
A Városok és Régiók Európai Szövetségét a Romák Bevonásáé-
rt (a Szövetség) az Európa Tanács Helyi és Regionális Hatóságok 
Kongresszusa hozta létre a Főtitkár Romaügyi Különmegbízottja 
támogatásával. A Szövetségben több mint 120 város és régió vesz 
részt, több mint 27 országból.
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 a romák bEvonása érdEkébEn
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Az elmúlt években jelentős fejlődést 
mutatott a romák bevonását szolgáló 
európai és nemzeti szakpolitikai 
keretrendszer. Ugyanakkor egyre inkább 
elismerik, hogy a helyi és regionális 
szinten meghozott szakpolitikai 
intézkedések döntő fontosságúak a 
romák társadalmi befogadásának valódi 
javításához olyan kulcsfontosságú 
területeken, mint oktatás, lakáshelyzet, 
foglalkoztatás és egészségügy.Emellett 
azt is felismerték, hogy jelentősen nőtt 
az igény ezen  szakpolitikai intézkedések 
kidolgozására. 

Ennek érdekében az Európa Tanács 
2010 októberében elfogadta a 
Strasbourgi Nyilatkozatot, amely 
egyértelmű  prioritásokat határoz meg 
a jövőbeni munkára vonatkozóan, és az 
Európa Tanácsnak azt a szerepet szánja, 
hogy támogatást nyújtson a nemzeti 
valamint a helyi és regionális hatóságok 
számára a romák befogadásának 
javítása érdekében végzett munkájuk 
során.
 
A Szövetség koncepcióját 2011 
szeptemberében alkották meg a 
Polgármesterek Csúcstalálkozóján. 
Ezt követően létrehoztak egy 
alapcsoportot azokból a városokból és 
régiókból, amelyek önként vállalták, 
hogy csatlakoznak a Szövetséghez, 
majd meghatározták a Szövetség 

célkitűzéseit és munkamódszereit 
szabályozó általános keretrendszert. 
Egy 2012-ben lebonyolított átfogó 
konzultációs folyamat során, amely 
egy nagy kiterjedésű felmérés 
felvételét is magában foglalta az 
Európa Tanács tagországainak helyi és 
regionális hatóságai körében, utólagos 
konzultációs megbeszélésekkel együtt, 
amelyben meghatározták a városok és 
a régiók fő szükségleteit és érdekeit. 

A Szövetséget hivatalosan a 24. 
Kongresszusi Ülésen alapították 2013. 
március 20-án, az Európa Tanács 
Főtitkárhelyettesének, a Kongresszus 
Elnökének, az EU Regionális Politikáért 
felelős Biztosának, a Romák és Utazók 
Európai Fórumának valamint számos 
részt vevő, a Szövetséghez csatlakozott 
város és régió támogatásának 
kíséretében

történEti Háttér
Az elmúlt évek során az Európa 
Tanács Helyi és Regionális Hatóságok 
Kongresszusa különösen arra kötelezte 
el magát erősen, hogy támogassa a 
roma nők és fiatalok bevonását helyi és 
regionális szinten. 

A kongresszusi általános jelentéseket 
és a kapcsolódó ajánlásokat a 
kisebbségek és a migránsok helyzetéről 
Európában, amelyek kitérnek a romák 
lakhatási helyzetétre, integrációjukra 
vállalkozások támogatása és a 
feszültségek kezelése révén, elfogadták 
és széles körben a nyilvánosság elé 
tárták.

2013-ban a Kongresszus az Európa 
Tanács Ifjúsági Osztályával közösen 
készített egy jelentést a roma fiatalok 
helyzetéről Európában, amely az első, 
kifejezetten az Európa Tanács által 
készített jelentés ebben a témában.

Végezetül, a Kongresszus a “Phenjalipe” 
roma női nemzetközi hálózatot is 
támogatja, amelyet a finnországi 
Helsinkiben 2013 szeptemberében 
tartott Roma Nőkonferencia nyomán 
hoztak létre. 

a kongrEsszus más kEzdEményEzésEi
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Célkitűzések

tEvékEnységEk

áttEkintés

A szövetség célkitűzései az alábbiak :

1. Előmozdítani a szaktudás és a jó gyakorlatok kölcsönös cseréjét a romák 
befogadásáról a részt vevő városok és régiók között;

2. Annak érdekében, hogy a részt vevő városok és régiók közöshangon beszéljenek, 
egy platform létrehozása a romák befogadásával kapcsolatos kérdések 
előmozdítására, helyi és regionális szinten. 

A Szövetség nemzeti és nemzetközi 
szemináriumokat szervez a részt vevő 
városok és régiók számára azzal a céllal, 
hogy megkönnyítse a szaktudás és a jó 
gyakorlatok cseréjét. 

A Szövetség egyik konkrét projektje 
az Európa Tanács és az Európai 
Bizottság ROMACT elnevezésű közös 
kezdeményezése. projekt E projekt 
célja a helyi és regionális hatóságok 
kapacitásának kiépítése (megcélozva 
mind a választott tisztségviselőket, 
mind pedig a vezető beosztású 
köztisztviselőket, illetve közép/
hosszú távon a roma népességet és 
általánosságban a pilotban részt vevő 
önkormányzatok lakosságát is) a romák 
befogadását célzó tervek és projektek 
kidolgozására és lebonyolítására.

A Szövetség egyik legfontosabb 
prioritása a roma kultúra fejlődésének 
előmozdítása, a második világháború 

során történt roma népirtás, ezen 
belül az augusztus 2-i emléknap 
tudatosítása és az azzal kapcsolatos 
ismeretterjesztés. 

Az Európa Tanács egy másik fontos 
kezdeményezése a cigányellenesség 
felszámolását célzó Dosta! kampány, 
amelyet a tagállamok nemzeti szinten 
bonyolítanak le.  Idén a Szövetség 
felelős  Dosta! Kongresszusi Díj, 
kiosztásáért, amelyet kétévente ítélnek 
oda három önkormányzatnak a romák 
befogadása terén végzett sikeres és 
innovatív tevékenységükért. 
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A ROMACT az Európa Tanács 
és az Európai Bizottság közös 
kezdeményezése, amelyet a Városok 
és Régiók Európai Szövetsége a Romák 
Bevonásáért is támogat. Ennek a 

kezdeményezésnek a célja a helyi és 
regionális hatóságok kapacitásának 
kiépítése a romák bevonását célzó 
tervek és projektek kidolgozására és 
lebonyolítására.

Politikai akarat és megértés felépítése a romák bevonására helyi és re-
gionális szinten

A projekt célja a helyhatóságok 
számonkérhetőségének, befogadó 
jellegének és érzékenységének javítása 
a roma közösség iránt, s ezáltal a 
szolgáltatásnyújtás javítása. Lényege 
a politikai akarat és a folyamatos 
szakpolitikai bevonás felépítése általános 
kapacitások kiépítésén keresztül helyi és 
regionális szinten, valamint fenntartható 
tervek és projektek kidolgozása a romák 
bevonására.

A ROMACT első körben a választott 
tisztségviselőket és a köztisztviselőket 

célozza meg, ugyanakkor közép- és 
hosszú távon a roma népesség és a 
pilotban részt vevő önkormányzatok 
teljes lakossága lesz a program 
haszonélvezője.

A ROMACT 2013 őszén indult el, és 5 
országban hajtják végre (Magyarország, 
Bulgária, Románia, Szlovákia és 
Olaszország). A tervek szerint a 
későbbiekben a projektet ki fogják 
terjeszteni az Európa Tanács más 
tagállamaira is. 

romaCt

A projektet a ROMED2 Programmal, az MtM/MERI-vel (Polgármesterek, Akik a 
Legtöbbet Hozzák Ki a Romák Bevonására Adott EU Pénzekből), a Nyitott Társadalom 
Alapítvánnyal és az EU Alapjogok Ügynökséggel (FRA) szoros együttműködésben 
hajtják végre, hogy helyi szinten is optimális hatást érjenek el. 

A helyi és regionális hatóságok 
azon képességének felépítése, hogy 
hatékonyan és eredményesen tudjanak 
eleget tenni szerepeiknek és felelősségi 
körüknek, amikor azokat a politikákat 
és gyakorlatokat kell bevezetni, amelyek 
javítják a romák bevonását, különösen 
pedig azt a képességüket, hogy még 
inkább polgárbarátok, érzékenyek és 
számonkérhetők legyenek;

Olyan mechanizmusok és folyamatok 
létrehozásának és alkalmazásának a 
támogatása, amelyek előmozdítják és 

biztosítják a jó demokratikus kormányzási 
alapelveket és a hatékony integrált 
fejlesztésre irányuló erőfeszítéseket az 
oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy, 
a lakásügy, a városfejlesztés és a kultúra 
területén;

A helyi politikák, projekt és 
szolgáltatásnyújtás hatékonyságának, 
eredményességének, felvállalásának és 
fenntarthatóságának javítása. 
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együttműködés más ProgrAmokkAl

a romaCt Céljai közé tartoznak különösEn is az alábbiak :

Ezt a három kezdeményezést 
gondosan koordinálják, így egy átfogó 
szolgáltatáscsomagot kínálnak, melynek 
keretében egy csoport pilot önkormányzat 
kapja meg a lehetőséget öt országból 
(Bulgária, Magyarország, Románia, Szlovákia 
és Olaszország), hogy részt vegyen a romák 
bevonásában, elkerülve a párhuzamos 
erőfeszítéseket. 
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A mediáció az egyik Európa-szerte 
alkalmazott eszköz azoknak az 
egyenlőtlenségeknek a leküzdésére, 
amelyekkel a romák kénytelenek 
szembesülni a foglalkoztatás, az 
egészségügyi ellátás és a minőségi 
oktatás területén. A mediáció 
során roma hátterű, a helyi roma 
közösségekből származó vagy a 
romákkal kapcsolatos ügyeket jól 
ismerő embereket bíznak meg azzal, 
hogy mediátorként működjenek a 
romák és a közintézmények között. 

A program megmutatta, hogy bár a 
mediáció kulcsfontosságú eszköz, 
önmagában mégsem elégséges 
bonyolult helyzetek megoldásához. Ki 
kell építeni az együttműködés feltételeit 
a romák képviselői és a helyi és 
regionális hatóságok között, beleértve a 
választott tisztségviselők és a hivatalok 
személyzetét is, amely előmozdítja a 
változást és a javulást.

Két évnyi, 22 országra kiterjedő aktív 
együttműködés és több mint 1000 
mediátor kiképzése után a ROMED 
Program tovább lépett egy magasabb 
szintre. A ROMED II kéz a kézben 
halad a ROMACT-tel, és a mediátorok 
meglévő kapacitására támaszkodik a 
közösségi akciócsoportok mobilizálása 
és a helyhatóságokkal folytatott 
kommunikáció megkönnyítése 
érdekében.

A Strasbourgi Nyilatkozat kiemeli a helyi és regionális szintű intézkedések 
kidolgozásának szükségességét. 2010 óta az Európa Tanács áttekintette a 
ROMED Programot, a közintézmények és a roma közösségek közötti mediációra 
koncentrálva helyi szinten.
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