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Čtyři klíčové prvky pro úspěšné začleňování Romů
Podle nejnovější zprávy Agentury Evropské unie pro základní práva neexistuje
pro místní začleňování žádný univerzální postup, šance na úspěch však mohou
zvýšit čtyři klíčové prvky.
„Romové jsou neustále vystaveni diskriminaci, marginalizaci a odmítání ze strany
společnosti,“ říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „Aby bylo možné prolomit
začarovaný kruh chudoby, který z tohoto vyloučení pramení, je třeba, aby Romové byli
plně zapojeni do veškerých snah o jejich integraci a v plné míře se v této věci
angažovali.“
Zpráva s názvem Working with Roma: Participation and empowerment of local
communities (Práce s Romy: zapojení a posílení postavení místních komunit) vychází ze
zkušeností získaných v rámci zapojení Romů do místních činností zaměřených na jejich
integraci ve 21 lokalitách v 11 členských státech. Tyto činnosti se týkaly např. bydlení,
vzdělávání a zaměstnanosti na místní úrovni.
Při zkoumání všech těchto činností byly zaznamenány čtyři klíčové faktory úspěchu:
1. Zapojení: Romové by do příslušných projektů a politik měli být od začátku do konce
smysluplně zapojeni. Měli by se podílet např. na stanovování konkrétních cílů
a požadovaných výsledků a řešení uspokojení potřeb, jako je odpovídající bydlení,
vzdělávání a pracovní uplatnění. Měli by také mít skutečný podíl na rozhodování
a společném dosahování změny, které chtějí docílit.
2. Důvěra: Vzhledem k tomu, že romské komunity a místní úřady často zažívají
frustraci po opakovaných snahách přinášejících jen malý pokrok, je budování důvěry
zásadní otázkou. Při plánování nových činností šance na úspěch zvyšuje také
zaměření se na předchozí úspěšné projekty a místní úřady, členy komunity a sítě,
které se těší důvěře a jsou ochotni pomoci.
3. Komunikace: Díky jasné, dostupné a cílené komunikaci o cílech, skutečném
významu zapojení, rozpočtech na projekty a o tom, zda je zapojení dobrovolné, nebo
placené, se může podařit dosáhnout skutečného porozumění snahám o začlenění
Romů a angažovanosti v této oblasti. Taková komunikace pomáhá také naplnit
očekávání. Pokud si navíc uděláme čas na podporu lidí, aby se náležitě zapojili
a vyjadřovali své názory, můžeme dosáhnout trvalejší angažovanosti.
4. Vztahy v komunitě: Při plánování projektů je důležité být obeznámen s různými
vztahy v místní komunitě. Zajistí se tím plné zapojení osob, které mohou projekt
posunout vpřed. Usnadní to také řešení otázek společného zájmu jak romské, tak
neromské populace, jako je bydlení nebo zaměstnanost. Šance na úspěch může
rovněž zvýšit, pokud všem stranám umožníme zapojit se do dialogu s místními úřady
založeného na vzájemném respektu.
Zpráva obsahuje i poučení pro budoucí projekty a politiky. Například to, že je třeba
věnovat dostatek času uvedeným čtyřem klíčovým prvkům a zasadit místní snahy
o začlenění do širších projektů sociálního začleňování, aby byla zajištěna jejich
udržitelnost. Zpráva poukazuje také na důležitost flexibility a schopnosti přizpůsobit se
konkrétním místním potřebám při navrhování a realizaci projektů.
Zpráva vychází z výzkumu agentury FRA o překážkách a hnacích silách úspěšného
vynaložení úsilí o začleňování Romů, který byl proveden, aby bylo možné vypracovat

opatření související s vnitrostátními a evropskými politikami pro začleňování Romů
a sledovat jejich uplatňování.
Máte-li zájem o více informací, podívejte se na videa z jednotlivých lokalit nebo
se obraťte na media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642.
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