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Fyra nycklar till lyckad integration av romer
Det finns ingen universallösning när det gäller lokal integration, men i den
senaste rapporten från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
identifieras fyra viktiga delar som kan öka chanserna till framgång.
– Romer är ständigt utsatta för diskriminering, marginalisering och åsidosätts av
samhället. För att bryta den onda cirkel av fattigdom som orsakas av sådan utestängning
måste romerna vara delaktiga och engageras fullt ut i alla integrationsinsatser som riktas
till dem, säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty.
Rapporten Working with Roma: Participation and empowerment of local communities
bygger på erfarenheter från romers deltagande i lokala integrationsinsatser på 21 platser
runt om i 11 medlemsstater. Insatserna omfattade bland annat aktiviteter för bostäder,
utbildning och sysselsättning.
Fyra framgångsfaktorer framträder när man ser på alla aktiviteter:
1. Deltagande: Romerna ska engageras på ett meningsfullt sätt från början till slutet i
projekt och strategier. Detta ska omfatta överenskommelser om särskilda mål och
resultat och handla om frågor som svarar mot människors behov, t.ex. lämpliga
bostäder, utbildning och jobb. De ska också spela en faktisk roll vid beslutsfattande
och gemensamt skapa den förändring de vill uppnå.
2. Förtroende: Eftersom romska grupper och lokala myndigheter ofta är frustrerade
efter upprepade insatser som leder till få framsteg är det mycket viktigt att bygga
upp förtroende. Vid planering av ny verksamhet ökar också framgången om man
fokuserar på tidigare framgångsrika projekt och betrodda lokala myndigheter, lokala
medlemmar och nätverk som är villiga att bidra.
3. Kommunikation: Tydlig, tillgänglig och riktad kommunikation om mål, vad
deltagande innebär, om projektbudgetar och om deltagande är frivilligt eller avlönat
kan skapa verklig förståelse och acceptans för integrationsinsatser. Det bidrar också
till att hantera förväntningar. Att ge tid för att hjälpa människor att engagera sig och
yttra sig kan dessutom leda till mer hållbara åtaganden.
4. Gemenskapsrelationer: Det är viktigt att känna till olika relationer inom
lokalsamhällena när man planerar projekt. På så sätt kan man se till att människor
som kämpar för projektet deltar till fullo. Det underlättar om man tar itu med
intressen som är gemensamma för romer och icke-romer, t.ex. bostäder och
sysselsättning. Att låta alla sidor delta i en respektfull dialog med de lokala
myndigheterna kan också öka chanserna till framgång.
Rapporten innehåller också lärdomar för framtida projekt och strategier. Detta omfattar
bland annat att ge de fyra nycklarna tid att verka och att sätta in lokala
integrationsinsatser i bredare projekt för social integration för att garantera hållbarhet. I
rapporten understryks också vikten av att vara flexibel och anpassa sig till lokala behov
vid utformningen och genomförandet av projekt.
Rapporten härrör från FRA:s forskning om hinder och drivkrafter för framgångsrik
investering i romers integration. Detta var nödvändigt för att utveckla och övervaka
genomförandet av åtgärder för nationell och europeisk politik för integrering av romer.
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