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Aktuellt inom Från ord till handling 2 -projektet 
 

Bästa läsare, 

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

 evenemang på landskapsnivå i Björneborg och Tammerfors 

 mötet för romska kvinnor i Jyväskylä 

 evenemang våren 2019 

Utförligare sammanställningar av alla MAARO-evenemang och det riksomfattande mötet för romska kvinnor 

finns på webbsidan romani.fi/sanoistatekoihin.  

I slutet av brevet finns kontaktuppgifter till dem som arbetar inom projektet. Nästa nyhetsbrev utkommer i april–

maj.  

  

MAARO-evenemangen genomfördes 
 
Ett centralt mål med projektet Från ord till handling 2 är 

att utveckla samarbetsnätverk mellan myndigheter och 

romer i landskapen. Inom projektet har det ordnats tre 

regionala MAARO-evenemang där man velat sammanföra 

romer och representanter för kommuner, landskap och 

städer för att diskutera den romska befolkningens 

regionala behov. Ordet MAARO (som på romani betyder 

bröd) hänför sig i detta sammanhang till 

åtgärdsprogrammen för romsk politik i landskapen.  

  

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. 

 

 

 

    Workshoppar i Björneborg Bild: Hanne Seppälä 

 

Planeringen av programmen ska inledas på de regionala 

evenemangen. Som vi berättade i det förra nyhetsbrevet 

ordnades det första MAARO-evenemanget i Rovaniemi i 

december 2018. I början av 2019 har projektet Från ord 

till handling 2 rest till Björneborg och Tammerfors.  

 

MAARO-evenemanget i Björneborg planerades och 

ordnades i samarbete med Länsi-Suomen romanit ry och 

Björneborgs stad. Den 29 januari, en snörik vinterdag, 

anlände 18 deltagare till evenemanget. Utöver lokala 

aktiva romer deltog representanter för bl.a. stadens 

basservice, församlingen och kultursidan. 
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Av temaområdena för ROMPO2 koncentrerade man sig i Björneborg främst på likabehandling inom service, 

deltagande i utbildning och utmaningar inom sysselsättningen.  Det konstaterades också att de positiva 

erfarenheter och den kunskap som erhållits genom projekten för romska ärenden har minskat fördomarna och 

diskrimineringen. Det viktigaste målet för närvarande ansågs vara att återuppta verksamheten i Björneborgs lokala 

arbetsgrupp för romska ärenden. Under evenemanget klargjordes det hur man kan framskrida i denna process och 

samlades bakgrundsinformation om teman som arbetsgruppen kan ta i tu med när verksamheten inleds. 

 

MAARO-evenemanget i Tammerfors (se bilden 

till vänster) ordnades den 12 februari 

tillsammans med stadens arbetsgrupp för 

romska ärenden. På plats fanns 16 deltagare. 

Under evenemanget diskuterade deltagarna 

särskilt övergångsskedena i den 

grundläggande utbildningen, 

yrkesutbildningen och sysselsättningen samt 

behovet av stöd i dem. Dessutom diskuterade 

man i grupper hur samarbetet med 

arbetskraftsservicen och polisen skulle kunna 

förbättras.  

 

Det framgick också att det finns ett behov att 

veta mera om hur man inverkar på romska 

frågor på olika nivåer av den offentliga 

förvaltningen. Detta uppmärksammades på alla de tre orter där det ordnades MAARO-evenemang. 

 

Som helhet har alla MAARO-evenemang varit givande och det har rått en varm stämning. Framför allt har man 

genom evenemangen fått en viktig uppdatering av situationen i regionerna. Deltagarna har varit aktiva och 

stämningen på evenemangen har varit öppen med mycket diskussion. På projektets vägnar vill vi ännu tacka alla 

dem som deltagit i och ordnat MAARO-evenemangen för ett lyckat samarbete. 

 

Romanska kvinnor möttes i Jyväskylä 
 

Ett riksomfattande möte för romska kvinnor ordnades den 4 februari i Jyväskylä.  Under detta heldagsevenemang 

behandlades två aktuella teman: hälsa och välfärd samt samhälleligt deltagande. Till evenemanget anlände 27 

deltagare från olika delar av Finland. Bland dem fanns både organisations- och projektaktörer. 

 

På förmiddagen bekantade man sig med resultaten från den studie om Finlands romska befolknings delaktighet och 

välfärd, dvs. Roosa-studien (2018), som genomförts av Institutet för hälsa och välfärd. I det inledande anförandet, 

som hölls av forskningscentralen LIKES, diskuterades det hur man i vardagen kan främja motion samt hälsa. 

Diskussionen fortsatte i små grupper där man också behandlade barnfamiljers välmående och behov av stöd. Det 

andra temat för dagen var de romska kvinnornas deltagande i samhällspåverkande verksamhet. 
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I de inledande anförandena behandlades den internationella Phenjalipe-strategin (2014-2020) som strävar till att 

förbättra förhållandena för romanska kvinnor och flickor. Dessutom informerade föreningen Kvinnoorganisationer i 

Samarbete NYTKIS r.f. bl.a. om hur kvinnors verksamhet i partipolitiken eller i organisationer kan stödjas. Det 

diskuterades också hur likabehandling ska förverkligas såväl mellan könen som mellan olika generationer. 

 

Det riksomfattande mötet för romska kvinnor 

samlade både bekanta och nya aktörer vid 

samma bord. Diskussionerna under dagen var 

livliga och tiden kunde ha fått vara längre. De 

romska kvinnorna i Jyväskylä som ansvarade 

för serveringen bidrog till att skapa en god 

anda på evenemanget. Vi tackar alla som 

deltagit!  

 

 

 

 

Deltagare i mötet för romska kvinnor. Bild: Janette Grönfors  

                                              
Evenemanget ”Kan jag påverka?” på våren för romska unga  
 

Kan jag påverka? (Minustako vaikuttaja?), som är en serie evenemang riktade till romska unga, inleddes i 

Nurmijärvi den 7 mars. En film från evenemanget kan ses på den permanenta YouTube-länken 

https://www.youtube.com/watch?v=-W3dPHz-Qbw&feature=youtu.be. Kan jag påverka? -evenemangen fortsätter i 

Kauhajoki den 4 april och i Idensalmi den 8 april 2019. I nästa nyhetsbrev berättar vi mera om denna helhet.    

 

Ytterligare information om projektet  

Henna Huttu, konsultativ tjänsteman 

henna.huttu(a)stm.fi 

Fråga mig om: projektet Från ord till handling, 

romsk politik, delegationen för romska ärenden 

och Rompo 2   

 

 

Katja Vauhkonen, projektkoordinator 

katja.vauhkonen(a)stm.fi 

Fråga mig om: projektet Från ord till handling 2, projektets 

webbsidor (romani.fi/sanoista-tekoihin) och projektets 

evenemang 

 

 Johanna Järvinen, avdelningssekreterare 

johanna.jarvinen(a)stm.fi / ronk(a)stm.fi 

Fråga mig om: delegationen för romska ärenden, 

ekonomiförvaltning och resehantering 

 

 


