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4 καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχή ένταξη των Ρομά
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), δεν υπάρχει μία ενιαία προσέγγιση για την
ένταξη των Ρομά σε τοπικό επίπεδο. Τέσσερις καθοριστικοί παράγοντες μπορούν,
όμως, να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας.

«Οι Ρομά υφίστανται συνεχείς διακρίσεις και περιθωριοποίηση, και αντιμετωπίζουν αποκλεισμό
από την κοινωνία», λέει ο διευθυντής του FRA Michael O’Flaherty. «Για να σπάσει ο κύκλος της
φτώχειας, ο οποίος προκαλείται από τον εν λόγω αποκλεισμό, οι Ρομά πρέπει να
συμμετέχουν πλήρως και ενεργά σε όλες τις προσπάθειες ένταξης που τους αφορούν.»
Η έκθεση Working with Roma: Participation and empowerment of local communities
(Δουλεύοντας με τις κοινότητες Ρομά: συμμετοχή και ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων)
αντλεί διδάγματα από τη συμμετοχή των Ρομά στις τοπικές δραστηριότητες ένταξης σε 21
περιοχές σε 11 κράτη μέλη. Αυτές οι δραστηριότητες κάλυψαν ζητήματα όπως η τοπική
στέγαση, η εκπαίδευση και η απασχόληση.
Από την εξέταση όλων των δραστηριοτήτων προκύπτουν τέσσερις καθοριστικοί
παράγοντες επιτυχίας:
1. Συμμετοχή: Οι Ρομά θα πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά σε όλα τα έργα και τις
σχετικές πολιτικές από την αρχή έως το τέλος της διάρκειάς τους. Αυτό περιλαμβάνει
την σύμφωνη γνώμη τους για συγκεκριμένους στόχους και αποτελέσματα, αλλά και
την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τις ανάγκες του πληθυσμού, όπως η
κατάλληλη στέγαση, η εκπαίδευση και η απασχόληση. Οι Ρομά θα πρέπει επίσης να
έχουν ουσιαστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και να πραγματοποιούν από κοινού τις
αλλαγές που επιθυμούν να επιτύχουν.
2. Εμπιστοσύνη: Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι ζωτικής σημασίας, καθώς τόσο οι
κοινότητες των Ρομά όσο και οι τοπικές αρχές είναι συχνά απογοητευμένες από
επανειλημμένες προσπάθειες που έχουν ως αποτέλεσμα μικρή πρόοδο. Επίσης, κατά
τον σχεδιασμό των νέων δραστηριοτήτων, οι πιθανότητες επιτυχίας αυξάνονται όταν
δίνεται έμφαση σε προηγούμενα επιτυχημένα έργα και όταν συμμετέχουν αξιόπιστες
τοπικές αρχές, καθώς και μέλη της κοινότητας και δίκτυα που είναι πρόθυμα να
βοηθήσουν.
3. Δράσεις επικοινωνίας: Οι σαφείς, προσβάσιμες και στοχευμένες ανακοινώσεις
σχετικά με τους στόχους, την ενεργό συμμετοχή και τους προϋπολογισμούς των
έργων, καθώς και για το κατά πόσον η συμμετοχή είναι εθελοντική ή αμειβόμενη,
μπορούν να συμβάλλουν στο να γίνουν πραγματικά κατανοητές και αποδεκτές οι
προσπάθειες ένταξης. Η επικοινωνία συμβάλλει επίσης στη διαχείριση των
προσδοκιών. Επιπλέον, ο χρόνος που διατίθεται για την υποστήριξη των πολιτών,
ώστε να συμμετέχουν και να εκφράζουν τις απόψεις τους ουσιαστικά, μπορεί να
οδηγήσει σε πιο συστηματική συμμετοχή και δέσμευσή τους.
4. Σχέσεις με την κοινότητα: Κατά τον σχεδιασμό των έργων, είναι σημαντικό να
γνωρίζουμε τις διάφορες σχέσεις μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων. Αυτό διασφαλίζει
ότι οι άνθρωποι εκείνοι που μπορούν να υποστηρίξουν ένα έργο συμμετέχουν ενεργά.
Η γνώση αυτή συμβάλλει και στην αντιμετώπιση των συμφερόντων που είναι κοινά
τόσο για τους Ρομά όσο και τους μη Ρομά, όπως η στέγαση ή η απασχόληση. Επίσης,
οι πιθανότητες επιτυχίας των έργων αυξάνονται, όταν παρέχεται η δυνατότητα σε
όλες τις πλευρές να συμμετέχουν με σεβασμό στο διάλογο με τις τοπικές αρχές.

Η έκθεση αποτελεί επίσης πηγή διδαγμάτων για μελλοντικά έργα και πολιτικές. Τέτοια
διδάγματα είναι, για παράδειγμα, να δίνεται επαρκής χρόνος στους τέσσερις πιο πάνω
καθοριστικούς παράγοντες να αποδώσουν, και να εντάσσονται οι προσπάθειες τοπικής
ένταξης σε ευρύτερα έργα κοινωνικής ένταξης προκειμένου να διασφαλίζεται η
βιωσιμότητά τους. Υπογραμμίζεται ακόμα η σημασία της ευελιξίας και της προσαρμογής
στις συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων.
Η έκθεση βασίζεται στην έρευνα του FRA σχετικά με τους φραγμούς και τις κινητήριες
δυνάμεις για την πραγματοποίηση επιτυχών επενδύσεων για την ένταξη των Ρομά. Η
εκπόνηση της έκθεσης ήταν απαραίτητη, ώστε να αναπτυχθούν μέτρα που σχετίζονται με
τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για την ένταξη των Ρομά και να παρακολουθείται η
εφαρμογή τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα βίντεο σε κάθε ιστότοπο ή επικοινωνήστε
μαζί μας: media@fra.europa.eu / Τηλ.: +43 1 580 30 642
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