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4 kluczowe elementy pomyślnego włączenia społecznego Romów 

Z ostatniego raportu Europejskiej Agencji Praw Podstawowych wynika, że nie 

istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie, jeżeli chodzi o lokalne włączenie 

społeczne. Jednak cztery kluczowe elementy mogą zwiększyć szanse na jego 

powodzenie.  

„Romowie stale doświadczają dyskryminacji, marginalizacji i są wykluczani poza nawias 

społeczeństwa” – mówi dyrektor FRA Michael O’Flaherty. „Aby przerwać cykl ubóstwa 

wynikający z tego wykluczenia, należy zapewnić pełny udział i zaangażowanie Romów we 

wszelkie działania integracyjne do nich skierowane”. 

Raport Working with Roma:Participation and empowerment of local communities 

(Współpraca z Romami: uczestnictwo i upodmiotowienie społeczności lokalnych) zawiera 

wnioski wyciągnięte z uczestnictwa Romów w lokalnych działaniach integracyjnych w 21 

miejscach na terenie 11 państw członkowskich. Obejmowały one działania w zakresie 

lokalnej polityki mieszkaniowej, edukacji i zatrudnienia.  

Przegląd wszystkich działań pozwala na wskazanie czterech kluczowych czynników 

decydujących o sukcesie:  

1. Uczestnictwo: Romowie powinni być od początku do końca w istotny sposób 

angażowani w różne projekty i politykę. Obejmuje to uzgadnianie określonych celów i 

konkretnych rezultatów, a także podejmowanie działań w kwestiach zaspokajających 

potrzeby lokalnej ludności, takich jak odpowiednie warunki mieszkaniowe, edukacja 

czy praca. Romowie powinni mieć również istotny udział w procesie decyzyjnym i 
wspólnym dokonywaniu pożądanej zmiany.  

2. Zaufanie: Jako że społeczności romskie i lokalne władze są często sfrustrowane 

brakiem większych postępów pomimo ponawianych wysiłków, kluczowe jest 

budowanie zaufania. Szansę na powodzenie włączenia społecznego zwiększa również 

skoncentrowanie przy planowaniu nowych działań na wcześniejszych udanych 

projektach i nawiązywanie kontaktu z zaufanymi samorządami lokalnymi, lokalnymi 
strukturami i członkami społeczności lokalnych gotowymi do pomocy.  

3. Komunikacja: Przejrzysta, dostępna i ukierunkowana komunikacja na temat celów i 

tego, czym w rzeczywistości jest uczestnictwo, a także na temat budżetów projektów 

i tego, czy uczestnictwo jest dobrowolne, czy też wynagradzane, może zapewnić 

faktyczne zrozumienie i poparcie starań na rzecz włączenia społecznego. 

Komunikacja pomaga również wychodzić na przeciw oczekiwaniom. Co więcej, 

udzielanie wsparcia w zakresie odpowiedniego uczestnictwa i wyrażania opinii, może 
prowadzić do trwalszego zaangażowania Romów. 

4. Relacje w ramach społeczności: Przy planowaniu projektów ważne jest poznanie 

różnych relacji w ramach społeczności lokalnych, tak by zapewnić zaangażowanie 

wszystkich potencjalnych liderów projektów. Pomaga to uwzględnić interesy istotne 

zarówno dla Romów, jak i dla osób niebędących Romami, jak np. politykę 

mieszkaniową czy zatrudnienie. Szanse na sukces można również zwiększyć 

umożliwiając obu stronom zaangażowania w oparty na wzajemnym szacunku dialog z 

władzami lokalnymi. 

Raport zawiera również wnioski, które mogą być wykorzystane w przyszłych projektach i 

strategiach politycznych. Dotyczą one przeznaczania odpowiedniej ilości czasu, aby wyżej 

wymienione cztery kluczowe elementy mogły przynieść efekty, a także uwzględnienia 
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lokalnych działań integracyjnych w ramach szerszych projektów na rzecz włączenia 

społecznego w celu zapewnienia ich trwałości. Raport podkreśla również potrzebę bycia 

elastycznym i dostosowania się do specyficznych lokalnych potrzeb podczas 

opracowywania i przeprowadzania projektów. 

Raport powstał na podstawie badań FRA na temat czynników ograniczających i 

wzmacniających pomyślne zaangażowanie we włączenie społeczne Romów. Celem badań 

było opracowanie działań związanych z krajowymi i europejskimi politykami na rzecz 

włączenia społecznego Romów oraz monitorowanie ich wdrażania. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji można obejrzeć dostępne filmy lub 

skontaktować się z: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642 
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