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4 factori cheie pentru succesul integrării romilor 

Din cel mai recent raport al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene reiese că nu există o soluție universală în ceea ce privește incluziunea 

locală, dar patru factori cheie pot mări șansele de succes.  

„Romii sunt permanent discriminați și marginalizați și sunt evitați de societate”, afirmă 

directorul FRA, Michael O’Flaherty. „Pentru a întrerupe ciclul sărăciei care rezultă din 

această excluziune, este necesară implicarea și participarea deplină a romilor în toate 

eforturile de integrare care îi vizează.” 

Raportul Working with Roma: Participation and empowerment of local communities 

(Colaborarea cu romii: participarea și responsabilizarea comunităților locale) prezintă 

lecțiile învățate din participarea romilor la activități locale de integrare în 21 de localități 

din 11 state membre. Acestea au inclus activități precum locuințele, educația și ocuparea 

forței de muncă la nivel local.  

La nivelul tuturor activităților, s-au remarcat patru factori cheie ai succesului:  

1. Participarea: Romii ar trebui să participe în mod semnificativ în proiecte și politici, 

de la început până la sfârșit. Aceasta include stabilirea de comun acord a unor 

obiective și a unor rezultate specifice, precum și abordarea unor aspecte care 

răspund nevoilor oamenilor, precum locuințe, educație și locuri de muncă adecvate. 

De asemenea, ei ar trebui să aibă o contribuție reală în procesul decizional și să 
participe la crearea schimbărilor pe care doresc să le obțină.  

2. Încrederea: Întrucât comunitățile de romi și autoritățile locale sunt adesea 

nemulțumite de eforturile repetate din care rezultă doar mici progrese, consolidarea 

încrederii este esențială. La planificarea de noi activități, vizarea proiectelor de 

succes anterioare și a autorităților locale de încredere, a membrilor comunității și a 

rețelelor care sunt dispuse să ajute, contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea 

succesului.  

3. Comunicarea: Comunicarea clară, accesibilă și specifică cu privire la obiective, la ce 

înseamnă de fapt participarea, precum și la bugetele de proiect și la caracterul 

voluntar sau plătit al participării, poate duce la adevărata înțelegere a eforturilor de 

incluziune și la implicarea în aceste eforturi. De asemenea, aceasta contribuie la 

gestionarea așteptărilor. În plus, acordarea de timp pentru a sprijini cetățenii să se 

implice în mod adecvat și să-și exprime opiniile poate duce la angajamente mai 
durabile. 

4. Relațiile din cadrul comunităților: Pentru planificarea proiectelor este importantă 

cunoașterea diferitelor relații din cadrul comunităților locale. Astfel se asigură 

implicarea deplină a persoanelor care pot susține proiectul și se facilitează abordarea 

intereselor comune ale romilor și ale restului populației, cum ar fi locuințele sau 

ocuparea forței de muncă. Accesul tuturor părților la un dialog bazat pe respect cu 

autoritățile locale poate, de asemenea, îmbunătăți șansele de succes. 

Raportul conține, de asemenea, lecții pentru viitoare proiecte și politici. Printre acestea se 

numără acordarea de timp suficient pentru ca cei patru factori cheie să aibă efect și 

includerea eforturilor locale de integrare în proiecte mai ample de incluziune socială 

pentru a le conferi un caracter durabil. Acesta subliniază, de asemenea, importanța 

flexibilității și a adaptării la nevoile locale specifice atunci când se concep și se derulează 

proiecte. 
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Raportul este rezultatul cercetării FRA privind factorii care împiedică și care determină 

succesul investițiilor în incluziunea romilor. Aceasta a fost necesară pentru dezvoltarea și 

monitorizarea punerii în aplicare a măsurilor legate de politicile naționale și europene 

pentru incluziunea romilor. 

Pentru mai multe informații, urmăriți materialele video de pe fiecare site sau 

contactați-ne la: e-mail:media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642 

http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme
http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme
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