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Salon kaupungin romanityöryhmän toimintasuunnitelma

-o

vuodelle 2020

Salon kaupunginhallitus päätti 21 .12.2009 perustaa paikallisen
romanityöryhmän. Päätös romanityöryhmän toiminnan jatkamisesta
tehtiin 25.2.2013 § 92.

sal

Poikkihallinnollisen romanityöryhmän tehtävänä on kehittää
paikallisen romaniväestön osallistumismahdollisuuksia omien elinolojensa edistäjinä ja parantaa
viranomaisten ja romanien välistä vuorovaikutusta sekä yhteistyötä.
Työryhmän työskentelytapana on yhteissuunnittelu, joka on enemmän kuin yksi- tai
kaksisuuntaista informaatiota ja vuorovaikutusta. Työryhmän jäseninä on paikallisten romanien
edustajia, kaupungin viranomaisia sekä Salon evankelisluterilainen seurakunta.
Salon kaupungin romanityöryhmän toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon
Suomen romanipoliittisen ohjelman toimintalinjaehdotukset ja niiden toteuttaminen paikallisella
tasolla.
Suomen Romanipoliittisen ohjelman (2018-2022) toimintalinjaehdotuksia ovat:
1. Rom anien koulutukseen osallistum isen vahvistam inen kaikissa koulutusmuodoissa
ja kaikilla koulutustasoilla

2. Romaniväestön ammatillisen osaamisen, työllisyyden, yrittäjyyden ja
työmarkkinoille integroitumisen edistäminen
3. Romaniväestön yhdenvertaisen kohtelun ja palveluihin pääsyn edistäminen
4. Romanikielen, taiteen ja-kulttuurin säilymisen ja kehittymisen tukeminen
5. Romaniväestön syrjinnän torjunta sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
edistäminen
6. Romaniväestön voimaannuttaminen ja osallisuuden vahvistaminen
7. Tiedotus, viestintä ja media romanien integraation edistäjinä
8. Alueellisen ja paikallisen romanityön kehittäminen
9. Kansainvälinen romanityö
Salon romanityöryhmän toiminnan painopisteet

vuonna 2020

1. Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutuminen romanityöryhmän osalta
2. Romanien koulutukseen osallistumisen vahvistaminen kaikissa
koulutusmuodoissa ja kaikilla koulutustasoilla
3. Romaniväestön ammatillisen osaamisen, työllisyyden, yrittäjyyden ja
työmarkkinoille integroitumisen edistäminen
4. Alueellisen ja paikallisen romanityön kehittäminen
5. Romaniväestön syrjinnän torjunta sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
edistäminen
6. Romaniväestön voimaannuttaminen ja osallisuuden vahvistaminen
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Tavoite 1.
Yhdenvertaisuussuunnitelman toteutuminen romanityöryhmän osalta
- Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmassa todetaan seuraavaa:
"Kaupunkiorganisaation palveluiden ja kuntalaisten vaikuttamiskanavien
tuntemisessa on kehitettävää erityisesti vähemmistäryhmien keskuudessa.
Informaation lisääminen erilaisin välinein; tilaisuudet mm. maahanmuuttajaneuvostolle ja romanityöryhmälle, informaatiota kotisivujen kautta,
yleisötilaisuuden"
- Järjestetään syksyllä asiaan liittyvä koulutustilaisuus romaneille

Tavoite 2.
Romanien koulutukseen osallistumisen vahvistaminen kaikissa koulutusmuodoissa ja
kaikilla koulutustasoilla
- romanitaustaisen koulunkäyntiohjaajan työn jatkon varmistaminen, aikuisen
romanihenkilän läsnäolo opetusryhmissä tärkeää myös yleisen asenneilmapiirin
vuoksi
- selvitetään esiintyykä koulukiusaamista romanioppilaita kohtaan
- yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kanssa
- romaniopiskelijoiden tukeminen nivelvaiheissa oppilaitosten ja kotien kanssa
- seurataan romanien koulutukseen osallistumista kaikissa koulutusmuodoissa ja
kaikilla koulutustasoilla

Tavoite 3.
Romaniväestön ammatillisen osaamisen , työllisyyden , yrittäjyyden ja työmarkkinoille
integroitumisen edistäminen
- yhteistyö paikkakunnan yrittäjäjärjestön kanssa, keskustelun avaaminen
- Tsetanes naal -hankkeessa kehitettyjen hyvien toimintamallien totetuttaminen
paikallisessa romanityässä
- asiantuntijaryhmän kokoaminen

Tavoite 4.
Alueellisen ja paikallisen romanityön kehittäminen ja tukeminen
- haetaan ESR-rahoitusta romaniverkostohankkeelle
-

kehitetään paikkakunnalla tehtävää rom anityätä yhdessä alueellisen ja
valtakunnallisen rom aniasiain neuvottelukunnan kanssa sekä m uiden
toimijoiden kanssa

-

tuetaan romaniyhdistysten toimintaedellytyksiä
kehittämistyässä kuullaan paikkakunnan romaneja
romanityäryhmästä osallistuu edustaja mahdollisuuksien mukaan
valtakunnallisiin tapahtumiin

Tavoite 5.
Romaniväestön syrjinnän torjunta sekä yhdenvertaisuuden ja tasa
-arvon edistäminen
- yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän lainvastaisuudesta tiedottaminen
- yhteistyö viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa yhdenvertaisuuden
edistämiseksi
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Tavoite 6.
Romaniväestön voimaannuttaminen ja osallisuuden vahvistaminen
Juhlistetaan romanien kansallispäivää 8.4.2020
Romanien kansallispäivä on peräisin Lontoossa vuonna 1971 pidetystä
ensimmäisestä kansainvälisestä romanikongressista. Kongressin avajaispäivää
on vietetty romanien kansallispäivänä vuodesta 1990 lähtien.
Pyritään voimaannuttamaan ja vahvistamaan paikallisen romaniyhteisön
osallisuutta yhteistyössä romaniyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.
Romanityöryhmä tekee yhteistyötä paikallisen romaniyhdistyksen Salon seudun
Romanit ry:n kanssa "Perheenä huomiseen" -hankkeen toiminnan kautta.
Hankkeen tavoite on aloittaa matalankynnyksen romaniperhetyö (oman minän
voimaannuttaminen, parisuhteen vahvistaminen, vanhemmuuden tukeminen).
Yhteistyö Salon kaupungin Vast vastensa (Käsi kädessä) (ESR 2020-2022) hankkeen kanssa.
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