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Aktuellt inom Från ord till handling 2 -projektet 
 

Bästa läsare! 

 

Detta är det första nyhetsbrevet om projektet Från ord till handling 2. I detta brev berättar vi om  

 ett regionalt evenemang som ordnades i början av december i Rovaniemi 

 program och programdatum under våren 2019 

 aktuella rapporter från Polisyrkeshögskolan och Institutet för hälsa och välfärd.  

 

I slutet av brevet finns kontaktuppgifter till de personer som arbetar med projektet. Följande nyhetsbrev kommer 

ut i februari–mars 2019.  

 

 
Serie av regionala evenemang inleddes i Rovaniemi  
 

Jag fick äran att vara med och planera och vara moderator för de regionala evenemangen under vintern och våren 

2017 inom ramen för projektet Från ord till handling. Uppmuntrad av ett möte med metoder för inkludering, som 

hölls i EU-kommissionen hösten 2016, beslutade Finland att pröva på ett motsvarande tillvägagångssätt.  

 

Ett centralt mål med projektet Från ord till handling 2 är att utveckla samarbetsnätverk mellan myndigheter och 

romer i landskapen. I detta syfte ordnar projektet tre regionala evenemang, som för samman romer och 

representanter för landskap och kommuner för att diskutera den romska befolkningens regionala behov.  

 
 

  

 
Vad är projektet Från ord till 
handling 2? 
 
Från ord till handling 2 är ett EU-finansierat projekt 

samordnat av social- och hälsovårdsministeriet. Under 

projektet fortsätter man de insatser för att främja 

arbete i nätverk som inleddes under projektet Från 

ord till handling. Projektets mål är att bidra till att 

sprida kunskapen om det nya programmet för romsk 

politik (ROMPO2) och romska ärenden på regional och 

lokal nivå, att främja unga romers delaktighet och 

möjligheter till inflytande samt att fortsätta det 

jämställdhetsarbete som inleddes under det 

föregående projektet. Projektet genomförs i 

samarbete med de regionala delegationerna för 

romska ärenden och lokala romska aktiva. 

 

 

 

 

 

 

Landskapen och kommunerna har en viktig roll, 

eftersom skötseln av romska ärenden är en av de 28 

uppgifter som överförs till landskapen enligt den nya 

landskapslagen, som gäller 18 landskap i Finland. Varje 

landskap har som mål att utifrån det riksomfattande 

programmet för romsk politik (ROMPO2) göra upp ett 

separat åtgärdsprogram för romsk politik i landskapet 

(ett s.k. MAARO-program). Avsikten är att de regionala 

evenemangen ska sätta igång denna process. 

 

Evenemanget samlade sammanlagt över 40 deltagare 

från Rovaniemi, Kemijärvi och Sodankylä. I 

evenemanget deltog lokala romska aktiva, och trots att 

det var en lördag deltog också glädjande många 

representanter för städer, kommuner, landskapet och 

församlingar. 
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I likhet med de evenemang som ordnades under det 

föregående projektet, använde man sig även i 

Rovaniemi av coachningsföretaget Monkey Business 

dialogmetod. Deltagarna delade in sig i workshoppar, 

där de diskuterade vilka punkter i programmet för 

romsk politik som är viktiga med tanke på romernas 

vardag i landskapet Lappland. De diskuterade också 

erfarenheter av hur väl de offentliga tjänsterna fungerar 

samt delade med sig av exempel på olika 

samarbetsnätverk och många olika former av arbete 

med romer. De kom också med idéer till årets 

sommarläger. 

Regionala prioriteringar behandlades i workshoppar i Rovaniemi.  

Foto: Hanne Seppälä 

Vid gruppdiskussionerna lyftes det fram skillnader och likheter mellan de olika kommunerna i Lappland. Deltagarna 

förde aktivt fram utvecklingsförslag, vilket förhoppningsvis gav upphov till idéer med tanke på framtiden. Ett mer 

omfattande referat om evenemanget kommer att publiceras på webbsidan romani.fi/sanoistatekoihin. 

 

Varierande teman vid de evenemang som ordnas våren 2019 
 

Följande regionala evenemang ordnas den 29 januari i Björneborg och den 12 februari i Tammerfors. Även på 

dessa orter deltar den lokala arbetsgruppen för romska ärenden och/eller romska organisationer i arrangemangen. 

 

Utöver den regionala situationen för romer och det lokala arbetet med romer är två andra viktiga teman i projektet 

jämställdhetsarbete och att stärka egenmakten hos unga romer. Ett evenemang som fokuserar på 

jämställdhetsarbetet och riktar sig särskilt till personer som arbetar med romska kvinnor ordnas den 4 februari 

2019 i Jyväskylä. Tema för det evenemanget är romska kvinnors och familjers välbefinnande samt romska kvinnors 

deltagande i samhällspåverkande verksamhet. Målet med evenemanget är att främja samarbetet mellan 

organisationer, aktiva och andra aktörer samt att dela med sig av information och god praxis. 

 

Från ord till handling 2 ordnar under våren även tre evenemang riktade till unga romer i åldern 15–29 år. Vid dessa 

evenemang får unga romer möjlighet att berätta om erfarenheter från sin egen vardag och vilka behov som finns 

bland unga romer. Där behandlas även unga romers möjligheter att påverka det omgivande samhället. Det första 

evenemanget ordnas i Nurmijärvi den 7 mars och de två följande i Kauhajoki och Iisalmi. Samarbetsorganisationen 

Nuorten Akatemia, som arbetar för att främja ungas delaktighet, är medarrangör för evenemangen för unga romer. 

En del av evenemangen sänds också på nätet. 

 

Aktuella publikationer 
 

Polisyrkeshögskolan publicerade i slutet av november en rapport om anmälningar om hatbrott till polisen under 

2017. Till hatbrott hör även brott vars motiv är offrets etniska eller nationella bakgrund och som nationella eller 
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etniska minoriteter i Finland, såsom romer och samer, kan bli utsatta för. En åtgärd som ingår i programmet för 

romsk politik i Finland är att följa upp det årliga antalet brottsanmälningar om hatbrott mot romer och 

gärningarnas karaktär. Därför har man i utredningen om hatbrott 2017 strävat efter att precisera antalet hatbrott 

där motivet är den målsägandes romska bakgrund och hur situationerna där brottet begicks såg ut.  

 

Av alla brottsanmälningar och huvudbrott där motivet var offrets etniska eller nationella bakgrund riktade sig 10 

procent (81 fall) mot romer under 2017. De vanligaste platserna där brotten skedde var offentliga platser, såsom 

offentliga byggnader, restauranger, gator eller torg. Över en tredjedel (38 procent) av de misstänkta huvudbrotten 

skedde när offret stod i ett kundförhållande till den misstänkta, dvs. i en servicesituation. Av dessa brott var alla 

utom ett diskrimineringsbrott. Publikationens permanenta adress är http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-815-350-7  

 

I början av december publicerade Institutet för hälsa och välfärd (THL) de grundläggande resultaten av 

undersökningen Roosa om romernas välbefinnande 2017–2018. I rapporten granskas de finländska romernas 

välbefinnande, delaktighet, hälsa, erfarenheter av diskriminering, funktions- och arbetsförmåga, levnadsvanor, 

levnadsförhållanden samt behov av och användning av tjänster. 

Resultaten visar att erfarenheter av diskriminering, låg utbildningsnivå, 

svag sysselsättning och svag ekonomi är allmänt förekommande bland 

romer. Undersökningen lyfter fram utmaningar, såsom den allmänna 

förekomsten av flera folksjukdomar och riskfaktorer för sådana samt 

svårigheter när det gäller den fysiska funktionsförmågan. Styrkor som 

lyfts fram är den sociala delaktighet, gemenskap och ömsesidiga hjälp 

som är vanlig bland romer. Rapporten finns på adressen 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-246-8  
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