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Neli elementi romade edukaks kaasamiseks 

Kuigi puudub ühene lahendus romade kohalikul tasandil kaasamiseks, aitavad 

neli põhielementi suurendada eduvõimalusi, selgub Euroopa Liidu Põhiõiguste 

Ameti (FRA) viimasest aruandest.  

„Romasid diskrimineeritakse ja marginaliseeritakse pidevalt ning nad on ühiskonnas 

tõrjutud positsioonis,“ märgib FRA direktor Michael O’Flaherty. „Et vabaneda tõrjutusest 

tulenevast vaesuse nõiaringist, tuleb romad neile suunatud integratsioonimeetmetesse 

täielikult kaasata.“ 

Aruanne „Koostöö romadega: kohalike kogukondade osalemine ja nende mõjuvõimu 

suurendamine“ põhineb kogemustel, mis saadi romade osalemisel kohalikes 

integratsioonimeetmetes 21 projektis 11 liikmesriigis. Meetmed hõlmasid näiteks eluaset, 

haridust ja tööhõivet.  

Kõigis meetmetes tuvastati neli peamist edutegurit:  

1. Osalemine. Romad peaksid olema projektidesse ja meetmetesse alusest lõpuni 

täielikult kaasatud. See hõlmab konkreetsete eesmärkide ja tulemuste 

kokkuleppimist ning inimeste vajadustest tulenevate probleemide lahendamist, nagu 

sobiv eluase, haridus ja töökoht. Romad peaksid tegelikult osalema otsuste 
tegemisel ning soovitud muutuse tekkele kaasa aitama.  

2. Usaldus. Usalduse loomine on väga oluline, sest roma kogukonnad ja kohalikud 

ametiasutused on sageli pettunud, et nende korduvaid jõupingutusi on saatnud 

vähene edu. Uute meetmete kavandamisel suurendab eduvõimalusi keskendumine 

varasematele edukatele projektidele ning usaldusväärsete kohalike ametiasutuste, 
abivalmis kogukonnaliikmete ja võrgustike kaasamine.  

3. Teabevahetus. Kaasamismeetmete paremat mõistmist ja edukust aitab suurendada 

selge, avatud ja sihipärane teabe andmine selle kohta, millised on projekti 

eesmärgid, mida osalemine tegelikult tähendab, kui suur on projekti eelarve ja kas 

osalemine on vabatahtlik või tasuline. See aitab ka ootusi hallata. Samuti suurendab 

osalejate pühendumust see, kui neile antakse piisavalt aega projektiga tutvuda ja 

selle kohta arvamusi esitada. 

4. Kogukonnasuhted. Projektide kavandamisel on oluline teada kohalikes 

kogukondades valitsevaid suhteid. See võimaldab kaasata projekti inimesed, kes 

oskavad seda edendada. Samuti võimaldab see arvestada romade ja mitteromade 

ühiste huvidega, nagu eluase ja töökohad. Eduvõimalusi aitab suurendada ka kõikide 

osapoolte lugupidav dialoog kohalike ametivõimudega. 

Aruanne sisaldab ka soovitusi tulevaste projektide ja meetmete jaoks. Näiteks tuleks 

võtta nelja põhielemendi toimimiseks piisavalt aega ning seostada kohalikud 

integratsioonimeetmed laiemate sotsiaalse kaasatuse projektidega, et tagada nende 

kestlikkus. Aruandes rõhutatakse ka vajadust olla projektide kavandamisel ja elluviimisel 

paindlik ning kohandada neid kohalike vajadustega. 

Aruanne tuleneb FRA uuringust, mis käsitles romade kaasamisse eduka investeerimise 

takistusi ja ajendeid. Uuringu eesmärk oli välja töötada riiklike ja üleeuroopaliste romade 

kaasamise poliitikakavadega seotud meetmed ja seirata nende rakendamist. 

Lisateabe saamiseks vaadake kõikide projektide videosid või võtke ühendust: 

media@fra.europa.eu / tel: +43 1 580 30 642 
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