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4 elementi ewlenin għall-inklużjoni b’suċċess tar-Rom
Ir-rapport l-aktar reċenti tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet
Fundamentali sab li ma hemm l-ebda soluzzjoni tajba għal kulħadd f'dak li
għandu x’jaqsam mal-inklużjoni soċjali iżda erba’ elementi ewlenin jistgħu
jtejbu ċ-ċans ta’ suċċess.
“Ir-Rom huma soġġetti għal diskriminazzjoni u emarġinazzjoni persistenti u huma
mwarrba mis-soċjetà,” qal id-Direttur tal-FRA Michael O’Flaherty. “Biex ikissru ċ-ċiklu ta’
faqar li jirriżulta minn tali esklużjoni, ir-Rom għandhom bżonn ikunu involuti u impenjati
bis-sħiħ fi kwalunkwe sforz ta’ integrazzjoni li jkun immirat lejhom.”
Ir-rapport il-Ħidma mar-Rom:Parteċipazzjoni u tisħiħ tal-pożizzjoni tal-komunitajiet lokali
(Working with Roma: Participation and empowerment of local communities) jibni fuq ittagħlimiet miksuba mill-parteċipazzjoni tar-Rom f’attivitajiet ta’ integrazzjoni lokali f’21
post fi 11-il Stat Membru. Dawn koprew attivitajiet bħalma huma l-akkomodazzjoni, ledukazzjoni u l-impjiegi lokali.
Meta wieħed iħares lejn l-attivitajiet kollha, jara li hemm erba’ fatturi ewlenin ta’ suċċess:
1. Parteċipazzjoni: Jeħtieġ li r-Rom ikunu impenjati b’mod sinifikanti fi proġetti u
politiki mill-bidu sat-tmiem. Dan jinkludi ftehim dwar għanijiet u eżiti speċifiċi, u lindirizzar ta’ kwistjonijiet li jilħqu l-ħtiġijiet tan-nies, bħal akkomodazzjoni adegwata,
edukazzjoni u impjiegi. Jeħtieġ li jkollhom ukoll rwol reali fit-teħid tad-deċiżjonijiet u
fil-ħolqien b’mod konġunt tal-bidla li jridu jiksbu.
2. Fiduċja: Peress li l-komunitajiet tar-Rom u l-awtoritajiet lokali ta’ spiss ikunu
frustrati wara li sforzi ripetuti jirriżultaw fi progress li hu ftit wisq, huwa neċessarju li
tinbena fiduċja. Meta jiġu ppjanati attivitajiet ġodda, fokus fuq proġetti preċedenti li
kellhom suċċess u fuq awtoritajiet lokali fdati, membri tal-komunità u netwerks li
huma lesti li jgħinu, ukoll itejjeb is-suċċess.
3. Komunikazzjonijiet: Komunikazzjonijiet ċari, aċċessibbli u mmirati dwar lgħanijiet, dwar xi tfisser fil-fatt il-parteċipazzjoni, kif ukoll dwar il-baġits tal-proġetti
u jekk il-parteċipazzjoni tkunx volontarja jew imħallsa, jistgħu joħolqu fehim reali u
xiri tal-isforzi tal-inklużjoni. Il-komunikazzjoni tgħin ukoll biex tiġġestixxi laspettattivi. Barra minn hekk, meta jittieħed il-ħin biex in-nies jingħataw appoġġ
biex jimpenjaw ruħhom b’mod adegwat u jesprimu l-opinjonijiet tagħhom, dan jista’
jwassal għal impenji aktar sostenibbli.
4. Relazzjonijiet fil-komunità: Huwa importanti li wieħed ikun jaf ir-relazzjonijiet
differenti fi ħdan il-komunitajiet lokali meta jiġu ppjanati l-proġetti. Dan jiżgura li lnies li jistgħu jippromwovu l-proġett ikunu involuti b’mod sħiħ. Dan jgħin biex jiġu
indirizzati l-interessi li huma kondiviżi bl-istess mod kemm mir-Rom kif ukoll minn
dawk li mhumiex Rom, bħall-akkomodazzjoni jew l-impjieg. Meta l-partijiet kollha
jingħataw iċ-ċans li jipparteċipaw fi djalogu li juri rispett mal-awtoritajiet lokali, ilpossibilitajiet ta’ suċċess ukoll jistgħu jitjiebu.
Ir-rapport jinkludi wkoll lezzjonijiet għal proġetti u politiki fil-futur. Dawn jinkludu l-bżonn
li jingħata żmien biżżejjed biex l-erba’ elementi ewlenin jaħdmu u li l-isforzi ta’
integrazzjoni lokali jitqiegħdu fi proġetti tal-inklużjoni soċjali usa’ biex tiġi żgurata ssostenibbiltà. Jenfasizza wkoll kemm hu importanti li wieħed ikun flessibbli u jadatta għal
bżonnijiet lokali speċifiċi meta jfassal u jmexxi proġetti.

Ir-rapport ħareġ mir-riċerka tal-FRA dwar l-ostakoli u l-motivaturi għall-investiment
b’suċċess fl-inklużjoni tar-Rom. Dan kien meħtieġ sabiex tiġi żviluppata u ssorveljata limplimentazzjoni tal-miżuri relatati mal-politiki nazzjonali u Ewropej għall-inklużjoni tarRom.
Għal aktar informazzjoni, ara l-vidjows minn kull sit jew inkella kkuntattja lil:
media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
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