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1. lisa. Suunised romasid käsitlevate riiklike strateegiliste raamistike kavandamise ja rakendamise
kohta
ROMAVASTASUSE VASTU VÕITLEMINE
Tänu romavastasusega võitlemise liidu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu tööle1 on tekkinud
üksmeel, et romavastasus (romavastase rassismi erivorm) soodustab romade püsivat tõrjutust. Kuna
romavastasus ja tõrjutus moodustavad nõiaringi, tuleks neid käsitleda koos. Diskrimineerimise ja
romavastasusega võitlemine toetab kaasamismeetmete edukust, mis omakorda suurendab ühiskonnas
avatust ja aktsepteerimist. Romavastasuse vastu võitlemine ning mitmekesisuse ja kaasatuse
edendamine eeldab ühiskonna kui terviku ning nii romade kui ka muude kogukondade osalemist. See
hõlmab romade võimestamist ning üldise (sealhulgas institutsioonilise) suhtumise ja käitumisega
tegelemist. Võrdõiguslikkust edendavad asutused võiksid olla riiklike romade kontaktpunktide
privilegeeritud partnerid rakendamisstandardite kehtestamisel ja strateegiates mittediskrimineerimisele
suurema tähelepanu pööramisel.
Romasid käsitlevates riiklikes strateegilistes raamistikes tuleks:
 keskenduda eraldi romavastasusega võitlemisele, et:
1) tunnistada romavastasust ja kohustust selle vastu tegutseda;
2) tunnistada romavastasuse, eelkõige romade holokausti ajaloolisi mõõtmeid; suurendada
teadlikkust romade ajaloost ja edendada leppimist;
3) suurendada teadlikkust mitmekesisusest ja kaasatusest tulenevast vastastikusest kasust; luua
positiivseid narratiive; edendada eeskujude seadmist; toetada kogukondadevahelisi kontakte ja
kultuuridevahelist õppimist, et võidelda romasid puudutavate stereotüüpide ja väärinfo vastu
hariduses, meedias, kunstis, kultuuris ja ajaloos;
4) võidelda diskrimineerimise kui romavastasuse ilmingu vastu;
5) võidelda vaenukõne ja vihakuritegude kui romavastasuse ilmingute vastu ning julgustada
eelarvamustest ajendatud vihakuritegudest, ahistamisest ja vägivallast teatamist;
6) edendada romavastasuse ja diskrimineerimise ohvrite juurdepääsu õigusemõistmisele;
7) suurendada romade teadlikkust oma õigustest ning
8) ennetada romade kogetavat süsteemset/institutsioonilist/struktuurset diskrimineerimist2 ning
kaotada see;
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ennetada romavastasust ja võidelda selle vastu valdkondadevahelise/horisontaalse
prioriteedina kõigis sektoripõhistes poliitikavaldkondades, et:
1) võidelda segregatsiooni, kiusamise ja ahistamise vastu hariduses; suurendada koolitöötajate
teadlikkust;
2) võidelda diskrimineerimise vastu tööhõives (juurdepääsul tööhõivele) ja suurendada tööandjate
teadlikkust;
3) võidelda diskrimineerimise vastu juurdepääsul kvaliteetsetele tervishoiuteenustele; kaotada
paralleelsed eraldatud teenused; hoida ära inimõiguste rikkumisi (nt sunniviisiline abort ja
sunniviisiline steriliseerimine); suurendada tervishoiutöötajate teadlikkust;
Antigypsyism — a reference paper, Berliin/Budapest, 2017; Euroopa Parlamendi 15. aprilli 2015. aasta resolutsioon
rahvusvahelise romade päeva puhul – romavastasus Euroopas ning II maailmasõja ajal toime pandud romade
genotsiidi mälestuspäeva tunnustamine ELis; Euroopa Parlamendi raport põhiõiguste aspekti kohta romade
integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemise kohta (2017/2038(INI)); Euroopa Parlamendi 12. veebruari
2019. aasta resolutsioon vajaduse kohta koostada tugevdatud 2020. aasta järgne ELi strateegiline raamistik romade
kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate jaoks ja romavastasusega võitlemise tõhustamise kohta; ECRI 2012. aasta
üldine poliitiline soovitus nr 13 romavastasuse ja romade diskrimineerimise vastase võitluse kohta; Euroopa Nõukogu
ministrite komitee deklaratsioon romavastasuse ja romade vastu suunatud rassistliku vägivalla suurenemise kohta
Euroopas.
Süsteemne diskrimineerimine on tingitud õigusaktidest, poliitikast ja tavadest tulenevast ebavõrdsusest. Need ei ole
sageli tahtlikud, vaid on tingitud mitmesugustest institutsioonilistest teguritest õigusaktide, poliitika ja tavade
sõnastamisel, rakendamisel ja läbivaatamisel. Vt Roma and traveller inclusion: towards a new EU framework,
learning from the work of equality bodies.
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4) võidelda ruumilise segregatsiooni vastu; hoida ära sunniviisiline väljatõstmine ilma alternatiivse
eluaseme pakkumiseta; suurendada asutuste teadlikkust ning
5) koguda korrapäraselt andmeid võrdõiguslikkuse kohta (andmed diskrimineerimiskogemuste
kohta; võrdõiguslikkust edendavate asutuste andmed diskrimineerimisjuhtumite kohta).

MITU PÕLVKONDA KESTVA VAESUSE VASTU VÕITLEMINE
(keskendudes lastekaitsele ja ELi vahendite paremale kasutamisele)
Võitlus mitu põlvkonda kestva vaesuse ja tõrjutuse vastu on tõrjutud romade olukorra parandamisel
äärmiselt oluline. Tõrjutus ja diskrimineerimine juurdepääsul haridusele, tööhõivele, tervishoiule ja
eluasemele mõjutab laste arengut ning võib omakorda mõjutada nende tulevast vanemaks olemist,
tuues kaasa ka nende endi laste sattumise ebasoodsasse olukorda. Tõrjutuse ja diskrimineerimise
nõiaring tõenäoliselt jätkub, kui ei toimu olulist sekkumist, et käsitleda põhjalikult algpõhjuste
dünaamikat ja plaanida paremat tulevikku järgmise põlvkonna jaoks. See eeldab lastele keskendumist
ja sellega tuleb järjepidevalt tegeleda.
Romasid käsitlevates riiklikes strateegilistes raamistikes tuleks:
 kaasata asjakohaseid eksperditeadmisi kõigil valitsustasanditel, et töötada välja
lastekaitsemeetmed; eraldada piisavad vahendid alusharidusele ja lapsehoiule ning haridusele (nt
stipendiumid, mentorlused, koolijärgne tugi), toitumisele, isiklikule arengule ja peredega
töötamisele;
 julgustada alushariduses ja lapsehoius osalemist;
 kaitsta naisi, lapsi ja noori strateegiate kaudu, mille eesmärk on võidelda selliste kuritegude vastu
nagu inimkaubandus, sealhulgas kõik asjakohased ärakasutamise vormid (seksuaalne
ärakasutamine, tööalane ärakasutamine, sunniviisiline kerjamine ning kuritegeliku tegevuse
eesmärgil ärakasutamine sunnitud ja ekspluateerivate näilike abielude puhul), ning võimaldada
neile juurdepääs abile, toetusele ja kaitsele;
 parandada puuetega inimeste ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste juurdepääsu kogukonna- ja
perepõhistele teenustele; tugevdada meetmeid hoolekandeasutustesse paigutamise ennetamiseks,
toetades ebakindlas olukorras olevaid perekondi ja puudega inimesi;
 tagada lastele ja nende perekondadele suunatud toetusmeetmete pikaajaline jätkusuutlikkus, et
parandada tingimusi järgmise põlvkonna jaoks;
 tugineda rahalise toetuse ja investeeringute kavandamisel tõrjutuse (sotsiaal-majanduslik tõrjutus ja
diskrimineerimine) algpõhjuste täpsele analüüsile; koguda süsteemse hindamise ja analüüsi kaudu
üksikasjalikumaid tõendeid riikliku, piirkondliku ja kohaliku sekkumise liikide kohta, mis toimivad
(või ei toimi), ja selle kohta, miks need toimivad (või ei toimi), et saada parem arusaam kaasamise
takistustest; kaasata analüütilisse töösse kõik sidusrühmad (kohalikud asutused, kodanikuühiskond,
romade sidusrühmad ja muud sidusrühmad, kellel võivad olla lahknevad seisukohad);
 analüüsida ELi vahendite kasutamist koostöös korraldusasutustega – kui järelevalvearuannetes
leitakse, et vahendeid ei ole kaasamiseesmärkide saavutamiseks tõhusalt kasutatud, teha koostööd
kohalike asutuste / korraldusasutuste ja sidusrühmadega, et mõista selle põhjuseid ja kõrvaldada
tuvastatud takistused, ning
 luua tihedad sidemed riiklike romade kontaktpunktide ja ELi vahendite järelevalve eest vastutavate
asutuste vahel; tagada, et ELi vahendite kasutamine romade heaks loob neile tegelikke
osalemisvõimalusi ja avaldab neile igapäevaelus soovitud mõju, selle asemel et edendada muid
huve.
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ROMADE OSALEMISE EDENDAMINE
Romade osalemine lobitöö kujundamises on võrdõiguslikkuse ja kaasatuse eeltingimus ja seda
soodustav tegur ning edendab demokraatlikku ja tõhusat valitsemist. Romade osalemine ja nende
võimestamine tähendab, et inimestele antakse hääl ja neil võimaldatakse tegutseda uutel, elujaatavatel
viisidel. Kaasamine sillutab tee tegutsemiseks ja annab inimestele võimaluse osaleda. Osalemine ja
võimestamine on inimeste elutingimuste ja elujärje parandamise põhimõtted ja protsessid. Tõrjutusega
võitlemiseks on vaja toetada romade sisulist osalemist poliitika kujundamises kohalikul, riiklikul ja ELi
tasandil. Eriti olulised osalejad on romade juhitud ja nende huve kaitsvad kodanikuühiskonna
organisatsioonid. Riiklike strateegiliste raamistike väljatöötamise koordineerimisel julgustatakse
riiklikke romade kontaktpunkte edendama osaluspõhiseid mudeleid, nt toetades temaatilisi töörühmi,
kes kujundavad vajaduste hindamist, prioriteete, eesmärke ja meetmeid peamistes valdkondades, tuues
kokku riiklikud, piirkondlikud, kohalikud ja valitsusväliseid osalejaid ning tagades romade osalemise.
Neid mudeleid ja struktuure võiks seejärel kasutada rakendamise järelevalves ja hindamises.
Romasid käsitlevates riiklikes strateegilistes raamistikes tuleks:
 sätestada minimaalsed kohustuslikud aspektid ja kanalid romade osalemiseks poliitika
väljatöötamises, rakendamises ja järelevalves ning ELi vahendite kavandamises, kasutades
seejuures kirjalikke osalemise protokolle, milles määratakse kindlaks volitused (osalemise ulatus ja
laad), koosseis (liikmete valimise põhimõtted), töömeetodid ning konsultatsiooni- ja osalusorganite
oodatavad tulemused, et tagada tõhus koostöö, usaldus ja vastutus3;
 luua võimalusi roma kogukondade võimestamiseks kohalikul tasandil, et võimaldada tekkida
kogukondlikul omanditundel ja võtta meetmeid, mille selge eesmärk on kutsuda esile sotsiaalseid
ja poliitilisi muutusi. Kogukondade kaasamist tuleks pidada teadlikuks kaasamis- ja
osalemisprotsessiks, mis hõlmab romasid, kohalikke ametiasutusi ja organisatsioone;
 tagada, et romad on poliitika- ja konsultatsiooniprotsessides esindatud kogu oma mitmekesisuses
(sealhulgas kodanikud ja mittekodanikud, marginaliseeritud ja lõimitud romad, naised, lapsed ja
noored);
 parandada kohalikku tegevust, kaasates rohkem roma spetsialiste tegutsema vahendajatena ning
aitama ületada püsivat usalduse puudumist romade ja enamuskogukondade vahel;
 edendada kodanikuühiskonna koostööd romadele keskenduvate ja (eelkõige laste, noorte ja naiste
õigustega tegelevate) laiema ulatusega organisatsioonide vahel;
 kasutada ELi ja muid vahendeid, et pakkuda korrapärast toetust suutlikkuse suurendamiseks
(võrdõiguslikkuse kontroll, osalemine jne), eelkõige rohujuure tasandi ja kohaliku
kodanikuühiskonna jaoks, ning
 märkimisväärse roma elanikkonnaga riikides:
o edendada toetavaid meetmeid, et suurendada romade osalemist riigi ja kohaliku tasandi
haldusasutustes võrdõiguslikkuse ja kaasatuse, teadusuuringute jne valdkondades, ning
o kaaluda riiklike romade katusorganisatsioonide loomist, et tagada pidev konsulteerimine ja
osalemine poliitilistes aruteludes. Need peaksid saama riikide valitsustelt institutsioonilisi
põhitoetusi või korrapäraseid kodanikuühiskonna toetamiseks mõeldud vahendeid.

3

Violetta Zentai, Georgeta Munteanu ja Simona Torotcoi, The quality of participation in a post-2020 EU
initiative for Roma equality and inclusion, expert reports building on forward-looking aspects of the evaluation of the
EU framework for national Roma integration strategies, 2020, lk 41, 59–60.
3

MITMEKESISUSE KAJASTAMINE
Riiklike strateegiliste raamistike väljatöötamisel on väga oluline tunnistada romade ja kogukondade
mitmekesisust. ELi romasid käsitleva strateegilise raamistikuga edendatakse roma naiste, noorte ja
laste (ja puuetega romade, eakate romade, LGBTI+ romade ning liikuvate ELi kodanike) võimestamist,
et nad saaksid ületada sotsiaal-majanduslikud lõhed, kasutada täielikult oma õigusi, rakendada oma
potentsiaali ja olla muutuste aktiivseks elluviijaks.
Romasid käsitlevates riiklikes strateegilistes raamistikes tuleks:
 hinnata kõigi (sealhulgas mittekodanikest, kolmandate riikide kodanikest ja kodakondsuseta)
romade vajadusi ja olukorda;
 käsitleda mitmekordset diskrimineerimist ja intersektsionaalsust, mis süvendavad tõrjutust;
 keskenduda kõige tõrjutumatele roma rühmadele kaasamismeetmete ja vaesusevastaste
meetmetega (jätmata kõrvale teisi sarnases olukorras olevaid rühmi) ning pöörata tähelepanu
kõigile romadele meetmetega, millega edendatakse romade osalemist, ning romadele ja
mitteromadele romavastasuse ja diskrimineerimise ennetamise ja nende vastu võitlemise
meetmetega;
 kehtestada roma naiste, laste ja noorte, puuetega romade, eakate romade, liikuvate ELi kodanike,
kodakondsuseta romade ja kolmandatest riikidest pärit romade kohta (vastavalt vajadusele)
konkreetsed eesmärgid ja sihipärased meetmed ning jaotada näitajad soo ja vanuse järgi;
 käsitleda soolist mõõdet kõigis valdkondades, eelkõige hariduses, tööhõives, tervishoius, lapse
elatise valdkonnas ning (mitmekordse) diskrimineerimise, sealhulgas (kodu)vägivalla ja
ärakasutamise vastases võitluses; edendada osalemist ja tagada, et meetmed võtavad arvesse
sooaspekti;
 toetada roma naiste juurdepääsu õigusemõistmisele, et ennetada koduvägivalda ja muid
inimõiguste rikkumisi ning need kõrvaldada;
 osaleda riikidevahelises koostöös, et tegeleda tõhusamalt romade riikidevahelisest liikuvusest
tulenevate probleemide ja võimalustega, tagades juurdepääsu haridusele, tööhõivele, eluasemele,
tervishoiule ja muudele sotsiaalteenustele, ning
 teha lõpp romade kodakondsusetusele, tagades üldise sündide registreerimise ja juurdepääsu isikut
tõendavate dokumentide saamisele, ametliku kodakondsusetuse kindlaksmääramise menetluse ja
teenuste üldise kättesaadavuse.
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ÜLDISTE JA SIHIPÄRASTE LÄHENEMISVIISIDE KOMBINEERIMINE
Kuigi romade diskrimineerimine ja tõrjutus õigustavad jätkuvat sihipärast lähenemisviisi, on
sihipärasuse eesmärk edendada romade tõhusat kaasamist ja võrdõiguslikkust kõigis eluvaldkondades.
See eeldab peavoolupoliitika kaasavat reformi, mille puhul tuleb sihipärased ja üldised lähenemisviisid
arukalt kombineerida. Sihipärane poliitika peaks olema ajutine ja aitama leevendada romade täiendavat
ebasoodsat olukorda ja diskrimineerimist. Sihipärasus peaks olema sõnaselge (ehkki ei pea tingimata
põhinema etnilisel päritolul), kuid mitte välistav, st mitte välistama samas olukorras olevaid
mitteromasid.
Romasid käsitlevates riiklikes strateegilistes raamistikes tuleks:
 selgitada, kuidas konkreetsete sihipäraste meetmetega (kaitsemeetmed) kõrvaldatakse tõkked, mis
takistavad romade juurdepääsu peavoolupoliitikale ja sellest kasu saamist, ning kuidas muudetakse
avalik poliitika romasid kaasavamaks;
 edendada romade juurdepääsu õigustele ja üldteenustele, pakkudes sihipärast lisatoetust, ilma et
loodaks püsivaid paralleelseid struktuure;
 sekkuda territoriaalselt, et tagada kohalike tingimuste arvessevõtmine; kombineerida ulatuslikes
sekkumismeetmetes (nt äärmise vaesuse vastu võitlemiseks) territoriaalsetele ja sotsiaalsetele
rühmadele keskendumine ning tagada, et meetmed jõuaksid roma elanikkonnani;
 märkimisväärse roma elanikkonnaga riikides:
o kontrollida/auditeerida peamisi peavoolupoliitika meetmeid, et hinnata nende mõju romade
võrdõiguslikkusele ja kaasamisele;
o määrata kindlaks, kuidas ELi vahendeid kasutatakse peavoolupoliitika kaasavaks reformiks
(nt segregatsiooni kaotamine hariduses või elamumajanduses) ja sihipäraste meetmete
võtmiseks, ning
o määrata kindlaks romade võrdõiguslikkuse, kaasamise ja osalemisega arvestamise kord
piirkondlikul ja kohalikul tasandil.
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MEETMETE TÕHUSTAMINE, ET ENNETADA/LEEVENDADA KRIISIDE EBAPROPORTSIONAALSET
MÕJU ROMADELE

Kõigil praegu ELi ees seisvatel põhiprobleemidel (sealhulgas koroonaviiruse pandeemia,
kliimamuutused ning rohe- ja digipööre) on romade võrdõiguslikkuse ja kaasamise mõõde. Erilist
tähelepanu tuleks pöörata tagamaks, et diskrimineeritud ja tõrjutud rühmi, eelkõige romade hulgas, ei
sunnitaks kandma ebaproportsionaalset osa kriisidest ja üleminekutest tulenevast koormusest ning et
hädaolukordadele reageerimine ja pikemaajalised kasvustrateegiad hõlmaksid sihipärast lisatoetust
nende rühmade kaasamiseks. Õppida tuleks koroonaviiruse pandeemiast, mis mõjutas tõrjutud roma
kogukondi ebaproportsionaalselt ja millel oli romadele lühiajalises perspektiivis rängim tervisemõju
ning keskpikas ja pikas perspektiivis suurim majanduslik mõju. Riiklikud strateegilised raamistikud
peaksid aitama leevendada koroonaviiruse kriisi mõju ja võimaldama selliste olukordadega edaspidi
paremini toime tulla.
Romasid käsitlevates riiklikes strateegilistes raamistikes tuleks:
 kavandada tõhusat andmete kogumist ja sotsiaal-majandusliku mõju jälgimist (vanuse, soo ja
meditsiinilise vajaduse põhjal), et tagada tõhusad ja kohandatud poliitikameetmed
praegustele/tulevastele pandeemiatele reageerimiseks;
 võtta arvesse lühikese, keskpika ja pika perspektiivi vajadusi ning kaasata asjaomaseid isikuid
meetmete väljatöötamisse ja rakendamisse;
 toetada kohalike asutuste jõupingutusi roma kogukondade kõige pakilisemate vajaduste
rahuldamiseks (nt juurdepääs peavarjule, sealhulgas toidule ja veele, juurdepääs tasuta
tervishoiuteenustele ja rahaline toetus ebakindlas majanduslikus olukorras olevatele roma
perekondadele);
 seada prioriteediks jõupingutused, et võidelda struktuurse ebavõrdsusega ning roma kogukondade
juurdepääsu puudumisega põhiteenustele ja taristule;
 tagada, et ELi ja riiklikke vahendite abil võetavad meetmed jõuaksid kõige tõrjutumate ja
ebasoodsamas olukorras olevate kogukondadeni ja vastaksid nende vajadustele;
 edendada romade juurdepääsu ohutule ja puhtale joogiveele4;
 parandada juurdepääsu kanalisatsioonile ja tagada pandeemia korral põhiliste kommunaalteenuste
järjepidevus;
 edendada romade tervisealast teadlikkust;
 edendada täpse, selge ja tõenditel põhineva teabe levitamist ning teadlikkuse suurendamise
kampaaniaid kui tõhusaid diskrimineerimise ja ksenofoobia vastu võitlemise vahendeid;
 tagada eelkõige ebasoodsas olukorras olevaid roma kogukondi mõjutavate keskkonnatingimuste ja
riskide korrapärane jälgimine ning võtta meetmeid ohtlike või ebahügieeniliste tingimuste
parandamiseks ning
 edendada sidusust ühelt poolt erakorraliste ja taastamismeetmete ning teiselt poolt selliste
põhialgatuste vahel nagu roheline kokkulepe, digiteerimine, Euroopa sotsiaalõiguste sammas,
kestliku arengu eesmärgid, Euroopa poolaasta ning põhistrateegiad, -programmid ja -reformid.

4

Joogiveedirektiivis (põhjendus 31; artikkel 16) nõutakse, et liikmesriigid võtaksid arvesse selliste vähemuskultuuride
nagu romade ja traveller’ide eriolukorda, sõltumata sellest, kas nad on paiksed või mitte, võttes vajalikke meetmeid, et
parandada nende juurdepääsu olmeveele.
6

E-KAASATUSE TAGAMINE
Kui koroonaviiruse pandeemia tõttu tuli sulgeda koolid, ülikoolilinnakud ja bürood, kasutasid kõik
internetti päästerõngana. Massiline üleminek veebiõppele, telemeditsiinile jne eeldas, et kõigil on
kodune internetiühendus. Kriis tõi aga esile jahmatavad ülemaailmsed erinevused veebi- ja kaugõppe
valdkonnas. Romad elavad sageli maapiirkondades, mis on kiirele lairibataristule juurdepääsu
seisukohast endiselt mahajäänud. Tõrjutud romade puhul, kelle juurdepääs IT-seadmetele või
digikirjaoskusele on piiratud või puudub, tõi kriisi mõju esile sügava struktuurilise ebavõrdsuse,
millega kaasneb risk, et roma lapsed saavad koolitöös kehvi tulemusi ja jäävad maha ning et
täiskasvanud jäävad ilma võimalusest saada reaalajas teavet ja töövõimalusi. Digiajastul esineva
ebavõrdsuse, diskrimineerimise ja tõrjutusega seotud põhiprobleemidega tuleb tegeleda, et kedagi ei
jäetaks kõrvale. Digitehnoloogiate edukas kasutuselevõtt ning Euroopa toimetulekuvõime ja sotsiaalne
õiglus sõltuvad sellest, kas inimestel on juurdepääs vajalikule taristule, seadmetele ja digioskustele.
Romasid käsitlevates riiklikes strateegilistes raamistikes tuleks:
 võidelda romade digitaalse tõrjutuse vastu, pakkudes juurdepääsu digitehnoloogiale, eelkõige
juurdepääsu veebi-/kaugõppele haridus- ja koolitusasutuste sulgemise korral (nagu koroonaviiruse
pandeemia ajal) ning sellise õppega seotud tuge;
 soodustada koostoimet muude poliitikaalgatustega (eelkõige nendega, mis on seotud avalike,
e-valitsuse ja äriteenustega veebis), et parandada avalike teenuste kasutatavust ja edendada
kaasavat e-valitsust, võttes konkreetseid meetmeid avalike teenuste pakkumiseks romadele ja
nende ühendamiseks, pöörates seejuures erilist tähelepanu maapiirkondadele;
 edendada romade digioskusi ja -pädevusi5 järgmiselt:




1) parandades juurdepääsu digiseadmetele ja võrguühendusele (nt avalikud internetipunktid
mahajäänud piirkondades);
2) edendades põhilisi digioskusi ja -pädevusi elukestva õppe kontekstis ning pakkudes
asjakohast koolitust;
3) parandades romade jaoks kasutamiskvaliteeti ja infoühiskonnas osalemist ning
4) edendades teatamist teenustele juurdepääsu ja nende kasutamisega seoses veebis levivatest
diskrimineerivatest tavadest;
5) integreerides digitaalse kirjaoskuse algatused kohalikku sotsiaal-majanduslikku konteksti,
kohandades neid roma kogukondade erivajaduste ja -tingimustega;
6) soodustades ja toetades digikirjaoskuse6 algatusi, mis:
 ajendavad internetti kasutama ja suurendavad sellealast teadlikkust;
 on taskukohased ja jätkusuutlikud;
 sisaldavad romade vajadustega kohandatud sisu ja õppemeetodeid (uued õpetamismeetodid,
informaalne õppimine jne) ning
 on kättesaadavad ja kasutatavad;
julgustada tervishoius digilahenduste kasutamist nii patsientide kui ka tervishoiutöötajate huvides,
et tagada ravi järjepidevus ja ohutud ravivahendid, ning
vaadata läbi e-kaasatuse strateegilised raamistikud, et hinnata romade ees seisvaid takistusi.
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Kodanike digikirjaoskuse raamistikus määratakse kindlaks digikirjaoskuse viis komponenti: info- ja andmepädevus,
teabevahetus ja koostöö, digitaalse sisu loomine, ohutus ja probleemide lahendamine.
6
Kodanike digikirjaoskuse raamistikus on teabe- ja andmepädevus / digikirjaoskus määratletud kui võime väljendada
teabevajadusi; leida ja hankida digitaalandmeid, -teavet ja -sisu; hinnata allika ja selle sisu asjakohasust ning talletada, hallata ja
korrastada digitaalandmeid, -teavet ja -sisu.
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KESKKONNAALASE ÕIGLUSE TAGAMINE
Üldsus muutub aina teadlikumaks keskkonnaalasest diskrimineerimisest,7 millega paljud roma
kogukonnad silmitsi seisavad. See kaua tähelepanuta jäänud olukord on ilmutanud oma
ebaproportsionaalset mõju koroonaviiruse pandeemia ajal: tõrjutud kogukonnad on saaste ja muude
seonduvate terviseprobleemide suhtes haavatavamad. Terviseohte võimendavad puudulikud
elamistingimused ja segregatsioon, mis süvendavad veel enam romade sotsiaal-majanduslikku
tõrjutust.
Romasid käsitlevates riiklikes strateegilistes raamistikes tuleks:
 tunnistada keskkonnaalast diskrimineerimist ja võidelda selle vastu, eelkõige kuna see mõjutab
tõrjutud roma kogukondi eraldatud piirkondades (olles romavastasuse ilming); edendada
arusaamist sellest, kuidas keskkonnaalane diskrimineerimine ja keskkonnateenuste puudumine
sunnivad tõrjutud romasid elama halva keskkonnaseisundiga piirkondades;
 keskenduda vee kättesaadavusele, piisavale kanalisatsioonile ja jäätmete kogumisele ja
käitlemisele ning võidelda püsiva ruumilise segregatsiooni vastu, mis põhjustab keskkonnaalast
diskrimineerimist elamumajanduse ja esmatähtsate teenuste valdkonnas;
 tegeleda romade ebapiisava juurdepääsuga puhkeväärtusega rohelistele elualadele;
 ennetada keskkonnast tingitud terviseriske ning tegeleda reostuse ja saaste mõjuga tervisele ning
 tagada töötervishoid ja tööohutus neile, kes töötavad ebasoodsamates keskkonnatingimustes.
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Keskkonnaalast diskrimineerimist kogevad romad, kes elavad eraldatud asulates ohtlikes keskkonnatingimustes
(jäätmehoidlate, mahajäetud tööstusalade või üleujutusohtlike alade kõrval) ilma võimaluseta rahuldada põhilisi
keskkonnaalaseid vajadusi, nagu vesi ja jäätmekäitlus. Vt Pushed to the wastelands:environmental racism against
Roma communities in central and Eastern Europe. Kontseptuaalsete selgituste ja allikate kohta vt Energy Justice
Networki veebisait.
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ROMADE KUNSTI, AJALOO JA KULTUURI (JA SELLEALASE TEADLIKKUSE) EDENDAMINE
Romade kunst, ajalugu ja kultuur on Euroopa ja liikmesriikide kultuuriruumi lahutamatu osa. Sajandite
jooksul on aga romade kultuuri ja identiteeti üleromantiseeritud ja stereotüüpselt kirjeldatud ning see
on süvendanud roma kogukondade võõrandumist ühiskonna põhiosast. Kultuuriline tunnustamine
peaks toimuma roma narratiivide kaudu.
Romasid käsitlevates riiklikes strateegilistes raamistikes tuleks:
 tunnistada romade kunsti ja kultuuri panust rahvuslikku ja Euroopa pärandisse ning suurendada
sellealast teadlikkust ja romade omanditunnet selle panuse suhtes;
 toetada platvorme, mis hõlbustavad kontakte romade ja mitteromade vahel kohalikul tasandil,
edendades traditsioonilist ja moodsat romade kunsti, käsitööd ja kultuuri ning teadmisi romade
ajaloost;
 edendada teadlikkuse suurendamise meetmeid koostöös meediaettevõtjatega, et toetada romade
identiteeti ja kultuuripärandit;
 võidelda romavastaste eelarvamuste ja stereotüüpide vastu;
 määrata 2. august romade holokausti Euroopa mälestuspäevaks, et mälestada II maailmasõja ajal
toimunud romade genotsiidi ohvreid;
 edendada integreeritud lähenemisviisi holokausti mälestamise suhtes, meenutades romade saatust
rahvusvahelisel holokausti mälestuspäeval (27. jaanuar, mil vabastati Auschwitz-Birkenau
koonduslaager);
 arvestada roma kogukondadega rahvuslikes kultuurinarratiivides, tagades, et romade kunst, ajalugu
ja kultuur on esindatud rahvusarhiivides, -muuseumides ja püsikunstinäitustel; eraldada
asjakohased vahendid romade kunsti ja kultuuri säilitamiseks, kaitsmiseks ja arendamiseks,
sealhulgas festivalide edendamise kaudu;
 lisada roma keel ja ajalugu nii roma õpilaste kui ka muude õpilaste õppekavadesse ja õpikutesse;
edendada koolides tegevusi ja kampaaniaid teadlikkuse suurendamiseks mitmekultuurilisusest ning
 tagada võimestamisvõimalused ning toetada roma ettevõtjaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid koos
kohalike ettevõtetega, mis edendavad romade traditsioone ja kultuuri.
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SOTSIAALSE INNOVATSIOONI JA POLIITIKAEKSPERIMENTIDE EDENDAMINE
Sotsiaalne innovatsioon ja poliitikaeksperimendid kujutavad endast sotsiaalsete muutuste valdkonnas
uusi lähenemisviise, mis hõlmavad ideid, tavasid ja algatusi, millega sekkutakse süsteemi eri tasanditel,
et kutsuda esile sügavaid muutusi ja püsivat positiivset mõju. Seega võivad need olla asjakohased
vahendid romade võrdõiguslikkuse, kaasamise, osalemise ja võimestamise edendamiseks.
ELi poliitikas on „sotsiaalne innovatsioon“ määratletud kui tegevus, mis on sotsiaalne nii oma
tulemuste kui ka vahendite poolest ning mis on seotud selliste uute (toodete, teenuste ja mudelitega
seotud) ideede arendamise ja elluviimisega, mis ühtaegu vastavad sotsiaalsetele vajadustele ja loovad
uusi sotsiaalseid suhteid või koostööd, ning on seega ühiskonnale kasulik ja suurendab selle
tegutsemissuutlikkust8. „Sotsiaalpoliitika eksperimendid“ on poliitikavaldkonna sekkumised, millega
pakutakse sotsiaalsetele vajadustele uuenduslikke lahendusi ning mida tehakse väikeses ulatuses ja
tingimustel, mis võimaldavad nende mõju mõõta, enne kui neid rakendatakse muus olukorras või
laiemas mastaabis, juhul kui tulemused osutuvad veenvateks9.
Romasid käsitlevates riiklikes strateegilistes raamistikes tuleks:
 toetada kaasamise eesmärgil riiklike õppimis- ja innovatsiooniliitude loomist, tuues kokku osalejad
kogu ökosüsteemist (asjakohased roma spetsialistide organisatsioonid koos ettevõtjate/tööstusega,
sotsiaalsed inkubaatorid ja muutuste elluviijate võrgustikud, saatkonnad, teadusorganisatsioonid);
 käivitada koosloomisprotsessid koos riiklike/piirkondlike sidusrühmade, heategevuslike ja
sotsiaalsete organisatsioonidega, et teha kindlaks vajadused, olemasolevad vahendid ja võimalus
ühisteks süstemaatilisteks meetmeteks (sealhulgas olemasoleva ELi nõustamistoetuse abil);
 toetada tulemustele suunatud projektide inkubeerimist peamistes sotsiaalteenuste valdkondades
(juurdepääs eluasemele, kommunaalteenustele, avalikule põhitaristule ja avalikele põhiteenustele
jne);
 hoogustada õppimist ja koguda teadmisi eri teemavaldkondades/sektorites toimivate
lähenemisviiside kohta, aktiveerides ja võimestades eri sektorite (avalik ja erasektor,
kodanikuühiskond) peamisi osalejaid koostöö tegemiseks;
 eksperimenteerida sotsiaalpoliitikaga (nt garanteeritud põhisissetulek), et luua mudeleid ja
katsetada alternatiivseid sotsiaalhüvitiste andmise mehhanisme;
 uurida erakapitali kaasamist ja rahaliste vahendite ühendamist (nt heategevusorganisatsioonidega)
võimalike sobitamiskavade kaudu, et reageerida kõige haavatavamate inimeste seni katmata
vajadustele;
 uurida uusi teenusemudeleid või teenuste osutamise mudeleid ja pakkumise laiendamist
tulemustele suunatud partnerluste kaudu;
 toetada sihtotstarbelise ja paindliku rahastamise koondamist ja integreerimist ning
 toetada sotsiaalse innovatsiooni pädevuskeskuste loomist (mida toetatakse ESF+ riikidevahelise
tegevuse kaudu) ja anda volitused romade kaasamise vajaduste toetamiseks.
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Vt komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta, 2018/0206 COD
(COM(2018) 382 final), 30.5.2018, artikli 2 punkt 16.
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Samas, artikli 2 punkt 17.
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