Al treilea Summit-ul al Romilor si viitorul Deceniului de Incluziune a Romilor
Al treilea Summit al Romilor a avut loc la Bruxelles, in 4 aprilie 2014, aici analizandu-se progresele
realizate in ceea ce priveste incluziunea romilor în Uniunea Europeană, dupa ultimul Summit al
Romilor din 2010.
George Soros, fondatorul Open Society Foundations şi James Wolfensohn de la Banca Mondiala,
principalii iniţiatori ai Deceniului de Incluziune a Romilor au prezentat observații cu privire la viitorul
Deceniului. Dl Soros a subliniat urmatoarele:
„Deceniu se apropie de sfârşitul mandatului său şi eu sunt bucuros să spun că Comisia Europeană
este interesat de continuarea Deceniului, cu sprijinul DG Enlargement. Cu entuziasm am aprobat
această mişcare şi sunt sigur că Deceniul va fi inclus în platforma UE privind Romii. Deceniul oferă
două caracteristici care lipsesc Platformei UE: aduce împreună statele membre şi state ne-membre
ale UE şi oferă monitorizarea independentă programelor guvernamentale. Dacă totul merge bine,
Deceniul, cu suport DG Enlargement, va fi un exemplu pentru țările membre pentru că Comisia
are pârghii care aduc impreuna ţările in curs de aderare cu tările membre.”
Open Society Foundations a discutat cu Comisia Europeană pentru a juca un rol mai mare în
sprijinirea Deceniului ca o iniţiativă care completează cadrul UE pentru strategiile naţionale de
integrare a romilor.
D-na Martina Baloghova din Slovacia, reprezentând reţeaua ONG –urilor care formeaza punctele
focale, a tinut un discurs in cadrul sesiunii de închidere a Summit-ului, concentrându-se pe
importanţa continuarii Deceniului si după anul 2015.
„Este o adevarata placere de a vă adresa cateva cuvinte în numele Deceniului de Incluziune a Romilor
şi a societăţii civile Rome, respectiv a punctelor focale in cadrul sesiunii de încheiere a celui de al
treilea Summit al Romilor. Deceniul de Incluziune a Romilor a fost pionier in ceea ce priveste
participarea romilor în creionarea politicilor publice care le sunt adresate. Constatăm că dialogul între
romi, guvernele şi actori internaţionali exista. Mulţi romi, inclusiv eu, am avut ocazia să fim
participanţi activi în discutarea problemelor legate de populatia roma. Ar fi important să replicam
acest lucru în cadrul UE cât de mult posibil şi vom cere UE să sprijine Deceniul de Incluziune a Romilor
pentru a promova în continuare complet şi eficient participarea romilor structural, politic şi financiar,
atât în UE, cat şi in ţările non-UE în care trăiesc mulţi romi.
Platforma UE a fost initata in cadrul Deceniului. Ne amintim când din Ungaria, urmată de preşedinţia
Cehă a Deceniului, s-a deschis şi s-a continuat o discuţie cuprinzătoare cu privire la politica UE pe
romi. Noi, romii, am fost complet conştienti şi am participat activ în procesul de incluziune deoarece
Deceniul ne-a împuternicit să facem acest lucru.
Ca urmare, cadrul UE deja cuprinde cele mai multe dintre valorile şi principiile Deceniului: domeniile
prioritare, cerinţa pentru politica naţională oficială, cerinţa de monitorizare, structurile de coordonare
şi sprijinirea eforturilor incluziunii romilor la nivel naţional şi internaţional. Cadrul UE trece insa,
dincolo de Deceniu, prin oferirea de mijloace financiare si instrumente juridice care se adreseaza
incluziunii Romilor. Salutăm aceste eforturi şi suntem dispuşi să ajutam UE şi Statele pentru a face
toate aceste contribuţii ale UE pentru integrarea romilor mai eficiente: pentru a aduce schimbări
tangibile în viaţa romilor în Europa.

Valoarea cea mai importantă a Deceniului este participarea romilor. Invităm UE să sprijine
participarea romilor mai hotărâtă, în special prin sprijinirea societatii civile Rome, respectiv a
punctelor focale sa monitorizeze rapoartele coordonate de Secretariatul Deceniului . Noi credem că
UE poate completa eforturile proprii chiar mai mult prin acordarea de sprijin Deceniului continuand
sa reuneasca tarile UE şi ţările non-UE pe problema incluziunii romilor. De asemenea, noi cerem UE să
găsească modalităţi de a sprijini Deceniul în eforturile sale de a continua discuţiile tematice, care
merg dincolo de dezbateri generale şi politici în domeniile prioritare. Prin aceasta, Deceniul nu va
duplica, dar contribuie la eforturile UE pentru integrarea romilor privind aspectele care s-au dovedit
ca fiind cele mai avansate si experimentate.
Aş dori să subliniez aici ca Deceniul şi cadrul UE au făcut mult pentru romi deja şi ar trebui să continue
a face acest efort până când se realizează eficienta egalitate. Este important de subliniat – romii sunt
cetăţeni ai Europei şi ar trebui să fie tratati cu respect şi demnitate ca toţi europenii. Suntem în
Europa şi Europa este în noi. Şi vrem să fim parte integrantă din aceasta! Suntem aici, suntem gata,
suntem dovada vie că DA ESTE POSIBIL, romii pot fi cetăţeni activi şi sunt capabili de a aduce
schimbări pozitive. Este esenţial ca politicile sa aduca rezultate in pactica şi promisiunile date sa
devina realitate. Sunt convinsa că este posibil, dar, cu siguranţă, ne va lua timp. Cu toate acestea, noi
(şi aici mă refer la toate părţile interesate, inclusiv romii înşişi) ar trebui să continuam să urmărim
obiectivul nostru comun pentru a se asigura că toti Romii se bucură de drepturi si oportunităţi egale.
Doamnelor şi domnilor, este un privilegiu pentru mine, ca femeie roma, să fiu parte activă a celor mai
importante evoluţii/structuri istorice si politice pentru romii din Europa – Deceniul de incluziune a
Romilor si Platforma UE. De asemenea, sunt foarte fericita sa vad că partenerii Deceniului, nu doar
romii, cele mai multe dintre guvernele şi organizaţiile internaţionale, inclusiv Comisia Europeană,
sprijina şi se angajează la continuarea Deceniului după 2015. Albania şi Muntenegru deja au
confirmat acest angajament oficial, iar noi, romii, aşteaptăm cu nerăbdare ca toti ceilalti parteneti
din Deceniu să reitereze angajamentul lor. De asemenea, asteptam cu nerabdare colaborarea tot
mai mare dintre Deceniu si UE, colaborare care a început deja cu succes. Suntem determinati sa
sprijinim acest proces şi sa fim mai aproape de comunitatile locale de romi. Noi toţi trebuie sa aratam
că potenţialul nostru nu se va estompa în timp.
Vă mulţumesc pentru atenţie.”

