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A romák sikeres beilleszkedésének négy kulcsfontosságú 

tényezője 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének legfrissebb jelentése szerint a helyi 

integráció esetében nem létezik egyenmegoldás, de négy kulcsfontosságú elem 

növelheti a siker esélyét.  

„A romák a tartós diszkrimináció áldozataiként a társadalom peremére szorulnak és 

kirekesztődnek” – mondja Michael O’Flaherty, az FRA igazgatója. „A kirekesztettség 

miatti elszegényedés ördögi körének megtöréséhez a romákat teljes mértékben be kell 

vonni az őket célzó integrációs erőfeszítésekbe.” 

A Romákkal való együttműködés:A helyi közösségek részvétele és szerepének erősítése 

című jelentés a romák helyi integrációs tevékenységekben való részvételéből, 11 

tagállamban 21 helyszínen levont tanulságokon alapul. Ezen tevékenységek közé 

tartozott többek között a helyi lakhatás, az oktatás és a foglalkoztatás.  

Valamennyi tevékenységet figyelembe véve négy fő sikertényező állapítható meg:  

1. Részvétel: A romákat a kezdetektől fogva érdemben be kell vonni a projektekbe és 

szakpolitikákba. Ez magában foglalja az egyedi célokról és eredményekről való 

megállapodást, valamint olyan, az emberek igényeit érintő kérdések megoldását, 

mint például a megfelelő lakhatás, oktatás és foglalkoztatás. Emellett tényleges 

szerephez kell jutniuk a döntéshozatalban és az elérni kívánt változások közös 
létrehozásában.  

2. Bizalom: Mivel a roma közösségek és a helyi hatóságok gyakran elégedetlenek a 

kevés előrelépést eredményező ismételt erőfeszítéseket követően, létfontosságú a 

bizalom kiépítése. Új tevékenységek tervezésekor a korábbi sikeres projektekre és a 

segíteni kívánó, megbízható helyi hatóságokra, közösségi tagokra és hálózatokra 
való támaszkodás szintén hozzájárul a sikerhez.  

3. Kommunikáció: Az egyértelmű, hozzáférhető és célzott tájékoztatás a célokról, a 

részvétel tényleges jelentéséről és a projektköltségvetésről, valamint arról, hogy a 

részvétel önkéntes vagy fizetett-e, valódi megértést és az integrációs erőfeszítések 

elfogadását eredményezheti. Emellett segít az elvárások kezelésében is. Továbbá 

tartósabb elköteleződéshez vezethet, ha az emberek megfelelő együttműködésének 
és véleményformálásának támogatására kellő időt szánunk. 

4. Közösségi kapcsolatok: Projektek tervezésekor fontos a helyi közösségeken belüli 

különböző kapcsolatok ismerete. Ez biztosítja, hogy a projektet támogatni képes 

emberek teljes mértékben elkötelezzék magukat a projekt mellett. Segít az olyan 

érdekek figyelembe vételében, amelyeket a romák és a nem romák egyaránt 

magukénak éreznek, így például a lakhatás és a foglalkoztatás. Annak lehetővé 

tétele, hogy minden fél részt vehessen a helyi hatóságokkal folytatott tiszteletteljes 

párbeszédben, szintén javíthatja a siker esélyét. 

A jelentés a jövőbeli projektekre és szakpolitikákra nézve tanulságokat is tartalmaz. Ezek 

közé tartozik a négy kulcsfontosságú tényező eredményességéhez szükséges elegendő 

idő biztosítása, valamint a fenntarthatóság biztosításához a helyi integrációs törekvések 

szélesebb körű társadalmi integrációs projektekbe való helyezése. A jelentés 

hangsúlyozza továbbá a rugalmasság és a sajátos helyi igényekhez való alkalmazkodás 

fontosságát a projektek megtervezése és végrehajtása során. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/empowering-roma
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/empowering-roma
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A jelentés az FRA által a romák társadalmi befogadása érdekében végzett intézkedések 

sikerének akadályai és mozgatórugói terén folytatott kutatás alapján készült. A kutatásra 

annak érdekében volt szükség, hogy a romák integrációjára irányuló nemzeti és európai 

szakpolitikákkal kapcsolatos intézkedések végrehajtása előkészíthető és nyomon 

követhető legyen. 

További információért tekintse meg az egyes helyszíneken készült videókat 

vagy keressen fel minket: 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
http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme/videos
mailto:media@fra.europa.eu

