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ALLIANCE

През последните години се наблюдава 
активно развитие на европейската 
и национална политическа рамка за 
приобщаване на ромите. В същото 
време нарасна осведомеността 
за решаващото значение на 
мерките на политиката на местно и 
регионално равнище за постигане 
на действителни подобрения в 
социалното приобщаване на ромите 
в ключовите области образование, 
жилищна политика, заетост и здраве, 
като необходимостта от развиване на 
тези мерки значително се увеличи.

За да отговори на тези нужди, 
Съветът на Европа през октомври 
2010 г. прие Страсбургската 
декларация, която определя ясни 
приоритети за действие и предвижда 
за Съвета на Европа ролята на 
подкрепяща организация, която 
да съдейства на националните, 
местните и регионалните власти в 
техните усилия за подобряване на 
приобщаването на ромите.

Идеята за Алианс възникна на 
Срещата на върха на кметовете 
през септември 2011 г. Последва 
създаването на основна група от 
градове и региони, които изявиха 
доброволно желание за учредяване 
на Алианса и изготвиха обща рамка за 

неговите цели и работни методи. След 
задълбочени консултации през 2012 
г., които включваха широкомащабно 
проучване сред местните и 
регионални власти в държавите-
членки на Съвета на Европа, както и 
последващи консултационни срещи, 
бяха определени основните нужди и 
интереси на градовете и регионите.

Създаването на Алианса беше 
обявено официално по време на 
24-тата сесия на Конгреса на 20 
март 2013 г. и получи послания за 
подкрепа от Заместник-генералния 
секретар на Съвета на Европа, 
председателя на Конгреса, Комисарят 
на ЕС по регионалната политика , 
председателя на Европейския форум 
на ромите и чергарите, както и от 
редица участващи градове и региони 
от Алианса.

история

През последните години Конгресът 
на местните и регионални власти 
на Съвета на Европа се ангажира 
активно в подкрепа по-конкретно на 
приобщаването на жени и младежи 
роми на местно и регионално 
равнище.

Общите доклади на Конгреса и 
свързаните с тях препоръки относно 
положението на малцинствата и 
мигрантите в Европа, но също така 
и относно въпроси като жилищното 
настаняване, интеграция чрез 
предприемачество и управление на 
напреженията, също бяха приети и 
широко разпространени.

През 2013 г. Конгресът в 
сътрудничество с Отдела за младежта 
към Съвета на Европа също така 
изготви доклад за положението на 
младежите роми в Европа, който е 
първият доклад на Съвета на Европа, 
посветен конкретно на тази тема.

Накрая, Конгресът подкрепя и 
международната мрежа на жените 
роми „Phenjalipe“, създадена като 
последваща инициатива след 
Конференцията на жените роми, 
проведена през септември 2013 г. в 
Хелзинки, Финландия.

други инициативи на Конгреса
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цели

дейности

общ преглед

алиансът си поставя следните цели :

1. Да насърчи обмяна на ноу-хау и добри практики по приобщаване на 
ромите между участващите градове и региони;

2. Да даде възможност на участващите градове и региони да изразяват 
единна позиция чрез предоставяне на платформа за разпространяване на 
информация по въпроси, засягащи приобщаването на ромите на местно и 
регионално равнище. 

Алиансът организира национални 
и международни семинари за 
участващите в него градове и 
региони, за да улеснява обмена на 
ноу-хау и на добри практики.
Конкретен проект на Алианса е 
съвместният проект ROMACT на 
Съвета на Европа и Европейската 
комисия. Тази инициатива цели 
изграждане на капацитета на 
местните и регионални власти 
(като е насочена към официални 
лица на изборни длъжности и 
висши държавни служители, но 
в средносрочна/ дългосрочна 
перспектива, и към ромското 
население и населението на 
пилотните общини в по-широк план) 
за разработване и изпълнение на 
планове и проекти за приобщаването 
на ромите.

Един от ключовите приоритети на 
Алианса е популяризирането на 
ромската култура и повишаването 
на осведомеността и знанията за 

геноцида над ромите през Втората 
световна война и за международния 
ден в памет на този геноцид на 2 
август.

Друга важна инициатива на Съвета 
на Европа, насочена към борба 
с антициганските настроения, е 
кампанията Dosta!, осъществявана на 
национално равнище в държавите-
членки. 

От тази година Алиансът е отговорен 
за Наградата Dosta! на Конгреса, която 
се отпуска веднъж на две години на 
три общини за техните успешни и 
иновационни проекти в областта на 
приобщаването на ромите.
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ROMACT е съвместна инициатива 
на Съвета на Европа и Европейската 
комисия, осъществявана с подкрепата 
на Европейския алианс на градовете 
и регионите за приобщаване на 

ромите. Тя е насочена към изграждане 
на капацитета на местните и 
регионални органи за развиване и 
осъществяване на планове и проекти 
за приобщаване на ромите.

изграждане на политическа воля и разбиране за приобщаването 
на ромите на местно и регионално равнище

Проектът е предназначен да укрепи 
отчетността, представителността и 
отговорността на местните органи по 
отношение на ромската общност и 
оттук, и предоставяните услуги. Той се 
свързва с развиване на политическа 
воля и устойчив политически 
ангажимент чрез общо изграждане 
на капацитет на местно и регионално 
равнище, и изработване на устойчиви 
планове и проекти за приобщаване 
на ромите.

ROMACT е насочен на пъ рво място 
към лица на изборни длъжности 

и висши държавни служители, но 
в средносрочна и дългосрочна 
перспектива негови бенефициенти 
ще бъдат ромското население и 
населението на пилотните общини в 
по-широк план.

ROMACT стартира през есента на 2013 
г. и ще се изпълнява в 5 държави 
(Унгария, България, Румъния, 
Словакия и Италия). Предвижда се 
проектът по-нататък да се разшири и 
до други държави-членки на Съвета 
на Европа.

ROMACT

Проектът се прилага в тясно сътрудничество с Програма ROMED2 на Съвета 
на Европа, MtM/MERI (Кметове за максимални ползи от европейските фондове 
за приобщаване на ромите) на фондации „Отворено общество“ и програма 
за мониторинг на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) за постигане на 
оптимално въздействие на местно равнище.

Изграждане на капацитета на 
местните и регионални власти за 
ефективно и ефикасно изпълнение 
на техните роли и отговорности 
в осъществяването на политики 
и практики за подобряване на 
приобщаването на ромите, по-
специално за по-голяма откритост 
към гражданите, отговорност и 
отчетност;

Подкрепа за въвеждане и 
задължително прилагане на 
механизми и процеси за насърчаване 

и осигуряване на добри стандарти 
за демократично управление и 
ефективни интегрирани усилия за 
развитие, обхващащи областите 
образование, заетост, здраве, 
жилищно настаняване, градско 
развитие и култура;

Подобряване на ефективността, 
ефикасността, ангажираността и 
устойчивостта на местните политики, 
проекти и предоставяне на услуги.
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сътрудничество с други програМи

ROMACT е насочен по-КонКретно КъМ следните цели :

Тези три инициативи са внимателно 
координирани, за да предлагат пълен пакет 
от услуги, които да позволят на група от 
пилотни общини от пет държави (България, 
Унгария, Румъния, Словакия и Италия) да се 
ангажират в приобщаване на ромите, като 
избягват възпроизвеждане на грешките.
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Медиацията е една от мерките, 
които се използват в Европа за 
борба с неравенствата, с които се 
сблъскват ромите в достъпа си до 
заетост, здравни услуги и качествено 
образование. Тя се осъществява, като 
хора от ромски произход, от местни 
ромски общности или които добре 
познават проблемите на ромите, 
действат като медиатори между 
ромите и публичните институции.

Тази програма показа, че макар и 
медиацията да е ключов инструмент, 
тя е недостатъчна за разрешаването 
на сложни ситуации. Необходимо е да 
се създадат условия за сътрудничество 
между представителите на ромите 
и местните и регионални органи, 
включващи лица на изборни 
длъжности и държавни служители, 
което да насърчи промяна и 
подобрения.

След двегодишно прилагане в 
22 държави и над 1000 обучени 
медиатори програма ROMED премина 
на ново равнище. Програма ROMED 
II ще функционира редом с ROMACT 
и ще се опира на съществуващия 
капацитет на медиаторите да 
мобилизират групи за общностни 
действия и да улесняват тяхното 
общуване с местните органи.

Страсбургската декларация изтъква необходимостта от развиване на дейност 
на местно и регионално равнище. От 2010 г. Съветът на Европа работи чрез 
програма ROMED, насочена към медиация между публичните институции и 
ромските общности на местно равнище.
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