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Fire veje til vellykket inklusion af romaer 

Der findes ingen universalløsning, når det kommer til lokal inklusion, men fire 

centrale elementer kan øge chancen for succes. Sådan lyder konklusionen i den 

seneste rapport fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 

Rettigheder.   

"Romaer er udsat for vedvarende forskelsbehandling, marginalisering og udelukkelse af 

samfundet," siger FRA's direktør, Michael O’Flaherty. "For at bryde den onde cirkel af 

fattigdom, der udspringer af denne type eksklusion, skal romaerne fuldt ud involveres i 

de tiltag, der gøres for at integrere dem." 

Rapporten "Working with Roma: Participation and empowerment of local communities" 

(samarbejde med romaer — deltagelse og myndiggørelse af lokalsamfund) trækker på 

erfaringerne fra romaers deltagelse i lokale integrationsaktiviteter på 21 steder fordelt på 

11 medlemsstater. Det omfattede bl.a. aktiviteter, der er relateret til bolig, uddannelse 

og beskæftigelse.  

Ved et samlet overblik over aktiviteterne skiller fire centrale succesfaktorer sig ud:  

1. Deltagelse: Romaer bør på meningsfyldt vis inddrages i projekter og politikker fra 

start til slut. Dette indbefatter enighed i specifikke mål og resultater og behandling af 

spørgsmål, som dækker folks behov, såsom tilstrækkelige boliger, uddannelse og 

beskæftigelse. Romaer bør også spille en reel rolle i beslutningstagningen samt 
deltage i at skabe de forandringer, de ønsker at se.  

2. Tillid: Romasamfundene og de lokale myndigheder bliver ofte frustrerede efter 

gentagne bestræbelser med ringe fremskridt, og derfor er det af afgørende 

betydning, at der opbygges tillid mellem parterne. Når der planlægges nye 

aktiviteter, kan chancen for succes øges ved at fokusere på tidligere vellykkede 

projekter samt pålidelige lokale myndigheder og medlemmer af lokalsamfundet og 

netværk, som er villige til at hjælpe.  

3. Kommunikation: Tydelig, tilgængelig og målrettet kommunikation om målsætning, 

og hvad deltagelse rent faktisk betyder, om projektbudgetter, samt om hvorvidt 

deltagelse sker på frivillig eller betalt basis, kan skabe reel forståelse af og 

opbakning til inklusionsaktiviteterne. Det bidrager også til forventningsafstemning. 

Desuden kan det føre til en mere bæredygtig indsats, hvis der bruges tid på at støtte 
folk i at engagere sig ordentligt og give udtryk for deres holdninger. 

4. Forhold i lokalsamfundet: Det er vigtigt at være bekendt med de forskellige 

forhold i lokalsamfundene, når der planlægges projekter. Dette sikrer, at folk, der 

kan støtte op om projektet, er fuldt engagerede. Det hjælper at fokusere på emner 

såsom boliger og beskæftigelse, der har interesse for såvel romaer som ikkeromaer. 

Det kan også øge chancen for succes, hvis alle parter gives mulighed for at indgå i 

respektfuld dialog med de lokale myndigheder. 

Rapporten indeholder endvidere erfaringer med henblik på fremtidige projekter og 

politikker, herunder at de fire elementer skal have tid til at virke, og at de lokale 

integrationstiltag skal indgå i bredere sociale inklusionsprojekter for at sikre 

bæredygtighed. Endvidere understreges betydningen af fleksibilitet samt en tilpasning af 

lokale behov, når projekter skal tilrettelægges og gennemføres. 

Rapporten er udsprunget af FRA's undersøgelse af barrierer og drivkræfter for vellykket 

investering i inklusion af romaer. Denne var nødvendig for at udvikle og overvåge 
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gennemførelsen af foranstaltninger vedrørende nationale og europæiske politikker for 

inklusion af romaer. 

Du kan finde flere oplysninger ved at se videoerne fra hvert sted eller rette 

henvendelse til: media@fra.europa.eu eller på tlf.: +43 1 580 30 642 
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