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A ROMÁK PÉLDÁJA
A kohéziós politika fontos szerepet játszik  
a kisebbségi csoportok életkörülményeinek  
és integrációjának javításában. támogatást  
biztosít széles körű hátrányos megkülön-
böztetésellenes és befogadási politikán, vala-
mint célzott pénzügyi támogatáson keresztül. 
Különös figyelmet szentel az átlagosnál sérülé-
kenyebb roma közösségnek: az érdekükben tett 
közelmúltbeli lépések közé tartoznak többek 
között a lakáslehetőségekhez, az oktatáshoz  
és a vállalkozás indításához szükséges kez-
dőtőkéhez való hozzájutás megkönnyítésére  
tett intézkedések, valamint egy tájékoztató 
kampány.
A romák Európa-szerte szenvednek a marginalizációtól,  
 társadalmi kirekesztéstől és a rasszizmustól. Tanulmányok szerint 
a romák számos problémával szembesülnek, különféle jogok (így 
az alapszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez és a munkavállaláshoz 
való jog) hiányától egészen a faji előítéleteken alapuló erőszak 
nagymértékű elterjedtségéig. 

Mi a tét?
A Bizottság idén adta ki „A romák társadalmi és gazdasági 
integrációja Európában” című közleményét, amely megadja  
a jövőbeli intézkedések alaphangját. Kijelenti, hogy a romák 
helyzete Európában sürgős intézkedéseket igényel, és „teljes 
társadalmi és gazdasági integrációra” szólít fel. 

A dokumentum egyértelmű elkötelezettséget mutat a romák 
befogadásának irányában és tisztázza, hogy míg az elmúlt két 
évben előrelépés történt és központibb szerepet játszik a romák 
ügye a politikai irányelvek meghatározásában, a létező 
eszközöknek hatékonyabban és integráltabban kell működniük 
e cél elérése érdekében. 

A közleményben számos konkrét, a roma integráció érdekében 
hozott intézkedést mutatnak be. Ilyen többek között a strukturális 
alapok célzott felhasználása és a romákat érintő kérdések 
betagolása a kohéziós politika kereteibe. 

A tÉmáróL BőVEBBEN:

Közlemény a romák társadalmi és gazdasági integrációjáról
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:5
2010DC0133:HU:HTML

AZ ETNIKAI KISEBBSÉGEK TÁRSADALMI  
BEFOGADÁSA

BefogAdás és etnikAi kiseBBségek

Lakhatás – a finanszírozási 
lehetőségek bővítése a romák 
megsegítésére
A lakhatási körülmények javítása létfontosságú eleme a roma  
közösségek érdekében tett lépéseknek. Az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének megállapításai szerint sokan élnek szegregáltan, 
túlzsúfolt viskókban és lakókocsikban, ahol az ivóvíz-, 
elektromosáram- és hulladékszállítási szolgáltatások korlátozot-
tak, ezért a rossz higiénés feltételek miatt nem csak egészség-
ügyi problémákkal, de a kényszer-kilakoltatás állandó kockáza-
tával is szembe kell nézniük.

Egy új rendelet reményt ad arra, hogy ez a helyzet megfordítható 
a rendelkezésre álló ERFA finanszírozási lehetőségek és a roma 
közösségek sajátos életkörülményei között lévő ellentmondások 
áthidalásával. Kiterjeszti a romák lakhatási támogatására elérhető 
ERFA támogatást minden tagállamra, és a finanszírozás most már 
elérhető lesz a vidéki területek számára is. A pénz elérhető lesz 
új házak építésére csakúgy, mint a meglévők felújítására. 

Roma befogadási kísérleti projekt: 
mindenre kiterjedő megközelítés az 
integrációért
Bár a lakhatás a roma integráció egyik fontos aspektusa, más 
pontokon is szükséges az előrelépés a teljes körű integráció 
eléréséhez. A Regionális Politikai Főigazgatóság olyan kísérleti 
projektet indított el, mely számos területet integrál:

•  A kora gyermekkori oktatást és gondozást népszerűsítik  
a „Jó kezdet” projekt segítségével, amely nagyobb hozzáférést 
biztosít az oktatáshoz és a gondozási szolgáltatásokhoz roma 
gyerekek számára 6 éves korig.

•  Az önfoglalkoztatás magasabb szintjei érhetők el – különösen 
nők esetében – a vállalkozásalapítási projektek mellett indított, 
mikrohitel biztosítását támogató projekten keresztül. 

•  Hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét a romák ügyére, jelentős 
sporteseményeket célzó rasszizmusellenes kampányokat 
indítanak hírességek bevonásával Olaszországban, Romániában, 
Albániában és Bulgáriában.

A 10-12 milliósra becsült roma népesség az Unió legnagyobb 
etnikai kisebbsége.

BőVEBBEN AZ EUróPAI UNIóróL ÉS A rOmáKróL: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=hu
http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/employment/
index_hu.htm 

A BIZOttSáG A KöVEtKEZő öSSZEGEKKEL támOGAtJA  
A KIVáLASZtOtt PrOJEKtEKEt:

Kora gyermekkori oktatás és gondozás (Roma Oktatási Alap): 
1,9 millió euró

Önfoglalkoztatás és mikrohitel (Polgár Alapítvány):  
1,4 millió euró

Tájékoztatás és figyelemfelkeltés (Spolu Nemzetközi Alapítvány): 
0,9 millió euró

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0133:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0133:HU:HTML
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=hu
http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/employment/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/employment/index_hu.htm
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BEVÁNDORLÓKAT VÁLLALKOZÁSHOZ 
SEGÍTŐ REGIONÁLIS ALAPOK
Arab édességek, thai masszázs, szusi… különböző 
vállalkozások, melyekben a közös elem:  
női vállalkozók hozták őket létre. Az idei év 
regioStars-díjnyertes mikrofinanszírozási 
intézete Svédország délkeleti részén abban segíti 
a külföldi származású nőket, hogy elindíthassák 
vállalkozásaikat és hozzájárulhassanak az 
Európai Unió regionális versenyképességi és 
foglalkoztatási célkitűzéseihez. 
„Van benned lendület. Vannak ötleteid. Saját vállalkozást akarsz.” 
Így szólítja meg a weboldal a pénzügyi rendszerekből kirekesztett 
nőket, hogy hozzák létre saját cégüket. Ezek a – legtöbb esetben 
– munkanélküli nők akár 26 ezer euróig terjedő támogatásban 
részesülhetnek. Mi több, személyre szabott segítségre is 
jogosultak a vállalkozás elindításának minden szakaszában. 

A növekedés motorjai
Az előzőleg a szociális segélyektől függő nők szerepének 
átalakítása a regionális növekedés motorjaivá az egyik hihetetlenül 
pozitív aspektusa az intézménynek, amely 2009. szeptember 
11-én nyitotta meg kapuit. A 80 nőből, akik vállalták a kihívást, 
15 már elindította saját kisvállalkozását és ezáltal 20 új munkahely 
jött létre.

Szakképzett üzleti tanácsadók konzultálnak olyan nőkkel, akiknek 
kevés az esélye a munkaerőpiacra való bejutásra. Személyes 
kapcsolatot alakítanak ki velük, motiválják őket és beléjük ültetik 
a „meg tudod csinálni” érzést. Beszélnek velük az ötleteikről, 
amelyek aztán életképes üzleti tervekké növik ki magukat.  
A támogatás az indulás után is folytatódik, hogy ne csak a túlélést, 
hanem a stabilitást és a terjeszkedést is biztosítsák.

A befektetés a Sormlands Savings Bank, a JAK Members Bank és 
az Ekobanken támogatásával vált lehetővé, és négy megyét 
(Sodermanland, Ostergötland, Vastra Gotaland és Stockholm 
megyéket) fed le a hároméves időszakban. 

A tÉmáróL BőVEBBEN:

Erről a projektről további információt itt talál: 
http://www.mikrofinansiering.se/

A mikrofinanszírozási intézet (MFI) 340 000 eurót kapott az 
ERFA-tól 3 éves időtartamra.

KINYíLó AJtóK

Azoknak a nőknek, akik híján vannak a kapcsolati hálónak,  
hiteltörténetnek vagy vállalkozási tapasztalatoknak, egy kis 
összegű kölcsön lehet az ugródeszka egy ötlet megvalósításá-
hoz. Ez történt Kholoud Yamani esetében is. A Jordániából szár-
mazó nő csak 2003-ban érkezett Svédországba. És bár fizikusi 
diplomája és 14 évnyi, az ENSZ-nél szerzett munkatapasztala-
ta volt, egyedül képtelen volt legyőzni a nehézségeket,  
melyek megakadályozták egy kisvállalkozás beindításában 
Svédországban.

Akik nem beszélnek folyékonyan svédül és a segélyektől 
függnek, azoknak nincs hozzáférésük a svéd pénzügyi 
piacokhoz. Mivel nem igazán tudta, hol kezdje, sokat küszködött 
egészen addig, míg a megyei tanácsnál azt nem ajánlotta neki 
valaki, hogy lépjen kapcsolatba az MFI-vel.

Az első beszélgetéstől kezdve minden megváltozott. Az ajtók 
kinyíltak. A JAK Members Bank tízezer eurós kölcsönt hagyott 
jóvá a számára. Ebből a pénzből megvette a szükséges  
eszközöket és hozzálátott, hogy megtalálja a vevőkörét. Most 
hazájából, Jordániából származó receptek alapján készült  
szárított datolyás édességeket árul. A legnagyobb áttörést az 
jelentette számára, mikor megkérték, hogy duplázza meg  
a termelését és a süteményeit Svédország egyik legnagyobb 
szupermarketében is értékesítse. Termelése napi 200  
süteményről 700-ra emelkedett. 

A hároméves utókövetési terv keretein belül még mindig kap 
támogatást az MFI-től, amely segíti őt minden jogi és pénzügyi 
kérdésben. Terjeszkedni is tudott, és a cége most már takarítási 
szolgáltatásokat is vállal. 

Hasonló a története a Thaiföldről érkezett Thitapha Ekbergnek, 
aki masszázsszalont nyitott, valamint Wannamon Lofgrennek, 
aki Katrineholm központjának első szusiéttermét nyitotta meg.

http://www.mikrofinansiering.se

