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Vīnē, 2018. gada 16. novembrī 

Romu sekmīgas integrācijas četri veiksmes faktori 

Attiecībā uz vietējo integrāciju nav vienas visiem piemērotas rīcības, taču 

jaunākajā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras ziņojumā konstatēts, ka 

integrāciju var sekmēt ar četriem pamatelementiem.  

“Romi tiek nemitīgi diskriminēti, marginalizēti, un sabiedrībā pret viņiem ir noraidoša 

attieksme,” apgalvo FRA direktors Michael O’Flaherty. “Lai novērstu šādas atstumšanas 

veicinātu nabadzību, romi ir pilnībā jāiesaista jebkādos viņiem paredzētos integrācijas 

pasākumos.” 

Ziņojuma “Darbs ar romiem.Vietējo kopienu līdzdalība un iespēju vairošana” pamatā ir 

atziņas, kas gūtas no romu dalības vietējās integrācijas pasākumos 21 vietā 

11 dalībvalstīs. Ar pasākumiem aptvēra tādas jomas kā vietējie mājokļi, izglītība un 

nodarbinātība.  

Aplūkojot visas darbības, izkristalizējas četri veiksmes pamatfaktori.  

1. Līdzdalība. Romi ir jēgpilni jāiesaista projektos un politikā no sākuma līdz beigām. 

Tostarp ir arī jāvienojas par konkrētiem mērķiem un rezultātiem, kā arī jāpievēršas 

jautājumiem, kas apmierina cilvēku vajadzības, tādiem kā pienācīgs mājoklis, 

izglītība un darbvietas. Romiem arī būtu reāli jāiesaistās lēmumu pieņemšanā un 
kopīgā viņiem vēlamo pārmaiņu izveidē.  

2. Uzticēšanās. Tā kā romu kopienas un vietējās varas iestādes bieži vien nav 

apmierinātas ar atkārtotiem centieniem bez ievērojama progresa, ir būtiski radīt 

uzticību. Plānojot jaunas darbības, panākumus gūt var arī, pievēršoties iepriekšējiem 

sekmīgajiem projektiem un uzticamām vietējām iestādēm, kopienu locekļiem un 
tīkliem, kas ir gatavi palīdzēt.  

3. Paziņojumi. Skaidri, pieejami un mērķtiecīgi paziņojumi par mērķiem, dalības reālo 

nozīmi, kā arī projektu budžetu un to, vai dalība ir brīvprātīga vai apmaksāta, var 

radīt reālu izpratni un pozitīvu attieksmi pret integrācijas centieniem. Tas arī palīdz 

attaisnot cerības. Turklāt, pastāvīgi atbalstot cilvēkus, lai viņi pilnvērtīgi iesaistītos un 
paustu savu viedokli, var veidot ilgtspējīgākas saistības. 

4. Kopienu attiecības: Projektu plānošanas laikā ir būtiski zināt dažādās attiecības 

vietējās kopienās. Tādējādi tiek nodrošināts, ka cilvēki, kuri sekmīgi iesaistās 

projektā, ir pilnībā informēti. Tas palīdz pievērsties interesēm, kas kopīgas gan 

romiem, gan pārējiem iedzīvotājiem, piemēram, mājokļiem un nodarbinātībai. Ļaujot 

visām pusēm iesaistīties cieņpilnā dialogā ar vietējām iestādēm, var arī vairot 

panākumu iespēju. 

Ziņojumā ietvertas arī atziņas turpmākajiem projektiem un politikai. Tās ietver arī tādas 

atziņas kā piešķirt pietiekami daudz laika četru veiksmes faktoru īstenošanai un iekļaut 

vietējās integrācijas centienus plašākos sociālās iekļaušanas projektos, lai nodrošinātu 

ilgtspēju. Tajā arī uzsvērts, cik svarīgi ir būt elastīgam un pielāgoties konkrētām vietējām 

vajadzībām, izstrādājot un īstenojot projektus. 

Ziņojums izriet no FRA pētījuma par šķēršļiem un virzītājfaktoriem sekmīgam 

ieguldījumam romu integrācijā. Tas bija nepieciešams, lai izstrādātu un uzraudzītu 

pasākumu īstenošanu saistībā ar valsts un Eiropas romu integrācijas politiku. 
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