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Delegationen för romska ärenden
Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens möjligheter att på likvärdiga villkor delta i samhällslivet samt att främja
den romska befolkningens ekonomiska, sociala och
kulturella levnadsförhållanden. Delegationen verkar
som ett samarbets- och sakkunnigorgan mellan romer och myndigheter i Finland. Delegationen började sin verksamhet år 1956. År 1989 blev delegationen permanent och dess namn på finska ändrades. Delegationen arbetar i anslutning till social- och
hälsovårdsministeriet.
Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i taget. Delegationen består av en ordförande och en
vice ordförande samt högst 16 andra medlemmar.
Hälften av delegationens medlemmar företräder romer. De övriga medlemmarna representerar socialoch hälsovårdsministeriets, utrikesministeriets, inrikesministeriets, undervisningsministeriets, arbetsministeriets, miljöministeriets och Finlands Kommunförbunds förvaltningsområden. Delegationen har en
generalsekreterare och en avdelningssekreterare med
uppdragen som huvudsyssla. Generalsekreteraren
bereder delegationens arbete och verkställer delegationens beslut. Delegationens ordförande är vicehäradshövdingen, riksdagsman (1983–2003) Gunnar
Jansson.
Delegationen sammanträder 8–10 gånger per år.
Arbetsutskottet bereder de ärenden som tas upp vid
delegationens möten. Delegationen ordnar årligen

riksomfattande seminarier, till vilka både myndigheternas och den romska befolkningens representanter
inbjuds. Seminarierna anknyter till aktuella teman i
delegationens årliga verksamhetsplaner. Det nordiska
samarbetet har långa traditioner bl.a. i form av samnordiska seminarier som ordnas turvis av Finland och
Sverige.

Delegationen har till uppgift att
■

i syfte att främja jämlikheten följa den romska
befolkningens möjligheter att delta i samhällslivet och utvecklingen av dess levnadsförhållanden

■

ta initiativ och göra framställningar i syfte att
förbättra den romska befolkningens levnadsförhållanden i ekonomiskt, utbildningsmässigt, socialt och kulturellt hänseende samt att främja sysselsättningen bland den romska befolkningen

■

motarbeta all rasdiskriminering

■

främja det romska språket och kulturen

■

delta i nordiskt och annat internationellt samarbete för förbättrande av romernas förhållanden

■

avge utlåtanden om romernas ställning till andra
myndigheter och organisationer samt sakkunnigutlåtanden t.ex. för rapportering med anledning
av de internationella avtal som Finland ingått.

Målen för verksamheten 2002–2004
Under perioden 2002–2004 är delegationens insatsområden bl.a. bostads- och utbildningsfrågor, sysselsättning och information samt samarbetet mellan den
riksomfattande och de regionala delegationerna för
romska ärenden. För utbildningsfrågornas del ligger
tyngdpunkten på förskoleverksamhet och vuxenutbildning. Delegationen verkar aktivt för att förebygga
diskriminering av romer inom arbetslivet och för att
förbättra sysselsättningen. Utvecklandet av samarbetet mellan den riksomfattande och de regionala delegationerna stöder de regionala påverkningsmöjligheterna och romernas möjligheter att delta i samhällslivet. Det övergripande målet för delegationens mandatperiod är att förebygga och motarbeta all diskriminering.
Delegationen har öppnat en egen webbplats:
www.romani.fi. Syftet med webbplatsen är att ge heltäckande information om romska ärenden och att
främja kunskapen om den romska kulturen.

Samarbete och påverkan
Delegationen har påverkat den finländska lagstiftningens och förvaltningens utveckling i frågor som berör
romer. På delegationens initiativ grundades utvecklingsenheten för romernas utbildning vid Utbildningsstyrelsen. Hösten 2000 tillsattes en arbetsgrupp för
att dryfta behovet av att utveckla förvaltningen av

romska ärenden. Bland andra positiva samarbetsresultat kan nämnas rätten för romer att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur, som fogades till grundlagen i samband med reformen av de grundläggande
fri- och rättigheterna år 2000.
Tyngdpunkten för delegationens arbete ligger på
verksamheten i hemlandet. Det internationella samarbetet och frågor i anslutning till det har de senaste
åren ökat kännbart i delegationens arbete. Den internationella och nationella lagstiftningens utveckling
beträffande mänskliga rättigheter, minoriteter och diskriminering för med sig nya uppgifter. Delegationen
samarbetar intensivt med myndigheter, organisationer
och andra instanser, t.ex. de regionala delegationerna
och minoritetsombudsmannen, som finns i anslutning
till arbetsministeriet. Delegationen följer noga med
grundandet av det europeiska romska forumet (European Roma Forum ERF) som är ett initiativ av President Tarja Halonen. Romerna verkar själv aktivt i forumet för att förbättra sin ställning och sina levnadsförhållanden. ■
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