosituksia1 vastaavasti osa koheesiobudjetista 
olisi asetettava strategiaa varten suoritusvaraukseen, jolloin voitaisiin tarjota tärkeitä 
resursseja ja ratkaisevia kannustimia strategian täytäntöönpanoa varten, kun yhtäältä 
poikettaisiin yleisestä käytännöstä, jossa suuret toimijat maksimoivat käyttämättömistä 
varoista saatavat tulot, ja toisaalta kohdennettaisiin varat kilpailun pohjalta siten, että 
ratkaisevaa on, miten ehdotettu hanke tai toimi tukee ja panee täytäntöön strategian 
tavoitteita.

                                               
1 Komission tiedonanto 642, 9.11.2010: Taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän 
viidennen kertomuksen päätelmät: koheesiopolitiikan tulevaisuus.


