
 
 

Budapest, Bryssel, 8. Huhtikuuta 2022: Tänään, kansainvälisenä romanipäivänä, käynnistyy 
eurooppalainen romanien oikeuksien verkosto, ERRC Roma Rights Network, joka perustettiin 
Budapestissa järjestetyssä hybridimuotoisessa kokouksessa. Verkostoon kuuluu 18 
ihmisoikeusjärjestöä 15 eri maasta, ja sen tarkoituksena on koota yhteen romaniaktivisteja ja muitakin, 
jotka taistelevat romaniväestön ihmisoikeuksien puolesta eri puolella Eurooppaa. 
 
”Kuka tahansa, joka seuraa, mitä Euroopassa näinä aikoina tapahtuu, huomaa, että ihmisoikeudet – 
romanien oikeudet – ovat vakavammin uhattuna kuin pitkiin aikoihin, sillä on tahoja, jotka haluavat 
kiistää nämä oikeudet meiltä. Ihmisoikeusaktivistit ovat kerta toisensa jälkeen todistaneet, että 
romaniväestön oikeuksien määrätietoinen puolustaminen, ei vain sanoin tai poliittisin pyrkimyksin, 
vaan konkreettisin teoin, voi johtaa todellisiin ja merkityksellisiin muutoksiin uhattuna olevissa 
romaniyhteisöissä. Tämän verkoston on mahdollisuus yhdistää nämä rohkeat ihmisoikeusaktivistit kohti 
yhteistä päämäärää, jonka perustana on vakaa usko antirasismiin, antifasismiin ja jokaisen yksilön 
kiistattomiin perusoikeuksiin”, sanoi ERRC:n puheenjohtaja Đorđe Jovanović. 
 
Eurooppalaisen romanien oikeuksien verkoston perustehtävä on edistää ihmisoikeusperustaista 
lähestymistapaa romanikysymyksissä. Verkoston jäsenet ovat sekä romanijohtoisia järjestöjä, että 
ihmisoikeusryhmiä, jotka pyrkivät edistämään romaniyhteisöjen perusoikeuksia. Verkoston tavoitteena 
on vaikuttaa romanien ihmisoikeuksien toteutumiseen Euroopassa, ottaa kantaa 
ihmisoikeuskysymyksiin, edistää keskustelua romanien oikeuksista ja lisätä keinovalikoimaan 
ihmisoikeusrikkomusten oikeuteen vieminen.   
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Verkostoa koordinoi eurooppalainen romanien oikeuksien keskus, European Roma Rights Centre 
(ERRC), joka toimii tasaveroisena kumppanina jäsentensä rinnalla. Verkoston odotetaan kasvavan ja sen 
jäsenet ovat avoimia uusille kumppanuuksille ihmisoikeuksiin keskittyvien voittoa tavoittelemattomien 
järjestöjen kanssa, jotka ovat valmiita haastamaan romaniyhteisöjen kohtaamat 
ihmisoikeusrikkomukset.  
 
ERRC romanien oikeuksien verkoston perustajajäsenet ovat: 
 
European Roma Rights Centre, Belgia 
Equal Opportunities, Bulgaria 
Organization Drom, Bulgaria 
Forum for Human Rights, Tsekin tasavalta 
Suomen Romaniyhdistys, Suomi 
La Voix des Rroms, Ranksa  
Rom e.V, Saksa 
Greek Helsinki Monitor, Kreikka 
Hungarian Civil Liberties Union, Unkari 
Associazione 21 luglio Onlus, Italia 
Naga, Italia 
Macedonian Young Lawyers Association, Pohjois-Makedonia 
RomaJust, Romania 
Group for Children and Youth Indigo, Serbia 
Vojvođanski Romski Centar, Serbia 
EduRoma, Slovakia 
Fundación Secretariado Gitano, Espanja 
Vested, Ukraina 
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