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РЕГИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ ПРЕД ИНТЕГРАЦИЯТА НА

МАЛЦИНСТВАТА

Информационен център Европа Директно”, Плевен и неговата приемна структура
Плевенски обществен фонд „читалища” организираха регионална кръгла маса „Интеграцията
на ромите – мисията възможна”, която се проведе на 19.09.2014 год., в зала „Плевен”. В нея
взеха участие над 60 представители на местните власти, образователните институции и
читалищата от 11-те общини на област Плевен. Целта на публичното събитие беше да
представи реалната картина на ромската интеграция в област Плевен, в неговия Европейски
контекст. Освен споделяне на успешен опит, анализ на установените трудно решими
проблеми, добрите Европейски практики, беше предоставена информация за предстоящите
програми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕС и ЕСФ.
Форумът откри арх. Б. Балтаков – Областен управител на област Плевен. Презентации в
първата част на Кръглата маса направиха Д-р Румян Сечков – научен работник в БАН,
преподавател по история в НБУ, Директор на Фондация С.Е.Г.А. Той представи емпирични
данни от проведено изследване на С.Е.Г.А., които разбиват редица обществени нагласи и
„легенди” за ромите в България. Ромските групи не са толкова много, колкото си представят
гражданите на страната ни, примитивния начин на живот е присъщ на едва 10% от ромското
население, високата непланирана раждаемост и липса на родителски умения не е масов начин
на живот сред ромските групи. Многообразието в етно-културните характеристики на ромските
групи е все още недостатъчно проучено. Емилия Лисичкова – Председател на Платформа
„АГОРА” разгледа възможностите и обществените ангажименти на читалищната мрежа за
осигуряване на свободен достъп и вход към ромското включване, чрез средствата на културата
и творчеството. Интересна и провокативна беше презентацията на ромския лидер от кв.
„Факултета”, София – Божидар Александров, който посочи основните причини за ранното
отпадане на ромските деца от образователната система.
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Последвалата дискусия даде възможност за обсъждане на ключови за
процеса на приобщаването на ромите проблеми. Беше засегнат въпроса за липсата на
достатъчно познаване на ромската етно-култура, което е основния фактор за наличие на трудно
преодолими предразсъдъци и обществени нагласи сред националното мнозинство.
Натрупаните негативни нагласи към ромите в България, по-често са в резултат на обществени
стереотипи, а не основани на личен опит. Активно беше дискутиран проблема за различното
разбиране и тълкуване на понятието „интеграция на ромите”, както и разликата в ценностните
йерархии на ромите и националното мнозинство. Всички участници се обединиха около
становището, че бариера в реализирането на реална интеграция на ромите в страната е
липсата на адекватна дългосрочна държавна политика, предвиждаща изпълнение на
конкретни мерки и дейности от всички обществени структури. При обсъждането на този
въпрос, беше представен успешния опит на Испания и Ирландия, както и на други европейски
държави. Останаха отворени въпросите:
Познаваме ли достатъчно методи и подходи, осигуряващ индивидуален подход във всяка
общност, съобразно спецификата на групата? Дейностите в сферата на ромското приобщаване
достатъчно ли компетентно осъществяваме, за да не са резултатите от тях асимилационни? Кои
са входовете за приобщаване и интегриране? Само образователните институции? Къде са
културните институции – читалищата, професионалните културни институции? Имат ли
българите готовност да живеят пълноценно в мултикултурната среда на обединена Европа, на
глобализиращия все повече свят, заедно с други култури, даже и тези на бежанците и
емигрантите? Как могат да си партнират културните, образователните и гражданските
организации и институции и местните власти за напредък в процесите на ромското включване?
Информационният център „Европа Директно – Плевен”, предостави информация за
предстоящите Европейски събития по темата за интегрирането на ромските малцинства:
Европейската комисия, в сътрудничество със Съвета на Европа, свиква
международната конференция на високо равнище в Брюксел на 2 и 3 октомври
2014 г., за да се направи преглед на напредъка и научените уроци при
интегрирането на ромите на местно ниво с подкрепата на програмата ROMACT.
Това събитие ще събере на едно място повече от 400 участници от повече от 10
страни, представляващи публични органи на европейско, национално и местно
равнище, международни институции и други заинтересовани страни.
Предстои провеждането на Стратегическа среща "Насърчаване на сътрудничество и
институционален капацитет за интегриране на ромите в региона на река Дунав",
Виена, 9-10 октомври 2014, във Федерално министерство на труда, социалните
въпроси и защита на потребителите. Това събитие е съвместна проява на
Приоритетна област 10 "Институционален капацитет и сътрудничество" на EUSDR
(Град Виена), Приоритетна област 9 "хора и умения" (Федерално министерство на
труда, социалните въпроси и защита на потребителите, Австрия) и австриецът
Национална точка за контакт за интеграция на ромите (Федерално канцлерство,
Австрия).
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На 25-26 ноември 2014 год. в Женева, Швейцария ще се проведе
Седмата сесия - форум за въпросите на малцинствата на тема: "Предотвратяване и
справяне с насилието и жестоките престъпления, насочени срещу представители на
малцинствата". Участниците ще търсят решения на проблема: "Предотвратяване и
справяне с насилието и жестоките престъпления, насочени срещу малцинствата".
Ще бъдат разгледани практически и конкретни начини за предотвратяване на
насилието и престъпленията, насочени срещу малцинствата и подходящите
реакции към тях на национално, регионално и международно ниво. Тя ще фокусира
вниманието на участниците върху идентифицирането на положителните ефективни
практики, които са въведени от страни в различни региони за по-успешно
предотвратяване явленията на насилие спрямо малцинствата. Особено внимание
ще бъде отделено на насърчаването на цялостното прилагане на правата на
малцинствата като, средство за превенция на насилието, включително чрез
създаване или засилване на институционалните и политически рамки за защита на
правата на малцинствата.
Информационен център „Европа Директно – Плевен”, ще предостави информация от
всички европейски събития, свързани с ромското включване.

