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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

romaninaisten tilanteesta Euroopan unionissa
(2005/2164(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon unionin ja sen toimielinten useaan otteeseen ilmaiseman huolen romanien 
ja erityisesti romaninaisten tilanteesta asiakirjoissa ja toimissa, kuten seuraavissa: 
- romaninaisten tilanteesta Euroopan unionissa 28. huhtikuuta 2005 antamassaan 

päätöslauselmassa1,
- Euroopan unionin rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen 

raportissa ”Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus: rajojen 
murtaminen”,

- komission tärkeässä ja hälyttävässä kertomuksessa romanien tilanteesta 
laajentuneessa Euroopan unionissa, johon sisältyy kertomuksessa erityishuomion 
saanut sukupuolinäkökohtia koskeva tilanne2,

- komission tukemissa toimissa, kuten Daphne-ohjelman tutkimuksessa romaninaisten 
tilanteesta Espanjan vankiloissa,

– ottaa huomioon sen, että myös monet Euroopan neuvoston elimet ovat ilmaisseet 
tyytymättömyytensä romanien ja romaninaisten tilanteeseen Euroopassa ja ovat 
kehottaneet poliitikkoja ja lainsäätäjiä korjaamaan romanien, myös romaninaisten, 
sietämättömän tilanteen Euroopassa asiakirjoissaan, kuten
- Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen suosituksessa 1203/1993 

Euroopan mustalaisista, jossa mainitaan muun muassa romaninaisten koulutuksen 
tärkeys,

- Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission yleisessä 
poliittisessa suosituksessa nro 3 romaneihin/mustalaisiin kohdistuvan rasismin ja 
muukalaisvastaisuuden torjunnasta, jossa korostetaan romaninaisiin kohdistuvan 
kaksinkertaista syrjintää3,

- äskettäin julkaistussa Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Alvaro Gil-
Roblesin raportissa ”Romanien ihmisoikeustilanne Euroopassa”4,

– ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
tasa-arvoinstituutin perustamisesta (KOM(2005)0081 – C6-0083/2005 -
2005/0017(COD)),

– ottaa huomioon romanien ja sintien tilanteen parantamista ETYJin alueella koskevan 

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0151.
2 Kertomus ”Romanien tilanne laajentuneessa Euroopan unionissa”, Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja 
tasa-arvoasioiden pääosasto, D3-yksikkö, 2004.
3 Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ”Yleinen poliittinen suositus nro 3 
romaneihin/mustalaisiin kohdistuvan rasismin ja muukalaisvastaisuuden torjunnasta”, Strasbourg 1998.
4 Gil-Robles, Alvaro. Raportti ”Romanien, sintien ja kiertolaisten (Traveller) ihmisoikeustilanne Euroopassa”, 
Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu, Strasbourg, 2006.
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ETYJin toimintasuunnitelman, jossa korostetaan periaatetta ottaa romaninaisten edut 
täysin huomioon kaikissa asioissa ja varmistaa romaninaisten osallistuminen elämän 
kaikkiin osa-alueisiin sekä periaatetta “romanien välisestä”1 yhteistyöstä,

– ottaa huomioon naisten oikeuksista annetun Pekingin julistuksen 32 artiklan, jossa 
todetaan, että valtioiden täytyy ”tehostaa ponnisteluja kaikkien ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien turvaamiseksi kaikille naisille ja tytöille, joiden vaikutusvallan ja 
aseman edistämisen tiellä on monenlaisia […] esteitä”2,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa toimivan rotusyrjinnän 
poistamista käsittelevän komitean antaman yleissuosituksen XXVII romaneihin 
kohdistuvasta syrjinnästä – 57. istunto 20003,

– ottaa huomioon Euroopan romanien oikeuksien keskuksen ja kumppanijärjestöjen 
laatimat asiakirjat, jotka on toimitettu YK:n alaisuudessa toimivalle naisiin kohdistuvan 
syrjinnän poistamista käsittelevälle komitealle (CEDAW) ja jotka koskevat jäsenvaltioita, 
tulevia jäsenvaltioita ja ehdokasvaltioita, ja ottaa huomioon CEDAWin suositukset 
romaninaisten tilanteesta ja tarpeen ryhtyä pikaisesti toimiin romaninaisten Euroopassa 
kohtaamien moninaisten ongelmien ratkaisemiseksi,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2006),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ennen kaikkia ihmisoikeuksiin perustuva 
järjestäytynyt yhteisö ja että romaninaiset ovat nykyisin yksi jäsenvaltioiden sekä 
tulevien jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden uhatuimmista ryhmistä ja yksilöistä,

B. ottaa huomioon, että EU:n poliitikot ja lainsäätäjät ovat hyväksyneet monia säädöksiä ja 
laatineet monenlaista politiikkaa rotuun ja sukupuoleen kohdistuvan kaksinkertaisen 
syrjinnän ja siitä johtuvien seuraamusten torjumiseksi,

C. ottaa huomioon, että Euroopan poliitikot ja lainsäätäjät eivät ole vielä onnistuneet 
varmistamaan romaninaisten täydellistä ja toimivaa tasa-arvoa eivätkä heidän tasa-
arvoista osallisuuttaan Euroopan yhteiskuntiin heidän ihmisarvoaan kunnioittaen,

D. ottaa huomioon, että romaninaiset kohtaavat huomattavaa syrjintää, mukaan luettuna 
moninkertainen syrjintä, jota ruokkivat erittäin laajalle levinneet mustalaisvastaisuutena 
tunnetut stereotypiat,

E. ottaa huomioon, että romaninaisten odotettavissa oleva elinikä on tutkimusten mukaan 
tietyillä alueilla kymmenen vuotta lyhyempi kuin muiden naisten,

  
1 ETYJin toimintasuunnitelma romanien ja sintien tilanteen parantamiseksi ETYJin alueella, PC.DEC/566, 2003.
2 Neljäs naisten maailmankonferenssi, Pekingin julistus ja toimintasuunnitelma, 1995.
3 “Yleissuositus XXVII: Romaneihin kohdistuva syrjintä”, Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvaltuutettu,
57. istunto, 2000.
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F. ottaa huomioon, että useat asiakirjat osoittavat, että erityisesti romaninaiset on jätetty 
terveydenhuollon ulkopuolelle, ja usein heidän ainoa mahdollisuutensa saada 
terveydenhuoltoa on äärimmäinen hätätilanne tai synnytys,

G. ottaa huomioon, että romaninaiset ovat viime vuosina joutuneet törkeiden 
ihmisoikeusloukkausten uhreiksi Euroopassa, mukaan luettuna pakkosterilisaatio; ottaa 
huomioon, että vaikka jotkut jäsenvaltiot ovat tarjonneet korvauksia tällaisista 
loukkauksista, toiset eivät vielä ole niin tehneet,

H. ottaa huomioon, että kuilu muiden kuin romaninaisten ja romaninaisten koulutustason 
välillä on sietämättömän suuri1; ottaa huomioon, että monet romanitytöt eivät suorita 
oppivelvollisuuttaan loppuun saakka2,

I. ottaa huomioon, että koulujen rotuerottelu sekä opettajien ja hallintohenkilöstön 
ennakkoluuloiset asenteet ovat syynä romanivanhempien alhaisiin odotuksiin erityisesti 
heidän tytärtensä osalta,

J. ottaa huomioon, että aikuisten romaninaisten työttömyysaste on monin paikoin 
moninkertainen muuhun väestöön verrattuna,

K. ottaa huomioon, että tällä hetkellä monet romaninaiset elävät kaikkialla Euroopassa 
asunnoissa, jotka ovat uhka heidän terveydelleen, ja ottaa huomioon, että romaninaisia 
uhkaa monin paikoin jatkuvasti häätö,

L. ottaa huomioon, että romaninaiset ovat ihmiskaupan uhreja Euroopassa,

M. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on äskettäin nostettu syyte 
YK:n väliaikaista Kosovon siviilioperaatiota (UNMIKia) vastaan moniin ihmisiin, myös 
romaninaisiin ja -tyttöihin, kohdistuneesta vakavan vaaran aiheuttamisesta3,

1. on tyytyväinen ehdotukseen perustaa EU:n tasa-arvoinstituutti ja suosittelee perustamaan 
sen sisälle yksikön, joka käsittelee romaninaisia Euroopan unionissa;

2. kehottaa julkisia viranomaisia kaikkialla unionissa tutkimaan ripeästi väitteet törkeistä 
romaninaisiin kohdistuneista ihmisoikeusloukkauksista, rankaisemaan rikollisia nopeasti 
ja tarjoamaan uhreille asianmukaisia korvauksia, ja kehottaa jäsenvaltioita pitämään 
pakkosteriloinnin ratkaisemista ensisijaisena kysymyksenänsä, ryhtymään ennakoiviin 
toimiin rotuerotteluun perustuvien äitiysosastojen torjumiseksi, varmistamaan ohjelmien 
kehittämisen romanien kotiväkivallan uhreille, suhtautumaan erityisen valppaasti 
romaninaisilla harjoitettavaan kauppaan, ja kehottaa komissiota kannattamaan hallitusten 
ja kansalaisyhteiskunnan aloitteita kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi ja varmistamaan 
uhrien perusihmisoikeudet;

  
1 Romaniassa 3 prosenttia romaninaisista on tutkimusten mukaan suorittanut keskiasteen koulutuksen, kun 
naisilla yleensä osuus on 63 prosenttia (Open Society Institute, Research on Selected Roma Education Programs 
in Central and Eastern Europe, 2002).
2 Raportti ”Avoiding Dependency trap – the Roma in Central and Eastern Europe”, UNDP, Bratislava 2002.
3 Katso Euroopan romanien oikeuksien keskuksen lehdistötiedote, ”Victims of Kosovo Poisoning Bring Lawsuit 
at European Court of Human Rights”, 20. helmikuuta 2006, osoitteessa: www.errc.org.
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3. kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan kaikkien politiikan alojen täytäntöönpanon sen 
varmistamiseksi, että politiikkaa ei sovelleta siten, että romaninaiset jäävät sen 
ulkopuolelle;

4. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimiin laadukkaan koulutuksen takaamiseksi kaikille, 
muun muassa hyväksymään myönteisiä lakeja, joissa vaaditaan rotuerottelun lopettamista 
kouluissa ja säädetään sellaisten suunnitelmien yksityiskohdista, joilla pyritään 
lopettamaan romanilasten erillinen, ala-arvoinen koulutus;

5. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan romanien asuinoloja ja tunnustamaan kansallisessa 
lainsäädännössä oikeuden asianmukaiseen asumiseen, korjaamaan kansallisen 
lainsäädännön nykyisen kansalaisten puutteellisen suojan häätöä vastaan, hyväksymään 
neuvotteluissa kyseisten yhteisöjen edustajien kanssa kattavat suunnitelmat 
romanislummien parantamisesta ja parannusten rahoittamisesta, määräämään 
paikallisviranomaiset pikaisesti tarjoamaan asianmukaista juomavettä, sähköä, 
jätehuoltoa, julkista liikennettä ja teitä;

6. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki romaninaiset saavat 
perusterveydenhuoltoa, ensiapua ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, kehittämään ja 
panemaan täytäntöön politiikkaa sen varmistamiseksi, että myös kaikkein syrjäisimmät 
yhteisöt saavat terveydenhuoltopalveluja ja käynnistämään terveydenhoitohenkilökunnan 
syrjinnänvastaisen koulutuksen;

7. kehottaa hallituksia selvittämään romaninaisten huomattavan korkeaa työttömyysastetta 
ja erityisesti tarttumaan suoran syrjinnän aiheuttamiin vakaviin esteisiin 
rekrytointimenettelyissä;

8. kehottaa hyväksymään ”positiivisten velvoitteiden” käsitteen, jossa valtion ja muiden 
kuin valtion organisaatioiden on lain mukaan varmistettava, että romaninaiset ovat 
edustettuina suhteessa heidän osuuteensa paikallisessa väestössä;

9. kehottaa hallituksia tutkimaan romaninaisten itsenäisen ammatinharjoittamisen esteitä ja 
perustamaan ohjelmia yrittäjinä ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien 
romaninaisten helpon, nopean ja edullisen rekisteröinnin mahdollistamiseksi, luomaan 
keinoja luottojen – myös mikroluottojen – tarjoamiseksi romaninaisten yritysten 
rahoittamiseksi ja kehottaa komissiota tukemaan kyseisiä toimia asianmukaisilla 
rahoitusjärjestelmillä;

10. kehottaa komissiota ja parlamenttia luomaan erityisrahaston romaninaisten ja heidän 
järjestöjensä valmiuksien kehittämistä ja aseman parantamista varten koulutuksen, 
työllisyyden, johtajuuden ja poliittisen osallistumisen alalla;

11. kehottaa komissiota tukemaan monien asianmukaisten rahoitusjärjestelmiensä avulla 
toimia, jotka kohdistetaan erityisesti romaninaisiin, sekä tarkistamaan säännöt kaiken 
rahoituksen jakamiseksi sen varmistamiseksi, että romaninaisia varten tehdään erityinen 
varaus, ja kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään samanlaisiin toimiin kansallisissa, 
alueellisissa ja paikallisissa instituutioissa;
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12. suosittaa, että komissio käynnistää oikeustoimet ja perii varoittavia sakkoja sellaisilta 
jäsenvaltioilta, jotka eivät vielä ole ottaneet syrjinnän vastaista direktiiviä1 osaksi 
kansallista lainsäädäntöä tai panneet niitä käytännössä kokonaan täytäntöön 
romaninaisten osalta;

13. suosittaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät täysin poliittisia prosesseja, kuten avointa 
koordinointimenetelmää, sellaisen politiikan kehittämiseksi ja täytäntöön panemiseksi, 
jolla romaninaisten täydellinen tasa-arvo varmistetaan käytännössä ;

14. kehottaa unionin toimielimiä kannustamaan hallituksia keräämään ja julkaisemaan 
sukupuolen ja etnisen alkuperän mukaan eriteltyä tietoa romanimiesten ja -naisten 
tilanteesta edistyksen mittaamiseksi koulutuksessa, asumisessa, työllisyydessä, 
terveydenhuollossa ja muilla aloilla; katsoo, että EU:n olisi kehotettava hallituksia 
tiedottamaan valtion hallintoa ja suurta yleisöä siitä, että etnistä tietoa voidaan kerätä 
ilman että henkilöitä tunnistetaan, ja rohkaistava hallituksia käyttämään kaikkia olemassa 
olevia, turvallisia ja innovatiivisia menetelmiä;

15. kehottaa pikaisesti perustamaan rahaston tukemaan vuosittaisen Euroopan unionin 
romaninaisten foorumin järjestämistä;

16. kehottaa toteuttamaan kaikki EU:n tai jäsenvaltioiden elinten aloitteet ja toimet tiiviissä 
yhteistyössä romaninaisten kanssa;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden sekä tulevien jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille.

  
1 Mukaan luettuna direktiivit, jotka on hyväksytty Amsterdamin sopimuksella muutetun Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 13 artiklan mukaisesti, sekä niihin liittyvät direktiivit, joissa määritellään naisten 
syrjintäkiellon laajuus ja ulottuvuus EU:n lainsäädännössä.  



PE 370.154v01-00 8/11 PR\603599FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PERUSTELUT

Valmistellessani mietintöluonnostani olen keskustellut Euroopan unionissa sekä julkisten että 
yksityisten osapuolten kanssa. Näihin kuuluvat:

– Keskustelu ”Roman Women’s Initiativen” kanssa.

– Romanialkuperää olevana naisena olen kokenut omakohtaisesti paljon samaa syrjintää, 
jota romaninaiset kohtaavat kaikkialla Euroopassa. 

– Antropologina olen tutkinut romanien tilannetta vierailemalla romaniyhteisöissä ja 
tarkkailemalla henkilökohtaisesti heidän kokemuksiaan.  Euroopan parlamentin 
jäsenenä todistin viime vuonna omakohtaisesti lisää romaninaisten sortamista 
vieraillessani Kreikassa ja Makedoniassa. 

– Julkinen kuuleminen romaninaisten asiasta Euroopan parlamentissa romaninaisten 
järjestöjen edustajien läsnä ollessa.

– Keskustelu työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaavan komission jäsenen 
Vladimir Spidlan kanssa 27. syyskuuta 2004 romaninaisten kokemista 
pakkosterilointitapauksista.

Esittelijä pahoittelee, että Berliner Institut für Vergleichende 
Sozialforschung -tutkimuslaitoksen laatimaa raporttia romaninaisten taloudellista ja 
sosiaalista tilannetta koskevasta tutkimuksesta (RomWom) ei voitu käyttää tässä mietinnössä, 
koska RomWom-raportin päätelmät eivät olleet täysin valmiita tämän mietinnön valmistuessa.

Tämä mietintö, osana köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä sekä yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia käsittelevää sarjaa, on ensimmäinen, jossa korostetaan romaninaisten 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa kohtaamaa monitahoista ja moninkertaista syrjintää.  
Romaninaiset kohtaavat kaikkialla Euroopassa syrjintää, eivät pelkästään sukupuolensa, vaan 
myös etnisen ryhmänsä vuoksi, koska mustalaisvastaisuus on levinnyt laajalle.  Samaan 
aikaan romaniväestön moninaisuus EU:n eri puolilla aiheuttaa romaninaisille erilaisia 
ongelmia. Tarkasteltavana olevan asian huomattava monimutkaisuus johtuu tästä tilanteiden 
kirjosta1.

Siksi on pidettävä mielessä tiettyjä kriteerejä, kun analysoidaan romaninaisten kohtaamia 
ongelmia: romaniryhmä, johon naiset kuuluvat, asuinpaikka – kaupunki vai maaseutu, heidän 
siviilisäätynsä: naimisissa olevat ja naimattomat naiset (jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat 
myös yksinhuoltajaäidit), sosiaalinen ryhmä, enemmistökulttuurin erityispiirteet, heidän 
uskontonsa.

  
1 EY:n raportissa ”The Situation of Roma in an Enlarged European Union” on käytetty englanninkielisiä 
termejä Roma (romani), Gypsy (mustalainen) ja Travellers (kiertolaiset) erilaisten ryhmien käsittelemiseksi.
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Eroista huolimatta suurimmalla osalla heistä on yhteisiä ongelmia, kuten syrjintä 
koulutuksessa – sekä koulun että yhteisön taholta –, työllisyys ja terveydenhuollon saatavuus.  
Vaikka romaniväestöön kohdistuva syrjintä on tunnustettu enenevässä määrin, tilanne ei ole 
juuri parantunut1. Romaninaisten moninkertainen syrjintä ja sosiaalinen syrjäytyminen 
pahentaa köyhyyden kierrettä, johon monet heistä ovat syntyneet, ja riistää heiltä ihmisarvon.

Vaikka ponnistelut Euroopan kansojen erilaisuuden käsittelemiseksi ovat lisääntyneet, 
romaninaisten osalta tasa-arvopolitiikka alkaa tietystä tilanteesta, joka vastaa keskiluokkaisen 
eurooppalaisen tilannetta, joka on kaukainen tavoite romaninaisille ja muille vähemmistöön 
kuuluville ja sosiaalisesti syrjäytyneille naisille. Vähemmistöt ja erityisesti romaninaiset 
vaativat päästä mukaan jäsenvaltioiden sekä Euroopan unionin toimielinten politiikkaan ja 
toimintaan, kun ne käsittelevät tasa-arvoa sekä rotusyrjintää ja etnistä syrjintää2.

Kuten pojatkin, monet romanitytöt jäävät joko kokonaan koulutusjärjestelmän ulkopuolelle tai 
heidät sijoitetaan erillisiin kouluihin tai luokkiin – usein “erityisluokkiin” –, jotka eivät vastaa 
heidän koulutustarpeitaan.  Tällainen rotuerottelu sekä opettajien ennakkoluuloiset asenteet 
aiheuttavat lapsissa alemmuudentunnetta.  Romanitytöt kohtaavat ylimääräisen esteen 
koulutukselleen, koska heidät usein pakotetaan jättämään koulunkäynti erittäin nuorena 
nuorempien sisarusten hoitamisen tai kotitaloustöiden takia.  Paineet mennä varhain naimisiin 
heikentävät myös romanityttöjen mahdollisuuksia suorittaa koulunkäynti loppuun.3 Koska 
koulutus on yksi tärkeimmistä keinoista päästä pois köyhyydestä, romaninaisten 
kaksinkertainen syrjintä koulutuksen alalla tarkoittaa, että heidän on erityisen vaikeaa päästä 
pois köyhyydestä.

Ennakkoluulot romaninaisia kohtaan näkyvät rekrytoinnissa, uralla etenemisessä ja palkassa. 
Lisäksi monet romaninaiset jäävät myös täysin virallisen talouden ulkopuolelle rajoittuneiden 
koulutusmahdollisuuksien, epäasianmukaisten asumisolojen ja heikon terveydenhuollon, 
perinteisten sukupuoliroolien ja yleisen enemmistöyhteisöistä syrjäytymisen takia.  Aikuisten 
romaninaisten työttömyysaste on joissakin paikoin moninkertainen muuhun väestöön 
verrattuna.   

Kaikkialla unionissa sekä romaniväestö yleensä että romaninaiset saavat alhaisempaa palkkaa 
kuin enemmistöväestö ja miehet.   

Romaninaiset kohtaavat syrjintää terveydenhuollon saatavuudessa.4 Euroopan eri valtioissa 
lääkärit kieltäytyvät antamansa hoitoa romaneille, koska he ”kuuluvat jonkun toisen 
vastuulle”.  Tilat on usein jaettu sen perusteella, että romaninaiset ovat “likaisia”, “varkaita” 
ja “epäsosiaalisia”.  Asiakirjat todistavat, että romaninaiset saavat terveydenhoitoa usein vain 
äärimmäisissä hätätilanteissa ja joskus eivät silloinkaan.  Siksi romaninaiset eivät usein saa 
perusterveydenhuoltoa tai ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.  Tästä seuraa, että 

  
1 Katso sama raportti, s. 1, tiivistelmä. 
2 Katso “Romani Women in the European Union: Realities and Challenges” Nicoleta Bitu, OSI Network Women 
Program, Romani Women Initiative, esitelmä EP:n naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
kuulemistilaisuudessa, romaninaisten tilanne EU:ssa, 23. marraskuuta 2005.
3 Katso esimerkiksi “A Place at the Policy Table”, raportti romaninaisten toimintasuunnitelmasta, Open Society 
Institute, 29. kesäkuuta 2003.
4 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus.  Esteiden murtaminen – Romaninaiset ja julkisen 
terveydenhuollon saatavuus (2003).
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romaninaisten odotettavissa oleva elinikä on joissakin paikoin tutkimusten mukaan 10 vuotta 
alhaisempi kuin enemmistön naisten, ja lapsikuolleisuus on paljon suurempi.

Kun tarkastellaan oikeutta lasten saamiseen, viime vuonna todettiin sterilointitapauksia 
kahdessa jäsenvaltiossa. Näistä tosiasioista huolimatta, hallitus ei ole onnistunut antamaan 
uhreille korvauksia yhtenäisellä tavalla.

Monet romaninaiset asuvat epäasianmukaisissa asunnoissa, jotka ovat usein turvattomia ja 
epäterveellisiä.  Häädöt ovat myös laajalle levinnyt ongelma romaniyhteisöissä.

Romaninaiset elävät usein perinteisissä patriarkaalisissa yhteisöissä, joissa heitä kohtaan voi 
esiintyä väkivaltaa ja heiltä evätään valinnanvapaus.  Romaninaiset ovat myös usein 
ihmiskaupan uhreja kaikkialla Euroopassa.  UNMIKia vastaan on äskettäin nostettu syyte 
vakavasta vaaran aiheuttamisesta monille osapuolille, myös romaninaisille.

Vaikka asenteet romaneja kohtaan ovat ennakkoluuloisia, EU:n tiedotusvälineet eivät 
kuitenkaan anna panostaan kyseisten asenteiden torjumiseksi. Nyt tiedetään, että romanien 
stereotyyppisen kuvan esittäjinä toimivat naiset ja lapset, joiden kuvia esiintyy usein lehdissä 
ja oppikirjoissa.1

Vaikka on laajalti tunnustettu, että romaninaisten syrjintä ja syrjäytyminen yhteiskunnan 
kaikilla aloilla on ongelma, sitä on vaikea todistaa, koska sukupuolen ja etnisen alkuperän 
perusteella eriteltyä tietoa ei ole saatavilla.  Hallitusten on kerättävä tietoa kunnioittaen 
vähemmistöjen ihmisarvoa ja yksityisyyttä, jotta romaninaisten ongelmat voidaan ratkaista. 

Samalla kun joistakin romaninaisista on tullut huomattavia julkisuuden henkilöitä, useimmat 
romaninaiset jäävät heitä koskevan päätöksenteon ulkopuolelle.  EU:n politiikka ja 
kansallinen politiikka on määriteltävä uudelleen romaninaisten syrjinnän käsittelemiseksi 
entistä paremmin.  Erityisesti sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevassa 
politiikassa on tunnustettava se seikka, että monet naiset kohtaavat syrjintää paitsi 
sukupuolensa myös etnisen tai kulttuurisen taustansa takia.  Sukupuolinäkökulma on lisätty 
vasta äskettäin romanien rotusyrjinnän käsittelyyn2, mutta on selvää, että sekä sukupuoli- että 
rotu-ulottuvuus on otettava yhtälailla huomioon muotoiltaessa tehokasta politiikkaa Euroopan 
romaninaisten tilanteen parantamiseksi.

On selvää, että ratkaisua romaninaisten ongelmiin ei voida löytää ilman tehokkaita 
oikeudellisia puitteita sekä EU:n tasolla että jäsenvaltiotasolla.  EU-tasolla direktiivi rodusta 
tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta (2000/43/EY) ja direktiivi yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa 
koskevista yleisistä puitteista (2000/78/EY) ovat toisinaan riittämättömiä ja usein 
epämääräisiä.  Esimerkiksi romaninaisiin kohdistuvan moninkertaisen syrjinnän osalta EU:n 
lainsäädännön kieli on epäselvää.  Siinä ei myöskään käsitellä kansallisuuteen perustuvaa 

  
1 “Romaninaisten oikeudet ovat oikeuksia ihmisarvoon, erilaisuuteen ja tasa-arvoiseen osallistumiseen” I 
esitelmä EP:n naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kuulemistilaisuus, Miranda Vuolasranta, 
marraskuu 2005.
2 Kocze, Angela.  "Romaninaisten Euroopassa kohtaama kaksinkertainen syrjintä."  Naisten oikeuksien ja tasa-
arvoasioiden valiokunnan kokous 26. marraskuuta 2003.
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syrjintää, jota käytetään usein tekosyynä romanien jatkuvaan syrjintään. 1 Monet jäsenvaltiot 
eivät myöskään ole panneet kyseisiä direktiivejä kokonaan täytäntöön, ja se aiheuttaa 
huomattavan ongelman historiallisesti syrjäytetyille ja syrjityille ryhmille, kuten romaneille.2

Jäsenvaltiotasolla tarvitaan tehokkaita syrjinnän vastaisia oikeudellisia puitteita, joissa 
keskitytään romanien tarpeiden ja etujen valtavirtaistamiseen yleisessä politiikassa, samalla 
kun otetaan huomioon romani-identiteetin avaintekijät.

Valtavirtaistaminen politiikassa pannaan täytäntöön vasta, kun on todettu, että tulevilla laeilla 
ja politiikalla ei jatketa romanien syrjintää, kun syrjintää aiheuttavat lait ja politiikka on 
kumottu ja kun on annettu erityissäännöksiä, joissa otetaan huomioon romani-identiteetin 
avaintekijät.  Vaikka monet jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön syrjinnänvastaisen politiikan 
paperilla, yllä mainitut kriteerit puuttuvat täytäntöönpanosta.  Se on yksi syy siihen, miksi 
romaninaiset vielä kohtaavat kaksinkertaista syrjintää sukupuolen ja etnisyyden takia.  
Varsinkin koulutuksen ja työllisyyden alalla olisi otettava käyttöön myönteisiä toimia, joilla 
pyritään parantamaan juuri romaninaisten tilannetta kyseisellä kahdella alalla.  Lisäksi on 
tehostettava keskustelua ja sellaisen sukupuolipolitiikan toteuttamista, jonka avulla 
romaninaisten tarpeita käsitellään muustakin näkökulmasta kuin perinteisten äidin ja 
huoltajan roolien kannalta. 

  
1 Euroopan romanien tiedotustoimisto. Vastaukset vihreään kirjaan. 2004.
2 EUMC. "Migrants, minorities and legislation: Documenting legal measures and remedies against 
discrimination in 15 Member States of the European Union", s. 117, 118. Joulukuu 2004.


