ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinto 2014
Kansalaisyhteiskunnan huippualoitteiden palkitseminen

Romanien osallistaminen

Euroopan talous-ja sosiaalikomitea

Johdanto
Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot tekevät eri puolilla Eurooppaa joka päivä työtä – usein
vapaaehtoiselta pohjalta – oikeudenmukaisemman ja osallistavamman yhteiskunnan luomiseksi. EU:n
tasolla niiden etuja edustaa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK), jonka tavoitteena on varmistaa,
että ne saavat ansaitsemansa tunnustuksen tekemästään työstä.
ETSK perusti tätä varten kahdeksan vuotta sitten kansalaisyhteiskuntapalkinnon, jolla palkitaan
kansalaisyhteiskunnan huippualoitteita.
Tämänvuotinen palkinto on suunnattu organisaatioille tai yksityishenkilöille, jotka ovat toteuttaneet
merkittäviä hankkeita romanien ja romaniyhteisöjen taloudellisen ja sosiaalisen osallisuuden
parantamiseksi.
Aihetta ei ole valittu sattumalta. Euroopan parlamentin viime vaalien tulokset osoittivat, että rasistiset
ja muukalaisvihamieliset puolueet, jotka mielellään syyttävät etnisiä vähemmistöjä Euroopan nykyisistä
talousvaikeuksista, ovat lisänneet kannatustaan hälyttävästi. Kaikki voitava on tehtävä yhteiskunnan
heikoimmassa asemassa oleviin yhteisöihin kohdistuvien ennakkoluulojen ja syrjinnän torjumiseksi.
Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot kaikilla tasoilla tarvitsevat kannustusta työhönsä EU:n arvojen
levittämiseksi ja kaikenlaisten suvaitsemattomuuden muotojen torjumiseksi.
Euroopassa asuu hieman yli 11 miljoonaa romania: he ovat EU:n suurin etninen vähemmistö. He ovat
asuneet täällä vuosisatoja ja ovat osa Euroopan monimuotoisuutta. Heidän erityisosaamisensa ja taitonsa
rikastuttavat Euroopan kulttuurielämää, yhteiskuntaa ja taloutta. Romanien sosiaalisen osallisuuden
ja integroitumisen parantaminen sekä romaniyhteisöjen hyvinvointi ovat yksi ETSK:n poliittisista
painopisteistä vuonna 2014.
Työ on vasta alussa. Ministerineuvosto totesi yli viisi vuotta sitten, että vaikka romaneilla on teoriassa samat
oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla EU:n kansalaisilla, “he muodostavat käytännössä monin tavoin
epäedullisessa asemassa olevan ryhmän, joka on erityisen altis sosiaaliselle syrjäytymiselle, köyhyydelle ja
syrjinnälle”. Romanit törmäävät kulttuurisiin ja sosioekonomisiin esteisiin ja kärsivät heihin kohdistuvista
ennakkoluuloista ja vihamielisestä käytöksestä. Samaan aikaan romanijärjestöillä on vaikeuksia saada
ääntään kuuluville.
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Comité économique et social europ
Euroopan komissio on kehottanut EU:n jäsenvaltioiden hallituksia laatimaan kansalliset strategiat
romanien integroimiseksi. ETSK kuitenkin totesi vuonna 2012 antamassaan lausunnossa “Romanien
sosiaalisen autonomian ja integraation lisääminen Euroopassa”, että näiden toimien tulokset ovat hyvin
rajallisia ja että niillä “ei ole onnistuttu vastaamaan tämän yhteisön kasvaviin odotuksiin ja vilpittömään
toivoon, että strategia voisi tosiaan auttaa parantamaan huomattavasti romanien integroitumista
yhteiskuntaan”. ETSK kehotti lausunnossa kansalaisyhteiskuntaa ryhtymään aktiivisesti edistämään
integroitumista yhteistyössä romanien itsensä kanssa.
Kansalaisyhteiskunnan tahoilla on merkittävä rooli ennakkoluulojen ja syrjinnän torjumisessa, ja
tämänvuotisella kansalaisyhteiskuntapalkinnolla palkitaan parhaat saavutukset tällä alalla. Kilpailuun
lähetettiin hyvin monenlaisia aloitteita, joissa oli kyse muun muassa tiedottamisesta muille kuin romaneille,
yhtäläisistä mahdollisuuksista työelämässä, romaneille tarjottavista mahdollisuuksista osallistua
täysimittaisesti kotimaansa poliittiseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen elämään sekä käytännön
tuesta asunnon, terveyspalvelujen, koulutuksen ja työpaikan saannissa.
Alustavan arvion tekivät alaan perehtyneet neljä ulkopuolista palkintolautakunnan jäsentä: senaattori
ja Early Childhood Irelandin puheenjohtaja Jillian van Turnhout, Euroopan neuvoston pääsihteerin
romaniasioista vastaavan erityisedustajan tukiryhmän päällikkö Sixto Molina, Euroopan parlamentin jäsen
Damian Drăghici ja ETSK:n jäsen Ákos Topolánszky. Voittajat valitsi lautakunta, johon kuuluivat lisäkseni
ETSK:n varapuheenjohtajat Jane Morrice ja Hans-Joachim Wilms, ryhmien puheenjohtajat Jacek Krawczyk,
George Dassis ja Luca Jahier sekä pääsihteeri Luis Planas Puchades.
Tässä esitteessä esitellään hankkeet, jotka neljä ulkopuolista arvioijaa valitsi finalisteiksi. Ne osoittavat,
miten innovatiiviset aloitteet voivat muuttaa ihmisten elämää. Lämpimät onnitteluni kolmelle
palkinnonsaajalle: ETP Slovakia – Kestävän kehityksen keskus, arkkimandriitta Athinagoras Loukataris ja
IQ Roma servis.
Henri Malosse
ETSK:n puheenjohtaja
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Building Hope -malli
auttaa romaniyhteisöjen
jäseniä kehittämään
potentiaaliaan.
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1. palkinto
ETP Slovakia
Kestävän kehityksen keskus
Toivon silta Slovakiassa

ETP Slovakia on viimeisten 15 vuoden ajan soveltanut “kehdosta hautaan” lähestymistapaa
romaniyhteisön voimaannuttamiseen ja osallistamiseen maan itäosassa. ETP auttaa tarjoamaan
asunto-, koulutus-, työllisyys- ja terveyspalveluita ja edistää taloudellista osallisuutta.
Vaikka ETP sai jo vuonna 2009 Gypsy Spirit palkinnon “kokonaisvaltaisesta, erittäin ammattitaitoisesta
ja autenttisesta työstään ja palveluistaan”, tiimi oli innoissaan ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinnon
voittamisesta.
“ETSK:n valinta on meille suuri kunnia”, totesi ETP:n johtaja Slavomira Macakova. “Tiedämme nyt, että
paras tapa saada aikaan näkyviä, pitkäkestoisia ja pysyviä tuloksia on kokonaisvaltaisten palvelujen
tarjoaminen – kaikille ikäryhmille.”
Tällainen kattava lähestymistapa edellyttää kuitenkin perusteellisia ja hedelmällisiä
kumppanuusjärjestelyjä, joiden ansiosta ETP voi pyörittää yhteisökeskuksia, toteuttaa yleissivistäviä
ja ammatillisia koulutusohjelmia, tarjota vanhustenhoitoa ja turvata asunnot köyhille perheille.
Yksi erityisen innovatiivinen aloite, jonka ETP uskoo soveltuvan muuallekin Eurooppaan, on “Toivon
rakentaminen” (Building Hope).
Kyse on omatoimisesta asunto-ohjelmasta, jossa romaniperheet voivat rakentaa itse kotinsa käyttäen
moduulijärjestelmää, jossa 25 m2:n peruskoti voidaan laajentaa jopa 75 m2:n kokoiseksi. Sen sijaan,
että rasitettaisiin jo ennestään tiukoilla olevia julkisia asunto-ohjelmia, Building Hope ohjelmassa
romaniperheitä kannustetaan säästämään rahaa ja heille tarjotaan mikrolainoja kodin rakentamista
varten, kun tietty säästötavoite on saavutettu. Sen jälkeen heille opetetaan talon rakentamiseen
tarvittavat taidot ja annetaan apua kierrätys- ja ympäristöystävällisten materiaalien hankinnassa.
“Building Hope malli on meille erityinen sosiaalityön väline, joka auttaa pitkäaikaistyöttömiä ja
yhteiskunnasta syrjäytyneitä – Euroopan unohtamien – romaniyhteisöjen jäseniä kehittämään
potentiaaliaan”, Macakova kertoi.
Hänen mukaansa ETP Slovakia on silta romanigetoissa asuvien Buidling Hope ohjelman edunsaajien
ja sosiaalipolitiikasta vastuussa olevien viranomaisten välillä. ETSK:n palkinnon tuoma huomioarvo
auttaa ETP:n johtajan mukaan edistämään tätä ainutlaatuista ja innovatiivista mallia, jossa
turvataan sosiaalinen asuminen kaikkein köyhimmille. “Tästä voisi tulla yksi jäsenvaltioiden ja EU:n
sosiaalipolitiikan välineistä.”
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Koulutus on
valaiseva prosessi,
jossa ihminen
tutustuu itseensä
paremmin.
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2. palkinto
Arkkimandriitta Athinagoras
Loukataris
Lapset valoon

Kreikan toiseksi suurimman kaupungin Thessalonikin länsiosassa sijaitsevan Dendropotamosin
kaupunginosan asukkaista suurin osa on romaneja. Kaupunginosan 4 000 asukkaasta 3 000 on romaneja,
ja heistä arviolta 800 alaikäisiä.
Kun arkkimandriitta Athinagoras saapui vuonna 2004 Dendropotamosin seurakuntaan, hän
huolestui kaupunginosassa vallitsevasta köyhyydestä, puutteesta, rappeutumisesta, syrjäytymisestä
ja rikollisuudesta. Arkkimandriitta Athinagoras päätti Neapolis-Stavroupolisin hiippakunnan ja
paikallisyhteisön tuella kymmenen vuotta sitten perustaa seurakunnan kirkon pohjakerrokseen
Lighthouse of the World keskuksen, jossa annetaan opetusta paikallisille lapsille ja nuorille.
“Koulutus on valaiseva prosessi, jossa ihminen tutustuu itseensä paremmin”, hän totesi. Keskuksen
toiminta perustuu 300 vapaaehtoistyöntekijän osaamiseen ja sitoutumiseen, ja se palvelee noin 450:tä
romanilasta. Hankkeessa torjutaan romanilasten lukutaidottomuutta, annetaan täydentävää opetusta ja
tukiopetusta vieraissa kielissä, tietotekniikassa ja musiikissa sekä järjestetään työpajoja. Lisäksi ohjelmassa
tarjotaan yösija kahdeksalle lapselle, joilla ei ole perhettä, annetaan oppilaille lämpimät ateriat ja
tarjotaan terveydenhuoltopalveluja, kuten rokotuksia ja psykologista tukea. Keskukseen sisältyy myös
riippuvuuksista kärsivien lasten vastaanottokeskus.
Arkkimandriitta Athinagoras pitää Lighthouse of the World keskusta elävänä osoituksena Victor Hugon
lausahduksesta “se, joka avaa koulun oven, sulkee vankilan oven”, koska koulutuksen puuttuminen on
hänen mukaan riistänyt romanilapsilta mahdollisuuden löytää laillisia toimeentulokeinoja.
Hankkeessa pyritään myös jakamaan tietoa alaikäisten romanien ahdingosta ja torjumaan kielteisiä
yhteiskunnallisia stereotypioita, jotka usein liitetään romaniyhteisöön. Esimerkiksi romanilasten
robotiikkaryhmä (FAR.GO.BOTS) – joka voitti Kreikan First Lego League palkinnon ja matkusti
Yhdysvaltoihin – on saanut paljon huomiota tiedotusvälineissä ja auttanut antamaan vaihtoehtoisen,
myönteisen julkisen kuvan romaniyhteisöstä.
Arkkimandriitta Athinagoras totesi ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinnon olevan “suuri ilo”, joka korostaa
sitä, että monet “tärkeät ihmiset ovat puolellani”. Hän kertoi palkinnon antavan uutta pontta unelmille ja
avaavan uusia näköaloja suunnitelmille.
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Romaniyhteisön
osallistamisen ja
voimaannuttamisen
on alettava
varhaisessa iässä
ja jatkuttava läpi
aikuisiän.
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2. palkinto
IQ Roma servis

Voimannuttaminen aloitetaan
varhain Tšekissä
Tšekissä Etelä-Määrin alueella toimiva IQ Roma Servis (IQRS) on perustamisestaan eli vuodesta 1997
saakka soveltanut romanien ongelmiin elinkaarilähestymistapaa, jossa edistetään yksilöllisen kasvun ja
sosiaalisen hyvinvoinnin lisäksi romanien oikeuksia ja ihmisarvoa yhteiskunnassa.
Kansalaisjärjestö uskoo vakaasti, että romaniyhteisön osallistamisen ja voimaannuttamisen on alettava
varhaisessa iässä ja jatkuttava läpi aikuisiän. Tästä syystä IQRS toteuttaa erilaisia täydentäviä ohjelmia eri
ikäryhmille.
Lapsille (alle 8-vuotiaille) suunnatussa ohjelmassa autetaan romaniperheitä ilmoittamaan lapsensa
julkisiin lastentarhoihin ja kouluihin sekä voimaannutetaan yhteisön naisia tarjoamalla terveydenhuoltoja muita palveluja.
Nuoriso-ohjelmaan, joka on suunnattu 8–26-vuotiaille, sisältyy kaksi osa-aluetta. Ensimmäisessä tarjotaan
tukiopetusta ja tehokursseja, tutorointia ja työharjoittelua. Toisessa keskitytään henkilökohtaiseen
kehittämiseen, kasvuun, uraohjaukseen ja sosiaaliseen toimintaan. Aikuisohjelmassa tarjotaan tukea
työllisyyden, asumisen ja taloudellisen riippumattomuuden alalla sekä rasismiin ja syrjintään reagoinnissa.
Romanien emansipaatioyritykset eivät kuitenkaan voi onnistua, ellei yhteiskunta muutu. Tästä syystä
IQRS:llä on yhteiskunnallinen ohjelma, jossa tarkoituksena on torjua sosiaalisia ennakkoluuloja ja
institutionaalista syrjintää. Tähän liittyviä hankkeita ovat “Etnisiä ryhmiä kunnioittava työnantaja” tunnus ja
“Miksi tuomita etukäteen” kampanja, jossa pyritään kumoamaan yleinen uskomus, jonka mukaan romanit
vieroksuvat työtä.
IQRS:n asialleen omistautuminen ja innovatiivinen lähestymistapa ovat jo tuoneet sille tunnustusta: se
on valittu muun muassa Tšekin vuoden kansalaisjärjestöksi. ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinnolla on
kuitenkin erityinen merkitys järjestölle. “Tšekkiläiselle paikallistason järjestölle tämä oli iloinen yllätys”,
myöntää IQRS:n asiakasohjelmien johtaja Veronika Vaňkova.
“Olemme erittäin iloisia tästä tunnustuksesta, jonka olemme saaneet romaniyhteisön parissa
tekemästämme työstä, ja siitä, että yhteistä näkemystämme arvostetaan EU:n tasolla.” Vaňkova uskoo, että
tunnustus auttaa tekemään IQRS:ää tunnetuksi suuren yleisön ja paikallisviranomaisten keskuudessa ja
saattaa jopa houkutella uusia lahjoittajia investoimaan kansalaisjärjestön työhön.
IQRS on mukana monissa EU:n laajuisissa hankkeissa ja verkostoissa, ja järjestö uskoo, että sen
kokonaisvaltainen, pitkän aikavälin lähestymistapa voi toimia mallina muille romanien parissa
työskenteleville tahoille muissa maissa.
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Fundación Secretariado Gitano
Espanjan “Gitanos”:
ihailusta syrjinnän kohteeksi

FINALISTI

Espanjan alkuperäisistä romaneista käytetään usein nimeä “Gitanos”. Nimitykseen liittyy espanjalaisten
yhteisissä mielikuvissa monia myönteisiä mielleyhtymiä. Tämä pitää paikkansa erityisesti maan
eteläosissa, joissa andalusialais- ja romanikulttuuri ovat sekoittuneet lukuisien seka-avioliittojen ja
muiden yhteyksien kautta: espanjalaiset jopa uskovat, että flamenco on romanitanssi.
Vaikka romaneihin suhtaudutaan romanttisesti aitoon espanjalaiseen kulttuuriin kuuluvana osana
– tämä käy ilmi ilmaisusta España cañí –, asialla on myös synkempi puoli. Romanit ja erityisesti ItäEuroopasta viime aikoina tulleet maahanmuuttajat kohtaavat Espanjassa syrjintää.
Voittoa tavoittelematon säätiö Fundación Secretariado Gitano (FSG) on 1960-luvulta asti soveltanut
monialaista lähestymistapaa romaniyhteisöjen auttamiseen kaikilla elämänaloilla – eikä vain
Espanjassa, vaan myös muualla Euroopassa koordinoimansa EURoma-verkoston kautta. FSG toteuttaa
monia erilaisia hankkeita, joilla pyritään parantamaan romanien elintasoa, edistämään yhdenvertaista
kohtelua, torjumaan kaikkia syrjinnän muotoja ja ylläpitämään romanien kulttuuri-identiteettiä.
FSG:ssa työskentelee 600 palkattua työntekijää ja 400 vapaaehtoistyöntekijää, ja se soveltaa kahtalaista
lähestymistapaa. Ensimmäinen ovat ohjelmat, joiden tavoitteena on voimaannuttaa romaniyhteisöä ja
parantaa elintasoa yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, työllisyyden, asumisen sekä terveys- ja
yhteisöpalvelujen kautta.
Yksi esimerkki tästä on yhdennetty Acceder-ohjelma, jossa tuetaan yli 87 000:ta edunsaajaa. Se auttaa
romaneja pääsemään työmarkkinoille esimerkiksi ammatillisen pätevöittämisen, uraohjauksen ja
itsenäisten ammatinharjoittajien tukipalvelujen avulla sekä tukemalla romaneille suotuisaa politiikkaa.
Toinen kohde on yhteiskunta laajasti käsitettynä: siinä halutaan osoittaa, että romanien osallistaminen
on myös suuren yleisön etujen mukaista. Tätä varten toteutetaan tiedotuskampanjoita ja annetaan
koulutusta romanien parissa työskenteleville (sosiaalityöntekijät, opettajat, poliisit jne.), julkishallinnolle
ja päättäjille.
Lisäksi FSG toteuttaa analyyseja ja tutkimuksia, joilla parannetaan romanien tilanteen ja tarpeiden
tuntemusta. Vuonna 2013 yli 105 000 ihmistä sai apua FSG:n hankkeista ja ohjelmista.
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Bulgarian Helsinki Committee
Romanien asumisoikeuksiin liittyvä
eurooppalainen ennakkotapaus

FINALISTI

Bulgarian suurin ja vaikutusvaltaisin ihmisoikeusjärjestö Bulgarian Helsinki Committee (BHC) auttoi
romaniyhteisöä välttämään karkotuksen ja kotien purkamisen ja loi hyödyllisen eurooppalaisen
ennakkotapauksen prosessin aikana.
Noin 200 romanin yhteisö oli asunut luvatta valtion mailla pääkaupunki Sofian Batalova Vodenitsa
kaupunginosassa kymmeniä vuosia. Kun Sofian kaupunginviranomaiset yrittivät karkottaa tätä
haavoittuvassa asemassa olevaa yhteisöä – vuosina 2005–2006 ja 2008 – BHC antoi sille maksutonta
oikeusapua.
Vaikka kaupungin toiminta oli Bulgarian lain mukaista, BHC katsoi, että ihmisten karkottaminen
ainoasta kodistaan tarjoamatta kunnollista ja soveltuvaa vaihtoehtoista asuinpaikkaa loukkasi heidän
ihmisoikeuksiaan. Lisäksi tämän erittäin köyhän ja syrjäytyneen yhteisön kodittomuus asettaisi sen
entistä suurempaan vaaraan joutua sairauksien, nälän ja rikollisuuden uhriksi.
Tästä syystä BHC päätti viedä asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Tuomioistuimen
antamassa välipäätöksessä määrättiin lopettamaan karkotukset, kunnes vaihtoehtoinen asuinpaikka
olisi tarjolla – tämä oli ensimmäinen kerta, kun ihmisoikeustuomioistuin antoi tällaisen päätöksen.
Tuomioistuin antoi vuonna 2012 lopullisen päätöksensä: sen mukaan valtion tulee lopettaa muuta
kotia vailla olevien romanien mielivaltaiset karkotukset. Tuomiossa todettiin, että laki ei ollut
oikeasuhtainen, ja määrättiin Bulgaria korjaamaan lainsäädäntönsä tällä alalla. Yksi vaadituista
uudistuksista oli sen osoittaminen, että suunnitelmat julkisessa omistuksessa olevan maan ja
rakennusten takaisinottamiseksi ovat legitiimejä ja oikeasuhtaisia ja että tarjolla on vaihtoehtoisia,
soveltuvia asuntoja.
Sen lisäksi, että 200 romania välttyi kodittomuudelta, BHC uskoo, että ihmisoikeustuomioistuimen
päätös – joka äänestettiin tuomioistuimen vuoden parhaaksi päätökseksi Strasbourg Observersin
teettämässä kyselyssä – toimii ennakkotapauksena, joka voi auttaa suojelemaan Euroopan noin 10
miljoonan romanin ja muiden heikossa asemassa olevien väestöryhmien oikeutta asuntoon.
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European Grassroots
Antiracist Movement

Roma Pride juhla eri puolilla Eurooppaa

FINALISTI

Huolimatta romaniyhteisöjen monenlaisista rikkaista kulttuuri-identiteeteistä ne ovat joutuneet eri
puolilla Eurooppaa rasismin ja syrjinnän sekä eristämisen ja leimaamisen kohteeksi.
“Romaneihin kohdistuva väkivalta on yleistynyt selvästi Euroopassa viime vuosina”, totesi Amnesty
Internationalin edustaja John Dalhuisen kansainvälisenä romanien päivänä 8. huhtikuuta 2014.
“Euroopan maiden johtajat piiloutuvat liian usein romaneihin kohdistuvaa väkivaltaa lietsovien
ennakkoluulojen taakse ja leimaavat romanit epäsosiaalisiksi ja ei-tervetulleiksi.”
European Grassroots Antiracist Movement (EGAM), joka on yli 30:tä maata edustavien syrjinnän
vastaisten organisaatioiden verkosto, järjestää joka vuosi yhteistyössä romaneja edustavien
kansalaisjärjestöjen kanssa Roma Pride tapahtuman rotusyrjinnän huolestuttavaan lisääntymiseen ja
yleiseen poliittiseen toimettomuuteen puuttumiseksi.
Tapahtumaan sisältyy poliittisia ja kulttuuritapahtumia 15 maassa, ja sen tavoitteena on yhtäältä
tuoda romanien Euroopassa kohtaama rasismi ja syrjintä kaikkien tietoon ja toisaalta juhlistaa
kyseisen vähemmistön identiteettien ja kulttuurien monimuotoisuutta. Roma Pride on kansallisella
ja Euroopan tasolla jaettavan tiedotuksen lisäksi luonut vahvan rasisminvastaisten ryhmittymien ja
romaniorganisaatioiden eurooppalaisen verkoston edistääkseen yhteisiin päämääriin perustuvaa laajaa
kumppanuutta.
Roma Pride on vetoomus ihmisarvon, yhdenvertaisten oikeuksien ja oikeuksien yhdenvertaisen
harjoittamisen puolesta, ja siihen osallistuvat kumppanit sopivat päätapahtuman valmisteluvaiheessa
yhteisistä tavoitteista ja yhteisestä julkilausumasta, jonka allekirjoittaa noin 100 kansalaisjärjestöä.
Roma Pride voimistaa romaniyhteisöjen ääntä ja varmistaa, että ne saavat äänensä kuuluville
kansallisessa ja Euroopan tason päätöksenteossa, ja se on myös vahvistanut romanien perinteitä ja
historiaa. Yksi esimerkki tästä on Letyn keskitysleirin muiston elvyttäminen: natsien tappamat sadat
romanit oli unohdettu Tšekissä sijaitsevan maatilan läheisyydessä olevaan hautaan paikallisten
historiantutkijoiden 1970- ja 1980-luvun ponnisteluista huolimatta.
Roma Pride jakaa tietoa ja herättää kiinnostusta romaniasioihin, ja se on perustamisestaan eli
vuodesta 2011 lähtien saanut aikaan myös useita huomattavia tuloksia. Esimerkiksi Ranskassa alan
kansalaisjärjestöt auttoivat uudistamaan vuodelta 1969 peräisin olevan lain, jossa “kiertolaisiin”
sovellettiin syrjivää henkilöllisyystietojärjestelmää. Roma Pride hankkeen painostus auttoi myös
lopettamaan romanien vastaiset mielenosoitukset Bulgariassa.
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Autonomous centre – ACT

Kroatian romanien voimaannuttaminen –
luonnonmukaisesti

FINALISTI

Kroatian pohjoisosassa sijaitseva Međimurjen maakunta on monella tavalla ainutlaatuinen. Se on maan
pienin ja tiheimmin asuttu maakunta. Siellä asuu myös Kroatian suurin romaniyhteisö asukasta kohden
eli 30 prosenttia maan romaniväestöstä.
Nuorten perustama ruohonjuuritason organisaatio Autonomous Centre – ACT, jossa keskitytään
kehittämään sosiaalista ja kulttuuripääomaa, auttaa torjumaan Međimurjen romaniyhteisön
taloudellista ja sosiaalista syrjäytymistä. Se esitti uudenlaisen ajatuksen luonnonmukaisen viljelyn
käyttämisestä alueen romanien voimaannuttamiskeinona – sananmukaisesti ruohonjuuritasolla.
Hanke, jonka aiheena oli romanien sosiaalinen ja taloudellinen osallistaminen luonnonmukaisen
elintarviketuotannon kautta, oli kohdistettu hieman yli 20:lle Međimurjen romanille, joista haluttiin
tehdä “osa ratkaisua sen sijaan että he olisivat osa ongelmaa”. Hankkeessa tarjottiin luonnonmukaiseen
perheviljelyyn ja osuuskunnan hallinnointiin liittyvää koulutusta joukolle romaneja, joiden vastuulla oli
yli 100 perheenjäsentä.
Heille opetettiin biodynaamista viljelyä, jossa korostuu kokonaisvaltainen käsitys maaperän, kasvien ja
eläinten välisistä suhteista itseään ylläpitävänä järjestelmänä.
Koulutukseen valittuja kannustettiin osallistumaan luonnonmukaista viljelyä harjoittavaan “Domači
vrt”-osuuskuntaan, jossa työskenteli jo ennestään 15 romaniyhteisön jäsentä osuuskunnan
täysjäseninä ja joka viljelee 14 hehtaarin suuruista julkisessa omistuksessa olevaa maa-alaa. Alueella,
jossa luonnonmukaista viljelyä ei ole vielä harjoiteta riittävästi, hanke paitsi parantaa romaniyhteisön
jäsenten työllistettävyyttä myös nostaa sen paikalliseksi uranuurtajaksi.
“Aktiivisen julkisen sitoutumisen ja puolustamisen kautta hanke auttaa tiedostamaan paremmin
romanien vaikeuksia torjua ennakkoluuloja ja syrjintää”, uskoo ACT. “Romanien rekrytointi
edistyksellisiin ekososiaalisiin yrityksiin muuttaa hitaasti mutta varmasti paikallisyhteisön
suhtautumista romaneihin.”
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Helsingin diakonissalaitoksen
päiväkeskus Hirundo

FINALISTI

Taide on sanoja voimakkaampi romanilasten äänenkantaja
Suomen alkuperäisellä romaniväestöllä, joka on asunut maassa yli 500 vuotta, on täydet kansalaisuusja kansalaisoikeudet, vaikkakin se on jossain määrin marginalisoitunut. EU:n laajentumisen
seurauksena Suomeen on kuitenkin muuttanut runsaasti romaneja Itä-Euroopan maista. Tämä
maahanmuuttajaväestö, jolta puuttuu kielitaito, koulutus ja työtodistukset, on ajautunut suurelta osin
yhteiskunnan laitamille.
Helsingin Diakonissalaitos, joka on työskennellyt pitkään Suomen alkuperäisen romaniväestön
voimaannuttamisen hyväksi, kiinnitti huomiota näiden uusien tulijoiden tilanteeseen. Diakonissalaitos
käynnisti vuonna 2008 tiedonkeruuseen ja sosiaaliseen tukeen keskittyneen “Rom po drom” hankkeen.
Sen pohjalta kehittyi Hirundoksi kutsuttu päiväkeskus, jossa on tarjolla sekä jokapäiväistä tukea
että pitkän aikavälin voimaannuttamispalveluja sekä Suomessa että Romaniassa, josta suurin osa
romanimaahanmuuttajista on peräisin.
Yksi Diakonissalaitoksen merkittävimmistä hankkeista on ollut nuorille romanimaahanmuuttajille
suunnattu hanke, jossa tarkoituksena on tuoda romanilasten ääni kuuluville taiteen kautta (2013–2015).
Hanke kehiteltiin romanimaahanmuuttajien ja Suomen ja Romanian sidosryhmien yhteistyönä
(maahanmuuton “kiertävän” luonteen vuoksi), ja siinä haluttiin kiinnittää huomio “paperittomien”
romanilasten oikeuteen saada peruskoulutusta.
Pilottivaiheessa hankkeeseen osallistui 15 lasta, ja siinä keskityttiin kahteen osa-alueeseen: jokapäiväisen
syrjinnän ja “vierauden” kokemiseen romaniyhteisöissä sekä romanien voimannuttamiseen ja
osallistumisen helpottamiseen yhteisöpohjaisten tukipalvelujen avulla. Hankkeessa organisoitiin luovan
toiminnan työpajoja ja taide-esityksiä, annettiin neuvontapalveluja lapsille ja heidän perheilleen ja
järjestettiin seminaareja ja koulutusta.
Hanke romanilasten äänten tuomiseksi kuuluville taiteen keinoin on herättänyt laajaa julkista keskustelua
alaikäisten romanimaahanmuuttajien oikeudesta saada koulutusta, ja sen seurauksena eduskunnan
oikeusasiamies on kehottanut paikallisviranomaisia huolehtimaan asiasta.
Diakonissalaitos uskoo, että hanke soveltuu minkä tahansa syrjäytyneen ryhmän auttamiseen missä
tahansa Euroopassa.
“Mallia voidaan soveltaa ja sillä voidaan edistää lasten oikeuksia ja osallistumista ja heidän
äänensä kuulumista poliittisessa päätöksenteossa hyvin erilaisissa tilanteissa”, totesi
Diakonissalaitoksen edustaja.
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ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinto:
palkinto merkittävästä työstä
ETSK:n vuotuinen kansalaisyhteiskuntapalkinto on
erittäin tehokas keino tuoda esiin eurooppalaisten
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden sitoutumista
ja saavutuksia. Vuonna 2006 perustettu palkinto
myönnetään organisaatioille ja/tai yksityishenkilöille,
jotka ovat edistäneet merkittävästi Euroopan
identiteettiä ja yhdistymistä, osallistavaa demokratiaa
ja aktiivista kansalaisuutta. Se auttaa tuomaan
esiin kansalaisyhteiskunnan elintärkeää roolia
eurooppalaisen solidaarisuuden pohjana olevien
yhteisten arvojen edistämisessä. Palkinto voidaan
myöntää yksityishenkilölle tai kansalaisyhteiskunnan
organisaatiolle, joka toimii Euroopan, valtion,
alueen tai paikallisyhteisön tasolla missä tahansa
28 jäsenvaltiosta. Palkinnon teema vaihtuu
vuosittain. Vuonna 2014 palkinto jaettiin erityisesti
romaniyhteisöjen taloudellisen ja sosiaalisen
osallisuuden parantamiseksi toteutettaville
hankkeille. Aiemmat voittajat ovat auttaneet
edistämään sosiaalista, taloudellista ja ympäristöalan
kestävää kehitystä Euroopassa sekä vahvistamaan
eurooppalaista identiteettiä ja solidaarisuutta
koulutuksen, verkottumisen, kampanjoinnin,
epäoikeudenmukaisuuteen puuttumisen ja nuorten
etujen puolustamisen kautta.

Kansalaisyhteiskuntapalkinnon
valintalautakunta
Henri Malosse, ETSK:n puheenjohtaja,
palkintolautakunnan puheenjohtaja
Jane Morrice, ETSK:n varapuheenjohtaja

Ehdokkaiden on oltava ETSK:n jäsenten,
kansallisten talous- ja sosiaalineuvostojen
tai eurooppalaisten kansalaisyhteiskunnan
organisaatioiden tai verkostojen nimeämiä.
Vuoden 2014 palkintoseremonia pidettiin 16.
lokakuuta. Yhteensä 30 000 euron palkintosumma
jaettiin kolmelle voittajalle, jotka pääsivät lisäksi
parrasvaloihin Euroopan laajuisesti. Voittajat valitsi
neljän ulkopuolisen arvioijan tekemän alustavan
arvion pohjalta palkintolautakunta, johon kuuluivat
ETSK:n puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa
sekä työnantajia, työntekijöitä ja muita eturyhmiä
edustavien kolmen ryhmän johtajat ja komitean
pääsihteeri. Voittajien valitseminen eri Euroopan
kolkkia edustavien 81 vahvan ehdokkaan joukosta
oli vaikeaa. Kaikki ne ovat olemassa ja tekevät
työtä romanien olojen parantamiseksi esimerkiksi
toteuttamalla koulutukseen ja ammatilliseen tukeen
liittyviä hankkeita, kuten musiikkikoulutusta tai
romaniopettajien avustushankkeita. Valintakriteerejä
oli kahdeksan: niitä olivat hankkeen vaikutukset
kohdeyleisöön ja yhteisön hyvinvointiin, hankkeen
kesto ja vaikutusten pysyvyys sekä Euroopan laajuinen
ulottuvuus. Loput kolme liittyivät huippusuorituksiin
innovoinnin alalla, luovuuteen ja ainutlaatuisuuteen.

Neljä asiantuntijaa
Jillian van Turnhout, senaattori, Early Childhood
Irelandin puheenjohtaja
Sixto Molina, Euroopan neuvoston pääsihteerin
romaniasioista vastaavan erityisedustajan
tukiryhmän päällikkö

Hans-Joachim Wilms, ETSK:n varapuheenjohtaja
Jacek Krawczyk, ETSK:n työnantajat-ryhmän
puheenjohtaja

Damian Drăghici, Euroopan parlamentin jäsen,
romanien integraatiota edistävä kansallinen
yhteyshenkilö Romaniassa

George Dassis, ETSK:n työntekijät-ryhmän
puheenjohtaja

Ákos Topolánszky, Unkarin vieroitushoitolaitosten
keskusliiton johtaja, ETSK:n jäsen

Luca Jahier, ETSK:n “muut eturyhmät” ryhmän
puheenjohtaja
Luis Planas, ETSK:n pääsihteeri
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