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4 предпоставки за успешно приобщаване на ромите
Когато става въпрос за приобщаване на местно ниво, няма универсално
решение, но според констатациите в последния доклад на Агенцията на
Европейския съюз за основните права четири основни елемента могат да
увеличат шансовете за успех.
„Ромите са обект на постоянна дискриминация, маргинализация и остават в
периферията на обществото“, заявява директорът на Агенцията на ЕС за основните
права Майкъл О’Флеърти. „За да се прекъсне цикълът на бедност, причинен от това
изключване, ромите трябва да участват пълноценно във всички усилия за
интеграция, насочени към тях.“
Докладът „Работа с ромите: участие и овластяване на местните общности“ обобщава
поуките от участието на роми инициативи за интеграция на местно ниво на 21 места
в 11 държави членки. Проведените дейности включват жилищно настаняване,
образование и заетост на местно равнище.
Опитът от тези 21 инициативи откроява четири основни фактора като решаващи за
успех:
1. Участие: Ромите следва да участват пълноценно в проектите и политиките от
началото на процеса до неговия завършек. Това предполага постигане на
съгласие по конкретните цели и резултати на съответната инициатива. Усилията
също така трябва да са насочени към разрешаване на конкретни проблеми,
свързани с реални потребности на хората, като нормални жилищни условия,
образование и работни места. Необходимо е също така ромите да имат реална
роля в процеса на вземане на решения и да участват в постигането на желаната
от тях промяна.
2. Доверие: Тъй като ромските общности и местните органи са често разочаровани
от многократните усилия, водещи до нищожен напредък, изграждането на
взаимно доверие е жизненоважно. Шансовете за успех са по-големи, ако при
планирането на нови дейности се обръща внимание на предишни успешни
проекти, които се ползват с доверието на местни органи, членове на общността
и мрежи от готови да помогнат съмишленици.
3. Комуникация: Разбираемата, достъпна и целенасочена комуникация е също
изключително важна. Какво целим, какво конкретно означава „участие“, какъв е
бюджетът на проектите и дали участието е доброволно или платено? Ясните
отговори на подобни въпроси допринасят за това хората наистина да разбират за
какво иде реч и да подкрепят усилията за приобщаване. По този начин и
очакванията към тези усилия стават по-реалистични. Освен това, хората се
ангажират по-дълготрайно, когато имат възможност да участват реално и да
изразят мнението си.
4. Отношения в общността: При планирането на проекти е важно е да се
познават отношенията и взаимодействието вътре в рамките на местните
общности. Това увеличава шансовете потенциалните съмишленици на проекта да
станат негови реални застъпници. По този начин по-лесно се решат и въпроси от
споделен интерес както от ромските, така и от неромските общности, като
например жилищни условия и заетост. Възможността всички заинтересовани
страни да участват в диалог с местните органи, основан на взаимно зачитане,
също така подобрява шансовете за успех.

Докладът съдържа и поуки за бъдещи проекти и политики. Например, важно е да са
предоставя достатъчно време, за да могат горните четири предпоставки да
проработят и да дадат резултат. Също така, местните усилия за интегриране ще
бъдат по-устойчиви, ако се вписват в по-широки проекти за социално приобщаване.
Докладът също така подчертава колко важни са гъвкавостта и адаптирането към
специфичните местни потребности при формулирането и управлението на подобни
проекти.
Докладът обобщава резултатите от изследването на Агенцията на Европейския съюз
за основните права върху пречките и движещите сили за успех на усилията за
приобщаване на ромите. По-доброто разбиране на тези пречки и факторите за успех
е необходимо за адекватно планиране и мониторинг на мерките за изпълнение на
националните и европейските политики за приобщаване на ромите.
За повече информация гледайте видео-клиповете от всичките 21 местни
проекти или се свържете с нас на адрес: media@fra.europa.eu/Тел.: +43 1 580
30 642
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