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Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö
Lausuntopyyntö luonnoksesta Suomen romanipoliittiseksi ohjelmaksi (2018-2022)

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Yleistä
Kirkkohallitus pitää toimintaohjelmaa päälinjoiltaan onnistuneena ja oikean suuntaisena. Keskeiset kysymykset on kuvattu johdannoissa monipuolisesti ja toimintaohjelma keskittyy erittäin
olennaisiin seikkoihin: koulutukseen, ammatilliseen osaamiseen, yhdenvertaisuuteen, romanikielen sekä kulttuurin tukemiseen ja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen. Luonnoksessa kuvattu ohjelma on kokonaisuudessaan oikean suuntainen ja sen perusintentioon on
helppo yhtyä.
Kirkkohallitus haluaa kuitenkin kiinnittää huomion seuraaviin seikkoihin, joissa uskonnon ja
kirkkojen positiivinen rooli julkisessa tilassa on ilmaistu riittämättömällä tavalla. Kirkoilla ja uskonnolla ylipäänsä on romaniväestön keskuudessa vahva ja myönteinen merkitys. Sen vuoksi
on toivottavaa, että myös ohjelmassa kannustetaan kirkkokuntia aktiivisesti toimimaan ohjelman tavoitteiden edistämiseksi.

Yksityiskohtia
Lisäksi kirkkohallitus haluaa tuoda esiin, että
1. Luonnos ohittaa tarkemmassa käsittelyssä lähes kokonaan Suomen ev.lut. kirkon ja muiden
kirkkojen merkityksen uskonnollisena, kulttuurisena ja diakonisena voimavarana. Tämä näkyy
siinä, että kohdassa ”2.2 Kotimaiset romaniasioiden hoidon hallinnolliset rakenteet:” ei mainita
hallinnollisten rakenteiden ja avaintoimijoiden yhteydessä Kirkkohallituksen yhteydessä toimivaa Kirkon romaniasioiden neuvottelukuntaa, jonka tehtävänä on mm. ylläpitää ja kehittää yhteistyötä romanien ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja muiden kirkkojen yhteisissä kysymyksissä ja osallistua kirkkojen kansainvälisessä yhteydessä käytävään keskusteluun romaneja
koskevissa kysymyksissä, tukea romanien jäsenyyttä seurakunnissa, osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun romaneja koskevista kysymyksistä sekä olla yhteydessä valtiollisiin ja kolmannen sektorin romaniasiain toimielimiin.
Vastaavalla tavalla on kohdan 2.2 Kansalaisjärjestökentän yhteydessä syytä mainita paikallisten
ev.lut. kirkon seurakuntien tekemä työ. Seurakuntien verkosto kattaa koko maan ja kaikki kunnat. Toimintamuodoista voi mainita diakonisen avustustyön, leiritoiminnan sekä paikallisen
kulttuurisen keskustelun ylläpitämisen.
2. Kirkkohallitus pitää myös erittäin olennaisena niitä toimia, joilla vahvistetaan (3.1.) Romanikielen asemaa. Yhtenä toimenpiteenä kirkkohallitus esittää romanikielisten jumalanpalvelusten
toteutusta eri kirkkokuntien parissa. Näissä tilaisuuksissa voi ja tulee samalla tuoda esiin pyrkimys tukeen romaniväestölle, pyrkimys sovintoon ja yhteistyöhön.
3. Toimenpide kohta 145: ”Annetaan tukea romaniedustajien ja asiantuntijoiden eurooppalaiseen osallistumiseen ja asiantuntijatyöhön”
Vastuutahojen joukossa voidaan mainita myös Kirkkohallitus/Kirkon romaniasioiden neuvottelukunta. Edeltävässä tekstiosiossa voidaan mainita myös eurooppalainen diakoniaorganisaatio
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Eurodiaconia, jolla on jatkuvaa toimintaa romaaniväestön sosiaalisten oikeuksien, inkluusion ja
eurooppalaisen yhteistyön edistämiseksi. Kirkkohallitus pyrkii edistämään suomalaisten romaniväestöön kuuluvien osallistumista verkoston toimintaan.
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