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4 sleutels tot succesvolle integratie van Roma 

Een pasklare oplossing voor lokale inclusie bestaat niet, maar er zijn vier 

belangrijke elementen die de kans op succes kunnen vergroten, aldus het meest 

recente rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten.  

“Roma hebben voortdurend te maken met discriminatie en marginalisering”, stelt FRA-

directeur Michael O’Flaherty. “Ze worden door de rest van de samenleving gemeden. Om 

de vicieuze cirkel van armoede die daaruit voortkomt te doorbreken, moeten de Roma 

volledig worden betrokken bij alle inspanningen om hen te integreren.” 

Het rapport Werken met Roma: participatie en empowerment van lokale 

gemeenschappen is gebaseerd op lessen die werden getrokken uit de deelname van 

Roma aan plaatselijke integratieactiviteiten op 21 locaties in 11 lidstaten. Het ging 

daarbij om activiteiten als plaatselijke huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid.  

Uit al deze activiteiten kwamen vier belangrijke factoren voor succes naar voren:  

1. Participatie: Roma moeten van begin tot einde op betekenisvolle wijze betrokken 

worden bij projecten en beleidsmaatregelen. Dit houdt onder meer in dat 

overeenstemming moet worden bereikt over specifieke doelstellingen en resultaten, 

en dat kwesties moeten worden aangepakt die aan de behoeften van de mensen 

tegemoetkomen, zoals adequate huisvesting, onderwijs en banen. Zij moeten ook 

een echte rol spelen in de besluitvorming en in het gezamenlijk tot stand brengen 
van de verandering die zij willen bereiken.  

2. Vertrouwen: Roma-gemeenschappen en lokale autoriteiten zijn vaak gefrustreerd 

doordat herhaalde inspanningen in het verleden maar weinig vooruitgang hebben 

opgeleverd. Daarom is het opbouwen van vertrouwen van vitaal belang. Bij het 

plannen van nieuwe activiteiten kan de kans op slagen worden vergroot door zich te 

laten inspireren door eerdere succesvolle projecten en te werken met lokale 

overheden die vertrouwen genieten en met gemeenschapsleden en -netwerken die 
bereid zijn te helpen.  

3. Communicatie: Om te komen tot een reëel inzicht in en betrokkenheid bij de 

inclusie-inspanningen is duidelijke, toegankelijke en gerichte communicatie nodig 

over de doelstellingen, over wat participatie precies inhoudt, alsook over de 

begrotingen van de projecten en de vraag of deelname vrijwillig is of wordt betaald. 

Het helpt ook de verwachtingen realistisch te houden. Als tijd genomen wordt om 

mensen te helpen zich in te zetten en hun mening te uiten, kan dit tot een meer 

duurzaam engagement leiden. 

4. Relaties binnen de gemeenschap: Bij de planning van projecten is het belangrijk 

de verschillende relaties binnen de lokale gemeenschap te kennen. Op die manier 

kan ervoor worden gezorgd dat mensen die zich voor het project hard kunnen 

maken, ook écht meedoen. Het helpt belangen te behartigen die door zowel Roma 

als niet-Roma worden gedeeld, zoals huisvesting en werkgelegenheid. Door alle 

partijen de mogelijkheid te geven een respectvolle dialoog met de lokale overheden 

aan te gaan, kan ook de kans op succes worden vergroot. 

Het rapport bevat ook lessen voor toekomstige projecten en beleidsmaatregelen, 

bijvoorbeeld voldoende tijd uittrekken voor de vier sleutels tot succes en de lokale 

integratie-inspanningen verbinden met bredere projecten op het gebied van sociale 

inclusie om de duurzaamheid te waarborgen. Het rapport benadrukt ook hoe belangrijk 
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het is om bij het ontwerp en de uitvoering van projecten flexibel te zijn en zich aan de 

specifieke lokale behoeften aan te passen. 

Het rapport komt voort uit onderzoek van het FRA naar de belemmeringen voor en 

drijvende krachten achter succesvolle investeringen in de integratie van Roma. Dit 

onderzoek was nodig om in het kader van het nationaal en Europees beleid voor de 

integratie van Roma maatregelen te kunnen ontwikkelen en op de uitvoering ervan te 

kunnen toezien. 

Bekijk voor meer informatie de video’s van elke locatie of neem contact op via: 

media@fra.europa.eu / tel. +43 1 580 30 642 
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